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PŘEDMLUVA.

1. Slovní poklad tohoto slovníku vážen je ze spisovatelů na
rakouských gymnasiích čítaných. Jsou tudíž do něho pojati ze spisovatelů
prosaických Caesar, Cicero, Curtius, Livius, Nepos, Sallustius, Tacitus
a Plinius mladší, z básníků pak Catullus, Horatius, Propertius, Tibullus,
Ovidius a Vergilius. Ke starším autorům, kteří jsou mimo okruh četby
školské (jako na př. Plautus a j.), přihlíženo potud, pokud u nich zachoval
se původní význam slova, který později z jazyka latinského vymizel.

2. Při hesle podán jest rozvoj významový (pokud možno histo
ricky), t. j. naznačeno, jak z významu původního vyvinuly se mladší
(odvozené). Ovšem významosloví (semasiologie), toto nejmladší odvětví
jazykovědy, není dosud propracováno ; dosavadní vědecké práce významo
slovné podávají jen jednotlivé ukázky vědy semasiologické, ale i tak
poskytly vítané pomoci.

Mezi skutečnou změnou významovou a mezi pouhým zvláštním užitím
činěn rozdíl.*)

3. K etymologii, která často měrou netušenou nahlédnouti dává
do duševní dílny slov a jich významů, přihlíženo také; ovšem obmezili
jsme se na věci buď zcela neb téměř jisté a takové, jež žákovi pro
stanovení základního významu prospějí a kterým bez dlouhého výkladu
může porozuměti.

4. Hledíc ke školské potřebě jsou místa, jež dle zkušenosti činí
žákům na příslušném stupni při překládání obtíže, ve slovníku buď
přeložena neb aspoň podán pokyn ke správnému pojetí
a překladu. Připojenýpřekladnebudiž ovšem pokládán za jedině správný,
nýbrž pouze za jeden z možných překladů.

5. Slova, tvary a vazby básnické a neklassické neb vzácné rozlišo
vati od sebe zvláštními znaménky nepokládali jsme ve slovníku za účelem
školským složeném za potřebné, nehledíc ani k tomu, že stanoviti přesné
rozhraní mezi latinou t. zv. klassickou a neklassickou atd. jest v mnohých
případech nesnadno, ba nemožno. Pouze počáteční písmena autorů, která

*) Ve slovníku užito zkratku spec. = speciálně, t. j. speciální, zvláštní
užití slova, kde nejde o nový význam slova, nýbrž o speciální spojení jeho,
kteréž mu v tomto případě dodává zvláštního odstínu, zabarvení, aniž se
tím podstata významu mění.
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k většině příkladů ve slovníku uvedených jsou připojena, poučují do jisté

ke stránce fraseologické a synonymické, o které poučí žáka buď profesor
nebo zvláštní knihy.

6. Slabiky dlouhé povahou i polohou jsou označeny znaménkem
délky. Co se týká délek polohových, nejsou ovšem dosavadní výsledky
vědeckého badání úplné a veskrze přesvědčivé.

7. Co dobrého shledáno u předchůdců na poli lexikografie, zvláště
latinské, nerozpakovali jsme se, řídíce se jich příkladem, užíti také v tomto
slovníku.

8. Slovník tento má sloužiti především potřebám našich gymnasii
a reálných gymnasií. To vytýkáme hlavně proto, abychom se vyvarovali
možných výtek, že do něho není pojato to neb ono, ten onen příklad
že není přeložen. Zmíněným účelem jest také vysvětliti, že zpracování
hesel předložek, spojek, zájmen a rozličných částic jest uvedeno na míru
nejnutnější, poněvadž zkušenost učí, že žáci v heslech těchto zpravidla
nehledají a materiál tam uložený byl by pro ně mrtvý a zbytečně by
rozšířil objem slovníku. Také měli jsme při tom na mysli zvyk na našich
gymnasiích ustálený, že na konci hodiny koná se t. zv. průprava, která
záleží hlavně v tom, že profesor obtížná místa té části, kterou k domácí
přípravě hodlá žákům uložiti, vysvětlí.

Doufáme však, že žáci hledajíce v tomto slovníku pomoci, nebudou
v očekávání zklamáni a že i studujícím klassické filologie na universitě
bude platnou pomůckou při čtení spisovatelů svrchu jmenovaných.

Jsme si ovšem vědomi, že jako každá práce lexikografická většího
objemu, také toto dílo slovnikářské má nedostatky a že jest schopno
zlepšení. Avšak nestranný posuzovatel zajisté uváží, že jest to první
vydání díla, jehož látka jest velmi rozplývava.

Práci jsme si rozdělili tak, že zpracoval Dr. J. M. Pražák hesla
písmen A, B, C a z D až dilectus; Dr. F. Novotný hesla písmene
D od diligens, F, L, P, T, U, V, X, Z; Dr. J. Sedláček hesla písmen
E, G, H, J, K, M, N, O, A, R, S. Při všech písmenech byl k disposici
lístkový materiál sebraný drem Pražákem. Korrekturu tisku jsme si prová
děli sami, každý svého elaborátu; kromě toho byl pečlivým spolu
korrektorem p. prof. Jindř. Neudert, jemuž za to vyslovujeme díky.

Uctivými díky jsme povinni vyšším úřadům školským, veleslavné
zemské školní radě v Praze a vysokému ministerstvu kultu a vyučování
ve Vídni za vzácnou ochotu projevenou nám udělením delší dovolené,
jímž byla práce značně usnadněna a urychlena.

Vzácnouochotouctěnéhonakladatelstvívěnována jest uznání
hodná péče přehlednému uspořádání a praktickému
rozčlenění typografickému jednotlivých hesel. Tato
úprava nejen usnadní velice žákům hledání ve slovníku a porozumění,
ale získá se jí též úspora Času.

V Praze 1910.

Dr. Josef M. Pražák.
Dr. Frant. Novotný.
Dr. Josef Sedláček.
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Předmluva ke druhému vydání.

Dříve, než jsme očekávali, byl náš slovník vyprodán a nastala
potřeba vydání druhého. Stalo se to ve válečné době, kdy mysl byla
odvácena od klidné duševní práce a kdy ani technicky nebylo lze pro
vésti to, co bychom byli chtěli míti provedeno. Proto vychází toto druhé
vydání nezměněno.

V Praze, v únoru 1910.

Dr. Josef M. Pražák.
Dr. Frant. Novotný.
Dr. Josef Sedláček.

Předmluva k třetímu vydání.

Třetího vydání našeho slovníku se nedožil náš spolupracovník profesor
Dr. Josef Sedláček. Zelímejehopředčasnésmrti; dílo,které vykonal,
bude jeho památníkem.

Teprve při tomto třetím vydání bylo možno provésti opravy, jejichž
potřebu bylo cítiti již při vydání druhém. Důkladnějších změn vyžadovaly
zejména etymologické výklady; s tím souviselo, že u některých hesel
byl významový materiál zcela nově uspořádán. Leckde byly změněny
i překlady citovaných míst, pokud nebyly věcně správné, zásadně však
buďtež pokládány všechny překlady vět a rčení obsažené v tomto slovníce
za výklady míst a návrhy překladu, neboť pravý překlad musí
býti pojetím i slohem jednotné dílo, vyrostlé z jednotného ducha a rázu
originálu, ne snůška úryvků nalezených ve slovníce. Odstraněny byly
nalezené nedůslednosti a nepřesnosti v označování kvantity latinských
slov, a pokud bylo možno, i v typografické úpravě.

Pořádaje toto vydání nemohl jsem měniti tolik, kolik bych byl chtěl,
Opravy byly omezeny technikou tisku, třebaže nakladatelství vynaložilo
velmi mnoho, aby toto omezení bylo co nejmenší. „Doplňky “, rozmnožené
tentokráte mimo jiné zejména o materiál z Jirániova vydání římských
lyriků, musily zůstati i nyní zvláštním dodatkem.

I po provedených opravách jest slovník dílem tří původních spolu
pracovníků. Pořadateli tohoto třetího vydání jest přičítati — hledíc také
k uvedenému technickému omezení — jen to, co v částech druhých
spolupracovníků změnil, ne to, co v nich nechal nezměněno.

Opravené vydání slovníku by mělo býti společnou prací všech, kdo
v slovníku hledají. Děkuji všem kolegům, kteří mě upozornili na vady
a nedostatky našeho slovníku a tak přispěli k jeho opravení; prosím,
aby si i nadále neobtěžovali oznamovati mi všechno, co by se v něm
podle jejich mínění mělo změniti. Jmenovitě děkuji jednomu z nich,
který byl bdělým emendátorem slovníku od jeho prvního vydání až do
nynějška,třebíčskémuprofesoruFrantišku Palatovi.
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Uznávám vděčně snahu nakladatelství České grafické Unie, aby toto
třetí vydání bylo co nejdokonalejší, a děkuji také trpělivým pracovníkům
v jeho tiskárně.

V Novém Městě nad Metují, v září 1924.

Dr. František Novotný,
profesor Masarykovy university v Brně.

Předmluva k pátému vydání.

Čtvrté vydání Slovníku bylo z technických důvodů nezměněné
vydání třetí; teprve při tomto vydání pátém bylo možno provésti
některé ze žádoucích oprav a změn. Při opravách šlo hlavně o to, aby
byla co možná důsledně označována kvantita samohlásek v slabikách
dlouhých posicí. Casté nedůslednosti a neshody po této stránce jsou
způsobovány z velké části nejistotou věci samé; verše nás tu nepoučují
a svědectví nápisů, římských gramatiků a románských jazyků si druhdy
vespolek odporují, tak že je vskutku nejbezpečnější způsob některých
jiných slovníků, takových kvantit vůbec neoznačovati. Ale tak pronikavou
změnu nebylo ovšem možno zde provésti.

I při tomto pátém vydání mi byl platným pomocníkem prof. Frant.
Palata; mimo to mi podal cennépoznámkyprof.dr. Kamil Fůrst.
Oběma pánům kolegům srdečně děkuji za jejich Domoc.

Z toho, že za necelých dvacet let od prvního vydání Slovníku vychází
vydání páté, lze tuším souditi, že při čtení latinských klasiků na středních
školách dosud nevymizela poctivá práce, přes neblahé a svůdné snahy
nahraditi ji nevážnou hrou nebo i podvodem. A v poctivé práci je smysl
školy i její budoucnost.

V Brně, v červenci 1929.

Dr. Frant. Novotný.

Předmluva k šestému vydání.

Hlavní text tohoto nového vydání jest až na několik málo oprav
nezměněn. Bylo v něm ponecháno i označování dlouhého -6 v 1. os. sing.
a V nom. sing., při čemž není hleděno k tomu, že se toto -© druhdy krátilo,
až posléze ve IV. stol. po Kr. bylo krátké -o pravidlem.

Uplně jsou přepracovány a podstatně rozmnoženy Doplňky. Snažil
jsem se, aby Doplňky spolu s hlavním textem obsahovaly úplný slovní
materiál jak ze spisovatelů a výborů čtených již nyní na našich středních
školách, tak také z té četby, která na nich bude zavedena podle nových
ohlášených osnov. Proto přibyla do Doplňků slova ze Stiebitzova výboru
římských scéniků; pro četbu z latiny středověké a novověké jsem excer
poval sbírku latinských textů „Bohemia Latina“ od K. Hrdiny a přijal
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jsem do Doplňků excerpta téhož autora z jeho chystané větší sbírky středo
věkých a novověkých latinských textů. Hesla, která se vyskytují jen v latině
středověké nebo novověké, jsou vyznačena kursivou. Všechna hesla jsou
psána pravopisem obvyklým pro latinu starověkou,na př. idiota (a ne ydiota),
hymnizo (a ne ymnizo), saccharum (a ne zaccharum) a pod.

Děkuji všem kolegům odborníkům, kteří mi pomohli při úpravě tohoto
vydání. Zejména mi přispěl Bohumil Ryba četnými kritickými po
známkami; Ferdinand Stiebitz mi dal soupistextů svého chystaného
výboru z římských scéniků a Karel Hrdina dovolil, abych užil jeho
výpisků z textů středověkých a novověkých.

V Brně v květnu 1932.

F. Novotný.



Seznam zkratkův.

l. Jména spisovatelů:
C = Čicera
Cat = Gatullus
Cs = Caesar
Cu = Curtius
H —=Horatius

Hirt = Hirtius (pokračovatel
Caesarův)

L = Livius
M —=Martialis

2. Jiné

abř.= ablativ(us)
abl.abs.= ablativ absolutní
abl.instr.= ablativ instrumenti
abl. odl.= ablativ odluky
absol.— absolutní, absolutně
abstr.= abstractum, abstraktně (odtažitě)
ace.= accusativ(us)
ace. c. inf. — accusativus cum infinitivo
ace. vztah.— accusativ vztahový
ace. vnitř.= accusativ vnitřní
set. = activum (činný rod)
adj.= adjectivum
adj. demin.— adjectivum deminutivum

(zdrobnělé)
adv.— adverbium
advers.— adversativně
akt.= aktivní, aktivně
alcis.alcis = alicujus
atci, aleui Glci = alicui

alam,algm = aliguem
alad,algd = aliguid
algo,algo = aliguo
anal.= analogie (obdoba)
appe).= appelativum
appos.— appositionálně

N = Xepos
© — Ovidius
Pl = Plautus
Plin = Plinius mladší
Pr = Propertius
S = Sallustius
T = Tacitus
11b = Tibulus
V= Vergilius.

zkratky:
arch.= archaický (zastaralý tvar)
att. = atticky
básn. — básnicky
class.—=classice, klassicky (v klassické latině)
col. = collective, kollektivně (souborně)
compar.= Comparativ(us)
číst. — číslovka
dat. — dativ(us)
dat. úč.= dativ účelový
dem.,demin.= deminutivum (zdrobnělý tvar)
deverb.— deverbativum
dor.= dersky
eNipt.— ellipticky
enall.= enallage
enkl.= enklitický
eth.= ethicky
euf.= eufemismua, eufemisticky
f = femininum
treg.= fregnentativum
gen.= genitiv(us)
gen.obj. — genetiv objektivní
gen.aubj. —=genitiv subjektivní
gerund. —=cerundivum
ind.= indicativ(us)
tudeet.= iudeclinabile (slovo nesklonné)



inf. = infinitiv(us)
intens.= Intensivně
intrans.= intransitivně (nepřechodně)
isol.= isolovaný (osamocený) tvar
im. vl. = jméno vlastní
kausat.— kausativně (-ivum)
klass.— klassicky, v klassické latině
kollekt.— kollektivně

kompar.— komparativ
konj.= konjuktiv
konkr.—=konkretní, konkretně
kvalit.— kvalitativně
kvant.= kvantitativně
lok. — lokál
m. —=masculinum

rm.,m. — místo, město
med.= medium, mediálně
metaf.— metaforicky
meton.= metonymicky
mytu — mythický (bájeslovný)

„= neutrum
n.n.—= neb
na př. == na příklad
nář. — nářečí

nejč.= nejčastěji
němécky
neosobně

nepř.ot. — nepřímá otázka
neurč.— neurčitě
neutr. = neutrum
nom.— nominativ

nyn.,nyn. — nyní, nynější
ob., obyč. — obyčejně
obch. — obchodní

obj. — objektivní
obr. — obrazně

obyv.— obyvatel(é)
odt.= odtud
omez. = OMmezovací

parenth.— parentheticky
part. = participium
part. praea. act.—=participum praesentis activi
part. perf. pass.— participium perfecti passivi
partit.— partitivně
pass. — passivum
patron. patronymicon (vlastní jméno
patronym. rodové)
perf. — perfectum
pers.= personale
versonif.= personifikace (zosobnění), per

souitikovaný (zosobněný)

něm.

neo8.

XI

p!. plur. — plurál
pod. — podobně
polit. — politicky
postpos.= postposice
pouh.= (s) pouhým
pozd. — později
praed.= praedikativní (přísudkový)
praegn.= praegnautně
praes.— praesens
priv. — privat vum
prolept. —=prolepticky
pron. ——přonomen

pros. —=prosaicky
předl.,předl. — předložka
přech.— přechodný, přechodně
přenes.— přenesený, přeneseně
příb. — příbuzný
přist. — přísloví, příslovečně
přisv. — přisvojovací
pův. — původní, původně
reflex.— refilexivum, reflexivní
so. — scilicet (rozumí se)
sing. —=Singulár
em. —=(ve) smyslu, smyslem
soukm. — soukmenný
epec.— speciální (užití), speciálně
eraž. — sražený (synkopovaný) tvar
srov. — Srovnej (viz £ pozn. na konci)
starolat.— starolatinsky (archaickyj
stlat. — starolatinsky
eubst. — substantivum
subst. demin.— Substantivuam deminutivumsubst.isol.==substantivum| isolované(osamo

cené)
sup., superl.— Superlativ
synekd.— synekdochicky
synon.— synonymum
Šp. — špatně
t. — totiž
t.j. — to jest
t. t., term. techn.— terminus technicus (odborný

výraz, význam)
trans., transit.— transitivní (přechodný), tran

sitivně
trop. = tropicky (přeneseně)
tv. — (var
vedl.— vedlejší
vedl. pun. == vedlejší ponětí
verb.dosid.= verbum desiderativum (sloveso

žádavé)
verb. ún. — verbum finitiin



XII

verb.freguent.—verbumfreguentativum(slo-© voj.—vojenský
veso opětovací) vůb. — vůbecverb.inchoat.—verbuminchoativum(sloveso— výj.—výjimečně
počínavé) význ. log. — význam logickýverb.intens.—verbumintensivum(sloveso— vztah.=vztahový
vzmocněné, důrazové) zájm.— zájmeno

vl. — vlastně záp.— záporně
vlož.— vložený zastar. — zastaralý (archaický)
v. t.== viz toto zprav — zpravidla
voc. —=vocativ(us) zř. — zřídka

zvl. — zvláště

* u tvaru slovného v hranatých závorkách značí tvar se stanoviska etymologického
předpokládaný. ale nedoložený. Srov. na př. heslo bellus [z * ben(u)lus To značí:
benulus jest tvar sice nedoložený, ale předpokládaný, z něhož povstal tvar bellus.

* v heslech jmen osobních značí: narodil se.
Ť > > 5 „© Zemřel.

Etymologická příbuznost původního latinského slova s jiným slovem latinským
nebo se slovy jiných jazyků jest označována zkratkou srov. (Z srovnej), na př. hortus
[srov. cohors, %ÓOTOC,hrad, ohrada, zahrada|; jestliže je heslo odvozeno z jiného la
tinského slova nebo je to slovo přijaté z jiné řeči, je v hranatých závorkách uvedeno
slovo základní (původní) bez zkratky srov.,na př. hospitium [hospes), cumba [zúuBn).
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1. A, a jako zkratek značí 1) přede
jmení A(ulus); 2) na hlasovacích tabul
kách porotců A(dsolvo); pročež A liťtera
salutaris u C; 3) při hlasování o zá
konech v komitiích A(nťiguo) v. t.; 4)
a. d. = ante diem; 6) A. U. Č. n. a. u.
c. = ab urdbecondita.

2. a citoslovce (srov. G) výraz bolesti,
hoře a soustrasti: ach, 0, ouve, běda!

3. a, ab předl. 8 abl. (srov. d1x0); ab
před samohl. a A a také před souhl. vy
jma 8, v, m, f, p; A pouze před souhl.;
abs často ve spojení abs če.
I) místně 1) (o vzdalování od místa, věci,
osoby)Od, B, z: avertere iter ab Arare
Cs; pestem a populo tn PFersas aget
H; suspirat ab imis pectoribus O za
vzdychne z hloubi srdce. U jmen měst
„z okoli“: ab Gergovia discedere Cs od
G., z okoli G. 2) (východiště pohybu) od,
B, z: ventre, tre; mittere, portare, acet
pere, habere, poscere, petere, postulare
ab algo algď a j. celsts a navibus tis
V;. metať.ducina in latum turbine cre
scit ad imo Ó od spodního závitu se
šíři. Často na ozn. mista, odkud se
něco jeví (my se tážeme kde?): ca
stra mumita non erant a porta decu
mana Čs u brány d.; cecidere ab Ro
manis ducenti eguites L se strany, na
straně Římanů; a ergo; a latere; a dex
tra; a sinistra; a dextra laevague O
po pravici, po levici, v pravo, v levo;
religatus ab aggere funis O k hrázi;
ab milibus passuum duobus castra po
suerunt Cs ve vzdálenosti; stare, facere,
esse ab algo; Zeno et gui ab © sunt Č
a jeho stoupenci; zlďi a Platone et Ari

Latinsko-český slovník,

stotele C; a (==pro) nodis contra vos
met vpsos facere C v náš prospěch proti
vám samým.
II) o původu, původci, způsobu: 1) (o pů
vodu) a Deucalione ortus C; omnes a
Belo V Belovi potomci; ab situ longa
Alba appellata L od polohy; dulces a
fontibus undae H z pramenů vážené,
pramenité; 2) o původci a příčině: a)
(u pasaiv a intransitiv majicích význam trpný)
vinci ab Aenea V; tnterfici ab algo;
ab hoste cadere; occidere O; pati ab
algo algd (náoxev ún tvoc); discere,
guaerere, audire ab algo; defendere ab
algo; tutus ab hoste Ó bezpečen před
nepřítelem ; básn. (místo abl. instr.) chlamy
dem contractus ad auro Ó plášť maje
spjat zlatou sponou; bb) (o příčině vztahu
jící se k celé větě) pro, následkem,
tím,že, protože n. instrum.: AÁeneam
ad sitmili clade domo profugum L; (0 po
hnutee)oppidum dtriptunt non tam ab
ira nec ad odio, guam ut... L; ©)
o způsobu G) (o vztahu)vzhledem k...,
hledic k..., co se týče, codo...,
ve: laborare ab re frumentaria (s;paratusadomnireČC provšeckypří
pady; tnsignes ad arte virit O co do
umění, v umění; 3) (o přiměřenosti)dle:
neve haec nostris spectentur ab annis
V; ab numero avtum eum secutum nu
merum L.
III) o čase a posloupnosti: a) (o době,
od které počínajíc něco 8e děje) od: ab urdbe
condita C; a puero; a pueris; ab Tullo
res omnmisin Romanum cesserit impe
rtum L od Tulla počínajíc; ad ovo
usgue ad měla H od začátku hostiny

1



nbacus

až do konce (vl. od vajec až k jablkům);
b) (o posloupnosti)po: ad exsegiis guod
dare fama solet O po pohřbu, teprve po
smrti; spec.hned po: a prýma odsidione“
Cs; a colloguio digressus Čs; amnis ab
his (neutr.) tacuit © hned po těchto slo
vech; guartus ab his fui O; ab love
tertius Atiagr Ó.

abacus, %, m. [GBas) 1) deska
stolní; 2) přepychový, parádní
stolek (na nějž se stavělo drahocenná
nářadí) ČL.

ab-alicno, dre, dvi, datum [alienus]
odcizovati; 1) (věc) zciziti, pře
vésti na jiného; prodati: peCus, agros;
rem vendere atgue abalienare C; 2) metaf.
(osobu, její náklonnost) odvraceti, od-.
váděti, odrážeti, nepřítelemčiniti:
sororem tuam a te abalienavit Č sestru
tvon ti odcizil; homines suis rebus (dat.)
lidi od svého počínání odvraceti; totam
Africam abalienarunt N celou Afriku
odtrhli, k odpadnutí pohnuli, pobídli.

Abaris, ts m. ["AGaerc] 1) Rutal V;
2) druh Fineův Ó

Abas, antis. m. ["ABac] jméno ně
kolika hrdin VO; jmenovitě mythický
král v Argu, syn Lynkeův a Hyperme
střin, otec Akrisiův, děd Danain. Odt. a)
adj. Abantěus, a, um Abantův O;
b) patronym.Abantiades, ae, m4Baw
udons| Abantovec, potomekAbantův,
buď Akrisins, syn Abantův, neb Perseus,
pravnuk Abantův ©.

abavus, ž, m. děd dědův, prapra.
děd; předek.

Abdalonymus, %, m. král sidonský,
od Alexandra dosazený Cu.

Abděra, orum, n. (rů "ABónoa) n.
-ra, ae, f. Abdery, město thracké, sev.
vých. od ústí řeky Nesta, rodiště Demo
kritovo a Protagorovo. Obyvatelé jeho
známi byli v Řecku svým šosáctvím. odt.
Abderites, ae, m. Abdeřan C.

abdicatio, čnis, f. [1. ab-dico) od
řeknuti 8e něčeho, vzdání se (úřadu
před zákonitým vypršením lhůty): dicta
turae L.

1. ab-dico, dre, dvi, tum zříkati
se, odřikati se; a) nenznávati ně
koho (za příbuzného), neznati se, ne
hlásiti 86 kněmu, zříkati 86 někoho,za
vrhovati, vyděditi: algm patrem L;
b) skládati (úřad), vzdávati se (úřa

abdomen

du) před časem; u 98 a L přech. magt
stratum, dictaturam; ale u Čs a Č dicta
turá se abdicat; se non modo consulatu,
sed etiam libertate abdicavit. Těž absol.
consules adbdicaverunt poděkovali se
(z úřadu) €.

2. ab-dico, ere, dixi, dictum odříci
něco,nedovolovati, nedopouštěti
(t. L. v nauce augurské): aves abdicunt ali
guid Č (opak addicere) věštní ptáci ne
dovolují.

abditus, a, um (vl. Part. perf. pass. od
adbdo)odstraněný; 1) skrytý, uscho
vaný, zastrčený; odlehlý: additt
in tabernaculis Čs zalezlí ve stanech;
abdita vallis Č odlehlý údol; spelunca
abdita Ó tajná sluj; lateť a. agro H
skrývá se v ústraní, zátiší venkovském;
2) metaf. abďditos sensus speculari L
tajné myšlenky, úmysly stopovati; Aaec
sunt retrusa et adbdita C; non adbdita
ambage T ne tajnými okolky, t. j. beze
všech okolkův ; ===subst. neutr. plur. ab
dita, Orum: a. tonge O daleko odlehlá
místa; a. rerum H věci dosud skryté,
neznámé, hluboké myšlenky.

abdo, ere. didi, ditum [aĎ a koř. *dhě-)
pryč, stranou klásti 1) odklizovati,
odstraňovati (8 pohledu) copťas nd
eo loco; in insulam a. T na ostrov
vynověděti. Často reflex.odstraňovati se,
uchylovati se, skrývati se: in sil
vas; in Alenapios Čs; im occultum do
úkrytu se uchylovati; domum; obr. se
totum litteris (abi.) a. C zcela se po
hřížiti do vědecké práce; 2) skrývati,
ukrývati: cultrum sub veste; aper sub
inguine dentes abdidit O v slabinách
tesáky nkryl, vrazil, zakousl se do...;
(s abl. místa) ventos speluncis addidit V
skryl, uzavřel; nullus argento color est
avaris abdito terris H bez lesku jest
stříbro, je-li skryto v lakotném nitru ze
mě; vtrgo addita (turri) dívka uzavřená
do věže; básn. Čateri (dat.cíle) capulo te
nus addidit ensem V do boku až po
jilec stopil, vnořil meč; (s abl. instram.) za
krývati, zahalovati čim: capuť casside O
dáti si přílbu na hlavu; vultus frondibus
addit O; prolept.addita texit ora frutex
O (ita texit, ut abdita essenť)obestřelo
a ukrylo.

abdomen, 2n2s, n. podbřišek, pan
dero, bachor (jakožto sídlo hrubé smysl



ab-důuco

nosti): tnsaturabile a. C; natus adbdo
mini Č zrozen k obžerství.

ab-duco, ere, dixwi, ductum 1) od
váděti: familiam abduxit, pecus
abegit C; (s udánímvýchodiště)algm ab
aratro; populum de foro L; naves ex
portu, exercitum ad Sagunto L od
Sagunta t j. z okolí; a. capita ab ictu
V oddáliti hlavy od rány; (s udáním cile)
domum Č; in praetorium 8; ad re
gem N; me guascungue adducite terras
V odveďte, dopravte do kterýchkoli ze
mí; = spec.násilně odvůděti, uná
šeti: gremiis a. pactas V z náručí (ma
teřských) unášeti snoubenky; 2) metaf.
a) odvraceti, odcizovati, sváděti
k odpadnutí: eguitatum ad se ab
durit Dolabellae G: legiones a Bruto
C; b) (od činnosti, úmyslu, náklonnosti)
odváděti, odvraceti: animum a
sollicitudine C; ab officito C; ©) (od
vyššího k nižšímu) sváděti, snižovati:
ne ars abduceretur ad mercelem atgue
guaestum ČCaby umění nebylo snižováno
na mzdu a zisk.

Abella, ae, f., město v Kampanii, bo
haté ovocem (nyn.Avella): A. málifera V.

ab-eo, žre, ii, itum (inf. perf. abřsse,
básn.adiisse) 1) odcházeti, odebírati
se: abeam, an maneam? mám odejiti či
zůstati; adloguor abiturus amicos Ó jsa
na odchodu; adbi, nuntia Romanis L
jdi a zvěstuj Římanům; (káravě) abť hinc
cum immaturo amore ad sponsum L
kliď se odtud s nevčasnou láskou k snou
benci; abi cum tribunalibus et rogatio
mbus tuis L; guin tu abis in malam
pestem malumgue cruciatum? jdi, kliď
se k čertu; (mírněji)non es avarus, abi!
HHodejdi, jsi propuštěn; (s udáním východiště)
comitio L; montibus V; sedibuss Surid
T; ab urbe L; de Sicilia; de provincia
C; e (ex) conspectu zmizeti s oči; trop.
magistratu a. úřad složiti; (s ablat. instrum.)
ardet abire fuga V prahne útěkem se
spasiti; eguis abire L; (s udánímcile) do
mum L; im Mauretaniam; in exsiltum,
in Volscos exsulatum a. L; guid ad
istas tneptias abis? C proč se odchy
luješ, odbočuješ k nejapnostem; (s praed.
určením)victores ex certamine a. L; sub
limis abiit L do výše odlétl; abis perti
turus V odcházíš jsa odhodlán zemříti,
na smrt; ču míssus abibis H ty ode

W abhorrens

jdeš (od soudu) jsa osvobozen; nemo non
donatus abibit V nikdo neodejde neobda
rován, s prázdnem; absol. eum abiturum
non esse, si... Ú že neodejde (jen tak
beze škody), že se mu povede špatně;
2) metať. A) (o čase a stavu) uplývati,
ubíhati, mijeti, tratiti se, mizeti:
abut illud tempus U; abiit vanus ti
mor, terror L pominul lichý postrach;
abibit amor O láska pomine, přejde;
abut spiritus in auras O dech do ván
ků, vzdušin zmizel, uletěl, vznesl se, roz
ptýlil se; ffamma abiit L plamen zmizel;
a) přecházeti na někoho,něco: abiť res
a consilio ad vtres pugnantium N věc,
rozhodnutí přechází 8 věhlasu (vojevůd
cova) na síly bojujících; tn avi mores
a. L kobyčejům, k zásadám dědovým se
přichýliti, jich následovati; ad sanos
abeat tutela propinguos FH poručnictví
nechť přejde na zdravé příbuzné; ©) pře
cházeti, měniti Se v něco: vestes in
villos abeunt O šaty měníse v srst; deus
in flammas abit O bůh přešel v plamen,
jedním plamenem byl.

ab-eguito, are, avi, atum odjížděti
(koňmo): Syracusas L do Syrakus.

ab-erro, are, dvi, atum 1) odbočo
vati, zablouditi: naves ex agmine L;
2) metafť.(neúmyslně) odchylovati se,
odbočovati, mijeti cíl, míjeti se cile:
contectura (abl.instrum.)a. C mýliti se v do
hadu, v domněnce; verbo a. C slovem chy
biti; a regula od pravidla se odchýliti;
aberrat oratio ab eo, guod propositum
est C; oratio aberrat ad alia Č řeč
odbočuje k jiným věcem.

ab-hinc, adv. odtud; klass.jen o době:
od nynějška počínaje zpět do minulosti,
před: (nejčast.s ace.)horum pater abhinc
XX annos est mortuus Ú před 20 lety,
jest tomu nyní 20 let; (zřídkas abl.) guo
tempore? abhinc annis XV Č kdy? před
15 lety.

abhorrens, entis (part. praes. od ab
horreo)cizí, odchylující se; nepřejicí:
res non modo non abhorrens a consue
tudine sed usitata etiam Ú; ego tpse
non abhorrens a studio antiguitatis Č
já, jenž nejsem nepřítelem, jenž rád se
zabývám studiem starobylosti, jenž jsem
přítelem; abhorrentes lacrimae L ne
včasné slzy.
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ab-horreo

ab-horreo, čre, uz, — 1) s hrůzou
se odvraceti: omnes(tilum)asperna
bantur, omnes abhorrebant C; a. pacem
Cs nechtiti slyšeti 0...; 2) metaf. a)
hroziti 86 něčeho,míti v ošklivosti
něco, míti nechuť k něčemu, Štítiti se;
protiví se mi co: a caede; non a.
a scelere L nebýti v odporu 8..., dobře
se snášeti 8 ..; a Musarum honore Č
straniti se pocty Mu8s; (s pouh. abl.) čanto
facinore Ču; b) odchylovati se, růz
niti se, lišiti se: non procul ab in
sania C; a forenst sermone Ú; a. a
caritate C příčiti se lásce.

abicio (čti adjicio), ere, iěci, tectum
(ad a iacio) I 1) odhazovati, zaha
zovati: arma; sarctnas; scutum; hastas
(o zbabělci); ale také vymrštiti: prtus
guam telum abici posset Cs; tela ex vallo
Cs; pila; missilia L; cadaver T mrtvolu
pohoditi; statuas N nedbale pohoditi; 2)
metaf.a) rozhazovati, plýtvati: pecu
nam C; b) upouštěti odčeho,nechávati
čeho; vzdávati 8€ čeho: spem; amorem;
dolorem; humanitatem C;auctoritatem
C pozbýti vážnosti; salutem (vitam) pro
algo C život obětovati; consiltum belli
C; II 1) shazovati dolů: čnsigne re
gium de capite C; corpus humi abčecit
Ču vrhl se k zemi; supplex te ad pedes
abiciebas C k nohám jsi se vrhal (jako
prosebník); e muro se tn mare Č; spec.
povalovati (k zemi): super abiectum
(hostem) pede nixus V; 2) metaf. a) po
vrhovati, snižovati, zlehčovati: na
tuva ceteras animantes ad pastum abie
cit, hominem erexit C; se abicere C
snižiti se; cogiďationes in rem tam hu
milem C vrhnouti se na věc; b) povrho
vati někým, odnímati odvahu, zmužilost,
skličovati: digničas contempta et ab
teta C; abiectus ac perditus C; multi
tudo abtecta C množství opovržení hodné;
se abiectum esse sentit C že jest povr
žen; debilitatus atgue abtectus C sklíčen
a zdrcen.

abiecte, adv. [abiectus] 1) povrženě,
nizce, sprostě (dle stavu): guo 8or
didius et abiectius nati sunt T z čím
sprostšího a nižšího rodu pocházejí; 2)
skličeně, malomyslně.

abiectio, očmis,f. [abicio) klass. jen
metaf.sklíčenost, malomyslnost.

ab-iungo

ablectus, a, um (vl.part.perf.pass.odabi.
cto] 1) odvržený, zavržený, povržený:
non adeo cecidi, guamvis a. Ó tak
hluboko jsem neklesl, ač zavržen jsa.. .;
2) a) (ořeči)nedbale, povrchně sepsa
ný, složený: senarů verda; oratio hu
milis et abiecta C; b) (o rodu, stavu, smý
šlení) nízký, sprostý, podlý, zvrhlý,
opovržení hoden: familia abiecta et ob
scura C; homines abiecti ac perditi C;
C) (na mysli) sklíčený, zkormoucený,
malomyslný, beznadějný, zoufalý:
animus ČLT; abiecta metu civitas C.

abiegnus, a, um [abies]jedlový: ha
stile L; tabellae ©.

abies, etis, f. (tvary čtyř- a pětlslabičné
u básn. za příčinou metra dlužno Čísti synlcezí; např.adjětě)1)jedle(stromi dřívíjedlové):
abies in montibus altis V; abietis ar
bores L kmeny jedlové; sectague inte
gunt abtete costas V a jedlovými prkny
žebra (dřevěného koně) obloží ; = coll.colles
nemus abiete cingunt V jedlovím; 2)
meton. (o věcech z jedle zhotovených) la
bitur uncta vadis abies V loď; trans
verberat abiete pectus V kopí.

abigo, ere, égi, aetum [ab a agoj
1) odháněti, zaháněti, zaplašo
vati: muscas C; boves L; ventos O; —»
spec.násilně, loupežně, mocí od
háněti: praedam pecorum hominum
gue L; partum medicamentis a. plod
léky vyhnati, vypuditi; 2) metaf. nox
adacta V mizející, ustupující noc; abacta
nulla conseientid I žádným svědomím
neodstrašena.

Abii, órum, m. Abiové, kmen skyth
ský Cu.

abitus, čis, m. [abeo]) 1) odchod:
cum abitum pararet V když se chystal
k odchodu; 2) východ: omnem abitum
custode coronant V

ab-iudico, are, dvi, atum (výrokem
soudním a vůbec) odepříti, odříci,
odniti někomuněco: rem ÚC; Alexan
driam a populo Romano C; libertatem
sibi a. C; inturia abiudicati agri L
bezprávně odňaté polstvo.

ab-iungo, ere, inai, túnetum 1)
jha zbavitiodpřáhnouti,vypřáhnouti:
tuvencum V; 2) metaf.odloučiti, od
děliti, vzdáliti: abiundo Labieno
(dat.) čimebat Cs.



ab-iůúro

ab-iuro, are, avi, datum odpřísahati
se, přísahou (křivou)popírati: cre
ditum abiuraverat S; abturatae rapt
nae ostenduntur V lup přísežně zapřený
se ukazuje.

ablegatio, čnis, f. [(ablégo]
slání, vypravení, vzdálení:
tutis ad bellum L.

ab-lego, are, dvi, datumodesllati,
vzdáliti, odstraniti: puerosvenatum
L; extra Italam in exilium verius
guam in mililiam ablegari L.

ab-ludo, ere ——neshodovati se,
odlišovati se, nepodobným býti:
haec a te non multum abludit tmago H
tento obraz hodí se dosti dobře na tebe.

ab-luo, luere, luž, lůtum 1) smývati
eo s čeho, umývati, spláknouti, oči
stiti co čím: pedes C; corpus; sgua
lorem Ču; lacrimas T slzy osušiti;
2) metar.smývati, odstraňovati: omnis
perturbatio antmi placatione abluatur
C každá vášeň usmiřováním znenáhla buď
odstraňována; abdlue perfida verdba O
smyj, odstraň.

ab-uego, dre, dvi, atum odepříti:
(s inf.) adnegat excisa vitam producere
Troiá V prohlásí, že po vyvrácení Troje
dále žíti nechce; (s ace.) rex tibi contu
gium abnegat V; nec comitem abnegat
(Lse) IŤ a neodpírá svého průvodu.

Abnoba, ae, m. (se. mons) Černý
les T.

ab-normis, e [ad a norma) od nor
my, od pravidla odchylný, nepravi
delný: a. sapiens IÍ mudřec k určitě
škole uepatříci.

ab-uuo, ere, nut, nutťůvus [srov.RT0
veúwe)pokynem hlavy, ruky zamitati, od
pirati; odt.váb.nepřivolovati, nesvo
lovati k něčemu,zamítati, odepírati,
od říci něco, nedopouštěti, popírati
(opakad-nuo): (alad)re probare partim,
alia abnuere S král jedny věci schvaloval,
jiné zamital; Bruťi cognomen zpěčovati
se proti přijmení Brutus L: pacem; haud
guicouam a. L nic nenamítati; pugnam
a. L nechtiti bojovati; abnuente plebe
imperium L an lid vzpiral se proti posluš
nosti, vypovídal poslušnost; lčinguam Ro
manam T vzpouzeti se proti jazyku
římskému; non abnuit omen V (litotes)
s radostí uvítal věštné znamení; (alicui

ode
vuven

ab-ominor

aliguld) rTegipacem negue abnuere negus
polliceri S; (alienide re) negue illi sena
tus de ullo negoťio a. audebat S a senát
neodvažoval se něco mu odepřiti; (s inf.)
adbnueram bello Italiam concurrere Teu
cris V nedal jsem svolení, aby se střetla;
(s ace. c. inf.) tn. Africam secuturos ab
nuentes L prohlašujíce, že do Afriky ne
půjdou; non abnuere se, gutn mala
patefierent T' že tomu neodpírá, aby zlo
činy nebyly odhaleny; neosob.nec adbnutiťur
ita fuisse L a nepopírá se, že tomu tak
bylo.

aboleo, čre, adolévi, abolitum [srov.
dr-óAAvpu) 1) ničiti, mařiti, vyhla
zovati, odstraňovati: a. nefandi viri
monumenta V. zničiti památky na pro
klatého muže; deum aedes vetustate aut
igni abolitas T chrámy bohů stářím neb
ohněm zničené; nec undis a. potest aut
vincere flamma V ani vodou (mytím)
spláchnouti nemůže ani zmoci ohněm (va
řením);2) metaf.odstraniti, smazati,
z paměti vypuditi: da aboleri de
decus armis V popřej zahladiti, odčiniti;
bellum supererat abolendae magis infa
mtiae (dat. účel.)7 válka zbývala spíše ku
smazání potupy, aby smazána, smyta byla
hanba; a. Sychaeum V památku na S.
z pamětivypuditi; prava certamina com
muní utilitate aboleverat T' ničemné
hádky společným prospěchem, ku společ
nému prospěchu porovnal, ukončil; magi
stratum alicui a. L úřad někomu (na
vždy) odniti.

abolesco, ere, vi, — hynouti, mi
zeti, zanikati: nomen abolevit L
pamět vymizela; non abolescet gratia
facti V vděk, dik za čin nevymizí, ne
zajde.

abolitio, čnis, f. [abolěre] 1) zničení,
zrušení, odstranění: guadragestmae
gutnguagesimaegue (se. partis) T zru
šení 2'/, a 2procentní dávky; sententiae
T' zrušení návrhu.

ab-omiuor [omen] dri, tus sum
zlé, neblahé znamení odvraceti od sebe,
zažehnávati, zaklínati, míti v oškli
vosti; zvl. ve vlož. větě: guod abominor
což zažehnávám od sebe; chraň Bůh, nedej
Bože! mentionemtam foeat facinoris L
při pouhé zmínce o tak hanebuém činu
s hrůzou se odvraceti.



Aborigines

Aboriginěs, um, m. [origo] Abori
ginové, pranárod usedlý v Reate, od
něhož Latinové odvozovali původ.

abortio, onis, f. [aborior) před
časný porod, vyhnání plodu.

ab-rado, ere, rasi, rasum 1) odškra
bati, oholiti: superciliapenitus ab
rasa ÚČ;2) metaf.odirati, vydírati:
ab algo algd na někom něco ČC.

abripio, ere, ripuž, reptum [ad a
rapio] 1) odtrhovati kohon. coodčeho,
odervati, uchvacovati: naves noťto
abreptae V odtržené (od ostatního loď
stva); se abripere L odchvátati, utéci;
itgnem temere abreptum aeďificiis inte
cit L hořící hlavni uchvátiv...; — spec.
G) násilně odvlékati (do otroctví
a p.): cives abrepti in Asiam N; algm
de convivio tn vincula ; a tribunali ho
minemČ; B) uchvacovati, unášeti:
abrepta virgo C; contuges T; %)uchva
covati, loupiti: stgna T odniti; arma
eguosgue T zbraň i koně bráti; Aspěs,
guae regi portarentur, abripiedat N;
2) metať.filtum etliamst natura a stmli
tudine patris abriperet C ač přirozená
povaha syna otci nepodobným činila;
pavor fugientium abdripit algm T str
huje s sebou.

abrogatio, ones,f. (adrogo]zrušení
něčeho (na př. zákona) návrhem k ná
rodu učiněným.

ab-rogo, dre, dvi, dťum 1) požado
vati od někohoněcozpět, odnímati: ©
imperium est abrogatum ČC velitelství
mu bylo odňato, byl zbaven velitelství;
magistratum, consulatum a.; 2) (vše
obecně)odstraňovati, rušiti: fidem
alci a. CL hodnověrnosti upírati; nimtum
seriptis abrogat meis Ó příliš zlehčuje
spisy mé; Lycurgi leges moresgue C;
3) (term. techn.) návrhem (rogaťione) lidu
předloženým(celý) zákon platný zrušiti,
odstraniti: cur legesabrogandascen
seam, guas tudico non rogatas? proč
mám souditi, navrhovati, aby ty zákony
byly zrušeny, které, jak soudím, nebyly
ani navrženy.

abrotonum, č, n. [dPoórTovov]bro
tan, boží dřevce (bylina, které uží
váno k přípravě léků); odr.vůb. lék.

ab-rumpo, ere, růp?, ruptum 1) od
lamovati, odtrhovati, moci oddělovati;
rozlomiti, roztrhnouti: Lethaea vin

abs-cedo

cela Přrithoo H roztrhnouti, roztíti Pei
rithoovi pouta (jimiž byl v podsvětí spou
tán); vědedbarmihi partem viscerum
meorum a. Ču zdálo se mi, že si část
vnitřností rvu, vytrhuji; flumine adbrump?
řekou zadrženu býti: ingeminant abrup
tis nudidus ignes V blesky opakují se,
blesk za bleskem srší z protržených mra
čen; adrupťis turdata procellis freta V
moře vzduté rozpoutanými bouřemi; ad
terras abrupto sidere nimbus it V
z roztrženého mračna (bouřného) příval
k zemi se táhne; abrupta a ceteris ag
mina Ču odtržené od ostatních zástupy;
laxati ordines abxumpuntur T' uvolněné
řady se roztrhují, protrhují; legio se
prima latrocimio (ati.) abrupit Č legie
první odtrhla se od loupeživého davu;
venas a. T žíly si otevřiti, lora abrupta
O řemení zpřetrhané; cervix abrupta Ó
šíje proťatá, proseknutá; pontem a. Ť
most strhnouti; a. vitam aĎ ea civitate
T' od obce se odděliti, nežiti déle v obci;
2) metaf. (náhle, neočekávaně a násilně)
přetrhnouti, přerušiti, přítrž uči
niti: a. čucem V život násilně skončiti;
amor somnos V láska zaplašuje spánek;
fas omne abrumpit V všeliké právo po
ruší, fidem per scelus a. T' věrnost zlo
činem zrušiti; medium sermonem a. Ť
řeč, rozmluvu uprostřed přerušiti; dtsst
mulationem T vzdáti se zatajování, pře
stati zatajovati; adbrupta úndigue spe Ť
zbaveni se všech stran naděje

abruptio, onis, f. odtržení, utržení;roztržka.
abruptus, a, um (vl. part. perf. pass. od

abrumpo) odtržený, přervaný; 1) sráz
ný, strmý, příkrý: locus; saxa; 2)
metaf.abrupta contumacia T' příkrá vzdo
rovitost; subst.isol.aĎruptum, č, n. a)
strž, sráz, propast: sorbere in ab
ruptum fluctus V; im pontis abrupta
progredi T' postoupiti na konec mostu
strženého; |) metaf.(Taldae amicitid in
abruptum tractus T na kraj propasti,
záhuby.

abs viz ©). a.
abs-cedo, ere, cessi, cessum 1) od

stupovati, odcházeti: abdscesserant
omnes di V; non a. corpore Augusti Ť
nehnouti se od mrtvoly; somnus adbscessit
O odešel, pominul, zmizel; spee. (t. t. voj.)
odtáhnouti: Oparta a. N, Armewa 1



abscessio

neos. pass. Manibus aeguis abscessum T
po rovném boji odtáhli, rozešli se; 2)
metaf. A) ustávati, upouštěti od čeho:
incepto L; (o žalobě)nec ille abscessit T'
neustoupil, nepovolil; b) (zmenšujic) od
cházeti někomu:urĎes, guae regno abs
cedunt L města pro říši ztracená; Pat
lada nonne vides abscessisse mihi? O
že mi ušla, vymkla se moci mé.

ahscessio, onis, f. odcházení, ubý
vání.

abscessus, s, m. odstup, odchod:
causa abscessus T'; continuus a. T stálá
nepřítomnost; Rutulům abscessu V při
odchodu Rutulův.

abs-cido, ere, cidi, cisum [abs a cae
do) 1) odtinati, utinati, odřezávati,
přeřezávati: capuť; crines T vlasy
ustřihnouti; funes Čs přetiti; 2) metaf.
a) přeřiznouti, odděliti: adscisus in
duas partes exercitus Čs vojsko rozště
pené; hosttumpars parti adscisa erat L;
b) odnimati: spem naději zničiti, zma
řiti; respectum alcis ret a. L k věci
nehleděti; praesidia a. T prostředků
zbaviti.

ab-scindo, ere, scidi, scíssum 1) od
trhnouti, strhnouti, odervati cood
čeho: tunicam a pectore Č; umeris (abl.)
vestem V; a ace. vztah. abscissa comas V
rvouc si vlasy; venas a. T žíly si roze
tnouti; 2) metať.a) odlučovati, oddě
lovati: caelo terras O od nebe země;
terras Oceúno H; inane a. soldo H;
b) odnímati, mařiti: redetus H.

abs-cisus, a, um [vl. part. perf. pass. od
abscido) odřiznutý; strmý, srázný,
příkrý: adscisae rupes L; saxum un
digue abscisum L.

abs-condit6, adv. [absconditus) 1)
skrytě, tajně; 2) metaf. © výkladu)dů
myslně: a. disserere.

abs-conditus, a, um [vl part. perf.pass.
od abscondo) 1) skrytý: gladii C; 2)
metaf.skrytý, tajný: insidiae.

abs-condo, ere, condidi (později:con
di), conditum 1) ukliditi, ukrýti
co kde: Řominem in armamentario Ču;
matrem adscondidit ore O pohltil, po
zřel; spec. zakrýti co čím: vultus O:
Phaeacum abscondimus arces V (srov.
GTOnVÚTTO ří) ztrácíme 8 očí, 8 po
hledu, míjíme; 2) metaf.zakrýti, zata
jiti: fugam furto V; dolorem T, guod

ab-solvó

guo studiostus absconditur, 60 magis
apparet Č.

ab-séns, entis [isol.part. praes.odadsum)
1) nepřítomný: me adsente; his absen
tibus Cza, v nepřítomnosti; absentem gui
rodit amicum H za zády kdo pomlouvá;:
faveat precantibus absens Ó nejsa již
mezi námi; 2) (o místech)vzdálený, da
leký: Romae laudatur Rhodosabsens H.

absentia, ae, f. [(absum]nepřítom
nost.

ab-similis, e nepodobný, vždys před
cházejícím záporem (litotea): non absimilt
forma Cs.

absinthium, či, n. [dWivŠtov] jen
v plur. pelyněk: cana Ó (0 šedozelenýeh
květech);črisťia O (o chuti) odporný, trpký.

ab-sisto, ere, sťiťi, — 1) odstupo
vati, ustupovati od čeho, odcházeti,
vzdalovati se: limine; toto luco V;
(o vojínech)ab signis Cs; 2) metaf. ustá
vati odčeho,přestávati: bdello;ferro
V od války; odsidione; conatu; precibus
T" absol. adsistamus, ait V ustaňme (od
pronásledování), dí (Nisus); (s inf.) abstste
moverti V nerozčiluj se, nezlob se.

absolute adv. [adsolutus] úplně, do
konale: feliciter et a. vivere

absolutio, onis,f. [(absolvo]1) spro
štění, osvobození: algd re adbsolu
tiont erat T mohlo osvoboditi obžalova
ného; 2) dokončení; dokonalost: raťi
onis Č.

absolutus, a, um (vl. part. perf.pass.od
absolvo)| dokonaný; 1) úplný, doko
nalý: perfectus atgue a.; 2) nepodmí
něný, nezávislý, naprostý (absolutní).

ab-solvo, ere, solvž, solutum 1) od
vazovati;vyprošťovati, vybavovati
z čeho; 8prošťovati čebo: vinclis T';
2) metať.consulem regní suspictone a.
L; Vitellius filem absolvit T' odpustil
jim věrnost (k Othonovi); spec. (na soudě)
osvoboditi, žaloby sprostiti (opak
damnare): omnibus sententiis absolvi Č
všemi hlasy, jednohlasně býti osvobozen;
(alam alcis rei) capitis trestu hrdelního
zbaviti; matestatis; (abl.) ambitu, crt
mine; de simili causa; 8) (jakoby od
sebe uvolniti)dokončiti, dokonati:
instituta a. C; spec. (ve vypravování)
vyložiti: uťpaucis verumabsolvamS
abych krátce pravdu vyložil; Buucis de
alga re S



Absonns

absonus, a, um [abd-sono] 1) zlo
zvučný, nelibozvučný: vox C; A
metaf.nesouhlasný, nejsoucí v souhlase,
odporující, nesrovnalý, neshod
ný: absoni a voce motus (; bám.s dat.si
fortunis absona dicta erunť H nebudou-li
Be srovnávati, shodovati slova 8 osudem;
dei absonum est L odporuje víře, jest
v odporu 8 vírou.

ab-sorbeo, čre, sorbui, — vsrkati;
spolknouti, pohltiti: placentasH
metať. (o vodstvu) Oceamus (mare Cu) tot
res C; trtbunatus guodam modo ahsor
bet orationem meara C pohlcuje, stra
vuje.

absgue [abs a guel předal= abl bez:
a. argumento (.

abs-témlus, a, tm |přib.s čemetum
víno) zdržující se opojných nápojů; stříz
livý, střídmý; básn.sgen. zdržující se
něčeho.

abs-tergeo, čre, tersi, tersum 1) sti
rati, utirati, osušovati: oculos;la
CriMG8; — upee. (£. t mluvy námořníků) rerni
abstergeri eoeperuní Ču vesla počala se
rášeží; 2) metatzaháněti, odnímati:
fetum; molestias.

abs-ferreo, ére,už,itum 1) zaplašo
vatí, zaháněti: saxzi8,sudibus hostes
L; vulnere ancillam T; 2) metaf od
strašovati,zastrašovati: (sablodl)
vitěts HM;bello T od války; (s před. ah)
eos a consilio L; aĎ oppugnanda
conspecta moema L; solitudine abater
riti L zastrašeni prázdnotou; spea zdr
žŽovati od čeho, zabraňovati kama ©o:
a congressu meo

abstiněns, entts, adj. [vl part. praes.act.
odadstineo) 1) zdrželivý: non solum
manus, sed etiam oculos abstinentes ha
bere Ú; básn. s gen. nice H (dmexó
PEVOGVOTudTOV); (ozdrželivosti v lásce)
cudný Z; —epee.nezišťtný, poctivý:
soctis a. eram vtsus (.

abstinenter, adv.[abstinens] zdrže
livě, nezištně.

abstinentia, ae f. [aĎstineo)zdrže
livost: nudumsignumlururiae, con
tra plurýma abstinentiae N; absti
nentiů (se. czbř) voišamfinire T' hladem
životu konec učiniti; — epee. zdrželivost
od peněz, neůplatnost, nezišťnost, po
ctivost: čemptata etu8s est abstinen
tia N.

abstrahó

abs-tineo, čre, ut, — [abs a ťeneo)
1) transit.z(a)držovati, oddalovati
koho, co od čeho: (s poub. abl.) vim uďore eč
gnato H; finibus vim L; Romano bello
fortuna eum adstinuit L; (6 ab) viX a 88
manus abstinuit stěží, div si nesáhl
na život; tnturtam ad sociis L; ab aede
ignem L; manus ab alienis pecuniis C;
neob. s dat. AÁeneae Antenorigue tus belli
aůstinuisse L že v prospěch Aeneův a
Antenorův vzdali se práva válečného,
u Aenea a A. zdrželi 8e; neos. nec dome
sticis abstinebatur T' nebylo se zdržo
váno (v řečech) od soukromých záležito
stí, také nemlčeli o...; uť ab tnermi
adstineatur L aby bylo ušetřeno; ut auro
abstineretur L aby se nedotkli zlata;
abstinebatur a patribus L šetřili otcův.
Často též reflex.guod te abstinueris scelere
C; se armis a. L; portu L; 2) intrans.
zdržovati 8€ čeho:non tamen abstinu
V; s pouh.abl.proelio; pugná nepouštěti,
nedávati se do boje; urbe a. L nedávati
se do (obléhání) města, neodvažovati 88
na město; negue factoullo negue dicto 9;
conttontbus L straniti se; Tibertus atgu8
Augusta publico abstinuěre T' z domu
nevyšli; adstineť Ceres (se. cibis) O ne
tkne se jich; caelo Ó straniti Be; (s ab)
a coniurationis causis C; ab obsidibus
L; (básn. 8 gen. (graecismus)) aĎstineto ira
ram H (dnéyov doyvňs).

ab-sto, čre, — — státi stranou: st
longius abstes IM diváš-li se z dálky.

abs-traho, ere, tráxi, tractum 1) od
táhnouti, odvléci, (násilím)odvésti:
abstractae boves V odvlečené, uloupené
kravice; vt algm L; (s pouh. abl.) grem%o
genitoris O vyrvati z náručí; (s předl.)de
matris complexu C" ab se liberos Cs;
e sinu gremiogue patv'ae (; (audánímcile)
liberos in servitutem Cs; abstraht ad
supplictum Ču býti vlečen na popravu;
2) metaf.odvésti, odděliti, odloučiti,
vzdáliti: (s abl.) čegionmbusT od legif
vzdáliti; (s předi.)a bonis C; antmus abs
tractus a corpore Ú; ex tanto comi
tatu C vyloučiti; copias ab Lepido C
pohnouti k odpadnutí; (s udáním cíle) pe
cuniů a bono in pravum abstractus 8
sveden, stržen; omnia in duas partis
abstracta sunt S vše ve dvě strany se
rozstoupilo; in partes abstrahor O nucen
jsem přidati se k něčí straně; — spee.



abs-trudo

zdržovati, odvraceti, odváděťti koho
od čeho: malites a direptione L; me la
bor ab illa cogitatione Č; a nullus
umaguam me tempore otium meum ads
traxerit Č že mne od soudního hájení
žádného občana prázdný můj čas ne
odvábil; se a sollicitudine a. C zbaviti
Be starosti.

abs-trudo, ere, trůust, trůisum vi. od
strkávati; od. skrývati: čristiliam a.
T tajiti; metum T obavu ukrýti.

abstrusus, a, um (vl. part. perf. pass. od
adstrudo) zastrčený; utajený, skrytý,
ukrytý, tajný: seminaflammae ab
strusa in vents silicis V; a. animi dolor
C; disputatio paulo adbstrusior Č o před
mětu poněkud vzdálenějším; a. Tiberius
T (v sebe) uzavřený.

ab-sum, esse, €-fui, a-futťůrus (afo
rem, afore ne adbforem...) 1 1) býti
pryč, nebýti kde nebýti přičem,býti
nepřítomen, vzdálen; scházeti, ne
dostávati se, chyběti kde: ab,exďurde;
ab algo; domo eťforo, aberant summo
(subst.) O byli vzdáleni od vrcholu; nec
(uno) usguam aberit V a všude J. pří
tomna bude (litotes). = Eufemist.býti ve vy
hnanství, býti vyhnancem: gut nulla
lege (nezákonně) abessem Ú; tn minus
hostili a. loco O žíti ve vyhnanství; spec.
a) nebýti účasten, nemíti podílu;
nesouhlasiti, neshodovati se: toto
bello; publicis consiliis L; a bello zdržo
vati se války; a consilio; b) nepo
máhati, nepřispívati, neprospi
vati: (s dat.)Autronio afut, Sullam de
fendo; vaďdeprocul, ne longe tibi Iup
piter absit O kliď se, sice ti nespomůže,
neprospěje J.; nec dextrae erranti deus
afuit V a bůh přispěl nejisté pravici;
longe tis fraternum nomen afuturum
Čs; 2) metať.gučdguid a. poteraťt Ču co
mohlo býti pohřešováno; fructus abest O
odměny se nedostává; (s dat.) abest pars
numero L schází do (plného) počtu; cu
mulus abest malis Ó neštěstí Be nedo
vršuje; Vussis mora segnis abesto O roz
kaz bez průtahu splňte; esťaliguiď magnis
crtmen a. malis O není-li v neštěstí vě
domí viny; adest luctamen remo V ve
sluje se bez námahy; libido ad oculis
afuit C. U 1) býti vzdálen, odloučen,
oddělen od koho, čeho: ab urbe milia
passuum ČC; guingue dierum iťer(viam);

absurdus

castra, guae aberant bidut (iter); aeguo
fere spatio ab castris Čs; VII milium
intervallo Čs; longe; multum; propius
blíže prodlévati; prozime; haud longe;
neos.haud multum; haud (non) procul;
non longe; paulum abesť,guin... ne
chybí, neschází mnoho, že by ne..., bez
mála, málem;nihil abest, guin...; guid
abest,gun...? = tantum adbest,uť...,
uf... tak mnohochybi, aby.. ., že spíše
(naopak)...: tantum afutt, uť exercitum
periculosum putaret, ut tn e0 praest
dtum ret p. poneret (; variace: ť. abest,
ut ..., ut contra...; ut etiam; uťguo
gue...; 2) metaf.cutus aetas a senato
rio gradu longe abesset Č; negue abest
suspicio Cs; tantum afuit ab insolentia
gloriae N; absit invidia verbo L ne
vzbuďte slova má závisti; tres aberant
noctes, ut... O scházely; —spec.a) býti
dalek, prost čeho:a culpa; a societate
sceleris N; dolore; b) různiti se, li
šiti se: nulla re longius absumus a
natura ferarum C; abest virtute Mes
sallae I nedosahuje věhlasu Messallova;
c) nehoditi se, neslušeti 8e; nesná
šeti Be sčim: mustce abest a principis
persona N.

ab-simo, ere, simpsi, stmptum od
níti, odnětím zničiti; 1) a) spotřebo
vati, stráviti: vires absumunturÓ
sily se vyčerpávají; purpura absumitur
L se opotřebuje; — spec. mális a. men
sas V (zuby) snísti stoly; b) metaf.utra
titi, promarniti: res paternas FH;
(očase)tráviti, mařiti: tempus dicendo
C; diemO; 2) stráviti, zničiti, za
hladiti; v pass.zhynouti: incendtum
domos adbsumpsit L; lacrimis adbsumt
O pláčem se tráviti; gurgitibus absumt
L ve vírech zahynouti; ffumine absumt
L proudem stržen, uchvácen býti; sin
absumpta salus V spása ztracena, po
Bpáse veta; me absumite ferro V; fame
adbsumi L hladem mříti; pestilentié ab
sumi L morem zachvácenu býti.

absurdě, adv. [adsurdus) 1) sluchu
nelibě; 2) nejapně, zpozdile: non
a. ne nevtipně.

absurdus, a, um 1) sluchu nelibý:
sonus C; 2) metaf.A) nevhodný, ne
případný, nemistný, nejapný, ne
smyslný: guam adsurdum eum petere
consulatum C; haud absurdum est 8
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není nejapno, jest vhodno, hodí se; b)
nejapný, neschopný: tngenium haudď
absurdum T duch nikoli neschopný, by
strá hlava; nec a. ingemo T.

Absyrtus, č, m. syn Aieta, kiále kol
chidského, bratr Medein.

Abulites, ae, m. satrapa v SusianěČu.
abundáns, antis, adj. [vl. part. praes.act.

odabundo)1) přetékající, rozléva
jtci se, rozvodněný: amnis 1, 2) metaf.
a) překypující, nadbytečný: a.
multitudo L přebytek lidu; b) oplýva
jicí, bohatý, zámožný: (8 gen.)lactis
a. V; (a abl) locus fontibus a. C; (absol.)
homo non luxuriosus sed a. C.

abundanter, adv.[abundans] nadby
tečně, hojně.

abundantia, ae, f. 1) přetěkání; 2
metaf.nadbytek, hojnost: a. omni
um rerum ÚČ;a. pecuniae T' veliké bo
hatství.

abundě, aiv. [abundo| nazbyt dosti,
více než dosti; hojně.

ab-undo, are, avi (ab, unda)] 1) (od
plnostiaž)přetékati, rozlévatií se, roz
vodniti se: rursus abundabat fluidus
liguor V hojně vytékal mokvavý hnis;
Amasenus abundans V rozvodněný A.
(řeka); básn. ne desis operae neve tnmo
deratus abundes H ani nemírně hranici
nepřekračuj; 2) metaf.a) oplývati, míti
nadbytek, přebytek, hojnost: (s abl.)
villa abundat porco lacte caseo Ú; =
spec.býti bohat: egentes abundant? C;
b) multitudo abundat L jest nadbytek
obyvatelstva, nastává přelidnění; abundat
pecunta ČCjest nadbytek peněz; abun
dant omnia L všeho jest nadbytek.

ab-usgue (básn. přestavení m. USGUe ab)
až od: abusgue Pachyno V; (0 čase)
Tiderio abusgue T od časů Tiberiových.

ab-utor, úč, Usus sum (8abl.) 1) zu
žiti, spotřebovati: divitiis ©; užiti,
vvužiti, využitkovati k něčemu:Saga
citate canum ad utilitatem nostram C;
tgnoratione ad hominis salutem C; er
rore hosttum L; 2) zle užiti, zneužiti,
nadužiti: legibusad guaestumC; pa
tientid nostra C: sanguine Čs plýtvati.

Abydus, %,f. (vedi.tvar Abydum, i, n)
město na asijském pobřeží Mellespontu
naproti Sestu. Odt.adj. Abyděnus, a, um
abydský; subst.Abydenus, ž, m. Abyďan.

46 viz atguc

10 ac-cedo

Academus, ž, m. ["Axdónuoc) staro
dávný heros athenský, jemuž zasvěceno
bylo gymnasium s hájem na sev.-záp.
straně Athen, jehož obzvl. Platon užíval
za učiliště; odt. tnter silvas Academi
guaerere verum JH pěstovati Platonskou
filosofii. Ono gymnasium slulo Acadeé
mia, ae, f. ( Axadnuea); meton.Plato
novo učení a škola, akademická filo
sofie. Die Platonovy Akademie nazval
Cicero tímto jménem Aa)místo na svém
statku Tnskulském; b) statek v Kampa
nii nedaleko Puteol, kdež sepsal filoso
fický spis Acaděmica (0rum, n.). Odt.
adj. Academicus, a, um akademický;
subst.Acaděmici, orum, m. akademi
kové, stoupenci filosofie Platonovy.

Acadira, črum, n. město v Indii Ču.
acalanthis, iďis,f. [dxaiavdíc] steh

lik.
Acamás, ančis, m.

Theseův.
1. acanthns, %[Exavďoc, č, ň] 1)

m. akant, rostlina bodláku podobná,
oblíbená za starověku tvarem listů, jichž
bylo užíváno za vzor při vyšívání rouch
a j.; 2) f. strom v Egyptě.

2. Acanthus, z, f.|"Axavodoc] město
na vých. pobřeží poloostrova Chalkidiky.

Acarnán, dnis, m. Axaováv] Akar
nan: Acarnanum amnis O —=Achelous.
Oat.Acarnánia, ae, f. Akarnanie, nej
záp. krajina středního Řecka; adj. Acar
nánicus, a, um akarnanský.

Acastus, z, m. ["Axcaoroc] syn Pelia,
krále thessalského.

Acbarus, 7, m. panovník v Edesse
v sev.-záp. Mesopotamii za časů Klaudio
vých T.

Acca, ae, f. jméno ženské 1) Acca
Lůrentia („matka Larův“) bohyně, již
na počest slavena byla v prosinci slav
nost Larentalia. Dle pověsti manželka
pastýře Faustula a pěstounka Romula a
Rema, matka 12 bratrův Arválských; 2
společnice válečné Kamilly V.

aAC-CEdU, ere, cessi, cessum (perf. sraž,
accestis — accesstistis V) 1 1) přikro
čovati, přistupovati, blížiti se, při
cházeti ke komu n. čemu (ad alagd; 8 dat.
n. s ace.): ad urbem ÚČ; urbem V; ad
aram C; in provinciam; in oppidum;
in funus C pohřbu se účastniti; čllis
sovtus H; caelo a. O do nebe se dostati;

( Axduac) syn



uc-cedó

delubris a. Ó jako cizinec, cizí bůh do
chrámů se dostati, jako cizí bůh ctěn
býti; exitus accessit verbis O řekl a
stalo se; sacris a. O obřadů posvátných
se účastniti; JBomam Č; domos Ditis V;
Bocchus Iugurtham accedit S; — spec.
a) prosebně přistoupiti, 8 prosbou 8e
obrátiti na někoho:guo accedam? S kam
(na koho) se mám obrátiti? senatus sup
plex ad Caesarem accessit C; B) nepřá
telsky se blížiti, přistoupiti,přitáhnouti,
přitrhnouti někam (ad alad; alad; s dat.):
ad moenta L; muris L; propius muros
N; loca hostiliter a. N; ad urbem
guadrato agmine C; ad manum N sra
ziti se v boji, utkati se bojem (polem);
v) (k dražbě jako kupec) přijiti, do
staviti se: ad úllud scelus sectionts
audet a. Č zločinné dražby se účastniti;
2) metať.a) přistoupiti, přiblížiti
se: a. ad amicitiam alcis ČSN v přá
telství s někým vejíti, vstoupiti, spřáteliti
se; febris accedit (opakdecedit) ČN ho
rečka se dostavuje; fama ad nos accedit
L; litterarum lumen accedit Č světlo
památek písemných ozařuje; anni acce
dunt H léta (stáří) přicházejí; civibus
animus accedit NČ občané nabývají zmu
žilosti (bojovnosti); tča imperatori plus
sollicitudinis accedebat S vzcházelo, vzni
kalo; s dat.fervor accesstť capiti F vino
vstoupilo do hlavy; b) přistoupiti k ně
čemu,přikročiti k dílu, na se vzíti,
převzíti (ad algd; s dat.): ad rem pudli
cam a. vstoupiti do života veřejného,
býti politicky činným; aď gubernacula
ra p. a. L řízení obce na 8e vziti;
ad malefictum a. C; ad bona a. Č
ve statky se uvázati; ad causam a. Č
na se vzíti vedení pře, hájení; a dat. huic
ego causae actor accesst C; a. ad sin
gulas guerellas C přijíti ku steskům, za
bývati se stesky, probírati; C) (k osobě,
k věci)přistoupiti, připojiti se, při
dati se, přisvědčiti; schváliti: ad
consiltum N; ad condiciones Č přijmouti;
s pouhým ace. societatem a. T; d) při
blížiti se podobou,podobati se: aď deos
a. C; proxime deos accessit Člodius C;
JI 1) (rozmnožujíc)přistupovati, dru
žiti se, přibývati: absol.čurba acce
diť O dav se množí, vzrůstá; novus ho
stis accesserat S přibyl; gut postea ac
cesserint © se přistěhovali; s ad: cum

accendo

ad has 8uspiciones cevtissimae causac
accesserint Cs; cum ad naturam acces
serit ratio doctrinae C když k nadání
přidruží se soustavné vzdělání; id acceďit
ad gloriam L to zvyšuje slávu. Častos kuc,
istuc, eo, eodem: huc accedunt veteraníC;accediť,guod(sind.).© přistupujeta
okolnost, že... (ukazuje na skutek, jímž se
něcopotvrzuje);accedit (= praeterea jiť),
uť. (věta 8 UÚdále vypravuje): čllud guo
gue nobis accedit incommodum, guod
abest C; ad Appii CČlaudii senectutem
accessit, uť caecus esset (.

ac-celero, dre, dvi, tum [ad, celer)
1) tran zrychliti, urychliti, uspiíšiti
něco: ičer Cs; gradum L; consulatum
ei adceleraverat T ku konsulatu mu
dříve dopomohl; cetera adcelerantur T
ostatní věci se urychlují, 8 ostatními
věcmi se pospíchá; 2) intrans.pospichati,
pospíšiti si, chvátati: si a. volent,
conseguentur C; accelera, sigmifer! L;
neos. guantum accelerari posset L jak
jen by si mohli pospišiti.

accendo, ere, cendi, cénsum [ad a
neuž.cando, trans. ku candeo) 1) zapalo
vati, podpalovati, rozžehati; v pass.
planouti: čignum Ó; acervos scutorum;
faces accensae CO pochodně planoucí;
Jtamma ter accensa est Ó plamen tři
krát vyšlehl; (s ace. vztah.) accensa comas
V; cornua a. L zapáliti klestí na ro
zich; a. aras Ó roznititi, rozdělati oheň
na oltářích; accenstifoci 0 planoucí krby;
orbem adspicit accensum Ú svět zří
v plamenech; — spec. a) osvititi, ozá
řiti: luna accensa solis radiis C; B)
rozpalovati: solis vapor accendit are
nas Cu; (s ace. vnitř.) sol accendit aestus
V slunce (žárem) působí úpal; 2) metaf.
a) roznititi, rozpáliti; rozdrážditi,
rozjitřiti; vzbuditi: ignem O žár lá
sky; pariter accendit eť ardet O lásku
vzněcuje (v jiných) a jí plane (8ám);
accensus amore zanícen, plana láskou;
accensus furore vztekem zuře; trď hně
vem hoře, plana; dolore; inturid T' roz
trpčen; absol.ste accensa profatur V pla
nouc (hněvem); a. antmos ad virtutem
V; ad certamen accensets L do boje
roznícen; čn rabiem L k zuřivosti; básn.
(s dat.)antmos dello; a. bellum (Martem) V
vznititi válku; curam alci a. L starost
způsobiti, spes est accensa V naděje
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vzplála, zasvitla; b) rozníititi, roz
množiti, zveličiti; v pass.ZmoCÍ 8€:
Rrsnareanimos minuendo metu, ac
cendenda spe T; certamen acoenditur
L hádka vzplane, spor se přiostřuje; vts
venti accensa est L prudký vítr se
vzmohl.

ac-cčnse0, čre 1) přičítati; 2) metať.
přidělovati, přidružovati: accenseor
sli O patřím k oné (Dianě).

ACCENSUS, 4, m. (part. perf. pass. od GC
censeo) přidělený; 1) úřední sluha
(v Římě iv provinciích) 8 dat. (jako pův.
part.): gut a. C. Neront fuit C; jako subst.
s gon.Timarchides, Verris a. Č ) 2) v plur.
accenst, drum připočtenci, přidě
Jenci, nadpočetnízáložníci (lehko
oděnci vybraní z páté třídy občanstva,
kteří doplňovali prořídlé řady legie).

acceptio, čnis, f. [accipio] přijetí:
a. frumenši

accepto, dre, dví, dtum [verb.freguent.
od acetpio) (opět a opět) přijímati; metaf.
humo acceptante opus Ču ana půda dílo
podporovala.

acceptus, a, um (vi. part. perf. pass. od
accipto) (alci)vlídně, laskavě přijatý, ví
taný, milý, vzácný: oblíben u koho,
miláček. Sabstacceptum v.acotpio[I

ACCET80 VIZ a7TCeSS0.

accessio, čnis, f. [acceďdo]I) při
Stoupení k někomun. něčemu,přístup:
sut8 accessionibus conseguebatur, ut...
C přístupem k sobě (audiencemi); IT)
rozmnožení, přírůstek: pecuniae
a. N; konkr. a. paucorum annorum C;
accesstonem aedibus adiunxit ČC pří
stavbu učinil; bonis rebus a. L přida
vek k blahobytu; Epirus fuit a. regno
Macedontae L přivěsek; — spec.přípla
tek (který ještě nad povinnou dávku byl odváděn
n. vymábán): a. decumae C příplatek k de
sátku.

accessus, us, m. [accedo] 1) přibli
Žování 8e k čemu,přístup, příchod,
příjezd: a. ad urbem; metaf.accessuús
refugiť viriles O stykům 8 muži se vy
hýbá; (aestuum) a. et recessus C příliv
a odliv; ventorum a. V nával; da acces
sum lacrimis nostris O slyš naše lkání;
2) meton.(o místě) přístup: omnem ac
cessum lustrare V.

1. accido, ere, cidi, — [aď a cado)
1) dopadati, spadati k čemun. kam:

accingo

missa a Germanis tela gravtus accide
bant Čs; (o osobě)guia de improviso ac
ciderant S přikvapili, přitrhli; guo gra
vior accideret S aby tím rázněji (nena
dále) udeřil; — spec. prosebně k nohám
padnouti,padnouti na kolena — úpěn
livě prositi: genibus principis CČuT;
ad pedes omnium Č; 2) metaf.a) smy
slů dopadati, připadati na mysl: ad
populi aures L doněsti se; matoris mul
titudinis species accidit hostibus FHirť.;
clamor; ad nos fama eius accidit L
dochází, donáší se; b) státi se, udáti
se, přihoditi se; nastati. Často0 udá
losti nepříznivé:St guid adversi accidisset;
accidit periculum ; calamitas; Mors. Také
o události příjemné: podařiti 8e; secundas
res accidisse eius opera N, zcela neurč.
guae vivo se acciderunt N; id guod
accidit N což se vskutku stalo. 8 dat.
osoby:St guid gravius ei a Caesare ac
cidisset Cs; si guid míht humanitus
accidisset C kdyby mne bylo něco lid
ského potkalo, zastihlo (eufemistickyo amrti);
st guid accidat Romanis Čs (euť.o po
rážce); st guiďd tpsi accidat C stihl-li by
jej trest (euf. o odsouzení); o příznivé události:
supplicatio decreta est, guod ante id
tempus accidit nudli (s. Zvl. často neoa.
accidiť, ut... stává se, přiházíse, že...;
c) dopadnouti, vypadnouti, sken
čiti se: st secus acciderit C; petus Se
guanis accidit Cs.

2. accido, ere, cidi, cisum [ad a
caedo) 1) nařiznouti, naseknouti, na
titi: arbores Čs; ornum ferro V; básn.
a. dapes V stráviti, snisti; 2) metať.osla
biti: copiae accisae IHirť; accisae reli
guiae T' seslabené, poražené zbytky (voj
ska); robore tuventutis acciso L po 86
slabení jádra mladého mužstva ; opes ac
ctsae I ztenčený majetek; res acctsae
CL špatné, neblahé, bídné poměry.

accingo, ere, cinxi, cinctum [ad a
ctngo] (zastaralý inf. praes. pass. accingter)
1) připásati, opásati: lateri adcingxe
rať ensem V k boku připjal si meč; med.
opásati se: fido accingitur ense V;
ferro T; 2) metať.ozbrojiti, opatřiti
paribus accingitur armais V; miles ac
cinctus T' vojin ozbrojený; pubes faci
bus accingitur V; ultrix accincta fla
gello V; se accingeret tuvene T' aby se
opatřil jinochem (j. podporou stáři), aby
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8i připojil jinocha. Častěji refex. a med. při
pravovati se, strojiti se, chy
stati Be k něčemu:gutn accingeris? L
proč pak se nechystáš (k činu)? nuže,
nevzchopíš 8e? accingere! O vzchop se!
accingi ad ultionem T; in discrimen L;
in proeltum T“ básn. (s dat.) fe pugnae
accinge V; praedae V; act. ve význ. reflex.
accingunt omnes operi V chápou se díla,
mají se k dilu; (s inf.) accingar dtcere
pugnas V; accingeretur navare operam
T aby se přichystal ruku k práci přiložiti.
Dle anal. s onďuere: magicas acetngier
artes V sáhati k umění kouzelnému.

ac-ci0, čre, civi, citum [ad a cteo)
přivolati, povolati k sobě,obeslati,
poslati proněkoho:tn regnum L natrůn
povolati; aaves L sehnati, shromážditi;
a. algm sacris O přibrati k bohům (v mě
stě již uctívaným), Part. perf.pass. accitus,
a, um přivolaný (odjinud), cizí, z ci
ziny zavedený: sctentia et ars T;
lascivia T.

accipio, ere, cépi, ceptum [aď a capio)
I Příjemcejest činný: přijímati, bráti
kohok sobě: daní acciptuntgue manus O
ruce na vzájem si podávají; accipe tam
tabulas chop se ruče; armatos in arcem
a. L do hradu vpustiti; (též a abl. instr.) m?
lites urbe tectisve L; gremio algm a.
V; tellus fessos portu accipit V; alveo
V do kocábky vzíti; hunc tu caelo acci

ptes V uvitáš v nebi; Romani ovantes
FHoratium accipiunt L jásavě vítají;
obr.algm in civitatem C; in deditionem
Cs v poddanost, na milost; in regnum
S do královské rodiny; ale u 7 za krále
přijmouti, zvoliti; viď acctpientibus locis
opera L poněvadž rnísta opevňovacích
prací nedovolovala; s dvěma acc. fe comi
tem (za průvodce) a.; — spec. a) při
jmouti, na sebe vzíti: ťergum onus
aceipit C; onera venientum V; metaf.
rem tin cervices a. L; tugum a. L:
B) přijímati do domu (pohostinu), vítati,
hostiti, častovati: dllosporticibus rex
accipiebaťt in amplis V; hospitio algm
a. H; hospitaliter Ču; metať.přijímati,
nakládati, zacházeti s kým (dobře,
špatně): honorifice algm a. C; graviter
accepti sunt; graviter algm verbis a. C
v) přijímati (co kdo nabízí), neodmi
tati, uznávati, schvalovati, svolo
vati k čemu,s0uhlasiti a čím:frenum

accipio

a. VL uzdu přijmouti, šíji skloniti; accipe
dague fidem V přijmi a dej slovo (věr
nosti), dejme si vzájemně slovo; condďici
onem; legem O podmínku; pacem; impe
rtum L podrobiti se, poddati 8e; často: a.
omen (augurtum) CVL na sebe vztaho
vati, za platné uznávati; accipt0 (se. omen)
V; nomen a. L připustiti za uchazeče;
naves accipiunt imdrem V berou v sebe
vodu; 0) smysly, duší přijímati, vnímati,
postřehovati, znamenati, pozoro
vati; naučiti se, zvěděti, dověděti
Be: res guae sensu accipiuntur C; oculis;
vultu; auribus a. N; secundis (proni8
T) auribus a. L ochotně sluchu popřáti
čemu; (opak) stnistris auribus L nerad
něco slyšeti; aceipite haec antmis V
vštěpte si v srdce; a. sonitum C slyšeti;
clamorem L; nostram accipe mentem V
poslyš náš úmysl; accipe, posteritas O
poslyš, potomstvo; volenti antmo de am
bobusS; celeriter acciptebat, guae trade
bantur N rychle chápal; guoď udi Han
nibal accepit L uslyšel, zvěděl; s) po
jiímati,vykládati sobě, bráti ve
smyslu (dobrém, zlém): čtď omen ta
acceptum est L znamení v ten smysl
bylo vyloženo; (s praed. ace.) algďd omen
a. C; beneficium contumeliam Č za po
tupu; algď in deminutionem sui T za
své ponížení; veri similia pro veris L
za pravdu přijmouti; rem prodigii čoco
T'; algd in bonam partem Č bráti v do
brém smyslu; algd tn matus a. L bráti
za větší (než vskutku jest).
II Příjemcejest trpný: dostati, obdr
Žeti co od koho: pecunam a. ab aliguo
C penize přijmouti (za podplacením), dáti
se podplatiti; accepta mercede S za mzdu,
za odměnu; (t. t. v obch. mlavě) accep
tum, č přijaté penize, přijem (opak: eX
pensum, expensa): algd alci acceptum
referre C zapsati do hlavní knihy účetní
jako příjem, připsati komu k dobrému;
obr. salutem alci acceptam referre Ú
děkovati komu za záchranu; dicta accep
tague salute O pozdraviv a byv pozdra
ven, po vzájemném pozdravu; nomen ab
algo a. jméno od někoho, po někom do
stati; libertatem a matoribus Ús zdě
diti; artem a magistro Ó naučiti se; =
spec.smysly obdržeti něco:voluptatem
a. ex alga re Č rozkoš pocítiti; (o zlém)
vulnera a. V rány utržiti; claďdem po



accipiter

rážku utrpěti; calamitatem: tniuriam L
křivdu utrpěti; sluchem obdržeti:
religuos deos ne famů guidem accepe
rumť Čs ani z doslechu neznají; sic a
matoribus (patribus) accepimus C jsme
se naučili; Aaec audivimus de.. ., haec
acceptmus, haec legimus ČCslyšeli jsme
sami, známe z doslechu; ea accepta Ger
manico per metum IT zvěst o tom vzbu
dila v Germ. obavu; ut de Hercule acce
pimus Č jak jsme se doslechli; acečpto
patres id aegre tulisse L doslýchám se,
dovídám se, slyším, že...

accipiter, čtris,m. [ac(er)—peto =
nětouau „prudce létající“) jestřáb.

1. aceitus viz aceto.
2. accitus, s, m. [acct0]) jen v ab.

sing.: na zavolání něčí.
Accius, římské jméno rodové; L. Ac

cius, slavný tragický básník (* ok. 170 —
+ ok. 94 př. Kr.). oat. adj. Acciánus,
a, um: versus Č verš Akciův.

acclámátio, čnis, f. [acclamo]) vo
lání, pokřikování na koho (na důkaz libo
sti i nelibosti),výkřiky; okřikování.

ac-(ad-)elámo, are, avi, aťum po
křikovati (na důkaz libosti i nevole): s praed.
ace. St nocentem adclamaverant T kdy
koli vzkřikli „vinen“; algm liberatorem
a. L za jásavého pokřiku nazývati osvo
boditelem.

ac-(ad-)eláro, čre [ad a clarus) (ad
clarassts — adclaraveris) (zřetelně)obj e
viti.

ac-clinis, e, adj. [acelino] 1) opira
jící 8e, opřený o něco (dat.); absol.
aceline tugum Ó skloněný; 2) metar.
nakloněný: animusfalsis a. H.

ac-clino, are, avi, atum [srov.«Aivo)
1) nachylovati, nakloňovati cok čemu;
2) metaf. přichylovati 8e k někomu,dr
žeti s kým: Se ad causam senatus L.

ac-clivis, e (řídčejiaceltvus, a, um)
[aď a clivus] (povlovně) stoupající, po
vlovný, vzestupný, vzhůru vedoucí,
přikrý: collis lemiter; trames.

acclivitas, aťis,f. svah, sklon.
Acco, čnis, m. náčelník Senonův Cs.
ac-cola, ae, m. [aď a colo) sousední

bvdlitel, soused: a. etus loci L bydlící
na tom místě, tamní, sousední; accolae
CČererisČ sousedé chrámu Cereřina; rudri
maris accolae Cu kmeny při Červeném
moři bydlici; accolae ffuvit T přítoky.

14 ac-(ad-)eumuloó

ac-colo, ere bydleti při něčem,na
blízku čeho:locum, Pontum.

accommodate, adv. [accommodatus]
přiměřeně, vhodně.

accommodatio, onis,f. [accommodo]
1) přizpůsobení 8e něčemu;přiměře
nost; 2) ochota, úslužnost: magt
stratuum (.

accommodátus, a, um [vl. part. perf.
pass. od accommodďo) 1) přiměřený,
vhodný, přihodný, prospěšný (ad
algd n. s dat.): religua erant accommoda
tiova Cs lépe bylo upraveno; 2) metaf.
způsobilý: servus nulli serio mini
sterio a. T. nejsoucí k službě.

ac-commodo, are, avi, atum 1) při
způsobiti, (vhodně)připojiti, připev
niti, připnouti co k čemu:coronam sibi
ad ceput a. Č; latert accommodat
ensem V k boku připiná meč; 2) metaf.
upraviti dlečeho:aď casus temporum
consiliorum rationes a. Ú dle okolností
způsob opatření upraviti; dtis effigiem
a. Ču podobu, tvářnost dávati; a. se ad
rem publicam Č činnosti veřejné se vě
novati (oddati).

accommodus, a, um (básn.— accom
modatus) přiměřený, vhodný.

ac-(ad-)eredo, ere, crédidi, créďitum
víru přikládati, věřiti.

ac-(ad-)erésco, ere, crěvi, crétum při
růstati, přibývati; vzmáhati se:
caespes pectori usgue accreverat T;
fama accreseit L; trimetris a. tussit
nomen tambeis FH iambickým senárům
kázal přidati, dáti jméno „trimetry“.

ac-cretio, omis,f přirůstání, při
bývání.

aceubitio, onis, f. [accubo) (přijidle)
ležení za stolem, stolování.

ac-(ad-)cubo, are ležeti přičem,učeho;=
spec. (při jídle) za stolem ležeti, stolo
vati: gutť tum accudabant N přítomní
hosté.

ac-(ad-)cumbo, ere, cubui, cubitum
ukládati se, lehati, ulehati kamn. kde
(zvl. o hodujících; Římané totiž při jídle
na pohovkách leželi): accubučre det O
my: zasedli ke stolu; básn. s dat. epulis a.
divom V.

ac-cumulator, orrs, m. hromaditel:
a. opum T.

ac-(ad-)cumulo, are, avi, dtum [cu
mulus) 1) kupiti, hromaditi: 2) metaf.
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curas O zvyšovati; fastis accumulatur
honos Ó fastům dostává se poety měrou
přehojnou; ančmam nepotis donis V za
sypávati, zahrnovati.

ac-(ad-)curáatě, adv. [accuratus] peč
livě, bedlivě, důkladně, zevrubně:
adcuratissume recipere S velmi šetrně;
a. agere cum algo N rázně, rozhodně
jednati.

accuratio, onis, f. [accuro) pečli
vost.

ac-(ad-)ciirátus, a, um ([vl.part. perf.
pass. od accuro) pečlivě vypracovaný;
pečlivý, důkladný, zevrubný.

ac-curo, are, avi, atum [ad a cura]
pečlivě, náležitě obstarávati.

aC-CUrv0, ere, cucurri a curri, cur
sum běžeti, přibíhati, kvapiti kekomu:
auxilio suis 9; eguo admisso a. Čs při
hnati se plným tryskem; neos.accurritur
ab universis T' všichni se sbíhají.

accursus, s, m. sběh, shon.
aceusabilis, e, [accuso) žalova

telný.
accusati0, čnis, f. [accuso] 1) obža

lování před soudem, žaloba; spec.accu
sationes cum praemio exercere T uda
vačstvím za plat se zabývati; 2) vůb.
obvinění: (s gen.obj.) fTanmbalhs accu
sationes L stížnosti na Hannibala; 3)
žalobní spis.

accusator, Oris,m. [accuso] žalobce
(ob. ve věcech trestních; 8rov. petitor

accusatorie, adv. [accusatortus] ža
lobnicky, po způsobu žalobce: non
agam tecum a., nihil fingam ČC.

accusatorius, a, um [accusator] ža
lobnický: artifictum (Cřemeslo žalob
nické (pahrdlivě).

ac-cus0o, čre, avi, útům (ad a causa)
1) (předsoudem)žalovati, žalobu vésti,
poháněti, obviňovati: alam(sabl.)Pario
erimine N; (s gen. zločinu)algm ambiťůs;
prodiťioms; (s gen. trestu ve frasl) capitis
a. na život a na smrt obžalovati; sde: de
vi, de pecuntis repetundis; 8 guod; 8 ace.
o. inf. 2) metaf. (mimo soud) obviňovati,
žehrati nakoho,stěžovati 81 do n. na
kobo,vinu dávati, výčitky činiti
komu: algmn. graviter a. Čs trpce si stě
žovati; alcis perfidiam N obviniti ně
koho z včrolomnosti: regem temeritatis
L; fortunas a. C. žalovali na svůj osud.

acerbitas

Ace, es, f. (7Axm) vičeto ve Foinikii
(nyn. Akka; Sť. Jenn d Acre).

1. acer, eris, n. javor; javorové
dřevo.

2. Acer, dcris, dere, adj. [srov. actes
ostří) 1) ostrý, břitký: ferrum T;
prolept.acres tntendunt arcus V k prud
kému výstřelu napínají Inky; 2) metaf.
A) (o smyslech)ostrý, bystrý; proni
kavý: oculi; meton.acres canes navt
bus O bystře větřici; a. sonitus jflam
mae V silné praskání ohně; acris tibia
AI jasnozvučná; acrior frigoris vis L
ostřejší mráz, zima; W) (o rozumu) by
strý, důmyslný: ingemum; tudicium;
constltum ; C) (o povaze) u) (ve smyslu
dobrém)rázný, ohnivý, bystrý, bu
jarý: vir fortis et acris animi C; bel
lis, eguis a. V v bojích. na koni ohnivý;
a. eguus V;,a. militiae T rázný ve válce;
a. tudex H přísný soudce; meton.a. voltus
malitis IL k boji odhodlaný; dilectus L
přísný odvod; (3) (sepříhanou) prudký,
divý, divoký, sveřepý, lítý: cum
acer venisset, eum mollem reddidi C;
a. populus N vášnivý; acerrtmus adver
sarius C; leo V nezkrocený; lupus ie
tunis dentibus a. H rozvzteklen (že no
měl nic na zub); aper V divoký; d) (o sta
vech duševních)mocný, prudký, ohni
vý, horkokrevný; horoucí, pla
menný, vášnivý: dolor trpká bolest;
metus; amor; cupiditas; memoria IŤ
bolestná vzpomínka; (kde se jeví) bellum
tuhá, lítá; impetus; proelium; pugna;
fuga prudký, divý útěk; acris militia H
tuhá služba vojenská; supplictum ČCkrutý
trest; ©)(o věcech)ignis O palčivý, žhavý;
torrens O prudká, dravá bystřina.

acerbe, adv. [acerbus] jen metať. 1) akt.
(způsobem bol vzbuzujícím, působícím)
trpce, nelaskavě, přísně, krutě:
a. agere C; a. cogitare; a. in senatum
cogi Új a. invehi in algm drsně si vy
jižděti; a. increpare T'; a. necare C;
2) pass. (způsobem takovým, že bol se
pociťuje) trpce, bolestně: a. ferre C.

acerbitas, atis, f. (acerbus])1) trp
kost, hořkost: fructus acerbitate per
mixti Č; 2) meta. a) trpkost, přis
nost, příkrost, krutost: imperii;
legis; supplictorum omnes acerbitates;
accusationis; a. tn dilectu L přísnost
při odvodu; odium atgue a. Č trpké,
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prudké zášti; monitio acerbitate careat
C; acerbitate violatus C; b) trpkost,
hořkost, žalost: parentiserepti T' žal
pro ztrátu otce; alítus temportis; ©) trp
kost, krutost, soužení, bída, strast,
protivenatví: omnesacerditatesper
ferre C; acerbitatibus dilaceratus T
strastmi rozerván; in acerbitate versa
ri C.

acerbo, re [acerbus] trpkým činiti,
ztrpčiti; metaf.ztrpčiti, horším dělati,
zhoršiti: formidine crtmen V

acerbus, a, um [srov. acěére býti ky
selým) 1) trpký, kyselý; odt. obr.
nezralý, předčasný: poma;partus;
funus VT; (smyslům)trpký, drsný:
frigus H tuhý, citelný; vultus acerbi O
kyselý, zasmušilý, mračný obličej ; básn.
(peut. pl. místoadv.) acerba tuens V zasmu
šile hledě; a. fremens V trpce bolem
zuře, acerda gemere Ó bolně sténati;
(sluchu a mysli) trpký, odporný, pro
tivný: adeo mthi acerbae sunt contenttio
nes L; scelus Ú; 2) metar. a) trpký, ne
laskavý,nevlídný, krutý, ukrutný,
nelítostný, hrozný: homo;hostis; leg;
mater acerba in partus suos Ó zlá na
děti; Juno; Libitina; taciturnus acerbi
occupat spectem F; (o abstr.) imperium;
odium; contumeliae Ú; facetiae T' ostré
vtipy; vox acerba atgue inimica C;
poena; supplictum; cructatus; b) trp
ký, krutý, bolný, žalostný, trudný:
tempus; memoria; rei publicae casus C;
gravis acerbaguefortuna C; fata; mors
guamvis matura tamen acerba N; illud
acerbissimum est, guod...; id acerbum
duct T' to vůdce rmoutilo; subst. neutr.
acerbum, č, trpkost, trud: multa
acerba habutť ille annus Ú: toť acerba
V; guidgutd acerbi est V všecky trp
kosti.

aceruus, a, um [1. cer) javorový.
acerra, ae, f. skřinka na kadidlo,

kadidelnice: a. turis plena Fl.
Acerrae, drum, f. Acerry, město

v Kampanii (nyn. Acerra). Oat.obyvatelé
Acerráni, črum, m. Acerští.

acervális, e [acervus] hromadní;
subst. užito od k překladu řeckého GJOEL
T179.Srov. acervus 2 b).

acervatim, adv. [acervo] 1) hromad
ně: a. manestatis postulare; 2) úhrnem,

16 Achaeus

stručně (krátce) a dobře: religua dt
cere C

acervo, čre, dvi, tum [acervus) 1)
hromaditi, kupiti: acervati cumuli
hominum ; 2) metaf. acervatarum legum
cumulus L.

acervus, ž, m. 1) hromada, kupa:
frumenti; stipulae; armorum; congesta
in acervum arma L; nummorum:; spec.
tngentis spectat acervos JH hromady
zlata (peněz); acervos accendere Cu hro
mady dilví; 2) metaf. a) hromada,
množství, spousta: a. criminum;
scelerum C; caecus a. O — doc slepá
spousta, směs; b) (význ.log.)úsudek ře
tězový (owoeitng).

aCEsC0O, €7€ —— — [rerb. inchoat. od
acěre (srov. „ocet“) býti kyselým) zkysnouti.

Acesines, ts, m. řeka v Indii, přítok
Indu (nyn. Úínabd).

Acesta, ae, f. staré jméno Segesty,
města ležícího na sev. pobřeží Sicilie.
Odt.Acestenses, dum, m. Acesťané.

Acestes, ae, m. král sicilský, zakla
datel města Acesty.

acetum, %,n. [aceo, acesco] 1) (vinný)
ocet; 2) metať.jizlivý vtip, úštěpek:
Italo perfusus aceto H

Achaemeněs, s, m. ['Axaiévns]
Achaimenes, praotec král. rodu per
ského Achaimenovců, děd Kyra staršího.
Odt.adj. Achaemenius, a, um Achai
menův; perský, parthský: urdes O; co
stum

Achaemenides, is, m. Achaimeni
des, druh Ulixův na zpáteční jeho cestě
od Troje.

Achaeus, a, um achajský; subst.
1) Achaei, črum, m. [Axawoí]) Acha
jové, jeden z hlavních kmenů hellen
ských, starší obyvatelé Peloponnesu, kteří
vpádem Dorů byli jednak přinuceni vy
stěhovati se do Malé Asie, jednak zatla
čeni na sev. pobřeží Peloponnesu, kterážto
krajina nazvána odtud Achaia. Dle řím
ského způsobu mluvení obyvatelé římské
provincie Achaia (viz Áchata c). U O
též jméno sveřepého národa na vých. po
břežíČerného moře. oat. 2) Acháia, ae f.
(sc.terra) [ Avčia) a) krajina Achaja
v sev. Peloponnesu 3;b) synekd.— Řecko;
meton.— Řekové: aurilium promittet
Achaia Troie Oj c) od r. 146 př. Kr.
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jméno Řecka jakožto římské provincie;
3) adj.Achaius, a, um achajský, řec
ký: Achaia castra; 4) Achálas, adts
f.[Axaiác) a Acháis, idis, f. [Axaic]
achajská, řecká (žena, země): per
Achaides urbes O; 5) Achálcus a, um
(Axatxóc) achajský, řecký: currus
H o závodním voze v Olympii.

Acháia viz Achaeus 2).
Achates, ae, m. věrný přitel a prů

vodce Aeneův.
Achelous, %, m. ("AxeAéoc) 1) nej

větší z řek v Helladě (nyn. Aspropo
tamo), dělí svým tokem Akarnanii od
Aitolie. Peraontr. bůh této řeky; 2) (vůbec)
voda. Aaj.Acheloius, a, um Acheloův:
COTTNUUGj pocula O — voda. Též patronym.

AcheloTas,jh (AxeAoiás])a Achelois, idis f. AxeAwic) Acheloovna;
pl — Sireny.

Acheron, ontis, m. "Ayčéoov) 1) řeka
v Epiru; 2) řeka v Bruttiu; 3) řeka
(hoře a žalu) v podsvětí: Acherontis un
dae V: personif. bůh řeky této: meton.
podsvětí: perrupit AcherontaHercu
leus labor H; Acheronta movebo V moci
podsvětní; ajjart Acheronta V.

Acherontia, ae, f. městečkov Apulii
ležící na strmé skále (nyn. Acerenza).

Acheruns, untis, m. (zřídka f.) lat,
vedl. tvar slova Acheron; ab Acherunte
redimere N z podsvětí vykoupiti. Odt.adj.
Acherusius (starší tvar Acherunstus), a,
um acheruský a) příslušný k řece
Acheron: agua; b) příslušný k podsvětí:
podsvětní.

Achillas, ae, m. vojenský velitel krále
Ptolemaia, jeden z vrahů Pompejových.

Achilles, čs, m. [AyiAAeúc] (básn.
gon. téš Achollět neb Achilli „ 800.Achillea,Achillen,voe.Achille,| abl.Acholléič)
nejstatečnější a nejslavnější hrdina řecký
před Trojou, syn Peleův a Thetidin (odt.
Pelides, Peletus; Thetidis filtus), vnuk
Aiakův (odt. Aeactdes), pocházel z Fthie
v Thessalii, která se dříve jmenovala
Haemonia (oat.Phthtus, Thessalus, Hae
montus). Odt. 1) aaj. Achilleus, a, um
(AxiAAetoc)Achillův: sťirps; cuspis; ma
nes; 2) patron.Achillides, ae, m. Achil
lovec, potomek Achillův — Pyrrhus.

Achivus, a, um achivský, řecký:
pubes; populus; castra; odt. Achivi,
črum, m. [—Achaei] Achivšti, Řekové
Latinsko-český slovník.

17 Acilius

(před Trojou); přísl. guidgutd delirant
reges (Atreovci), plectuntur Achtvt H
t. j. za pošetilosti králů pyká lid.

Achradina, ae, f. nejhlavnějšíčtvrt
města Syrakus.

Acidalia, ae, f. příjmení bohyně Ve
nuše; nazvána tak od pramene Acidalia
v Boiotii.

acidus, a, um faceo| 1) kyselý;
2) metaf. odporný, protivný, ob
tížný.

acies, čt,f. ostří, hrot: a. secu
rum C; a. hastae V; stat ferri a.
stricta V ostří oceli, meče; metaf. [ 1) a)
břitkost, bystrost, pronikavost;
ostrý pohled: a. auctoritatis hebescit
Ó břitkost ustanovení; a. oculorum by
strý, pronikavý, ohnivý zrak, pichlavé
oko; b) bystrost ducha, důmysl, dů
vtip: a. tngenit ac mentis C; a. animt
C; 2) (bystrý) zrak, pohled, oko:tncolumisa.C (proticaecitas);hebesa.
oculorum Ú; actem in omnes partes
dimittere O; volvere aciem V; stupet
a. H; nusguam recta a. O nikam po
hled její není přímý, na vše hledí úko
sem; acte servare seguentem V; fugit
actem algd C; huc geminas flecteacies
V; básn. stellte a. obtunsa lesk, jas;
II O vojsku (obr. jako na př. cuneu8): a)
šik řada bitevní: prima ac secunda
a. Cs; tertia; media, střed šiku; no
vissíma; prima acie per tela ruens V
v prvních řadách; actem trvplicem in
struere Cs trojitý, trojřadý šik zříditi;
acies inferre pedestres V v řadách pěšky
útočiti; b) řadové vojsko, voj, voje,
zástupy (válečné):acies Gratae; Tyrr
henae; Eoae; Volscorum V; totae con
versae acies V; non acte sed catervatim
tncurrunt S ne 8 vojskem k (řádné) bitvě
sešikovaným, nýbrž v zástupech; a. pe
destris Ču pěší voje, pěchota; básn. a.
Volcanta V spousta plamenů, plameny;
c) meton. bitva, boj (s vojskem sešikovaným
avedený):in acte cadere Ú; in a. perire
L; tn acem producere N; acie dtmi
care; civilt cadunt acte Oj agminibus
magis guam acite pugnatum est L; obr.
(o boji slovním)philosopht tn actem non
saepe prodeunt (.

Acilius, jméno plebejského rodu řím
ského (gens Acilta): 1) M'. Aciltus Gla
brio zvítězil jako konsul r. 190 př. Kr.
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Acilla

nad králem Antiochem; 2) C. Acilius
Glabdrio, římský letopisec; odt. adj. Ácž
lidnus, a, um: Acilani annales, libri;
3) M Acilitus Glabrio, konsul r. 67
př. Kr. 8 Gaiem Kalpurniem Pisonem.

Acilla viz Acylla.
atinaces, 18, m. krátká šavle (za

křive“á) medská a perská.
ACÍuus, 7, m. (vedl. tvar acinum, % n.

a acina, ae f.) zrno vinné: a. art
dus H hrozinka.

acipenser viz acupenser.
ÁciIS, Ud18, ace. Acin, voc.Áci ( Axc]

říčka Akis, jež vyvěrá na svahu Aetny
(nyn. ffume ď Iacť). V pověsti pastýř,
milenec nymfy Galateie, jenž od žárlivého
Polyfema balvanem byl usmrcen a v říčku
téhož jména 8e proměnil.

aclys, ydďis f. [srov. dyxvdíc) malé
kopí házecí, opatřené řemenem.

Acmoón, onis, m. [čzueov neunavný)
výmluvné jméno soudruha Diomedova Ó
a Aeneova V.

Acmonia, ae, f. město ve Frygii vých.
od Sard (nyn. Ahatkoť). Odt. adj. Ácmo0
nensis, e, a akmonský; obyv.AcmoO
nenses, tum m. Akmonští.

Acmonides, ae, m. [ Axuovíónc, pa
tronym. k Gxuov — kovadlina) výmluvné
jméno Kyklopa Ó.

Acoetes, ae, m. ["Axoirnc] 1) sou
druh Aeneův W; 2) lodník tyrrhenský,
v jehož podobě tají se Bakchus sám O.

aconiton a aconitum, č, n. [Gxó
vwirtov)oměj, šalamounek; vůb.jedo
vatá bylina,jed; otravný nápoj.

Aconteiis, ež m. (oštěpometceod Čxov
oštěp) výmluvné jméno 1) latinského vá
lečníka V; 2) druha Perseova O.

Acontius, č m. jinoch z ostrova Kea,
milenec Kydippin Ó.

ac-4uiesco, ere, gutěvi, guětůrus 1)
odpočinouti si, oddechnouti: Zasst
ťudine a. N pro únavu si odpočinouti;
spec. odpočinouti si (na vždy), zesnouti,
zemřiíti: anno acgutevit septuagesitmo
N; morte a. T; 2) metar.a) odpočívati,
ustávati; ochabovatis klid, pokoj
míti: agitatio mentis numguam adgue
scit C; rem familiarem a. L že jmění
odpočívá, že se na ně nesahá: Člodů
morte acguierunt C smrtí Klodiovou si
oddechli; lb) ukojením žádostí oddechu,
pokoje duševníáo vabýtis odt. G) spo

-návati;

acriter

kojiti se, spokojen býti čím:para
spe L; 9) potěchu nalézati v čem,té.
šiti 8e čím: tn tuo ore voltugue Čj in
adulescentium caritate Č kochati se 14
skou; alieno supplicio a. Ču.

ac-guiro, ere, gužstvi, gučsitum [aď
a guaero) 1) přizískávati ještě, nad
to získávati; výtěžek, zisk roz
množovati: ad vitaefructum C; nova
a. Čj novos amicos a. S; ut aliguid
adgutreret Ús; a. pauca H vyziskati
něco málo; vires adguvrit eundo V
nové nabývá síly, síly ji přibývá chůzí,
síla její mohutní chůzí; 2) (s oslabeným
význ.předl.)nabývati, ziskávati, zjed

úspěchu se dodělávati:
favorem; decus; tritumphos T; adgutrendaepecuniaeiterI' cesta,prostře
dek nabýti jmění; fidem a. T víru vzbu
diti.

Acradina viz Achradina.
AcraeuS, a, um [dxoaioc] na výši

nách obývající; příjmí Jovovo a Juno
nino.

Acragas, antis, m. ["Axodyac] město
na jižním pobřeží sicilském (nyn. Gtr
genti); od Římanů nazváno Agrigentum
(v. £.). Odt.obyv.Acragantini, Orum, m.
Agrigentští.

acráto-phorum, %,n. [dxoatTopóoov]
nádoba, džbán na víno, nesmíšené
(čxoaToc).

acredula, ae, f. jméno neznámého
zvířete; dle jedněchrosnička, dle jiných
kulich, sýček.

acriculus, a, um (adj. demin.od acer)
popudlivý.

acrimonia, ae, f. (acer) ostrá chvť;ráznost.
Acrisius, 0%, m. [Axoiatoc) král

v Argu na Peloponnesu, otec Danain.
Oat. 1) Acrisioneus, a, um [Axoiotó
vewoc)Akrisiovnin, Danain; 2) metronym.
Acrisioniades, ae, m. [ Axowoiovidonc]
syn AkrisiovnyDanaě,Akrisionovec =
Perseus.

acriter, adv. [acer] 1) ostře; 2) a)
(o smyslech)ostře, bystře: onéueri solem
C; b) (o rozumu)bystrovtipně, by
stře: a. tntellegere; a. vigilare C; c)
(o povaze)prudce, rázně, horlivě, dů
tklivě: a. eť dtu repugnare; acerrima
fortissimegue Cs; a. maleficitum vindi
care Ú; a. instare S; acrius cavere H



acroama

silněji se vystříhati; — spec. prudce,
přísně, náruživě, divoce: victoriam
acerrume in algm exercere S; acrius
urgere H; a. increpare algm Ču; acer
rime virgis caedere C.

acroama, aťis n. [dxoóana od dx00
GaVdai) 1) abstr. slyšené, požitek pro sluch,
zábava; hudební kus; 2) konkr.osoba
požitek poskytující; zví. hudebník, vir
tuos; zpěvák; předčitatel.

Acroceraunia, črum, n. [rů *Ax00
neoatÚvia) předhořií akrokeraunské při
sev.-záp. pobřeží epirském, lodím velmi
nebezpečné: infames scopuli Acrocerau
nia H (zlojpověstná úskalí akrokeraun
ská; metaf.—=nebezpečné úskalí (vůbec)
haec A. vital O vyhni se tomuto nebez
pečnému úskalí. Viztaké Čeraunič montes.

Acrocorinthus, %,f. ["AxooxóorvVWoc]
hrad, vyšehrad korinthský.

Acrota, ae, m. král albský O.
1. acta, ae, f. [dxrý] pomoří, pří

moří (zvl. půvabné); spec.mořské lázně;
meton. (rozmalilý) Život v nich: accusa
tores actas, convivia tactant C.

2. acta, črum, n. zřídkaGctum, č,
n. (vl. part. perf. pass. od ago) vykonané;
činy, skutky: a. deos numguam mor
talia fallunt O; mira, sed a. loguor O
pravdu (co se skutečně událo) mluvím;
consilia..., a., eventusC záměry,
skutky, výsledek; sua gutsgue fortia a.
in caelum fert S; a. matorum 9; mag
norum a. ducum O; a. comprobare Ó
jednání schvalovati; = spee. «) veřejné
jednání, rokování o věcech státních
(v senátě, komiciich) a vzešlé z toho usne
sení, nařízení, zařízení (úředníků,po
zději císařův): a. Dolabellae convellere C
zařízení D. podrývati; a. decemvirorum
L; a. Caesaris servare C; si ita in actis
fuit Čj actum etus, gui... Új in a.
princípum tťurare T přísahati na naří
zení císařův; 3) meton. zápisky o jed
nání učiněné, protokoly: componere
patrum a. T spisovati protokoly senátu;
v) denní zprávy, denník, noviny: dt
urna actorum scriptura; diurna urbis
a.; publica a. T; a. urbana; rerum
urbanarum a. C.

Actaeon, čnis, m. řeckýace.Áctaeona
[ Axtraiov] vnuk Kadmův, náruživý lo
vec. Byl od Diany, že ji spatřil v kou

19 Aectium

peli, proměněn v jelena a od vlastních
psů rozsápán.

Actaeus, a, um [ Axračoc) od 'Axrů
staréhojména Attíky (srov. „Přímoří“) aktej
ský, attický; syneka.athenský: Actaeae
arces O vyšehrad athenský; subst.Actaca,
ae, f. Akfanka, děva attická, athenská
(t.j. Orithyia);Actias, adis f. attická,
athenská: A. Orithyia V.

dete, čs, f. "Axrn] 1) propuštenka
Neronova T'; 2) jméno Attiky; viz Actaeus.

Actiacus viz Actium a).
Actias viz Actaeus.
actio, čnis, f. [ago] uvedení v po

hyb, hnaní; 1) vykonávání, konání,
jednání: omnis a. vacare debet temeri
tate C; actionem relinguere C činnosti
si nevšímati; — spec.gratiarum a. díků
činění, děkování, díky; (o řečníkua hercich)
způsob mluvy, přednes, posuny; 2) čin,
skutek, činnost: onesta res acíiove
C; actionem suscipere Čj a. vitae Č
praktický život; actiones virtutibus con
gruentes Ú; — spec. «) veřejné jed
nání, rokování: post octo denigue
menses variarum actionum Cs; actio
nem in senatu habere L; úředníjednání,
úřední výkon, úřadování, vedení, sprá
va úřadu: a. consulis C; gueri de actio
nibus Ctceronis S žehrati na opatření;
(Gracchorum actiones S; B) soudní jed
nání, řízení, vedení pře, soud; for
mule žalobní, žaloba, obžaloba:
inguieta urdbs actionibus T; actionem
perduellionis intendere alci C obžalo
vati z velezrády; a. marimae causae
debilitatur loco Ú; omissam actionem
repetere T žalobu obnoviti; formulae
atgue actiones C; T) právo, dovolení
k obžalobě: multis actiones peribant
L; actionem postulare; dare; habere;
o) řeč obžalovací, spis obžalovací:
actiones Verrinae C; e€)soudní lhůta,
termin, stání: a. prima; prior; altera.

actito, dre, dvi, dtum (verb. freguent.
odago) často jednati, provozovati
co: causas C mnoho pří vésti; eadem a.
T stejně si vésti, počínati; mimos a. Ť
vystupovati jako herec.

Actium, dž, n. ["Axrov; dem.k BxTŮ
pobřeží) mys v sev. Akarnanii při zálivu
ambrakijském 8 chrámem Apollonovým.
Po památné bitvě r. 31 př. Kr. Augustus
na poděkování za vítězství založil tam
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áctor

město a chrám nádherně dal upraviti.
Odt.adj. a) Actiacus, a, um [ Axmanóc)
aktijský: frondes O vavřín(Apollonovi
zasvěcený): legiones Actiacae T' legie,
které u Aktia bojovaly; b) Actius, a,
um (— Actiacus): litoraj pugna; bella;
Apollo V.

actor, Oris, m. (ago) 1) poháněč,
honák: a. pecudum Ó pastýř; Tiryn
thtus a. Ó (Herkules); 2) vykonava
tel, obstaravatel: dux, auctor, a.
ilarum rerum fuit C; a) představo
vatel, herec („aktér“): actoris partes
chorus defendat H zastupujž herce; b)
správce jmění: a. publicus T' správce
jmění státního; ©) (t. t. na soudě)žalobce;
právní zástupce: Sicilia harum re
rum actorem delegit C; me actorem cau
sae esse voluerunt C; a. hic defensor
gue causae meae C.

Actor, oris, m. ("Axroo]) 1) druh Ae
neův V; 2) otec Menoitiův, děd Patro
klův. Odt. patronym. Actorides, ae, m.
[ Axrocidyc) Aktorovec, potomekAkto
rův — Menoitios n. Patroklos.

actuárius, a, um [ago] rychle po
hyblivý, hybný, rychlý; lehký: (na
vis) actuarta hončí loď veslová, rychlo
loď.

aCLuose, adv.[actuosus] účinně, váš
nivě.

actuosus, a, um [ago]hybný; činný.
actum, %,n. viz acta, orum.
actus, čs, m. [ago] 1) hnaní, ho

nění (dobytka): pecuďdum a. O; průhon,
právo průhonu: a. a patre sumitur C;
2) pohyb: fertur in adbruptummagno
mons tmprobus actu V mocným valem,
s velikou prudkosti se řítí, nese; — spec.
«) pohyb těla; (o řečníkua herci) před
nes, představování: imitandorum car
minum a. L; fabellarum a. L představo
vání divadelních her; — Vinrus eodem
actu tnvistor erať T' v též miře vice ne
náviděn byl; B) děj, dějství kusu diva
delního; oddíl, díl: extremus a. ČC;neve
minor neu stť guinto productior actu
fabula IM;carmen deducere tn actus H
non solum unum actum, sed totam fa
bulam conficere C jedno dějství — celou
truchlohru; obr. tn guarto actu tmpro
bitatis C; hic restat a. Č tento dil zbývá.

actůtum, adv.neprodleně, okamžitě,
hned.

20 acutulus

aculeatus, a, um [aculeus] 1) ost
natý; 2) metaf.důvtipný, obmyslný.

aculeus, %, m. [subst. demin. od acus,
jehlička] 1) žahadlo: apis a. C; emit
tere aculeum Cu; a. sagittae L hrot,
ostří střely; 2) metať.osten, bodec,
pichlavost; pobídka: a. testimonti C;
aculet orationis C; habetťguendam acu
leum contumelia ČC;sollicitudinum acu
lei C ostny starostí hnětlivých; ad ant
mos sttmulandos Č pobídka; in mentibus
aculeos relinguere C.

acumen, ims, n. [acuo]) 1) ostří,
špice, hrot: a. ferri O; sine acu
mine rostrum O zobák bez špičky, tupý;
a. caudae O žihadlo (Štíra); acumina
digitorum Ó konce, konečky, špičky
prstů; a. montis Ó vrchol; 2) metaf. a)
bystrost ducha, důvtip, důmysl; vtip:
a. hominum Č; tudicis H; a. ingenii N;
(Fraecis admovere acumina chartis H
obrátiti důvtip svůj, pozornost k literatuře
řecké; b) úskok, zálud, pletichy:
meretricis acumina H.

acuo, ere, u? — [příb.s acus, actes)
1) ostřiti, brousiti: enses;glaďios;
sagittas; dentes; 2) metať.a) brousiti,
bystřiti, cvičiti: acuenda nobis lin
gua exercitatione dicendi C jazyk obrou
siti cvičením řečnickým; tngentum; men
tem; antmos a. (opakobtundo); curis acu
ens mortalita corda V starostmi bystře,
cviče lidská srdce; b) pobádati, po
noukati, popichovati, podněcovati:
ignaviam necessitas acuit Ču; ad cru
delitatem te acutit oratio C; guam luno
his acutt verbis V; illum a., hos fallere
C; c) jitřiti, vzněcovati, síliti: ru
moribus iras V rozpalovati hněv; metum
mortalibus V strach zvyšovati, strachu
naháněti; studia L; Aeneas acuit Mar
tem V podněcuje (v sobě) bojechtivost.

acupenser, eris, m. jméno mořské
ryby nám neznámé, snad jeseter (malý).

acus, s, f. [srov.acies, acer) jehla:
acu pingere VO vyšívati; jehlice do
vlasů.

acute, ady. [acutus] přenes.1) (o dojmech
smyslových)a. sonare C ostře, proni
kavě; 2) (o bystrosti duševní) bystře,
ostrovtipně, důmyslně, duchaplně:
a. interrogabat C; a. cogitatum N.

acutulus, a, um [adj.demin.od acuťus)
dosti vtipný.



aců tus

acutus, a, um [vl part. perf. pass. od
acuo) naostřený; 1) ostrý, břitký, špi
čatý (přírodoui uměním): ferrum; gla
dit; radit O člunek; Satyrorum aures
H; cupressus; pinus O do špičky vybí
bající; 2) metať. A) (o dojmech smyslových)
gelu acutum JH ostrý, prudký mráz; a.
sol H pichlavé, palčivé slunce; acuta vox
Ó ostrý, pronikavý, ječivý hlas: acuťae
nares F jemný čich; a. morbus H prudká
horečka; acuta belliF (ostré) úskalí války,
nebezpečenství válečné; hb) (o bystrosti du
ševní)bystrý, jsoucí bystrého oka, ostro
vtipný, duchaplný, důmyslný, dů
vtipný: acutiora ingenia C; acutae
sententiae C; cernis acutum H vidíš,
soudíš bystře; a. ad fraudem N úskočný,
prohnaný; in levioribus studiis, sed ta
men acutis Č vyžadujících bystrosti du
ševní, ostrovtipných.

Acylla, ae, f.( AyóAAa)městov Africe
sev. od Malé Syrty.

A, předl. 8 ace. I o místě 1) (o pohybu a
směru) k, k e, k u komu n. čemu; při slovesech
tre, ventre, mittere, vocare a j.: scribere
ad algm psáti někomu; ltdrum mittere
ad algm Č knihu poslati, věnovati ně
komu; proficisci ad bellum táhnouti do
války; ad concila ventire T' na sněmy
choditi; tmperium deferre ad algm (s
vrchní velitelství odevzdati někomu; ad
sonitum vestigia torsit V ve směru zvu
ku, po zvuku kroky obrátil; surgit ad
hos Ó povstane k těmto obrácen; dever
tit Clodius ad se in Albanum Č odvrá
til se (od cesty) do svého letohrádku, za
stavil se na svém letohrádku; proficisci
ad Capuam ke K., do okolí K. — Také
sm. nepřát. tre ad hostem L proti nepří
teli; 2) (0 blízkosti) U čeho, při čem: ad
etus pedes tacet C; (t. t. voj.) ad urbem
esse (manere, remanere) C býti před mě
stem (o vojevůdci, jenž, pokud měl vo
jenské imperium, nesměl se zdržovati
v Římě a v nejbližším jeho okolí na tisíc
kročejův); htc rem Romanam ad prima
signa sustinebat L v prvním voji, v prv
ních řadách; ad Castoris; ad Bellonae
u Bellonina (chrámu); aď viínum Č při
víně; (z řeči pospolité)ut aleretur ad vil
lam Č = in villa; ad forum; II o čase
1) (o lhůtě)aď certam diem omnia prae
parare Čs v určitý den, na den; 2) (o směru
k jistému časovémucíli) (až) do, po: ad hora

21 ad

septima ad vesperum pugnatum est Čs;
ad id (hoc) tempus C dosud; ad nostram
memoriam ČCpodnes; ad multam noctem
Cs pozdě do noci; 3) (trvání) ad exiguum
tempus na krátký čas; ad tempus ČT
jen na čas (ne trvale); aď paucos dtes;
4) (o připadnutí v určitou dobu) ad tempus
CsC v pravý čas; ad lucem za dne; ad
lumina V při světle (loučí); aď extre
mam orationem Čs na konci řeči; effu
sis ad primum impetum missilibus L;
ITT o počtu a míře: 1) (o počtu přibližném5
v tomto užití aď položeno někdy jako příslovce)
k, okolo: occists ad hominum milibus
IIII Čs; ad duorum milium numero
ceciderunt ÚS; (častěji jako předl.)futmus
ad ducentos Č bylo nás ke dvěma stům;
2) (o míře, až do jaké se co děje) odsides
ad numerum miserunt Čs do uloženého
počtu, v plném počtu, plný počet; ad
unum omnes Čs všichni do jednoho (i to
hoto v to počitaje); aď verbum eďdiscere C
do slova, slovo od slova; mutattis repente
ad misericordtam animis L, ad necem
caedi C; usgue ad caedem duratura
odia T; ad numerum duorum reďigi O
sklesnouti na počet dvou; IV 1) (o vztahu)
vzhledem k..., co do..., co se tý
če...: aď id, guod tum hominumerat
L vzhledem k tehdejšímu počtu, na teh
dejší počet obyvatelstva; rudis ad algd
CuL; vir ad cetera egregius L muž
v ostatních věcech výborný; tmpedimento
est ad pugnam Cs k bitvě, v bitvě; ad
guem (agrum) fruendum non retardat
senectus O v požitku z polností stáří ne
vadí. Srov. nihil aď me nic se mne ne
týká; guiď aď me (attinet)? 2) (o účelu)
tre ad solacia O jíti potěšit; aď id vpsum
L právě za tím účelem; ad iď misst
erant L; addere pauca ad spem largt
tionis Ús pro naději (aby vzbudil na
ději) v obdaření; multa ad avaritiam
excogitare Čs k ukojení lakoty. (Zvl.často
8ace. gerund.)ad Dellum gerendum praetor
factus N; princeps ad salutem; auctor
ad perniciem; adtutor ad inturtam;
3) © způsobua přiměřenosti)dle: ad prae
scriptum agere Cs; ad hunc (eundem)
modum Čs na tento způsob, tímto způso
bem; guem ad modum Č jak; ad arbi
trium; ad voluntatem dle přání; aď spe
citem na pohled, na oko; aď numerum
movere pedes O vedle taktu; spec. (0 po
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mčru ve smyslusrovnávacím)haec ad nostram
consuetudinem sunt leviora N vzhledem
k našemu obyčeji, vedle našeho obyčeje;
scuta ad ampltudinem corporum pa
rum lata N; 4) (0 příčině)k, na: ad
haec respondit CsCO na to odpověděl;
ad vocem (clamorem) concurrere, conve
mre na pokřik; aď omnem strepitum
tremiscere O při každém zašustění; ad
imperatum; ad famam belli legiones
conscribere L; ad spem veniae se de
derunt L v naději, že jim bude odpu
štěno.

adáctio, onis,f. [aďigo]v. přihnání
pohnutí k čemu:a. duris turandi L
vzetí pod přísahu.

ad-aegue, adv.stejně, rovněž tak.
ad-aeguo, are, avi, Gtum 1) trans.a)

vyrovnati, rovným činiti: aggerem
ac moles moenibus (Ús; tecta solo L
domy 8 půdou (8 prstí) srovnati; b) metaf.
Pompeius cum virtute famam adae
guavit Č slávu vyvážil chrabrostí; také
s dat. 8e virtute nostris a. Cs; sua fata
Alexandrí fatis a. T přirovnávatik osu
du svému; 2) intrans. vyrovnávati se
komu (čemu), dostihovati kobo: CUr
sum eguorum Čs v běhu; algm gratia Ús
ve stejué milosti býti; virtus eorum
famam adaeguat S; adaeguasse eum
Appii odtum L že stejně jako Appius
byl nenáviděn.

adamantéus n. adamantinus, a, úm
ocelový, tvrdý jako ocel; adamanteae
nares O kovové chřipě.

adamás, antis, m. [ddanac nezkru
šitelný, srov. diamant, démant] ocel:
adamas licet adliget illud O ocelová
pouta; in pectore adamanta gerit O
má kamenné srdce; lacrimis adamanta
movere Ó neoblomné srdce, mysl.

ad-amo, dré, dvě, tum zamilovati
si, oblíbiti si.

ad-aperio, tre, aperut, apertum 1)
odkrýti: adapertis forte, guae ve
landa erant; 2) otevřiti: tanuam;
fores; metafť.aď criminalionem ada per
tae aures Cu sluch nakloněný k na
řknuti.

adapertilis, e co se dá otvírati, ote
vřitelný,mající otvor.

adaguor, dri nositi vodu (nejisté
čtení u Ús a

ad-do

ad-augeĎ, čre, auxt, auctum přimno
žovati,rozmnožovati, zveličovati,
rozhojňovati.

ad-bibo ere, bidž — 1) připiti; 2)
metaf.vssáti, vštípiti si, k srdci
si vzíti: adbibe puro pectore verba Hl
vnímej čistým srdcem.

ade... vizace...
ad-denseo, čre, — — [densus) hust

ším činiti: extremi addensent acies V
zadní tlačí se na přední voj.

ad-dico, ere, digi, dictum k něčemu
„ano“ říci; 1) (t.t. v mluvě augurské) pří
znivá znamení dávati, přízniv býti:
aves addicunt dovolují, připouštějí, pří
znivá znamení ptáků se pro to vyslovují;
addicentibus auspiciis vocať contionem
T za blahověstných znamení; 2) (t t.
v mluvěprávní)výrokem přiřknouti,
přisouditi komukohon. co: leges nos ser
vis nostris addicerent Ú zákony měly
nás učiniti nevolníky našich otroků; dt
berum corpus in servitutem a. L svo
bodnou osobu do otroctví přiřknouti; aď
dictum duci pati L nechati, aby přiřčený
byl odveden do otroctví; ale? bona a. Č;
3) (t. t. přidražbách,pronájmech)přiřknouti,
zadati: meas aedes a. C; a. bona in
publicum Čs statky zabaviti, domum
nummo a. JH dům za nepatrný peníz,
za babku přiřknouti; metaf.prodati, za
prodati: tribuno consulatum ČC:vita
maximis praemis proposita et paene
addicta C; addicta sententia Ú; 4) metaf.
a) oddati: Auic me addixi V; se se
natui a. Č zcela, duší tělem býti oddán
senátu; b) (ve špatnémsm.) Řominem morti
C na smrt vydati; addictus feris aliti
bus H na pospas vydán dravým ptákům;
básn. (s inf.) nullius addictus turare in
verba magistrí H (= nulli magistro
ita a., uť... turem) zavázán.

addictio, ons, f. (soudní)přiřčení
v majetek: donorim possesstonumgue C.

ad-disco, ere, didici — přiučovati
8€ čemu (algd).

additamentum, ž, n. [addo) přída
vek; metaf.(o osobácb)Ligus, a. inimico
rum meorum Č přívěsek.

ad-do, ere, diďi, ditum [aď a dave)
přidávati; 1) dávati koho n. co k čemu,
přidávati, připojovati: pluteosvallo
Cs; frena feris V uzdu dáti; eguo cal
caria L koně pobodnouti; tugis arcem V
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vystavěti na...; algm alci comitem T
přidati za průvodce; se comitem a. při
družiti se za průvodce; additis aurilio
(dat.č.) perfugis S; custodiae Pisonts
additus T Pisonovi k ochraně přidán;
Teucris addita Iuno V přidružená(jako
nepřitelkyně), pronásledující, stíhající; ne
guttiae additus custos H; Diespiter
incesto adutdit integrum IM zachvátil
vinného s nevinným; 2) metst. dodá
vati, zjednávati, vnukati: ant
mum (animos) zmužilosti, odvahy do
dati; virtutem S; mentibus ardorem V;
spes addita V obnovená naděje; takéformidinema.©strach| stupňovati,
strachu nahnali; spem metumve a. T
nadějí neb strachem podněcovati; Ao
norem alci VL přičiniti, zjednati váž
nost; 3) rozmnožuje přidávati, připo
jovati, rozmnožovati (aladalcirel; ad,
in alad):praestdia a. © stráže sesíliti; absol.
a. ad opera Cs doplniti opevnění; noc
tem operi V (kromě dne) ještě noc vy
naložiti na práci; gradum a. (se. gra
duv) zrychliti krok, rychleji kráčeti; 4)
metaf.A) constlio additur dolus L k úradě
přičiníse lest; scelert scelus a. L. zločin
zločinem dovršiti; adďito metu mortis Cs
pohroziv jí nad to smrtí; verbum non
amplius addam JH ani slova již nepři
pojím; b) (ústně,písemně) připojovati,
dokládati: addunt de Sabini morte
Cs zmíní se také o ...; (s aec. c. Inf. ; též
v pase.)additur se mori T; addita su
perbia regis L připojil zmínku o...
Často abl. abs. a ďddďtito s tim doložením,
s podotčením, doloživ: a. acuttorem esse
(gladtum) T'; ©) (v myšlenkách)adde huc
přidej k tomu, pomni ještě, pomysli dále;
adde, guod pomysli ještě, že..., před
stav sl ještě, že...

ad-doceo, čre přiučovati,
ačiti.

Addua, ae, f. levý přítok Padu, ústí
a Kremony (nyn. Adda).

ad-dubito, dre, dvi, atum poněkod
pochybovati, kloniti se k pochybnosti
o čem,rozpakovati se, býti na va
hách; v pochybnost bráti co(de,in
alga1e; illad): addubitavěre, an sudduce
rent coptas Cu byli na vahách, nemají-li
odvésti; trans.res addubitata Cnerozhodné
jednáni.

ad-důco, ere, důxi, ductum I k sobě

dále

ituductě

táhnouti, přitahovati; apec.ztuha
natahovati napínati:/acertos;arcum;
sagittam V ; habenas a. vel remtittere CV
utáhnouti aneb povoliti; adducta bracchia
solvit © přitužené, těsně svírající; ad
ducta clava Ó napřažený kvj; adductt
cutem macies O svrašťuje; II) 1)přivá
děti, dováděti ke komu:algm secum;
legionem ad Caesarem; algm in dus n.
tudictum; servi addu ji in veritate
manserunt C před soud přivedeni byvše;
dextris adducor litora remis Ó = du
cor ad litora; 2) metaf. a) addurere
sitim tempora FH s sebou přivésti, při
nésti; opella forensis adducit febres H
b) uváděti, přiváděti v něco,ve stav
nějaký: a. algm tn sermonem Č přivésti
do řečí; tn invidtam ; in opinionem N
přiváděti na myšlenku; pass.přicházeti na
myšlenku; tn suspictonem N uvalovati
podezření;copias in eam consuetudinem
N tak navyknouti, vycvičiti; algm in
capitis discrimen C v nebezpečenství
hrdla; notičtam in familiaris amicitiae
adduxerat iura L pouhou známost stup
ňoval v práva důvěrného přátelství; ©)
přiváděti, naváděti kohokčemo;po
hnouti; v pas. adďuci dáti se po
hnouti: čn spem victoriae adductus S
nabyv naděje ve vítězství; tn spem a.
confictundi belli S že válku ukončí; in
maximam spem 3 ace.e Inf.; adďuci in
6am spem, uť...; nonfacile adďucor
ad credendum N nemohu se tak snadno
odhodlati, abych uvěřil, nemohu tak snad
no uvěřiti; non potuiť adďduci,guin...
Hirt. Zvl.častopart. add uctus, a, um
s abl. causae (jsa, byv) přiveden, po
hnut, sveden: cupiditate regní Cs;
pudore adductus studem, ze studu, spe
a. nadějí navnazen; precibus uprošen;
gutbua rebus a. za těchto okolností ; spec.
nakloniti k domnění: adducor, ut
extstimem, uť putem; (s násl. acc. c. inf.)
tam adducor hanc esse patriam meam
C již se kloním k přesvědčení, že...;
(též s výsled. uť) adďduci viz possum, ut
haec tibi vera non videantur Ú stěží
mohu, nemohu věřiti, že...; non possum
adduci, uť suspicer C nemohu se od
hodlati k podezření.

adducté adv. [adductus] Jen v compar.
adductius regnari; a. tmperttare T tu
žeji, přísnějl.
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adductus, a, um [vl part. perf. pass. od
adduco) (jenmetaf.)tuhý; vážný, přísný.

ad-edo, ere, čďi, ésum 1) nakous
nouti, nahryznouti, částečněpožiti;
snisti, stráviti: exďtisadesis L; obr.
lapides adesi H kameny (vodou) ohla
zené, omleté, oblásky; scopulus adesus
aguis O vymletý; postes adesi (sc.flam
ma) V ohněm zachvácené, opálené; 2)
metaf. bona, fortunas a. T promarniti,
prohýřiti,

Adelphi n. Adelphoe, orum, m. [G0eA
got] „Bratři“, název veselohry Terentiovy.

ademptio, čnis, f. [adimo])odnětí:
a. civitatis U zbavení práva občanského;
a. bonorum T zabavení statků.

1. ad-eo, zre, it, itum 1) přicházeti
h někomu,něčemu,jíti k... přistu
povati, přibližovati se (ad algm, ad
Alad, in alad; též s ace.): aď praetorem;
tm čus předstupovati před soudce (jako
žalobce), žalovati; nemo adidat L nikdo
nepředstupoval; insulam a. Čs přistati
k...; prorimam domumadeunt T obrátí
se do nejbližšího příbytku; epulas O
účastniti se hodů; manes Stygios O se
stoupiti k..., navštíviti; regem a.; pena
tes a.; famá sidera a. V slávou hvězd se
dotknouti; (o mistech) locus adeundi L
místo k přistupu; Tarpeia rupes Č gra
dibus aditur T na skálu se vstupuje
po 100 schodech; (loca) guae aďirt pos
sunť místa přistupná; nec usguam adiri
poterat amnis L nebylo lze přistoupiti
k řece;spec.G) s prosbou, s dotazem
přicházeti,obraceti 86k někomu:86
natum Č před senat vstoupiti; te senatus
adiit supplex C; mille domos adiere O
obrátili se s prosbou (o nocleh); oraculum
dotazovati se; pass.Sol aditus ait O Slunce,
na něž s dotazem se obrátila; neos. adt
tum est ad libros Sibyllinos Č bylo
nahlédnutodo...; B) přic há zeti někam,
jíti na návštěvu, navštěvovati;
odebírati se, cestovat! po..., pro
cestovati; (zkoumaje)prohlížeti:
guoscumgue adit ex civitate Cs; oppi
da; urbes; loca; coetus O; castra Da
naum V vplížiti se (jako vyzvědač);
ctvitates a. ČsL choditi po obcích, od
obce k obci jíti; %) nepřátelsky se při
blížili,napadnouti, udeřiti, útok
učiniti, vtrhnouti, vniknouti: op
pida castellague munita 9; ad guemnis
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numerum eguitum Čs odvážitise na...
tempus adeundi Čs čas k útoku; 2) metaf,
a) přistupovati k čemu,chápati
se, ujimati 8€ čeho: ad rem publi
cam Č věnovati se službě obce; heredi
tatem v dědictví se uvázati, b) vydá
vati 8e v co, podstupovati, podni
kati co; podjímati 8e čeho:pert
cula; capitis periculum v nebezpečenství
života se vydávati, hlavu nasazovati; la
bores a. NV; guae aďiri posse Poenus
desperet L.

2. ad-e0, adv.až tam, až potud 1)
místně (pouze v době předklassické) ; 2) (ča
sově)tak dlouho, potud; častousgue
adeo s násl. dum, donec, guoad; 3) metaf.
a) tak velice, do té míry, tou mě
rou: a. omnis senatus Hannibalis fuit
L; adeone hospes es, ut...? Ú* nesíleno
usgue: Usgue a. turdatur agris V tak
veliký, tak strašný je poplach; usgue a.
mori miserum est V až na to došlo,
že...; uadj.aadv.tak: a. ferus, ut...j
a. non, a. nil, ut... tak ne..., že...;
tak málo..., že naopak...; nejenne...,
nýbrž spíše; docela ne..., naopak ...: Aaec
dicta a. nihil moveruntguemguam,ut...
L; a. non tenuit iram, uť diceret L; (po
negaci)natož aby..., neřku-li aby..., ať
nedím, aby ...: ne tecta guidem urbis,
a. publicum consilium numguam init
T. = atgue a. ba spíše, či spíše: hoc
consilto, atgue a. hac amentia impulst
C; b) vytýká slovo (zvl. zájmeno), k němuž
se přikloňuje(srov. yÉ): právě, přiklonné -(,
zvláště: Aaeca. speranda fueruntť právě
toto; nunc a., sic a.; tres a. soles erra
mus V tři plné dni; adeste digue deae
gue omnes... tugue a., Caesar V a
zvláště ty; iď a., st placeť, considerate
C to právě, zvláště to; id a. more suo
videbatur facere S to ovšem, to tuším.

adeps, tpis, m. f. sádlo, tuk; odt.
metaf.Čassti adipes pertimescere C báti
se tlouštky, břicha Kassiova.

adeptio, onis, f. [adtpiscor] do8a
žení.

ad-eguito, are, dvt, dtum na koni
přicválati, přiklusati: in dextrum
cornu ad suos L; nostros a. Cs k na
šim dojížděti, na naše najížděti, 8 jízdou
dorážeti; (s dat. věci) aďeguitando ipsts
prope portis L; castnis Tadf... vizaf...
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adr... vizagg...
ad-haereo, čre, haest, haesum 1) vi

seti, Ipěti při n. na čem (dat.): sara,
guibus adhaerebant L; oneri adhaeren
tes manus frigore T na břemeni Ipice;
básn. in corpore O; 2) metaf.a) viseti,
lpěti, nehnouti se: lateri adhaerens
pestis L nákaza v boku vězicí; cu: Ca
ms cognomen adhaeret H; castris a. T
v táboře (stále) vězeti; b) souviseti,
hraničiti: promunturtum tenui tugo
continenti L.

ad-haeresco, ere, haesi, — |verb. in
choat.od adhaereo| 1) uváznouti, zů
stati vězeti, zůstati viseti; přilnouti,
ulpěti: tragula ad turrim adhaesit
Cs; ignis adhaerescit Čs oheň se zachy
cuje, dochází potravy; hic Deucalion
adhaesit O; obr. ad columnam a. ČC
u sloupu (Maeniova) se ztroskotati, t. j.
potrestán býti pro nezaplacení dluhů;
2) metaf. přivěsiti 86 na koho, neopu
stitis; neustoupiti od...: egressibus
a. T v patách za kým jíti, následovati;
tustitiae honestatigue a. C neustoupitiod...

adhaesio, onis,f. přilnavost: ad
haesiones atomorum inter se C vzájemné
splynuliny atomův.

Adherbal, alis, m. [jméno punské|;
nejznámější jest syn Micipsy, krále nu
midského, od Jugurthy zavražděný.

adhibeo, čre, hibuž, hibitum [ad a
habeo] 1) přičiňovati, přikládati, klá
Bti co k čemun. nač: manus ad vulnera
V; manus genibus (dat) Ó ruce ovi
nouti kol kolen, kolena obejmouti; civi
bus vincula C pouta dáti; calcaria et
frenos C pobodnouti a na uzdě držeti;
obr. animum a. (R0eoGÉxEv TÓV VOĎV)
obrátiti pozornost; guorum alter res ad
scribendum marimas, alter res gestas
a. posset ČCjeden vstříc přiněsti látku
ku zpracování, druhý činy; 2) metaf. a)
(o osobách) za Jistým účelem k účastenství
bráti, přibírati, povolávati, zváti:
ad (in) convivium — convivio (dat.)algm
a. na hostinu zváti; in (ad) consiltum
= consilio a. na poradu bráti; adhibitis
amicis C přibrav (na poradu) přátele;
a. deos Ó vzývati bohy; ad ministe
rtum a. algm L k službě přibrati; in
partem pericl O činiti účastným ne
bezpečenství; s dvěma ace. lovem testem

Adiabené

a. C za svědka volati, bráti; hos casťris
adhibe socios V tyto si přiber, vezmi
za spojence; pass.Themistocles est auctor
adhibendus C; b) (o věcecb)přičiňo
vati, užívati: solacia menti O utě
šovati mysl; remeďdia morbis Č léků
užívati proti nemocem, léčiti nemoci; ci
bum et potionema. Č jísti a piti; rati
onem dicendi a. C užívati způsobu řeči;
vim alci a. Č užívati násilí proti ně
komu; modďummíry dbáti, míru zachová
vati; nullam memoriam reč N dokonce
nevzpomínati; a. verba H vštípiti si slova
nauky; curam et diligentiam a. péči a
bedlivost vynakládati; disciplina tibi a
me adhbetur L dostává se ti ode mne
poučení; fidem a. věrnost zachovati; cele
ritatem a. pospíšiti si; sollertiam, dolum
a. chytře, lstně si vésti; crudelitatem a.
ukrutnost na jevo dávati, ukrutně si po
čínati; ©) nakládati nějak ským; refiex.
chovati se: tmperat uť liberalisstme
adhiberetur C aby 8 ním bylo nakládáno;
sic se a. in potestate (.

ad-hinnio, žre, tož ržáti řehtati,
zařehtati na koho (alcui); obr.aď olltus
orationem Č řičeti po, prahnouti po...

ad-hoc viz adhuc.
adhortatio, onis, f. [adhortor) po

vzbuzení, napomenutí.
adhortator, orts, m. [adhortor] po

vzbuzovatel: s gen.obj.operis L k dilu.
ad-hortor, arč, dtus sum pevzbu

zovati, vybízeti, nabádati, po
noukati, rozněcovati, napomínati
(atgm ad (in) algd; 8 ut n. ne): de re fru
mentaria Boios a. Cs o potravu, stran
potravy.

adhuc, adv. [ad a huc) 1) (0 místě)
až sem: a. locorum Pl; 2) časověa)
(až) dosud, dotud, až do nynějška:
a. Ligarius omni culpa vacat Ú; s neg.
adhuc non dosud ne; negue a. a posud
ne...; mlul a.; b) (ještě) podnes,
ještě nyní, posavad, stále ještě:
gens a. aperit secreta pectoris T' (oproti
poměrům v Římě); 3) (při kompar. stupňuje)
ještě: meltus a. eae ctvitates, in gut
bus T ještě lépe si vedou...

Adiabéně, čs, f. a Adiabena, ae, f.
provincie assyrská (nyn. Kurdistan). Odt.
adj. Adiabeěnus, a, um adiabenský; oby
vatelé: Adiabeni črum, m. Adiaben
ští.
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ad-iaceo, čre ležeti při čem: vallo
(da:.) T; adiacebant fragmina telorum
T"; spec. (zeměpisně)ležeti, bydliti při
čem, hraničiti s čím: ad Atuatucos;
ad mare Čs při moři bydliti; s dat. gud
Tuscus ager Romano adiacet L; u ace.

gva Ftruriam adiacent fines Romani; absol. aďiacente Tibert I' poněvadž
T. na blízku tekla; adiacentes populi
Ť' sousední. Subast.part. praes. act.: Veli
num lacum in adtacentia erupturum
TŤ'okolní krajina, okolí.

Adiatunnus, ž, m. vojevůdce Sotia
tův Cs.

adicio (vyslovadjicio), ere, věci, vec
tum (ad a iacio) I 1) házeti, naha
zovati conač: lagueosfuntum ad saxa
eminentia Ču kličky provazů přes ka
meny přehoditi; spec.klásti, stavěti:
capitů instgnia Ču na hlavu odznaky
položiti; 2) metafť.vrhati, obraceti co
k čemu n. nač: adtectum esse (Verris)
oculum hereditati C že pohled vržen
k..., zrak obrácenk...; animum adďie
cit ad consiltum (též dat. consilio) zře
tel obrátil k..., podjal se záměru; ču
dictis adice mentem Ó; II 1) přihazo
vati, přidávati, připojovati, při
čiňovati: aggerem ad muniliones Čs;
aggert ac vallo loricam pinnasgue Ús;
adiectá planitie Cs při němž (údolí) ro
vina se rozprostírá; 2) motaf. přiklá
dati, přidávati co k čemu,rozmno
žovati; v pass.přibývati: adtectum
bello bellum L; hute sacerdoti duos fia
mines adiecit L; remiges classt Úu;
donis tstis unum adictas V; ad clades
nefanda facinora L; antmos iuveni Ó
odvahy přidati; adiciendae multitudinis
causa L pro rozmnožení obyvatelstva;
adiecto corpore (= carne) Ó když maso
na ném narostlo; preces a. prosby při
činiti; stimulos a. O popichovati; magni
tudiní Port a. Cu velikost Porovu zvyšo
vati; spec. (v mysli,v řeči)přidávati, při
pojovati, dekládati: (abl.abs.)adtecto
trepidam stli vitam T připojiv,že...;
huc adice natas septem Ó k tomu při
poj (v mysli), si přimysli.

udiectio, onis, f. [adicto) přidávání,
připojení, přivtělení, přibírání:
familiarum adiectiones dare T' dovoliti
přibírání rodin; spec. (přidražbě) přihazo
vání, přeplácení: o/ltderalis n. j

adimo

ad-igo, ere, čgi, dcetum [ad a ago)
1 přiháněti, přiváděti: pecus 6
vicis Cs; Italiam (do Italie) guae vos
dementia adegit? V; turrim a. Ús věž
(obléhací) přistrčiti, přimknouti; čriremes
a. T válečné lodi shromažďovati (kde);
tigna fistucis (s zarážeti, zatloukati;
(zbraň) vrážeti, prohnati: ensem alci
V; im pectus; primum ubi vulnus Varo
adactum T kde první rána Varovi byla
zasazena; meton.volnus alte adactum V
hluboká rána; (0 střelách)vymrštiti
(k cili), dostřeliti; v pass.dopadati
čeho,dolétati kam: on litus telum aďigi
potest Čs na břeh možno dostřeliti; guo
telum adigi potest Čs na dostřel; sa
gitta turbine adacta V střela silou vy
mrštěná; pater adigat me fulmine ad
umdras V nechť svrhne, smete; (Sal
monea) praectpitem turbine adegnt V;
2) metar.přinutiti, dohnati, pohnouti
(algm ad algd n. 8 ut; také s inf.): ad mor
tem; mort; cupidine adigi I žádosti
býti hnán; čua tmago haec ltmina ten
dere adegit V; spec. vzíti pod pří
sahu, zavázati přísahou: algma.
tus turandum (starolat.— ad t.), ad (in)
tus turandum — ťuri turando; a. mi
lites sacramento ducis, in verba ducis
vojíny přísahou věrnosti vůdci zavázati
(vl. dle znění od vůdce stanoveného a předříkáva
ného); absol. adigente Flacco dixiť sacra
mentum T'; barbaro ritu universos a. T.

adiicio viz adďicto.
Adimantus, 2,m. ['AóeluavtTos)athen

ský velitel ve válce peloponneské.
adimo, ere, ěmi, emptum [ad a emo)

1) k sobě bráti, (druhému) odnimati,
bráti, zbavovati čeho:tn dando
adimendogue regno L; dať somnos
adimitgue V; vincula canibus Ó pou
štěti psy z řetězů; ocreas a. holení ne
dati; sensus adimitur smysl se ztrácí,
cit se otupuje; spes adďimitur L na
děje se maří, naděje pozbýváme; w*
ademptá L ač moc odňata, ač té moci
nemá; virgo, guae puellas adimis leto
H (srov. leto dare) od smrti osvobozuješ;
dolorem; tgnominiam; luctum a. C; =
spec.brániti, zabraňovati, překážeti:
prospectum Čs rozhled překaziti; aditum,
reditum a. přístup, návrat zameziti;
conststendi ademit locum L odňal mož
nost postaviti 8€; s inf. adimam cantare



adipatus

severis H zapovím zpívati, zpěv; 2) (mocí,
násilím)odnímati, uchvacovati, vy
rvati: regnis exul ademptis V; cut lu
men ademptum V; vitam a. C; zvl. part.
ademptus smrtí odňatý, vyrvaný, za
bitý, mrtvý: a. Hector H; virum lu
gebit ademptum O.

adipátus, a, um [adeps] 1) tučný;
2) přenes.(o řeči) nabubřelý, přesy
cený.

adipiscor, %,adeptus sum [ad a apis
cor sáhati nač] 1) dojíti, dostihnouti,
dohoniti: guos seguebantur, non
sunt adepti L; fessos hostes; agmen L;
2) dojíti, dosíci, nabýti čebo;získati
co: arma et naves T; honorem (hono
res); tus a. L dodělati se, domoci se
práva; čibertatem; victortam:; pacem; u Ť
s gen. rerum adeptus est (srov. rerum
pottrt) vlády nabýti. Part. perf. adeptus
VYpass. význ. adepta libertas S dosažená,
nabytá svoboda; adeptus pricipatus T.

aditus, %€s,m. [1. adeo) 1) přichá
zení, příchod, přistoupení, přístup:
a. adventusgue C (přiblížení se) objevení
se a příchod; alcis aditum fugere Č
vyhýbati se někomu, varovati se styku
8 někým; aďitu prohibere algm Čs při
stup někomu zabraňovati, zamezovati;
prohibent aditůs T'roes Ó přistání; 2)
právo, možnost, příležitost pří
stupu, přístup: non est a. tn iď sa
crarium vtris O není dovolenovstoupiti;

op ida negue pedibus negue navibusttum habebant (' pěšky i po lodích
. j. se strany pozemní i mořské byla
nepřístupná; spec.přístup k osobě, sly
šení (audience): aditum alci dare N
ku slyšení předpoušíěti; faciles (difft
ciles) aditůs habere CH býti přístupen
(nepřístupen); decemviri rari aďiťus (gen.
aual.) Z. zřídka přístupní; aďitum com
mendationis habere ČC přístup k dopo
ručení; 3) (o místě) přístup, vchod:
fori aditus saepire C; aditůs obsidere
C; inrumpunt aditůs V; antrum, guo
ducunt aditůs centum V; metaf. VSUD,
vchod k něčemu, krok k něčemu: prýmus
a. et postulatio Tuberonis haec fuit C
cesta, prostředek, příležitost k ně
čemu: a. laudis C cesta, brána ke slávě.

ad-iudico, dre, dvi, dtum (soudně)
v majetek přiřknouti; vůb. přisouditi,
přiřknouti: alct causam Č spor ve

27 ad-iuúro

prospěch něčí rozhodnouti; st gutď adest,
ltalis adiudicat armis H co římských
zbraní (válečných výbojů) vzdáleno jest,
ziskává smírným rozhodnutím.

adiueroO misto adiuvero od adtiuvo
(v. t.).

adiumentum, %,n. [adtuvo] pomoc,
pomůcka, podpora: magno adiu
mento alci esse C býti velkou podporou;
a. alcis ret, alci ret, ad algd

adiunetio, onis, f. (adiungo) připře
žení,připojení, přiřadění.

adiunctus, a, m. [vl. part. perf. pass. od
adiungo) 1) sloučený, spojený, patřící
k něčemu;8Sonsední, okolní: allinc
mare adiunctum Ču; insula adiuncta
oppido N. Subst.neutr. adiuůnctum, t
vl. to, co jest přidáno, zvláštnost, vý
značné znamení: semper in adiuncti8
aevogue morabimur aptis H zvláštnosti
věku přiměřené;ptetatis a. C význačnost.

ad-iungo, ere, tůna%, tťůnctum, 1)
připřahovati: plostello mures FH;spec.
přivazovati: ulmis a. vites V; 2)
metaf.a) přivazovati, přidávati, při
pojovati, spojovati (aladad algdn.
8dat.): classts latert castrorum adtuncta
latebat V loďstvo těsně přiléhajicí k bo
ku... vizadtunctus; crimen ad prae
dam a. C obvinění 8 kořistí spojovati,
uvalovati vinu na uchvatitele kořisti;
poenam munticipiis a. Č pokutu nad to
uložiti; honorem alci a. C čest zjedná
vati, oslavovati; fidem a. víry přiklá
dati; spec.v řeči připojovati, dokládati
(s ace. c. tuť. n. nepř. ot.); b) připojovati,
přidružovati: algm socium a. V ně
koho za soudruha přibrati, vzíti; se co
mitem fugae a. ČCpřidružiti se za prů
vodce na útěku; algm amicum stbi a.
N získati si za přítele; reďtere Volsci
adtunctis Aeguts L připojivše si Aeguy,
spolu s Aeguy; čtd: Pallanta adiungam
V P. přidám za pomocníka; fiiam nup
tiis stbi a. Ču dceru za manželku po
jmouti; se ad alcis causam a. přidati se
k něčí věci; sibi augxiltum a. C zjed
nati si pomoc; ©) (politicky) připojo

vati, přivtělovati: ad sporu populi R. Čiliciam adiunxit U; též:urbes
ad amicitiam N ve svazek přátelský
připojovati, nakloňovati.

ad-iúro čřre,dvž, dtum 1) k tomu,
nad to přisahati: praeter communa



adiutor

tus turandum haec a. L; 2) přisa
hati, přísahou stvrzovati, zaklí
nati se: per tibi nunc ipsum adtiuro
O; adturat, in guae adactus est verba
L přísahá ve slova jemu předříkávaná;
básn. 8 ace. a. Stygit capuť fontis V
přísahati při... (duvůvar Arvy0c V0wo).

adiutor, oris, m. [adiuvo) podporo
vatel, pomocník, podpůrce: guo ad
tutore reges etecerat L jehož pomocí, při
spěním; (s příhanou)pomahač, pochop,
náhončí: oiltus adtutores tmprobitatis
C; homines ad scelus adiutores adhibuit
C. Odt.

adiutrix, žeis,f. pomocnice: Aft
merva, a. consiliorum meorum ÚČ po
mocnice v mých úmyslech; (a příhanou)a.
tuorum scelerum C pomahačka; (přívlastek
legie I. a II.) legio prtma Adiutrie T
legie první, příjmím Výpomocná.

ad-iuvo, čre, tůvi, tůtum, 1) pod
porovati, pomáhati, poskytovati
pomoci, přispívati: fortes fortuna
adiuvat C; me adiuvante 8 mou pomocí,
přispěním; adtuťus est N nalezl podpory
(v někom); se manibus in assurgendo
a. L opirati se, pomáhati 8i; spec.(mravně)
pomáhati, posilovati, povzbuzo
vati; utvrzovati: clamoremilitemL
rozohbňovati; algm aď spem Ús v naději
utvrzovati; fortunam suam a. L. napo
máhbati postavení svému; 2) metaf. (věcem)
pomáhati, podporovati: tgnem a. Ó
přáti ohni (lásky); formam cura a. Ó
podobu péčí šlechtiti; ©) absol. přispí
vati, býti na prospěch: alia compa
rata manu adiuvat Remus L přivádí
posilu; non multum adiuvať ne hrubě
přispívá; nehil a.; Ennius u Č si gutd
(ace.vnitřní) ego adtuero prokáží-li platné
služby.adl... vizall...

ad-matůro, are k (časnější) zralosti
přiváděti,uspěšovati, urychlovati.

ad-metior, čr, měnsue sum namě
řovati: frumentum.

Admetus, ž, m. ["Adunmtoc) 1) král
ferský v Thessalii, manžel Alkestin O;
2) král Molossů (v Epiru).

adminiculo, are, avi, atum [(admint
culum)podpírati.

adminiculum, č, n. 1) opora, ko
lík, kůl (o nějž se réva vinná opírá);
2) metať.a) opěradlo, opora: čpsts

admirandus

admimiculis prolapsts L když se i to,
čeho se drželi, utrhlo; a. sustinet Ču
opora drží; b) opora, podpora, při
spění, pomoc: princtpis labores egent
admintculis T.

ad-minister, črz, m. vl. přisluhovač;
1) dělník: opus et admtnistros tutart
S dělníky, mužstvo pracující chrániti;
2) metafť.pomocník: administris ad ea
sacra druidibus utuntur Čs; spec. (s pří
banou)Sluha, pomahač, náhončí:
audaciae satelles atgue a. (.

ad-ministra, ae, f. pomocnice.
administratio, onis, f. [(admtnistro]

vl. přisluhování;1) přispění, pomoc:
hominum a. C; 2) vedení, řízení,
spravování, správa, obstarávání:
navis a. L; a. ret publicae Ú; provin
ciarum admintistrationes T; officiis et
administrationibus praeponere T úřa
dya správusvěřovati; eďitus admint
strationesgue Brundistní portus Čs při
pravy k opuštění.

administrator, oris, m.
správce: delli gerendi C.

ad-ministro, are, dvi, dtum vl. při
sluhovati při čem; 1) spravovati, ří
diti: navem; classem veleti loďstvu; bel
lum a. válku říditi (jako vrchní veli
tel); 2) obstarávati, opatřovati, po
řizovati, vykonávati; činiti opa
tření: partem operis Ús; legationes
a. N; res petus administrata est N věc
hůře byla provedena, dopadla; r emfam+
Ikarem; provinciam; a. ea, guae gui8
tmperat Čs rozkazy něčívykonávati; per
se guae videbantur administrabant Ús
sami od sebe činili přiměřená opatření;
haec ita Caesar administrabat, ut (s
taková opatření činil, že...; absol.službu,
práci konati, chápati se dila:
summo studio a militibus administra
batur (s.

admirábilis, e (admtror] 1) podivu
hodný, úžasný; spec.podivný, zvlášt
ní: haec naoádoša Graeci, nos admi
rabilia dicamus C

ředitel,

atis, f.
hodnost, znamenitost.

admirabiliter, adv.[admiradilis] po
divuhodně; podivně,zvláštně.

admirandus, a, um [admtror]= ad
mirabilis: admirandum in modum N
způsobem podivuhodným, ku podivu.

podivu



admiratio

admirátio, onmis,f. [admiror] 1) di
vení, podivení (se), obdiv: admtra
ttonem habere C obdiv vzbuzovati; admi
ratione praesunt (duces) T buděním
obdivu, tim že vzbuzují obdiv; s gen. subj.
omntum a. L.j s gen. obj. exspectationem
ipstus adventus admiratiogue superat Ú
obdiv jím vzbuzený (jejž vzbuzoval) pří
chod (vystoupení) jeho převyšuje; a. vir
tutis C; spec. podiv, úžas: guae (rever
sto) plus admtrationis habet C.

admirator, očris,m. obdivovatel.
ad-miror, ar%,atus sum 1) diviti

Be, podivovati 86 komu n. čemu(algd,
alam (n re): absol. Domittum admiratum
reguistsse Č že D. udiven se tázal; non
possum a. satis N nemohu se dosti vy
nadiviti; sermo admtrantium Č hlasy
obdivu; spec. W) diviti 8e (jako věci
nepochopitelné),žasnouti, nemoci chá
pati (alad, alad tn algo, algm in n. de re;
s ace. c. inf., 8 nepř. ot. n. 8 guod): admíror,
guo pacto tudictum illud fugerit F ne
mohu pochopiti; (G)diviti se, dáti se
z duševního klidu přivésti: nil ad
mirari res est, guae possit facere bea
tum JH nic neshledávati podivným, při
všem zachovati duševní klid; admtran
dus viz zvlášt.

ad-misceo, čre, miscui, mixtum I
1) přiměšovati co k čemu (alad alci rei);
2) metarf.a) přiměšovati, přidávati,
připojovati, přičiňovati: deus mun
dum bonis vtmplevit, nihil mali admis
cutt C; his Antontanos milites admis
cut C; capuť cremato tam corpori TŤ
položiti k...; versus orationi C; b) za
plétati v co, do čeho: ad consiltum C;
II směšovati, mísiti 00 s čím(algdalga
re): aér calore admixtus Č.

admissárius, z, m. [admitto) 1) hře
bec; 2) metaf.vilník, chlípník.

admissum, T, n. (vl. part. perf. pasa. od
admitto II 2 b) přečin, provinění,
zločin; jako part. male admissa defen
dere T.

ad-mitt0, ere, misi, missum I pou
štěti (volně): zn Postumium eguum
admisit L pustil koni uzdu, rozjel se,
vyjel na...; eguo aďmisso, eguis ad
missts 8 rozjetým koněm, tryskem; čau
rus admissus 0 puštěný, pádici; admis
so passu O kvapným krokem, pádě; per

admodum

colla admissa volvitur Ó padá přes
šíji koně rozjetého, pádicího; unda se
admittit Ó vlna bouří (proti korábu);
II 1) připouštěti, vpouštěti, přijí
mati: domum ad se flium N; legatos
in castra L; Nisus et Buryalus ad
mattier orant V prosí, aby byli před
puštěni; se sup. spectatum admisst H
vpuštěni (do dílny umělcovy) podívat 8e;
metaf.preces a. T vyslechnouti; pactto
nem auribus a. L; comiliorum curam
ad animum L péči o volby k mysli si
připouštěti; spec.a) předpouštěti (k sly
šení,k audienci),slyšení dávati: sa
lutatum veniebant: admissus est nemo
C; legatos a. L; b) připouštěti k úča
stenství v něčem,přístup dávati, při
bírati: hominem ad offictumN k úřadu
připouštěti; horum in numerum N; s dat.
Iovis arcanis H zasvěcovati v tajemství;
2) metaf. a) připouštěti k čemu, do
volovati, povolovati: ad commenta
7108 pontificum L dovoliti nahlédnouti
do...; čitem (/; exemplum T' (t. t. mluvy
augurské)sacellorum exaugurationes ad
mtterent aves L (srov.addico1); b) činy
nedovolené takořka k sobě připouštěti,
dopouštěti Be, páchati: (plnáfrase)
facinus in se a., (potom8 vypuštěnímrefex.)
a. scelus, malefictum, fraudem; uť tan
tum dedecoris admitti patiantur L aby
k takové hanbě připustili; se guiď scele
rate in fratrem admisi L; guod tamen
sit admissum, docebo O co bylo spá
cháno, zločin sdělím.

admixtio, onis, f. [admisceo])při mí
šení, příměsek.

admodum, adv.[ad-moďum až po (ná
ležitou) míru, do (plné) míry) 1) (u či
slovek)Na počet, na, ke; asi, celkem
asi do..., téměř: in pedum a. mile
altitudinem abruptus L do hlubiny asi
1000 stop; filius X annos a. habens L
nanejvýš; 2) (na označení stupně, míry)
z míry, nadmíru, velmi, velice,
valně, tuze, příliš: a. adulescens
CN jsa ještě příliš mladičký; a. infans;
a. puer; a. fidus; non a. grandis natu
C nepříliš, nehrubě; exceplis a. paucis
T velmi málo jich vyjímaje, pauci a.
patrum L jen málokteři; guae hutc a.
profuerunt C; non a. multi N ne právě,
ne hrubě mnoho; nihil a. zhola nic, pra
nic; pugna nulla a. fuit L) 3) (jakožto



admoneo

přisvěděujícíodpověďna otázku) ovšem, arci
(že).

admoneo, čre, monuž, montitum, 1)
pamatovati kohonač, připomínati,
uváděti na paměť komuco (alam;alam
alcis rei, de alga re, acc. neutr. haec, multa,
Uluď): admonitus met dicat Ó rozpo
mena se na mne; recte admones Ú
dobře připomínáš; spec.aeris alieni a. C
upomínati z dluhu; 2) napominati, či
niti pozorna, varovati, výstrahu dá
vati (vazba jako při 1): disciťte tustitiam
moniti V majíce (před očima) výstrahu;
admonent guiddam, guod cavebřmus Ú;
3) napomínati,nabádati, pobádati
(algm; s Uč n. R€ n. 8 pouhým konj.): telo
admonut bitugos V popohnal.

admonitio, onis, f. připomenutí; 1)
upomínka; 2) napomenutí; vý
straha.

admonitor, óris, m. [admoneo] při
pomínatel: a. operum Ó.

admonitus, %€s,m. [srov. admonitio)
Jen v abl. aďdmonitu: 1) locorum a. Č
upomínkou na mista; a. matris Ó vzpo
minkou na matku; mens fugit a. Ó.;
2) populus nullo haruspicum a. huic
malo prospexit Č varováním, výstrahou;
3) a. Allobrogum C. Sulpictum misi (Cs
na upozornění, na vybídnutí; a. amico
rum Ču k domluvě, na domluvu přátel.

ad-mordeo, čre, momordďi,morsum na
hryznouti, nahlodati (nejistéčteníu V).

ad-motio, onis, f. přibližování; přikládání.
ad-moveo, čre, movi, měťum 1) po

hybovati k čema,přibližovati, při
kládati (alad ad alad n. e dat.): gua
drigae admotae sunt L přišlo, přijelo
čtverospřežení; alet eguum a. Ču před
věsti koně; aďmoti templis tauri O do
chrámu přivedeni; corpus terrae aďmotum
O mrtvola (vodou) na břeh vyvržená; ad
morunt (—=admoverunt) ubera tigres V
odkojily (tě); foramintbus aurem T' při
kloniti; aďdmotopollice stccare lacrtmas
O (přibliženým) palcem; opes Stygits
umůdris O; faces CO pochodně přiněsti;
tgnes a. C páliti (na mučení); cum sol
tenidus aures plures admoverit tibi H
až přivábí více sluchů, t. j. posluchačů;
ferrum tiugulo T' dýku k hrdlu si při
kládati; filtum collo Ču na ruku vzíti;
manum opert O ruku klásti nač, dotý
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kati se čeho, ale také: chápati se čeho;
fomenta covpori Ču obklady dávati; an
gues curribus O zapřahati; calcar (sttmu
los) a. alct pobidnouti; aedificia admota
muris Cu domy přistavěné k hradbám;
spec. Z) (t. t. voj.) vojsko posouvati, 8 voj
skempřiraziti, přitrhnouti; stroje
válečné přisouvati: exercitum proptu8
urbem C; armatos muris L; copias a.
L; arietem moenibus L; opus ad tur
rim hostium Cs; bez obj. tam aďmovebat
rex Ču blížil se s vojskem; B) (t. t
obětní)přiváděti k oltáři: Hannibal
aris admotus L k oltáři byv přiveden;
pecus aris a. V; 2) metať.a) acumina
Graecis chartis H obrátiti bystrost k řec
ké literatuře; mentem ad haruspicum
voces a. ČCmysl obrátiti k..., pozor
nost věnovati; spem a. L naději vzbu
diti, alci desidertum patriae Ču touhu
vnuknouti; čerrorem L strach způsobiti;
ref. se a. ČC přichýliti se, přidružiti se;
b) (v čase) přiblížiti, přivoditi:
diem leti Ču den smrti urychliti; ad
mota est occasto sceleris Ču přiležitost
se naskytla; admotus supremis T skonu
svého blízek; c) (prostředek) přiklá
dati, užívati; herdas O (léčivé) byliny
přikládati; curattonem a. ČC léčiti se;
preces CuO prosby přednésti; dlanditias
O; d) (osoby) přivésti někam:čn pro
piorem amicitiae locum admoveri Ču
v přízeň se dostati, přízně nabýti; in
fastigium a. Cu do výše povzněsti.

admugio, čre, čvž,tum řváti, bučeti
na koho (alci).

admurmurátio, ons,f. (admurmuro]
přihlukování, hlučení; a) (na znamení sou
hlasu) souhlas; b) (na znamení odporu)
hlasitá nevole, repot.

admurmuro, re, avi, atum hučeti,
hlučeti k čemu; a) (na znamení souhlasu)
hlasitý souhlas projevovati; b) (na
znamení odporu) reptati.

adnascor, adnatus viz agnascor.
adnato, adnecto viz annato,

necto.
adni... adno... adnu... vizan

ni... anno... anuu...
ad-oleo, ére, olěvi (t. t. mluvy obětní)

zapalovati, zápalnou obět přinášeti,
obětovati: verbenas V; Iunoni tussos
adolemus honores V přikázané pocty (t.j.
oběti) zapalujeme; adolet dum altaria

an
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taedís V pálí na oltáři louče, přináší na
oltáři zápalnou obět; ffammis a. penates
V vl. plápolem zapalovati penáty t j.
plamen, oheň na ohnisku (které bylo po
kládáno za oltář penátů) udržovati, zá
palnou obětí ctíti; cruore captivo aras
T krev zajatců v obět přinášeti; vůb.
spalovati: stipulaedemptisadolentur
aristis O.

adolescens, tis [vl. part. praes. act. od
adolesco) 1) adj. dorůstající, dospívající,
mladý, mladistvý: filtus; homo;2)
subst. m. f. adolescens viz adulescens.

adolescentia viz adulescentia.
adolescentulus viz adulescentulus.
1. adolesco, ere — — hořeti, plá

polati: adolescunt ignibus arae V.
2. adolesco, ere, olévi — [ad-alesco]

1) dorůstati, dospívati, vyvíjeti
Be: homo, gui adolevit C; obr. stimul
atgue adoleverit aetas H jakmile (chla
pec) dospěje věkem; Drusi aetatem non
dum satis adolevisse T Drusus že není
dosud (věkem) dospělý; ver adolescit T
jara přibývá; 2) přibývati, vzmáhati
se, síliti, mohutněti: res publica
adolescit: vivtus annis O; potentiae cu

po T; Muciani ope Vespastanumadoevisse T že Vespasianus se vzmohl.
Adonis, s n. tďis, m. ["Adwowic]sličný

syn kyperského krále Cinyry, miláček bo
hyně Venuše.

ad-operio, žre, operuž, opertum (téměř
jen v part. adopertus) 1) přikrývati,
zakrývati, zahalovati, zastírati:
capite adoperto L; tellus marmore O
mramorempokrytá, vykládaná; adoperta
vultum O zastřevši si obličej; 2) za ví
rati, zamykati: lumina somnoÓ.

“ ad-optatio, onis,f. [adopto)— adop0

ad-optio, čnis, f. [adopto) přijetí
za syna, za vlastního; adopce.
Adoptovaný přechází v rod adoptujícího
a přijímá také jeho jméno, ale v upo
mínku na původní svůj rod připojí adj.
utvořené ze jména rodového; na př. ro
dové jméno císaře Augusta bylo Octavius,
po adopci od diktatora Caesara slul C.
Iulius Caesar Octavianus.

adoptivus, a, um [adopto) 1) k adopci
příslušný;za vlastního přijatý, adop
tovaný: jtus; 2) metať.(0 ovoci) vrou
bený,zušlechtěný.

ad-oro

ad-opto, re, avi, datum 1) (svobod
nou volbou)přibírati, voliti, bráti:
sibi algm defensorem sui iuris C ně
koho zvoliti za obhájce svého práva; básn.
Etruscas Turnus adoptat opes Ó na
pomoc běře; spec. (t. t. v životě právním)
bráti za vlastního, za svého: on
regnum adoptari S adopci do královské
rodiny býti přijat; uť cutgue est aetas,
ita guemguefacetus adopta HHtak s kaž
dým se bratiíčkuj, strýčkuj (říkej mu
„otče“, „bratře“); 2) metať.vroubiti,
šlechtiti.

Ador (jen v nom.a ace.) 2. běl, špalda,
Bamopše.

adorea n. adória, ae, f. [ador] (pův.
snadčestný dar záležející ve špaldě) sláva
(válečná),vítězosláva.

adoreus, a, um špaldový,
ničný.

ad-orior, orčri, ortus sum, povstá
vati, vzchopovati Be proti čemu; 1) ude
řiti, útok činiti, útokem hnáti,
vrhati se, obořovati 86 na kohon. co
(algm n. alad): čmprudentes a. N přepad
nouti, překvapiti nic netušící; urdbem vt
a. L na město útokem hnáti, pokoušeti
se vzíti město útokem; 2) metaf. a) při
stupovati k někomunějak, dotírati, 080
povati se: minis algm a. T' dorážeti
vyhrůžkami; criminattionidus T dotírati
obviněními; regem ferocius adorti Ču
zpurněji 8e osopivše; oppugnatio €08
adorta est L obléhání jim nastalo; b)
pouštěti 8€ do něčeho,pokoušeti se
o něco,odvažovati se, jmouti 8€ něco
činiti, počínati (algdn. 8 inf.): matus
adorta nefas V odváživši se; dominam
thalamo deducere adorti V.

ad-orno, čre, avi, atum 1) (k urči
tému cíli) vystrojovati, opatřovati,
připravovati, chystati: egercitum
vojsko vypravovati; navem loď vyzbrojo
vati; bellum a. L; maria praesidiis a.
C; 2) vyzdobovati, okrašlovati: u
nicae gemmis adornatae Cu; filaminemcurulisellaregiaadornavitL vyzna
menal.

ad-oro, dre, vě, tum pův. oBlovo
vati; spec. a) prosebně oslovovati, pro
siti, (o pomoc)vzývati koho,modlit
Be k někomu: prece numen adora V
(s ace. věcí)pucem deum a. L za uilost

pše
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boží prositi; b) klaněti se, poklony
činiti: vulgusa. T uctívati.

adp... vizapp...
adg... vízaeg...
ad-rado, ere, rási, rásum oškra

bati; oholiti, přistřihnouti.
Adramyttéum, ?(také-ium) n. ["Adoa

půrTTELOV)pobřežní město v Mysii (nyn.
Edremit); subst. Adramytteénus, 7, m.
Adramyfan.

Adrana, ae, řeka v území Chattův T.
Adrástea, ae, f. [ AdpdorTetajíž nelze

uniknouti; srov. 0:80Goxo) přijmí bohyně
Nemesis.

Adrástus, %, m. ["Aóoaotos) král
argejský, jeden ze sedmi hrdin, kteří do
bývali 'Theb. Usoužil se nad ztrátou syna,
jenž při dobývání Theb padl. Adrasti
pallentis imago

adrectus, adrepo viz arrectus, ar
repo.

Adria atd. viz Hadria atd.
adrideo, adripio vizarrideo, arripio.
Adrumetum, %, n. přímořské město

v Africe, jižně od Karthaginy.
ads... vizasS...
adse... adsp... adst... vizASC...

Asp... ast...
adt... vizatt...
Aduatuca atd. viz Atuatuca atd.
adulatio, čnis, f. [adulor) 1) při

tulné lísání se psů; 2) metať.lichocení,
pochlebovánií, patolízalství: a.
adversus (in) algm T; spec. humi
tacenttum adulationes L klanění se, ko
ření se (z000xÚvn0is).

adulator, oris, m. [aďulor] pochleb
ník, lichotník, patolízal.

adulatorius, a, um [aďulator])pod
lizavý, pochlebnický: dedďecusadu
latortum T' my: hanebné lichocení.

adulescens, čis, m. f. a) člověkjsouci
v poslední době fysického vývoje mezi
puerilia a senectus; tudíž pojem široký
jako: mladý, mladistvý muž, mladá
žena; mladík, jinoch; mladá dívka,
b) klade se na rozdíl od stejnojmenné
osoby starší: Brutus a. mladý, mladši
Brutus; P. Crassus a: Čs; Africani
flia a. C mladší dcera.

adulescentia, ae, f. dospívání;mla
dost, mládí, mladictví, jinošství,
réěkjinošský (věk asi od 17—30 let).
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adulescentulus 3. [demin.od aďules
cens) a) aaj. mladičký, mlaďounký:
homines adulescentuli ©; miles a. C;
b) subst.7. mladíček, pacholík: im
periti a. C.

adulor, Gri, tus sum 1) (o zvířatech)
lichotivě se přitírati, lísati se: ferae
adulantes O; 2) metaf. lísati se, licho
titi, pochlebovati (alam; alci); spec.
kleče líbati (zemi neb nohy vznešenému),
klaněti se, na kolenou vzývati
(zo00xvveiv): more adulanttum procu
buerunt L.

adulter, a, um [zadulťtero)záletný,
cizoložný: adulteri crines H vlasy
záletné, vilné, k záletům upravené. Subst.
adulter, ert, m., adultera, ue, f. zá
letník, záletnice; cizoložník, cizoložnice:
Lacaena adultera H lakonská nevěr
nice — Helena.

adulterinus, a, um padělaný, ne
pravý, falešný: signum; nummi; cla
vis adultertna S paklíč.

adulterium, 27,n. cizoložství, zá
letnictví, zálety: habebaťsuspicionem
adulterii N' měl (na sobě), lpělo na něm
podezření, byl v podezření cizoložství.

adultero, are, dvi, datum [ad-alter]
1) padělati, porušovati: čus civile;
tudictum veri C; 2) cizoložiti; = trans.
k cizoložství sváděti: ut adultere.
tur columba miluo (dat.místoa miluo) II
aby sveden byl k cizoložství, aby se
pářil (proti své přirozenosti) s jestřábem.

adultus, a, um [vl part. perf. pass. od
2. adďolesco)1) dorostlý, vyrostlý, do
spělý: virgo; adulta vitium propago H
vyspělá odnož rév; 2) metať. a) (dobou)
vyspělý, pokročilý: adulta aetas; a.
nox; a. aestas;, bb) uzralý, silný,
mocný, mohutný (politicky, duševně):
a. rei publicae pestis Ú; adulta seditio
T, Parthis nondum aďultis T' poněvadž
Parthové byli ještě málo mocni.

adumbrátio, onis, f. nástin, ná
kres, náčrt.

adumbratus, a, um [vl. part. perf.pass.
od adumůdro)1) nastíněný, načrt
nutý; pouze naznačený, mající tvářnost
něčeho;spec.vymyšlený; líčený, zdán
livý: res fictae et adumdratae Č; a.
laetitia T.

ad-umbro, čre, dvi, čťum (ad a
uměbra; srov. Gxixyoggeiv] 1) (v malířství)



aduncitáas

nastiniti, načrtnouti; 2) metar.(slovem,
písmem)nastiniti, načrtnouti; (pouze)
naznačiti; spee.napodobiti: Alacedo
num morem Ču; = adumůratus viz
zvlášť.

aduncitás, ačis,f. [aduncus) zakři
vení (dovnitř): ungutum a. Č zakřivené
drápy.

ad-uncus, a um. (dovnitř) zakři
vený, zahnutý, hákovitý: adunci un
gues C ora adunca O zobák zakřivený;
magní praepes adunca Iovis Ó křivo
zobý okřidlenec; přis. naso suspendis
adunco H krčíš, ohrnuješ nos (nad čim).

ad-urgeo, čre, urst — 1) přitisknouti,
tisknuuti 8€ na keho; 2) metaf. DIO
následovati, stihati: volantem(regt
nam) venis adurgens II.

ad-uro, ere, ussi, ustum piipalovati,
páliti, spalovati: candentecarbone
sobi a. capillum (/ ebr. (0 žáru slunečním
a mrazu)ne ignis adurat O; frtgus adu
veď.poma O; (růgor nivis) multorum
adussit pedes Ču zmičil; (o žáru lásky)
digno adurimur tgně O planeme ohněm.

ad--usgue (básn, přestavenom. usgwé ad)
předl.s ace.až ku..., až po..., až do:
a. Bari moenta If, misto uce. celá věta:
ortens tibi victus a., dua O až potud
(tam), kde.. stupňovacím:multa
secutura, guue a. bellum adulescerent T
co až k válce by zmohutnělo, věsti by
mohlo.

adustus, a, um [vl. part. perf. ass. od
aduro) spálený, opálený, osmahlý, vy
práhlý: sicca eť a. ora Ču; adďustio
ris coloris esse L; adusta (Ceres) gelu U.

advecticius, a, um [adveho) z ci
ziny dovezený, „importovaný“: vi
num 8.

adveel0, dre, dvi,

.„ 8 význ.

frumentariae copiam T.
advectus, čs, m. [adveho] přivezeni:
de T.

ad-velhoó,ere, věa?, vectum a) přivá
žeti, dovážeti, dopravovati; b) med.
pass. adnehor se slovy Curru eguo, navi
n. i prostě bez nich: přivězti se, přijeti
(na voze, na koni, po lodi, po vodě), do
jeti, připlouti: plaustro tn castra L;
Marius Uticam advehitur S přistane
u U.; Dardanus advehituv Teucros V;
uč guosgue advehebantur 1.

Latinsko-český slovník,
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čitum (verb. freau.
od advehe) (časlo, stále) dovážeti: rei

udventus

ad-velo, čre, ďvi, datumzahalovati:
tempora lauro V skráně ozdobiti vavří
nem.

advena, ae, m. [advento] příchozí,
přistěhovalec, cizinec: (v přístavce)
exsul a. IL (z cizí země) vypověděný
přistěhovalce, přistěhovalý vyhnanec; a.
rex L příchozí, přišlý; advenae cultores
L přistěhovalí vzdělavatelé: a. exercitus
V cizi vojsko; a. grus IŤ stěhovavý
jeřáb; a. ThyĎdris O (poněvadž do Latia
přitéká z Etrurie.)

ad-venio, čre, věni, ventum 1) při
cházeti, bližiti se, přibližovati se:
(odkud) ab. Cypro; s před. ex Hyper
boreis C; (kam) ace. Tyriam urbem,
s před. ad urbem, čn provincianí s dat.properantibus| DlaesusadventI=
guod adceniens proflijaverim Cspouhým
svým příchodem; 2) metať. a) (o době a
událostech) přicházeti, přibližovati se, do
stavovati se: dies; aetas adremt 1;
extremum aetatis U sklonek života se
dostavuje; periculum S nebezpečenství
přikvačuje; b) přicházeti,připadati, do
stůvati 8e někomu:Numěidine partem
ultro adventuram M.

adventicius, a, um (odjinud). pří
chozí, cizí, cizozemský: adventiciis
auxiliis tuvabatur U; externa atgne a.
visto C vnější dojem smyslový; a. pe
cunia (* peníze jiným způsobem (ne dě
dictvím) nabyté; fructus a. L vedlejší
výnos.

advento, are, avi, dťlum [verb. „nfens.
od aďvenio) 1) úsilně, kvapem se bráti
někam,kvapiti, přicházeti, přibli
žŽovati 86; 2) metaf.commeatus Pontico
mari adventantes T zásoby dovážené;
comitiorum dies S; discriminis tempus
Cu rozhodná doba se blíží; senectus
adventans Č stáří mocným krokem se
blížící; adventante fatali urdi clade [
ježto osudná porážka na město kvačila.

adventus, s, m. 1) blížení se, pří
chod: a. alienarum gentium I přiistě
hování Se; meton.mens a. appropingua
bat CN doba mého přichodu; spec. při
chod (moci vojenské n. 8 moci vojenskou):
adventu Caesaris při příchodu n. pří
chodem Caesarovým; etus adventu copias
ornatas fnisse ČCv době jeho příchodu.
primo adventu Cs hned po příchodu; a;
Gallicus C záplava gallská; 2) metaf.

3



ndversarius

pelum adrentum audivit 17 hlížici se
pěší voje, kroky pěšího vojska zaslechl;
ante lucis adventum S před svítáním;
a. mali C příchod neštěstí.

adversarius (arch.advorsarius) a, um
[adversus] I) aaj. proti obrácený, stojící;
protivný; nepřátelský "l (aďrumen
tum) mehč erat advevsartum mazime U
nejvíce mi bylo na úkor; facto adver
savia IN; čis velus noz a. est (s nepiiz
nivá; [[) subst. a) relversdrčus, 17, m.
protivník, odpůrce, nepřítel (zvl.na
soudě, politický a válečný): proscriberentur,guedversarii| futsse| putadanturU
o n.chž se myslilo, že byli ma protivné
straně; bb)adrersarta, Orum, n. a) (se.
avgumenta) protidůvody; 5) (se. semi
pta) denník (stále před očima jsoucí),
první zápisník, přírnění kniha ku
pecká (opak čabulae. celex accepti et
expenst).

adversor (arch.aedrorsor), ari, tus
sum 1) obraceti se k (= proti) někomu;
odporovati, protiviti se: býti v od
poru s někým: adversantibus diis Ču
proti vůli bohů, 2). metať. aďdversante
vento T že odporný, protivný vítr vál;
adversante unda T any vlny dorážely.

1. adversus (arch.adrorsus), a, um
[aďverto) k někomu m. něčemu čelem
obrácený; a to A) v předu, napřed jsoucí,
přední: dentes adversí Č přednízuby;
advevsae hastae V kopí ku předu vzty
čenů, napřažená: cičatrices ddverso cor
pore eaceptae C jizvy zpředu na těle,
na prsou utržené: adversum femurv tra
gula ictus I. vpřed do stehna; vulnus
adversum rána do prsou; procella ad
versa ferit velum V bouře zpředu šlehů,
pere do plachty; porta adversa V brůna
(je) vpřed; elipetnu postibus advevsts figo
V vpředu na dveřích; collis patet a. (s
pahorek ze předu v šíř se rozkládá, se
prostírá; bb)protější, z protějška při
cházejicí: collis a. hute et contravius Ús;
hostes adversi Cs jdoucí proti komu; ad
verso in léminé V med u vchodu; fer
rum adverso tn pectore condit V přímo
do prsou; a. dn ore © přímo ve tváři;
solem advěrsum čntuevé přímo do slunce;
adversa figit Čumina terra Ó. přímo
k zemi zrak upírá; adversa itinera T
pochody proti nepříteli; adversis eguis
concurrere 9 (= čilu uť egui ad hostes
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conrersi essent) jezdec proti jezdci; ad
verso tluminé Cs| a. amne Ču, proti
řece, proti proudu; per aď versas undas O
proti proudu; colle adverso tre Čs proti
vrehu, nahoru, vzhůru, přímo do vrchu;
subst. adversum, 7, n. ventus: a. tenet
atcí V vitr směr protivný drží, věje
směrem opačným proti někomu; čn ud
versum niti OV naproti se opirati; čni
pressto ex udversofacta £, nátlak z pro
tějška; 2) metať.protivný, nepřátel
ský: voluntates ipsae stbí advorsae ©
sobě odporující; mentes čmproborum mihi
sunt tnfensee et adversae; vestiterunt
adversá tnvidic I, ač nenávist byla proti
nim: adversis děis Ču proti vůli bohů;
aďversos extimuere deos () nemilosti bohů
se ulekli; subst. s gen. G.populi pavtium
S protivník strany lidové; adversa et
saeva cuncta I všeliká příkoří a ukru
tenství; = spec.G) protivný, nepříznivý,
nešťastný: locus; a. valetudo LČu
chatrné zdraví; secundae et adversae
res štěstí a neštěstí; a. proeltum Ús;
casus a. Cs nehoda; naves necessario
adversa nocte in altum provectae Čs ač
noc byla nepříznivá, temná, nedbajíce
temnoty noční; subst. advevsum, %,n.
(obyč. v plu.) nehoda, neštěstí, protiven
ství: st guta adverst accidisset nějaká
nehoda; čn advorsa mutaré S zvrátiti
se v neštěstí, st guis tn adversum va
piat cesus V v záhubu; 5) odporný,
protivný, jsoucí proti mysli: guwbus
omnia vegna advorsa sunt S, tbí multa
míli udvovsufuere 8.

2. adversus n. adversum (arch. ad
vors.) [ adv. naproti, čelem k někomu,
proti někomu: guč a. arma tulerant N
kteří na protivné straně bojovali. II předl.
s nce. I) (o místě) proti: vestegia omnia
adversum te spectantia F proti tobě,
směrem k tobě; uť a. montes consisteret
hostis I. proti horám, před horami; 2)
metaf, a) a. eum bellum gesstt N proti
němu, 8 nim; a. rem pudblicam facere
Čs naproti státu jednati, jednati jako ne
přítel státu; etram pro patria, nedum
a. patrtam L; respondit a. ea L na to
odpověděl; se a. populum Romanumde
Jfendere C proti, vůči národu římskému;
b) (o vztahu)proti, vůči, k...: pletas
a. deos C; plus fideť habemus a. Io
manos L chováme k Rím.; lentu adve?
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seem. »neperiů aux 1; učendlum est
exdcusattoné a. cos U vůči těm, před
těmi; ©) (o srovnětní)proti: dux a. ve
ferem imperatorem comparabitur [3 duo
prospera bella a. tot decova T..

ad-verto (arch.advorto), ere, vérti, ver
sum 1) obraceti k čemu,proti čemu,kam
(alad in algd n. 8 dat.): oculos (lumina O)
in aedis pavtem; pedem rtpae V; agmen
urdí V táhnouti k městu; vultum sacris
(): aures ad vocem O obraceti po hlase; =
spec. (t. t v mluvě plavecké) (lod) obr aceti,
řiditi kan med.plouti přímo k .
do. classem tu portum L; proras
tovrae V; básn. advertitis aeguore cur
sum. V obracíte (k nám) směr plavby po
moři, plujete (k nám) po moři; advertun
bi avenae 3 těžs nce. advertitur oras
O; Nazon curvsiis advertite O k Naxu
zaměřte lodi; 2) metať.obraceti co k čemu,
obraceti pozornost k sobě: meritum
numen advevtite malis V obraťte moc
svou k mému neštěstí, pomstěte mé ne
štěstí; gemitus ac. planctus. militum
aures orague advertěre T naříkůní a
bědování obrátilo na sebe sluch i zrak:
vulgum miseratione T; octo aguilae
vis (mperatorem advertěre TŤ'na sche
obrátili pozornost velitelovu; recentia ve
terague odia a. T uvaliti na sebe; zvl.
častovospojení: Animum (pl. amos) ad
vertere (animadverto vizzvlášť);a) mysl,
pozornost, zřetel obraceti, upínati
k čemu, )DOZOT míti nač, přihlížeti k čemu,
všimati si čehe, dbáti oč (srov. TTOOGÉZEU
Tov voĎv): adverřit ea res Vespastant
animum I učinila mysl pozornu, vzbu
dila pozornost; a. ančmum vebus levisst
mis; advervtiteanímos dictis O; adrerte
mentfem huc Oj alo: guae dicam, ant
mis advertite V vezměte si k srdci; —
básn, i bez aREMUm: paucis, adverte, do
cedo F měj pozor, pamatuj si; advertite

cuncti O (sem) se obraťte všielmi; (rt)advertens exanunat herbas O pozorně,
bedlivě zkoumá; b) pozorovati, zna me
nati co; všimnouti síčeho (alad;ace.
c. inť.): animum advertit Gracchus in
conttone Pisonem stantem Ú; animum
advortit inter sara repentis cochleas©;
dua ve animum adversa Čs; u pozdějších
i pouhéadvertere: clonec advertit Tie
rtus T až si toho všiml "1.3 adrertčre
proxinů, deinde plures T; ©) (o trestném
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pozorevání)trestati, potrostati: ně
monet in. Phalacrum non posse ant
mum adverti (/; u pozdějšíchpouhé adrer
tere: tn. P. Marcium. consules more
prisco advertére T dali popraviti; du
vius a. T; st guts advertit, dictis dicta
ultus est T.

ad-vesperasecit, ere, růviťt, — (srov.
vespera) připozdívá se, tmí se, stmi
vá se.

ad-vigilo, are, avi, tum bditi při
čem (ad alad).

advocatio, Onis,J. [advoco] 1) svolání
(odborníků k poradě), porada: maxt
marum verum advocationes fiunt Ú;
spec. povolání (znalců právních), zastá
vání (pře): jides advocationis T; 2)
meton.právní zástupci, zastanci:
gutd haec a., guiď idle conventus postu
let C; filiam cum ingenti advocatione
in forum dedurit L s velikýmdavemza
stanců.

advocátus, u, m. [vl. pmirt.perf, pass. od
advoco) přivelaný 1) (za doby republiky)
přitel práva znalý, vážená osoba, jež ra
dou, svědectvím neb také svou přítomností
před soudem jedné straně pomáhala; z4
stance (na soudě); 2) (za doby císařské)
právní zástupce (z povolání),advokát
(= patronus causae, causidicus);
metať.zastance, pomecník: nou tam
udvocatt guam "moderatores studior um
L; cogitatio adhibet oculos advocatos C
užívá k pomoci, béře na pomoc.

ad-voco, are, dvi, dtum 1) přivo
lávati (na pomoc, na poradu), svolá
vati (algmin n. ad alad): consilčum ami
corum; tn consiltum CL; populum ad
contionem L; senatum S; contionem N
s dat. gučdus advoceris gaudiis II jsi
volán, zván; studiis pacis advocor (práví
Mars) Ó; = spee.(bohy) vzývati: ad
vocabdant deos testes 1 2) volati na po
moc k soudu (srov. adďvocatus 1); lectis
stmos civitatis vivos advecasté C; 3)
metať.(věci) přivolávati, bráti (na po
moc): omnia arma advocat V; secretas
adrocat ertes O; oblitterata tam no
mina sacramento a. I jména v zapo
menutí uvedená připominati.

advolatus, s, m. [ardvolo] (jen v abl.)
přiletění, přílet.

ad-volo, are,
tati: avis advolat;

dvě, alum 1) přilé
2) metaf. přiletěti,

3+
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přikvapiti, přihnati se, vyřítitisc:
advolat Aeneas V; hostes advolant.

ad-volvo, ere, volví, volůtum 1) při
valovati, váleti k čemu:montibus (abl.)
ornos V: reflex. n. med, (o prosebnicich)
s dat. genidus se a. L k uohám se při
vinouti, k nohám padatij též 8 ace. genua
advolvi T.

advorsum, advorsus,
adversum atd.

adytum, z, n. obyč. v plur. [GÓvTov;
od dťouai nořiti se, vcházeti. „nepří
stupné“) velesvatyně (do které lidu obec
nému není dovolenovstoupiti), svatyně,
cella:adytis effertpenetralibus tgnem V;
a templo adytisgue AMinervae V; (t6z
o posvátném nitru brobu) an guis ab úimis
adytis volumina traxit V z hloubi mo
hyly se vyplazil.

Aeacus, ž, m. [Aiexóc] svn Jovůva
nymfy Aiginy, král na ostrově Aigině,
otec Peleův a Telamonův, děd Achillův
a Aiantův. Pro svou spravedlnost byl po
smrti ustanoven seudecem v podsvětí. Odt.
patrony, Aeaciděs, Ge, m. [Alexións]
Aiakovec, potomek Aiakův; zvl. a) jeden
z jeho synův; b) vnuk Achilleus; ©)
pravník Pyrrhus, syn Achillův; d) Der
seus makedonský a Pyrrhus epeirský,
kteří odvozovali svůj původ od syna
Achillova; odt. adj. Aeaciděius, a, wm
patřící Aiakovcům: regna O (ostrov Ai
gina).

Aeaeus, a, um (Aiařos) ajajský, při
slušný k baječnému ostrovu Aia (Ařa),
příjmi kouzelné Kirkyv: Aenene artes U
kouzla Kirčina.

Aeas, antis, m. (dřac) řeka vyvěra
jící na Pindu a vtékající u Apollonie do
moře Ó.

Aebura, ae, f město v Hispanii (nyn.
Cuerva).

Aebutius římské jméno rodové; adj.
lex Aebutia zákon Aebutiův.

aedes viz aedis.
aedicula, ae, f. (subst. dem. Z aedis|

a) malý pokoj, pokojík: in aediculis
tnsulae habitat X milibus Čs hb)chrá
mek, kaplička: Licinia aram et aedi
culam dedicavit C.

aedificatio, onis. f. [aedifico] 1) abstr.
stavění, stavba; 2) konkr.stavení,
stavba, budeva.

ad vorto viz

aedis

aedificátor, čr's, m. [aedifico] 1) sta
vitel, budovatel: nemo. tllo mínus
(fuit) ae. V stavby milovník, (náruživý)
stavěč; 2) metať. budovatel, stvořitel:
mundi.

aedificium, (i, n. [aedifico) staveni,
budova; dvůr, dvorec.

aedifico, dre, dvi, dtum [aedesfacio]
vl. stavení budovati; 1) absol. stavěti:
plebem aedificando verare L; civitas
aedificando oceupata L stavěním, stav
bami; 2) (s oslabenýmvýzn. aedes) sta
věti, zřizovati, zakládati: domum;
villam; navem; classem ; hortos; loca
ae. I, místa zastavovati; = metaf, mun
dum Č stvořiti.

nedilicius, a, um [aedďičis]aedilský:
munus hry aedilské; sortitio; comitia ;
homo ae. bývalý aedil; subst.aedilicius,
uz, m. bývalý aedil.

aedilis, čs, m. [aeďis] aedil (úředník
v Římě). Původně byli dva aediles ple
bei, pomocní úředníci tribunů lidu, podle
pověsti s těmito ustanovení r. 494 př. Kr.
K nim r. 367. přistoupili dva aediles
curučes, zprvu volení z patriciů, později
také z plebejů. Působnost aedilů lze %a
hrnouti třemi výrazy: 1) cura urbis (do
zor nad stavbami a stavem veřejných
bndov, nad bezpečností v městě a veřej
nou mravnosti): 2) cura annonae (dozor
na trhy a dovoz obili do Říma); 3) cura
ludorum (pořádání her a slavnosti); ne
obyčejný přepych při tom byl příčinou,
že se mnozí aedilové velice zadlužili.

aedilitás, atis, f. [aedilis] úřad, hod
nost acdilská, aedilita.

aedis (i aeděs), is, f. (srov.aestus,
aida) pův. ohnisko, krb; [ sing. a) míst
nost,jizba, pokoj, komnata: foribus
aedis eius, in gua rex adouiescebat Cu;
domus vomit aedibus undam V ze (všech)
pokojů, komnat; b) obydlí, dům(jenž
sestával původně pouze z jedné místnosti
obytné); — spec. dům boží, chrám (často
ve spojení 8 Sacra neb gen. božstva):
in aede Častoris C; introitus aedis N
vchod do chrámu; aedes atgue officína
Monetae L; guam(aedem Romulus) con
didit O; senatum in aedem lovis Sta
Loris contocavt C; v tomtovýzn. plur. chrů
my: in ea sunt aedes sacrae complures,
sed duae, guae ceteris antecellant Č;
aedes deorum II; deum aedes 15 I plur.

ad.
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tant. a) obvdli, dům (soubor jednotli
vých pokojů), paláce: dit ex snis tem
plis tn etus aeďes tmmtyrave nolueruni
C do jeho domu; hAučusin aedidus pro
cubiculis stabula C; hortus aedium L
zahrada při domě; primas intravimus
aedes O do přední části domu jsme vstou
pili; ze meďio aedium T3 1) metaf. úl:
cunctantur tn aedibus apes V

aeditimus n. aeditumus, č, m. [srov.
finitimus, maritimus, legitimus) při
slušnýk chrámu; slaha, strážce, do
zorce chrámový. Později na základě
prostonárodní etymologie, která v eruhé
části spatřovala kmen. slovesa tueor,
vznikl tvar aedituus. Metaf.guales aedi
tuos habeat výrtus II stvážcové ve chrá
mě chrabrosti (o básnících, vypravovate
lich slavných činů).

aedituus viz aeditimus.
Aedu viz /aedui.
Aeěta (neb-těs), ae, m. (Alňtys) Aie

tes, král v zemi Kolchidě, otec Medcin.
Odt. a) patronyin.Aeetias, wdis, JÍ. Aie
tovna (— Medea); b) Aečtině, čs, f.
(== Medea).

Aefula, ae, f. město v Latiu ležící
na výšině mezi Tiburem a Praenestem.

Aegae, Aegaeae viz Aegeae.
Aegaeón, čnis, ace. dna [Aiyaiov)

Aigaion, storuký ohr (mořský).
Aegaeus, a, um (Aťyaioc)aegejský:

mare; adeguorj také bez subst. Adegaeum,
i, n. aegejské meře (mezi Ilelladou a
Malou Asii).

Aegitěs, čum, f. n.
lae, aegatské ostrovy při
cile.

Aegéne n. Aegiae (vedl. tvar Aegae n.

Aegaone) drum, f. (Aťyeime) 1) městav Makedonii, v němž sídlili a pohřbívání
byli makedonští králové (později Pdessu);
2) město v Kilíkii (nn. Aas Nala);
3) aiolské město v Mysii sev. od Smyr
ny. od. Aegědtae, drum, m. obyvatelé
Aegei.

neger, gra, grum, 1) churavý, cho
rý, neduživý, nemocný: valeamus ae
grine stmus Ú; aegri somnia H smy,
blouznění zachváceného horečkon; aegra
trahebant corpora V; genua aegra V
slabá, třesouci, chvějicí se; seges aegra V
osení chorobné; corpora ignibus aegra
dedere V těla zmožená, vysilená; tpse

Aegáatěs insu
záp. cípu Si

aegis

aeger anhelans colla fovet V sám těžce
oddychuje mdle hlavu pozvedá ; aerrum
femur V zvančná kyčle; homines aegri
gravi morbo Č stižení těžkou nemoci;
ex vulnere ae. Čs; pedibus ae. N sto
náje na nohy, jsa skličen dnou; s ace.
vztah. manmun aeger I (srov. voGÓr TNV
ztoďe) maje ruku churavu; = subst. ne
mocný adď adegros medicos solemus ad
ducere C; 2) metar. a) (politicky) chorý,
nezdravý: aegra et adfecta civitas I.;
rei publicae pavtes aegrae Č; Italia
aegra T' jsoucí v bidném stavu; aergre
aliguid esse in ve publica T' něco cho
rého, nějaká choroba; aegra municipirr
et discordantia TŤnepokojná; h) (du
ševně)chorý, zkormoucený, sklíčený,
zaražený; mrzutý: animo magis guam
corpore f.; curis ae. V tindě se sta
rostmi; ae. mor Ť rozmrzelý váháním;
capellas ae. ago V zarmoucen; auras
aegra fugit V; mortales aegri (srov.
Hom. OerÁoi Booroí) trudici se, nebozí
smrtelnici; ae. enimus; (s abl.) antmus
ae. avaritia S; s locat. ae. animi LT
na mysli, v srdci skličen, zkormoucen;
©) (s abstrakty)bolný, strastný, trud
ný, namáhavý: aegra senectus O; morte
sud aegra O blízcí smrti žalostné; ae.
amor V bolná láska, bolest lásky; ae.
anhelitus V.

Aegéůs, eř m., [Aiyeúc]) král v Athe
nách, otec Thescův. Odt.patronym.Aegiděés,
ae, m. Aigeovec (— Theseus).

Aegiae viz Aegeae.
Aegialéús, ež, m. = Alsyrtus (v. 1).
Aegieénsis atd. viz Aegion.
Aeginmurus a Aegimoros, 2,f. ostrov

v zálivu karthaginském.
Aegina, ae, f. [Aiřytve] ostrov v sa

ronském zálivu. Od něho obdržela jméno
nymfa Aigina, matka Aiakova. Adj.Áegi
neticus, a, um aiginský. Obyvatelé
Aeginětae, rum, m. Aiginští, Aigi
ňané..

Aeginium, 27, n. [Alyiviov] tvrz na
sev.-záp. hranici Thessalie při Peneiu. Odt.
subst,Aeginienses, cum, m. Aiginijšti.

Aegion a Aegium, či, n. [Ařytov]
město v Achaii (nyn. Vostica); odt. adj.
Aegiénsis, e aegijský; obyv.Aegién
sěs, tum, m. Aegijští.

aegis, dis, f. (aiyčc) 1) u Homera
štít, jímž Zeus působí bouře; 2) dle
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pozdějších jest odznakem bohyně Atheny
(Minervy), buď v podobě kozí kůže (aiš
přehozené přes prsa a ramena, buď v po
době pancíře, zdobeného uprostřed hlavou
Medusinou a na pokraji hady, baď v po
době štítu.

Aegisos, č, /. město v Moesii při Du
naji.

Aegisthus, 7, m. [Ařyroboc] syn Thy
estův, bratranec a vrah

Aegium viz Aegion.
Aegle, čs, f. [ařyŽn lesk] jméno nej

sličnější Najádky.
Aegoón, čnís, m. [Ařyov od aš „ko

zák“') jméno paslýře koz.
Aegos flumen (Aiyóc zroranéc Kozí

řeka) říčka (a městečko) v thráckém Cher
Bonesu.

negre, adv. [aeger] 1) bolestně, ne
vrle, s nelibosti: aegre ferre algd těžce
nésti, mrzeti se nad čim; aegrčus carere Ú
ještě tižeji postrádati; 2) stěží, nesnad
ně: animum ae. componere I' stěží se
utišiti; ae. absttnere, gwin Ly aw
gerrime loco purgato [L přetěžce, s vel
kou obtiži; hauď aegre bez nesnází“ bez
práce, snadno.

aeSrEsCo, ere, — — [verb. inchoat. od
aegreo býti nemocen] 1) onemocněti;
2) metar. a) zhoršovati se, přibývati.
vtolentta Turni aegrescit medendo V;
b) kormoutiti se, mrzeti 8e, nevr
lým se stůvati: ne sollicitudine aegres
ceret I

aegrimonia, ae, f. [aeger])zármu:
tek, trud, tesklivošt.

negritůdo, tis, f. [aeger])neduživost,
choroba; 1) (tělesná) nemoc: oppertens
aegritudinem (Germanici) T vyčkávaje

Agamemnonův

konce nemoci; 2) metať. (o duchu) hoře,
žid, zármutek, útrapa:. occupatis
nentore aegritudine antimis IL; seno et
aegritudine confectus Č stářím a žalem
skličený; aegritudinem anim disstmu
lans L rozmrzelost, rozhořčenost, nevole.

negrotatio, ones, f. chřadnuti, ne
moc; 1) (tělesná) nemoc; 2) metať. (du
ševní) nemoc, chorobný stav ducha.

negroto, are, avi, čiťtum |aegrotus
1) chřadnouti, churavěti, býti nemo
cen, 2) metif. (o duchu): anim vitio ae.
H stižen býti vadou duševní,

aemulor

aegrotus, a, um [aeger] 1) churivý,
chorý, nemocný; subst.aegrotos deferre
C; 2) metať. ae. ančmus.

Aeg vptus, z,f. Aegypt, zeměv Afri
CC; neton. Aegypfané, branná moc, voje
aegyptské: Aegyptum viresgue Orientis
secum vehit V; Ae. et Indt vertebant
terga V. odt. aaj. Aecgyptius, a, um
aegyptský: coniirna V (— Kleopatra);
litterae T hieroglyfy; subst.legyptius,
7, m. Aegypfan.

aelinos, č, m[ať4wvoc utvořenoz žalosti
véhorefrafnuařÁivov] žaloz pěV viz Linus

Aelius, jméno plebejského rodu řím
ského (gens Aelia). odt. aaj. Aeliánus,
a, um aeljský, sVeliův.

Aello, Us, f. [AežAů bouřná,
úeAžaj jméno a) Harpvje O; h) jednoho
ze psův Aklaionových Ó.

Aemilius, jméno starobylého a slav
ného rodu patricijského v Římě (gens
Aemilia, téz Aemilii, rum, m.). Zvl.
1) L. Aemilius Paullus, jenž r. 210 př.
hr. jsa konsulem padl v bitvě u Kanen;
2) L. Aemilius Paullus Macedonicus,
vítěz nad Perseem. Aaj. a) Aemilius,
a, um Aemiliův, aemilijský: tribus;
via; Aemilius ludus IT škola šermiiská
v Římě nedaleko Velikého cirku, založená
od Aemilia Lepida; bh) Aemilianus ag
nomen P. Cornelia Scipiona, jehož vlastní
otec byl L. Aemilius Pan'lus (viz «lop
tio); Aemiltana praedia T aemiliovské
statky.

aemulatio, ones, 7. [aemulor) domá
háiní 8e rovnosti S Jiným; a) (v dobrém
sm.) horlivé napodobování, horlivost,
(ctižádostivé) závodění: Germanicus
sine milite incedere P. Scipionts aemu
řatione T napodobuje Scipiona; (s gen.
subj.) comitum aemulatio T'; (s gen. obj.)
honoris ae. T'; glortae; laudis závodění
0...3 s) (8 příhanou)řevnění, řevnivost,
žárlivost, závist.

aemulátor, oves,m. [uemulorj a) ná
sledovatel, horlitel; hb)soupeř, sok.

aemulatus, s, m. — aenulatio T
aemulor, dri, dtus sum [aemulus|

horlivě napodobovati; a) (v dobrém sm.)
horlivě následovati, dostihovati,
závoditi s kým (alam): Pindarum H s Pin
darem závoditi; studia I po vědách hor
ti, horlivě pěstovati vědy; věrfutes mer
čorum T; M)(s příhanou)řevniti, sočiti,

Arov.



aemulus

žehrati, zůviděti (alet; cum alao): čis ae
mulamuv, gui ea habent, guae nos ha
bere cupimus €.

aemulus, a, um horlivě někoho na
podobující a) (v dobrén sm.) horlivě ná
sledující, závodicí s někým,vyrovná
vajicí SC komu (alci); básn. tibia tubae
nemula II npišťalas troubou (silou tónu)
závodicí; subst. aemulus, 7, m. následo
vatel, horlitel (alcis); b) (8 příhanou)
řevnivý, žárlivý, závistivý (aleis):
Čarthago aemula imperii Itomaní S;
ubst. aemulus, 7, m. sok, soupeř;
aemula, ae, f. sokyně.

Aenária, ae, f. sopečný ostrov při
pobřeží kampanském

Aenea (i denža), ae, f. [Ařrere] mě
sto na Chalkidice při thermském zálivu.

Aencás, ae, m. [Airciac]), syn An
chisův a Venušin, skrze syna svého [ala(Askania)| praotec.národařímskéhoa
rodu julského. Odt. 1) patronym. Aenea
des, ae, m. Aeneovec, potomekAeneův:
a) Askanius Vb) Augustus O; v plur.

oo ne, arum, m. a) druhovéAcneovi n. "[rojané (vůbec) ; b) Římané; 2)
Aenčis, iďis n. idos, f. ace.ida Aeneis,
píseň o Aeneovi, proslavený epos Vergi
liův; 3) adj. Aeneius, a, um Acncův:
nulrur.

ačneus neb ahéneus, také ačnus neb
ahenus, a, um [aes] 1) kovový; spee.
měděný, spěžový, bronzový: čhorax;
ačneus ut stes I abys still jako socha
spěžová, aby se ti dostalo sochy spěžové;
čux ana V lesk kovový, t. j. od kovo
vých zbraní; ařnea proles O věk měděný;
2) metaf. pevný jako železo, železný, oce
lový, kovový, nerozborný:. čten;
maurus;Čuvris;subst,AČ n. PČ,
Z, n. měděná nádoba, měděnec, kotel.

Aenianes, um, m. [AhuGvec)Aenia
nové, kmen hellenský, usedlý v jižní
Vhossalii,

aenizma, atis, n. [ečvryue] hůdan
ka; metaf. něco temného, záhadného, zá
hada: somniorum Č.

aenipes (aženipes), edďis adj. kovo
nohý.

Ačnobarbus a Ahčnobarhus, ž, m.
Rndobradý, Rudovousý, příjmí rodu
Domitiova; viz ZDomitiu8.

ACILUS viz ačneua.

fama S pověst stále stejná t.j.

aegualis

Aenus, z [Airoc] 1) f město v Thra
kil při ústiřeky Ilebru (nyn. 1708), Udt.subst.
Aenii, orum, m. Aeňané; 2) m. (řeka
v Raetii (nyn. Inn) 1.

Aeoles, um, m. [AioŽeřc| Aiolová,
Jeden ze čtyř hlavních kmenů hellenských,
usedlý v Thessalii. Odtud rozšířili se na
sev.-záp. pobřeží Malé Asie a sousední
ostrovy (hl. Lesbos). Odt. adi. Aeolius,
a, um, aiolský: carmen IŤ 8 narážkou
na Sapfu, která pocházela z ostrova Les
bu a na krajana jejího básníka Alkaia ;
Aeolta puella II (= Sapfo); isol. subst.
Aeolia, ae, f. (se. terra) Aiolie (kra
jina na gev.-záp. pobřeží Malé Asie) neb
Aeolis, dis, f.

Aeolidés viz Aeolus.
Aeolis viz Aeoles a Aeolus h).
Aeolius viz zleoles a deolus ©).
Aeolus, 7, m. [-IřeŽos) L) mythický

syn Hellenův, praotec kmene aiolského;
2) vládce na ostrovech aiolských (lipar
ských), podle pověsti vladař větrů; 3)
Trojan V Odt. 4) patronym.Aeoliděs, ae,

(Atožidnc) Aiolovec, potomek Aio
lův (č. 1.); synové: Sisyfos a Athamas;
vnukové: Odysseus a Kefalos; — syn
Aiolův (č. 2.): Misenus; v plur. Aeolidae,
rum, m. Aiolovci; h) rem.Aeolis,
idis Aiolovna, dcera Aiolova; ©) ad.
Aeolius, a, um Aiolův; zvl. subst, Áe0
lia, ae (se. tnsula) Aiolie (nyn. Strom
bolt).

aenuabilis, e [aeguo) jednostejný,
stejný, neměnícise, stejnotměrný:

nekoli
stváj cunctis vitae offtciis ne. T ve všech
povinnostech života stejný, stálý; aegna
bili auctoritate vigere T'; spec.«) stejný,
stejně spravedlivý, nestranný: dus
in omnes aeguabile Čs 3) stejný, stejně
vlídný. ae. in suos T.

aeguábililas, účes,f. stejnost, stej
noměrnost, rovnoměrnost; = spec.ne
strannost: ae. decernendi C.

aeguabiliter, adv.[aeguabilts] jedno
stejně, stejně, stejnou měrou.

aeguaevus, a, um [aegitus a aerum]
stejnéhověku, stejně starý, ravno
věký.

aeguaális, e [arguns] 1) stejný,
rovný. plochý: loca; mons aeguali
dorso 1; 2) metať.a) jednostejný, stej
noměrný, pravidelný, stálý, neměnící
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se: nel aegualřehomíní fuit iilt II nic
stálého při tom člověku nebylo; egitatio
vitae ae. Č srovnalý; ae. ictus remorum
O; hb) stejný (podobou, počtem, veliko
sti, cenou): spatta aegualta O; aegueles
tumuli [3 s dat.paupertas aegualis di
vitiis ČC; — spec. A) věkem stejný, stej
ného, těhož věku, rovnověký: s dat.
aegualia urbi L téhož s městem věku;
conditae uvbí ae. victoria I. se založe
ním města stejně staré vítězství ; subst.m2.
f. vrstevník, druh, soudruh; družka:
ex negualibus una O3 5) současný,
souvěký: pořtae aegualex Ú; snbst. 80u
věkovec (aleis).

negualitas, čes, f. [aegnrlis] 1) stej
nost, jednostejnost: ae.Materna C jedno
myslnost: trnta aegunlitate ardescere,
vé Z stakovou j2dnomyslnosti; spec.
m) stejnost (před právem a zákonem),
rovnost: negualitatem eguere I rov
nost odstraniti; 3) stejnost věku, son
věkost.

aegualiter, adv. [aeguařis] 1) stejně,
rovně, rovnoměrně: collis ae. decli
nes Cs; 2) stejně, stejnoměrně, přimě
řeně: pariter aegualitergné C úplně
stejně, zcela stejně; ae. distviluere:
negualius duci parere T pořádučji po
slouchati; cte. ea censu 0. úměrně, po
měrně dle jmění, v poměru k..

negnátid, onzs, f. aeguo| postavení
na roveň, vyrovnání, rovnosti čurts
JI.; oratiae, dignitatix, su ffragior ton Ú;
bonorum Č stejné, rovné rozdělení.

aege, adv. [aegurs| 1) stejně, rov
ně, stej noutměrou, stejným způsubem:
duae trabes ae. longie Cs; ae. aliguos
venturos S že slejné (== v každémpří
padě, aspoň, přece) někteří přijdou; =
spec. stejně (na obě strany), sprave
dlivě: soctetatem ae. tuens C: 2) (s při
rovnáním)ae. dncertum et infinitum est
C vl. slejně nejisté a neomezené. jest
tedy: právě tak nejisté, jako neomezené;
častějiaegue atgtue (ac) stejně, právé
tak, týmž způsobem Jako. — V při
rovnávacích větách podninkových: vd ne. va
lere debet, ac st pater indicaret C právě
tak, nic jinak než jako Ly

Aegur n. Aegniculi, orum, m. Ae
guovén. Acguikulové, starobylý kmen
latinský v Latiu. Oat. adj. Aeguicus a
Aeguiculus, a, um: dBellumAeguicum

aeguo

válka s Aegny; gens Aeguteula kmen
Acauikulský, Acguikulův,

acgni-hbritas, dťrís,f. [aeguus a
libra) rovnováha, zákon rovnováhy.

Aeguimaelium (a Aegutmělřim) %,n
místo pod záp. svahem kapitolským.

acgui-uoctium, 47,n. [aeg'us a n02|rovnodennost.
aegui-pero (nespr.aeruí paro) dre, Avř,

bum a) trans. přirovnávati kohon. ca
, srovnávati co s kýmn.

8 čim (alam n. alad alci); b) intrans. rovnati
RC, Vyrovnávati Be
(algm; algd).

aeguitas, ots, |reguus| 1) rov
nost, stejnost: 2) metaf.4) (o mysli váš
němi nezvlněné)klidnost, klid, mirnost:
enímě ae. klidnost, klid duševní, skrom
nost (duševní): nové moderationem cín
mi tud et uegnitatem ( umírněnost a
usedlost; antmi aeguttate plebem conti
nere Čs spokojená mysl, spokojenost; ere.
deum erga mala honague documenta T
stejný klid, Ihostejnost; hb) rovnost před
právem a zákonem (čGorouice), smysl pra
rovnost,spravedlivost. slušnost,ne
strannost, poctivost: sremma.aegui
tate ves constituit N33stnima adversus
altos ae. L3 ae. rerum F, slušnost poža
davků.

negu0, čre, čvi, Atum [aeguus| 1)
rovnati, urovnávati: locum planitií ne
guata agri planities C; aenuata mensn
() stůl vyrovnaný (střepinou), (vodo)rov
nýj — spee. (t. t. voj.) frontes (frontem),
nctem ae. čelo, průčelí (vojska) vyrov
nati, šikem se vyrovnati; frontes aegnavi
non poterant I. průčeli se nemohla vy
rovnati; aeguata rostra V zobce (lodní)
jsoucí stejně v předu; aeguato examine
V vyrovnav jazýček (na vůze); 2) (s ji
ným předmětem)VYTOVNáva ti, Svovnů
vati (ulad alci rei, zřídka 8 cum): algdď solo
ae. [ s pystí, se zemí svovnatis omnia

ke komu n. k čemu

někomu n. něčemu

Jlammis (ah1.) úeguata (1 solo) L vše
ohněm s pystí srovnáno; obr. de. nocči
ludum V celou noc ztráviti hrou; solo
aeguamlae sunt dictattrae I, úplně vy
hladiti; machina aeguata eeelo V stroj
vyrovnaný výškon nebi, strmící až k ne
besům, nebetyčný; caelo alam laudibus
ae. V chválami až do nebe vynášeti, ve
lebiti3 ančmos aegnabit Olympo V du
chem (chrabrostí) vyrovná se Olympu;



neguor

tacta dietis ae. I, dostihovati činů řečí,
«. vykládati slovy velikosti činů přiměře
nými ; namerum cum navibus aeguat V
počet (kusů) vyrovná s počtem lodi; =
(v mysli) přirovnávati kohoke komu,na
voveň stavěti kohoským: aeguantes euni
domulo L; tvibunum consulí [3 refiex.
se diťs ae. Ču bohům se rovnati; med.
dentes aeguantur dentibus Duliz (O)jsou
stejné jako -3 3) vyrovnávati, rovno
měrně n. stejnoměrně rozdělovati:
aeguata tura O stejná práva; aeguato
tre omnium I; aeguato omnium peri
enlo Cs; laborem partibus aeguabat ču
stis V stejnoměrně rozdělovala; certamen
ae. T. baj vyrovnáti, na. roveň. uvésti;
neguato Alarte 1, v rovném hojij ae
anatus tanter omnes terror erat J. strach
u všech byl stejný; deguemus pugnas V
vyrovnejme baj (t.j. stejnou zbraní se
ozhrojme); aeguabat funera Mavors V
stejným dílem rozdilel: reguat Sychaeus
amorem V stejnou ji splácí láskon; ae
guatae spivant aurae V ustálené větry
vanou n. stejnoměrně větry vannut; foe
dera cum vigidis aegnata Sabůus HH
za stejných podmínek uzavřené; 4) rov
nati se, vyrovnávati se komu, dosti
hovati koho v čem n. čím (algm alga re): algm
cursu L; cursum eguorum ae. Čn; ea
arte superiores reges L; cum Pylios
neyuavevié annos Ó až se vyrovná letv
pylskému Nestoru; čile ducem aegnat V
vyrovnává se vůdci (kročeji), stejně rychle
kráčí (tj. nezůstává za vůdcem pozadu);
sagitta aeguans ventos W rychlá jako
vitr, letící s větry 0 závod; aeguans ne
bulas O mlhůim podobný.

HeGUOr, 0748, n. [aeguus] 1) rovinz,
pláň; úhor: cemporum patentimm ae
anora C; mons est derductus in ne. (= in
cenupum) D3 extremo in aeguore V na
nejzazším konci plině, na nejzazším bo
jišti; 2) (klidná) hladina vodní, moř
ská: ae. maris; ae. pontů; 3) vů moře:
ne. Aergeum, fontumi tumida aeguora
přacat V; conchae asstduo deguore de
tritae O lastury neustálými vlnami moř
skými otřené; čnelusum cornibus ae. O
zátoka; obr. nagne feror aeguore O pluji
na širém moři (0 bohatostí látky básní
kem probirané),

aeGUuoreus, a, ún mořský: ae. Vex

41 aeguus

© (— Neptnnns); ae. sener O (— Pro
tcus).

aeguus (aecus), a, um rovný; E 1)
(o prostoru)rovný, vodorovný: ae.
campus rovina; tn aeguwm locum se de
mětteveCs; manibus tangere aeguis fervi
actem W rukama ve stejném směru; ae
dua solo culmina ponam V srovnám se
Zemi; = subst. APGUUM,7, 2. rovina
in aeguum enití T' dostati se na pla
ninu; 2) a) (kraj rovný a tím k boji)
příhodný, přiležitý. příznivý: et tem
pore et loco aeguo I. i v dobé i na mí
stě přihodném; Dates non negnum locum
vědebat suis N: hy obr. (mysli) příz
nivý, přátelský,laskavý, milosti
vý; ochotný: aegua Venus. Teucris,
Pallas inigna fuit O: nec dis nec vi
ribus aeguis V s nestejnou přízní bohů
a silou; aeguo love F s přízní Jovovou;
neguis auvibus audire I ochotně po
slouchati; edite o mentibus aegus V;
subst. aeguť tniguč I přátelé nepřátelé;
+) metať.(duch vášní nezvlněný) klidný,
tichý, mírný, nmirněný, spokojený:
aeguo anímo ferre klidně, Ihostejně:; cre
gutove anímo Čs s většim klidem (mysli +;
neguissémo anímo mori Cse svrchovaným
klidem; creguam servare mentem If; nec
Saturněns haec. oculis. pater aspicit
aeguts V klidným, lhostejným zrakem,
klidně; — guoď adest memento compo
nere ae. If klidně, klidnou mysli; prae
sentibus ae. i přítomným stavem spo
kojen; IV 1) (jiným předmětům) rovný,
stejný: aeguo spatio Cs; ne. labor V;
aeguis locis aeguos deos I' na stejných
(pro obě strany) místech stejní (stejně
oběma naklonění) hohové; omnibus aegua
libertas I; non passibus aegnis W kro
ky nestejnými (menšimi); cumi esset ci
vitas aeguissímo čure ac foedere C m
základě úplné rovnoprávnosti; ae. pugna,
pvoelium nerozhodná bitva; aeguo prae
lto discedere nerozhodně bojovati; ae
gua manu; aeguo Marte pujnare L
se stejným štěstím (válečným) bojovati;
mors aeguopulsat pede pauperum taber
nas rvegumaue turres fŤ stejně tluče;
aegna lege necessttas' sorčiti instgnes
et tmos IL stejným řádem nutná smrt
vylosuje sobě urozené i churdůky: degwua
tellus paupeví recluditur regunmaguepne
ris Jf stejně se otvírá; mautertes víri



aer

bus aegua F kitka silám přiměřená;
adv. ex aeguo (— ěž 'oov) stejně, rov
nou měrou, stejným právem: pax ex
aeguo utilis 1 mir oběma stejně pro
spěšný; 2) (co do práva) rovný, spra
vedlivý, slušný, nestranný: čudex;
pax magis necessavia guam uegua L;
veget ae. orbem II spravedlivě (i mírně);
gens hauď vinelo nec legibus aegua V
národ spravedlivý bez nucení a zákonů;
aeguae condiciones pacis N slušné, vý
hodné podmínky; meguum. censere zaslušné,spravedlivépokládati;| act
esť s ate. 0. inf, jest slušno, spravedlivo;
per aegua, per tnigua L po dobrém,
po zléro; subst. aeyuum, 7, n. sluš
nost, slušná věc, právo, smysl pro rov
nost, spravedlnost: fiť reus magis ex
aeguo bonogue guam ex ture gentium
S; aegua facere L slušně, spravedlivě
jednati; dle slušnosti a spravedlnosti, jak
bylo slušno a spravedlivo; aegua peťtere
O za slušné žádati; rem aegui boni(gue)
facere Č něco za slušné a spravedlivé
pokládati, něčím se spokojiti. Často bl.
aejpuo u kompur. (= OMan aeEGuwm est):
aeguo plus více než slušno; aeguo gra
vlus; virtus ducum in aeguo erat T
byla na rovni.

Aer, Čris, ace.ačra, m. [do] 1) vzduch
(zvl. dolejší hustší vrstva zemi obklopu
jicís srov. aethev); = spec. ovzduší, pod
nebí: DBoeotumtn crasso ačre H; 2) bůsn.
mlha, oblak: Venus eos ačre saepsit V;
ačris campií V mrákotné nivy; luhy tem
noty; — lidský dech: bucina concepit
ařra 0.

aeraria, ae, f. báně, doly rudné,
aeráarium, 22, 0. [aeráarčus| státní

pokladna římská umístěná v chrámu
Saturnově ua foru. V ní kromě státního
pokladu uložen byl státní archiv a za
doby míru odznaky vojenské. Připomíná
se také ae. sanctius tajný poklad,
k němuž saháno v nejkrajnějších potře
bách (reservní fond). R. 6. po Kr. císař
Augustus zřídil ae. můlitare T vojen
skou pokladnu; decreta patrum aď ae.
deferve IT do státního archiva. Také
státní poklad, státní jmění; (vůbec)
pokladna, poklad: privatum ae. X.

aerarius, a, um 1) kovový,měděný;
2) peněžní: čriduní aerarii Cúůčetní
tribunové; — suhst. 4€ "arius, “, m. (se.
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C'vtS) obyč.v plur. aerariové, občané nej
nižší třídy, prosti práv i povinností k obci;
platili pouze daň z hlavy (aera): aera
rium facere učiniti aerariem (trest cen
sorský, jímž občan vyšší třídy mohl býti
stižen).

aerátus, a, um [aes] 1) kovem po
bitý, (mědí)okovaný: classts; trire
ms; 2) kovový: aeratum tegmen 7;
aerata cuspis O; — aeratae acies V
voje kovooděné, obrněné šiky.

aereus, a, um [aes] 1) (— ačneus) ko
vový: ensis, galea ; 2) (— aerutus) ko
vem pobitý: clipeus; rota V

aeri-fer, fera, Jerum [aes a fero)
kov nesoucí: aeriferae maniis O ruce
kovové cymbály nesoucí.

aeri-pes, eďi8, adj. [aes a pes] kovo
nohý.

ačrius, a, um [aér; srov. ččpotoc) 1)
ve vzdnchu jsoucí, vzdušný: ačrčum
tter O cesta vzduchem; ačriae domůs
prostory vzduchové, říše vzduchová; afrřa
nolucrum nubes V vzdušné mračno ptá
ků; ačria Iris V vzdušná, vzduchem Ic
ticí; 2) vysoko do vzduchu se pnoucí,
větrný, vysoký: ačrius mons V; ač
mae Alpes V

Ačropě, čs, f. [Aeoózen) Aěrope,
matka Agamemnonova a Menelaova.

aerugo, ins, f. [aes] 1) rez, pli
seň na mědi, měděnka, zeleň; 2) metať.
u) závist: Aaec est ae. mera IT; b) |
komost, zištnost: ae. et cura pe
culi FH.

aerumna, ae, f. svízel, trud, lo
pota, bída, soužení, tram pota.

aerumnosus, a, um [aerumna] bídný,
nešťastný,svízelný, trudný, lopotný,
strastný: ae. pater C,

wes, creris, m. kov, zvl. měď; 1) měď,
ruda měděná, snrová, nevzdělaná: aeres
metalla V měděné doly; aeris venae ©
dere utuntuv importato Čs; básn.(o tvrdosti
kovu) dlďí aes triplex circa pectus erat
IL srdce jeho bylo trojnásob měclí (ocelí)
opásáno, t. J. neznalo bázně ; pectus měl
hrmtius aere O5 2) měď — bronz, spěž
(umělá směs z mědi, cínu, olova, je jíž
hlavní součástkou byla iněd; nejslavnější
byla korinthská): nobělis aere Corinthus
O; gemini ex aere lebetes W; mollis
imitabitur aere capiltos I dovede na
podobiti ze spěže vlasy; drste (tmtgtnés)
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aere aut marmore finguntur T; Alex
ander edigit, ne aguis praeter Lysip
pum ipsum eg%aere duceret C aby nikdo
vyjma Lysippa soch jeho z bronzu ne
vytvářel; ©$) meton. (o věcech z mědi a bronzu
zhotovených)0 polnict: non tuba directt,
non aeris cornua flexi O polnice z kovu
rovného, rohy z kovu ohnutého; aere
ciere viros V; dať signum nere cavo V;
aere canoro signa deďdit tubicen O:
o cymbálech: geminant Corybantes
aera HH (dvěma) cymbály o sebe bijí:
aera aere repulsa O; aera auwiliarta
© pomocné cymbály (věřilo se, že zvu
kem jich měsíc zatemněný nabude opět
jasnosti); aeris sono sťrepere T'; o roz
ličných zbraních: aera micantia cerno V
blýšticí se zbraně; rauco guod (telum)
protinus aere repulsum V kteráž o štít
se odrazila: aere caput fulgens V hlava
zářící přilbou; cum faciem dempto nu
daverat aere O kdykoli sňav přilbu obli
čej odkryl; o nádobách: corerat aevre
cavo O zvařila v měděném kotli; o sko
bách: nezae uere trabes V; o sochách:
spěrantia dera | sochy (spěžové)dýšicí,
uj. jako živě; ne aleus Lystppo (= guam
Lystppus) duceret cera IHaby nikdo než
Iovsippus soch. jeho. nevytvářel; stupet
Altus dere JE; spumeas salis aere rue
bant V (o kovovém zobei lodnim); o vě
ku měděném: proles pretiostor aere Ó.
Zvl. často A) Lronzové (měděné) desky,
do nichž vrývány byly v Římě zákony
a veřejně vystavovány: leges decemvira
les, guibus tabulis XII est nomen, in
nes incisas tn publico proposuerumt L;
rum est aere publico senatus consul
tum T' na desce bronzové veřejně vy
stavené; legum aera liguefacta C bron
zové desky zákonů byly roztaveny; nec
verda minacia fixo aere legebantur O;
b) bronzová (měděná)mince, měděné
peníze. Nejprve byly v užívání neražené
pruty měděné, aes rude, dle váhy: odt.
libvá et aere emere (via libra)j; lidra
mercatus et aere IŤ nabyv něčeho pravo
platnou koupí. Později lity byly pruty
měděné libru těžké a znamenány rázem
t. zv. aes grave č. asses librales,
těžká měď, těžké assy (ibrální) a výraz
tento zachoval se i později: denis meli
bus aeris gravis veos condemnavit L;
často (ES ve význ. sonb. — dsses: onu (* mt
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lia aeris habedbant I. — 100.000 assů.
Při číselných příslovcích od milionu výše
vypouští se centena milia (jako při ses
tertium v. t.): usgue aď decies L 1 mi
lion assů; argentum aere solutum S (r.
86 př. Kr.) stříbro zaplatilo se mědí,
t.j. místo stříbrných sesterciů zaplacen
byl stejný počet měděných assů (*/, dlu
hu, poněvadž tehdy sestercius měl 4 assy);
octonos rveferentes idibus aeris II 8 mě
děných assů (školného měsičně). — Bronz
byl dlouhou dobu v Římě jediným kovem,
z něhož byly raženy penize; odt. vůbec—
peníze: serví aere parati S; gravis
aere dextra V; aeris acerví H; prodi
gus aeris I marnotratník; htc. meret
aera liber Sostis II taková kniha vy
dělává peníze; — jmění: meo sum
pauper tin aere I jsem sice chud, ale
bez dluhů; naproti tomu nes aliénum
(sing. tant.) peníze cizí, dluh, dluhy:
hominem video non modo in aere ult
eno nullo, sed in nummis suis multis
esse Ú nejen není v žádných dluzích,
nýbrž má mnoho hotových peněz, hoto
vého jmění; altenum aes grande con
flaverat S; oppressus aere alieno C:
u O i aes mutuum3; v souvisl. i pouhé de8:
pro aere prnedium proscridere Ú pro
duhy; — plat vojenský, žold: aera
mělitibus constituta I; aera procedunt
L plat stále jde. Až do Caesara vyplácen
byl vojenský plat jedneu za rok; odt.
aera meton. léta služby vojenské (srov.
stipendtum): cognoscentur tstius aera,
uč... tn stipendiis gnalisfuerit tn
tellegatis C.

Aesacos, 7%(ace. 00) m. [|Aťoazoc) syn
Priamův a nymfy Alexirhoš,

Aesar, aris, m. řeka v Bruttin u Kro
tona (nyn. Esaro). Odt.adj. AeSareus, a,
wm: flumen O řeka Aesar.

Aeschinés, is, m. [Aiozivns] Aischi
nes, řecké jméno mužské. Zvl. slavný
řečník attický, vrstevník a sok Demo
sthenův (* 3898.— T 314 př. Kr.).

Aeschylus, z, m. [Atozókos] Xisehy
los (řecké jméno mužské). Zvl. slavný
skladatel tragoedii v Athenách (* 525 —
+ 456 př. Kr.).

Aesculápius, čz,m. | AoxAnres) syn
Apollonův a Koronidin; u Iomera znám
Jen jako znamenitý lékařs později bůh
tékařství žák Cheironův.
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aesculětum, 7, n. [nesculvs] dou
brava, doubravina.

aesculeus, a, wm z dubu vlašského,
dubový.

aescnlus, 2,f. vlašský dub vždy
zelený, křemelák, Jovoví zasvěcený.

Aesernia, ae, f. město v Samniu (nyn.
Iserna). Odt. adj. AeSerninus, a, sm,
aesernský: ager. "Véžpříjmení M. Mar
cella, jenž v. 90 př. Kr. v Aesernii byl
zajat: suhst. Aesernimi, rum, m. Ae
sevnšti,

Áesis, os, m. řeka v Umbrii (nyn. Ju
mestno).

Aeson, ons, m. [Ařaev) Aeson, otec
[asonův. Odt.4) patronym.Aesoniděs, ne,
m. Aesonovec (= Zason); M) adj. Ae
sonius, a, um Aesonův: hŘeros O
(— fason).

Aesopus, ž, m. [|Ařaeotoc] jméno muž
ské. Zvl. 1) Acsopus, bajkář řecký asi
v VH. stal. př. Kr., původu nejistého:
2) Clodius Aesopus, slavný herce tra
cický za doby Ciceronovy; 43).marno
tratný syn předešlého.

nestas, dťis, f. [aestus| teplé, horké
počasí roční; (1) letní doba, léto: ae.
nova V nové I, počátek léta; ver pro
terit ae. JH; verson. estas (© bohyně
léta; spec.a) letní počasí, letní den:
apes nestate serena floribus insidunt V
B) (letní) parno, horko, vedro: zgnea
né. I; 2) synehkdl.rok (srov. tři léta —
tří roky): zam le črn. septíma portat
omnibus terris et jluctibus ae. V.

aesti-fer, fera, ferum [aestusa fero]
přinášející horko, parno, vedra.

Aestii, Orum, m. Aestiové, kmen
usedlý při moři baltském 7.

aestimábilis, e hodný ocenění, cen
ny.

aestimatio, ones,f. [aestimo) 1) oce
nění, odhadnuti, odhad: aestimationem
facere Cs odhad vykonati, předsevziti;
dn. aestimatronem renire I. býti odhad
nut; rre. possesstonum Ús odhadnutá ce
na; 2) metať.odhadnntí (dle vnitřní ceny),
uvážení, úvaha: ae. honoris L.

aestimátor, ores, m. [aestimo] 1) ce
nitel, odhadovatel, odhadce; 2) metaf.
oceňovatel,posnzovatel: immodicus ae
sui Cu; ae. fidei L.

nestimo, re, Gvi, čtum (starší Lvar
aestumo) |avuvisíe aeg — měďjako pla
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tidloj; 1) (peněžní cenn) odhadovati,
cemli: domum; possesstones; praedam;
(cena při obrazném cenění vyjádřena bývů gen.,
při skutečnémabl.) Ge. algd tanti (tanti
dem), guanti, pluvis, plurimi, minoris;
ternis denavtis; denis in diem assibus
animum eť corpus T; též magno, per
magno; = spec. (t. t. mluvy soudní) čitem ae.
sporný předmět (na př. učiněnou škodu)
(i 8 útratami soudními) odhadnonti a tak
stanoviti summu, kterou prohrávající jako
pokutu mů zaplatiti, náhradu na penězích
odhadnonti,vyměřiti pokutu, odsou
diti k pokutě: is et aestimatnur. cen
tum talentis N; 2) metať.ceniti, vážiti,
souditi, posuzovati: čn umiversum ae.
I' všeobecně, celkem souditi, posuzovati;

fortunam ae. I. osud posnzovati; (mě
řítko ceny v al.) cčaďidus virtutem F. dle
porážek statečnost; animum vultu Úu;
rem vítá ne. Ču jako života si vážiti;
8 předl.eX: eX veritate pauca, ea opt
nione multa C; = spec.vážiti si čeho,
nznávati co: famam Ču dobré pověsti
si vážiti; 3) pokládati za něco, sou
diti: ut (stentě) ego aestumo S jak Já
soudím, za to mim; (6 praed. ace.) gnodď ca
rum. acstumant S za drahé pokládají;
Aegyptios pro sociis ne. Ču.

nestivus, a, um [aestas] letni: dies,
menses; aestivi saltus L salaše; nestiva
castra T letní tábor; subst.aestiva, Orum,
0. a) (se. castra) letní tábor: aestiva
ugere Ču. býti v letním táboru (vi. letní
čas tráviti); meton.výprava (letní): stpertoribus| aestivis.Galliamdevictam
esse Flirt; h) (se.stabula) salaš; meton.
stádo na salaši: tota aestiva morbi
corriptunt V

aestuárium, čž,n. [aestus] lukomoři
t. ji. nízké místo pit moři, přílivem za
plavované, po odlivu kalužinaté; ae. Ia
mesae I močál, blata při ústí Temže,

aestum0 viz aestimo.

aestu0, re [aestus] I 1) (0 ohni)
pláti, plápolati; 2) meton.vřiti, býti
horký, rozpálený, pálati: A/pheus aes
tuat Oj «ae. sub pondere O pod tíhou
těžce oddychovati; algendo aestuando Č
snášením vedra; TĚ (o vodě) 1) vlniti
se, dmouti sc, bouřiti: gurges V; unda
aestuat IL; 2) metať.a) (vášní) kypěti,
vříti: nvudliů ae. 93 aestuat in corde
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pudor V3 b) kolisati se: dubitattone
ae.

nestuosé, adv. [aestrosus) palčivě.
nestuosus, a, um [aestus] 1) palčivý,

parný, žhavý: ae. Calabria M; 2) přenes.
bouřlivý: freta ae. I; NSyrtesaestuo
sae if vlnobitím rozčeřené.

itestus, Us, m. [srov. aedis, aťďa 1)
(vlnící se) žár; vedro; parno; (letni)úpal:proptus.aestůs.(ace.)| tncenrdta
volvunt V blíže oheň valí žár; medlus
ae. © polední vedro; aestu febrigue tac
tari C prudkou horečkou býti zmítán
(čr drů Ovolv); frigora atgue aestus
tolerare (pati) Cs; non est habitabilis
aestu Ó pro vedro; = fuppiter per ae
stus et inaeguales autumnos exegit
annum Ó rozdělil rok v léto (letní po
časí)...; vere... aestu O; 2) metať.a)
přiboj, nával (vln),vlnobití: aestu
secundo Čs za přiznivého příboje; yrw
henus ae. V vlnici se moře tyrrhenské;
delphines aestum secadant V (rozvlněné)
moře brázdili; aestuum accessus et re
cessus C příliv a odliv (mořský); — obr.
gnantos aestus habet vatio comitčorum Č
vlnění, vlnobití (srov. též násl.); bb) (citů
vlnobití) prudkost, žár vášně, vášnivé
vzrušenímysh, vášeň, roznicenost,
ohnivost: črarum fluctuat aestu V; ae.
regum et populorum I; ©) nerozhod
nost, kolisavost, rozpačitost, nepokoj
mysli: ae. curarum V; vario neguiguam
Huctuat aestu V.

netas, dťis, f. [z aevitas; srov. ae
vum] věk; 1) věk, doba života, život
(zvl. lidský): hominis aetatem durarve L
jen jediný věk, jednu generaci trvati;
aetatem degere, agere, consumere; ční
tium aetatis C; aetas eius incidit in ea
tempora NV;mator pars aetatis L; ter
tiam aetatem hominum vivebat (0 Ne
storovi) C; guavtus dectmus aetatis an
nus T; 2) (jistá část života lidského)
věk, stupeň věku, obdobi: aetate pa
ves W; aetate algm antecedere Čs star
ším býti koho; cutusgue aetatis amplis
stmi Čs; aetas militaris S věk, léta vo
jenská; ae. senatoria 1; obr. prima
aetate tmperič T' v první době panování;
meton. omnes aetates C všecky stupně
věku, mladí staří; — spec. «) věk chla
pecký, chlapectví: puer est: non me
moveť ipse, seď ue. U, — 5) mládí, ji
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medium spattum in
tegrae aetatis T plné jarosti, síly; ae.
adulta; ae. florens hnjarost, jarý věk;
inčens ae. C počátek jinošství; gravitati
ae. est impedimento C mladý věk; pu
dor ornat aetatem Ú; cavus eris, donec
te deseret ae. H dokud tě neopustí mládí;
v) mužný, dospělý věk: ae. virilis IT;
ae. fi mata V: valida 1; cum in aeta
tem vení L když jsem (přišel do muž
ských let; aetate eť usu doctus L; huic
ae. inter tuvenemaue senemaue, viS iuve
nalis erat O; ©) stáří, kmetství;
exacta acetate mort I v starých letech;
adfecta ae. Č sešlý věk; extrema ae. C
poslední část života lidského; aetate pro
vectum esse C býti u věku pokročilém;
guos ae. a proeliis avocabat C aetate
ad bellum inutiles Cs; verecundia aeta
tis L; 3) (trvání světa) věk, doba:
omnia fert ae. V; nec, stguid olím lusit
Anacreon, delevit ae. If; ventet ae.,
cum... V; — meton. lidé (v určitě době
žjicí), věk, doba, pokolení: vetus ae.
videt T; nos, dura ae. M; čnpia ae. FF;
ae. incurčosa suorum; altera tam teritu
bellis civilibus ae. HH:aurea prima sata
est ae., guae cotebat O; disce, ve
niens ae. O: 4) stoleti: vizi annos
bis centum; nunc tertia vivitur ae. Ó.

aetátula, ae, f. [subst.demin.odaetas)
útlý věk.

aeternitas, atis, f. [aeternus] 1) věč
nost; 2) nepomíjejicnost,nesmrtelnost:
ae. animorum

aeterno, čre [aeternus| zvěčniti.
aeternus, a, um [z aeviternus; od

aevum] 1) věčný, odvěký: aeterni tgnes
V věční ohňové (1 j. hvězdy); 2) věčně
trvající, věčný, nesmrtelný, stálý, ne
pomíjející,neustálý, ustavičný: udi
pro mortatibus glona aeterní fie
rent 9; ae. gloria C; ignis ae. (Ve
stae) C; ae. hostis L odvěký nepřitel;
undae de. O nikdy nevysychajicí; subst.
aeterniuni, č, n. věčnost; nejčastějiadv,
in acternum na věky, na vždy; pouhýace.
aeternum secdebit V věčně, na věky; ae
ternum latrans V věčně, neustále ště
kaje, věčným štěkotem.

Aethalion, čnis, m.
mořník Ó.

aether, eris, m. [alWbňoj srov. ařbw
hořeti, zářiti) 1) aether (řídký, jasný

nošství, mladost:

tyrrhenský ná



netherius

vzduch vyšších vrstev, v němž dle před
stavy starých hvězdy tkví a bohové sídlí),
jasný vzduch, nadvzduší: ačrem com
plectitur immensus ae. Č; famů super
aethera notus V. oat. 1) nebe: arduus
ae. O; oneravit aethera votis O; con
cípit aethera mente O představuje si nebe
v mysli; guos evexit ad aethera virtus V
do nebe, k bohům; te desideret ae. O
nebe, nebešťané; 2) vzduch (zvl.jasný):
aethere pendens O; pervius ae. patuit
měhi O cesta vzduchem; venčens ab ae
there telum V; Apce.svět, země: vellent
(nortut) aethere in alto pauperiem pati
W; II) (zosobněný)Aether, syn Ereba
a Noci.

aetherius, a, um[aiWéotoc] 1) aethe
rový, jsoucí v nadvzduší, nadvzdušný,
podnebeský: sol; stďera; 2) nebeský,
z nebeských výšin přicházející: sedes; ae.
axis nebeská koule: anurae; aetherios
concipere tgnes Ó božské vzněty; 4))
vzdušný, vysoko do vzduchu strmíci:
Olympus; 4) nadzemský, pozemský(na
rozdil od podzemského): vescí aura aethe
rá V dýchati, žiti.

Aetlnon, ončs, m. aithiopský věštec O.
Aethiops, opis [Aiďiow] 1) subst.m.,

zvl. v plur.Áethiopes, um Aithiopové,
černí obyvatelé jižní Libye; 2) adj. aithi
opský: Aethiopes lacus V. oat. Aethi
opia, ae. f. Aithiopie, země na jih od
Aegyptu.

Aethon, čnis, m. [ař*ov olnivý) vý
znamné jméno koně HHeliova O; jméno
koně V.

aethra, ae, f. [eiWbon]jasný, čistý
vzduch, blankyt (neboský), jasná
obloha.

Aethra, ae, f. [AřĎboe; srov. heslopřed
eház) Aithra; 1) matka 'Theseova; 2)
Okeanovna.

Aetna, ae, F., řeckýtv. vedl.Jetně, čs
[|Ařrvn] Aetna, 1) pověstná a dosud činná
sopka ve východní čásli Sicilie. Dle báje
pohřben pod ní přemožený od Jova Ty
foeus n. Enkelados; odt. přísl.onas Aetná
gravius Č. Dle jiné báje má v Aetně
bůh Vulkanus a jeho Kyklopové kovárnu.
Odt.adj.Áetnaeus, a, um aetenský:
fratres V (= Kyklopové);pastor O (=
Polyfem); tellus O (= Sicilie); 2) město
na úpatí Aetny. Odt.adj. Aetnensis, e,
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aetenský ager Aetnenses, tum,
ne. Aectiňané.

Aetolus, a, um [AirexAóc]aitnlský:
plágae de. HHlovecké sítě, tenata (na
ráží na honbu kance kalydonského); subst.
Aetoh, črum (um. V. Aen. 11, 508) n.
Aitolové, kmen hellenský. oat. Aetólis.
idis, f. [Aireodic) Aitolka; udj. 1) Ae
tolius, a, um aitolský: AerosO (=
Diomedes); subst.Aetolia, ae, f. (se. terra)
Aitolie, krajina v záp. stř edníim Řecku;
2) Aetolicux, a, um aitolský.

nevitas, dis, f. [aevum] zastaralý Wvaw
m.aetas: doba života lidského, věk C

aevum, ž,n. [srov.alby věk, aieí vždy)
1) nekonečný čas, věk; věčnost:
nartutesin ae aeternare I tn aeternum
ae. O na věky; 2) věk, doba života,
život (zvl. lidský): ae. exigere; degere.
traducere; ter nevofunctus (Nestor) if;
natura humema aevi Drevis S krátko
věká; flos aevi O květ mládí; integer
"eví sanguis V mladistvá krev; tnteger
aevi Ascantus V; 3) (jistá část života
lidského) věk; období: meum aevum
H; spce. stáří: aevo solutus Ó věkem,
lety, stářím sešlý; confectus aero V;
aevo obsitus věkem, stiřím zmožený, vy
silený; aevt maturus V; 4) věk, doba:
vetus ae. O pravěk; haud inscius ven
turt aevi V; omnibus aevis O; tn hoc
(ace.) aevi (gen. part.) O do těto doby; =
meton. nulla dies memort vos. eximet
aevo V pamětlivé potomstvo

Aťer,fra, Afrum africký: Afra
avis H (—perlička); subst.Afer, Afri
m. Afričan, Pun: dirus A. H (= u
nibal); v pl Afri, orum, m.. Afričaně,
Punové: nos hine ibimus Afros V pů
jdeme k Afričanům, do Afriky. — "'Féž
o kněžích. Hammonových v poušti li
byjské.

affabilis, e [efFor] vi. koho Ize snadno
osloviti; vlídný, přívětivý, laskavý
k někomu (alci).

obyv.

affabilitas, atis, f. vlidnost, la
skavost.

affabre, aav. [ad a faher]) řemeslně,
umělecky

affatim, adv. [ad fatim vi. do únavy,
srov.fatigo) dostatečně,do vůle, dosti,
sdostalek: a. vescí, satiari Č; commeatum



affatus

a. purare S; (s gen.) a. pecuniae, ligno
vum L.

L. affatus, a, Um viz ufo J.
2. affatus, €s, m. [afjor osloveni:

gwuoreginam amůire audeat adfatu
s jakým oslovením ke královně přijíti,
jak osloviti.

affectatio, onis, f [affecto) usilo
vání oč, dychtění, bažení po čem: (Ter
manicae originis T žádostivost germán
ského původu; a. gutetis 1 volení (noč
ního) klidu.

afTectio, ones, f [afficio] 1) půso
bení, vliv; 2) (vlivem způsobený) stav,
míra: firma corporis a. Č silně složení,
silná soustava těla; (zvl. o mysli) viťia
ajfectiones sunt manentes Č; 3) vzru
šenímysli, nálada; spec.náklonnost,
obliba,záliba: nulla affectioneanm T
bez veškeré záliby.

affecto, are, dvi, tum [verb.freuu.
z afficio) 1) chápati se čeho, sáhati po
čem; dávati se, pouštěti se do čcho
(alga): dextra a. (se. navem) V pravicí
uchopiti; čťer a. Č cestou se bráti, dráti
se někam; viam affectat Olympo (dat.
cile) V cestu si razí do Olympu; 2) metaf.
horlivěstáti, usilovati snažiti se,
zasazovati se oč; domáhati se čeho(alad):
regnum; honorem S; immortalitatem Ču;
adfectatur praecipue asperitas soni T';
spes easdem Ó popinati se k nadějím,
chovati, živiti naděje; civitates S lů
kati; studia onilitum T o přízeň se
uchůzeti.

1. affectus, us, m. [affcio) stav,
míra (mysli), nálada: a. antmi, mentis
neb absol. (bez GRtmi): spec. hnutí mysli,
vášeň, vášnivost, žádost; adfectus ta
citt O zanícení, nadšení; aď omnes ajfec
tus impetu rapimur Cu; opes atgue in
optam pari ajffecti concupiscunt T.

2. afŤectus, a, um viz afficio.
af-fero, ferre, attuli, allitum [ad

fero) 1) přináše.i: sacra ad illis huc
C; alimenta nubibus afřert O dodůvů,
poskytuje; (refex. a ned.) Auc če adfers
V přinášíš se, přicházíš; sese a moent
bus adfert V; hanc urlem adferimur V
přicházíme do...; — spec.zprávy přiná
šeti, dávati, zpravovati, oznamovati,
zvěstovati: epistulam; litteras; terrores
děsné zprávy; nuntius ajjevtur Č zpráva
docházi; (častoa uve.c. inf.) afferebant nun

afficič

tiu male rem gerere Dareun N poslové
ohlasovali; eam rem agitari ajffereba
tur L; de Hlortensit morte mihi alla
tum est C; 2) metať.a) alcí vím násilí,
nátlak činiti; alci manus a. (násilně)
ruku vztáhnouti, prohřešiti se; hb) přini
šeti, připojovati, přičiňovati k něčemu:
hunc animum attulit ad tribunatum C
s tímto přesvědčením nastoupil na tribu
nat; nova in re militavi IN novoty za
váděti; altguid aď amicitiam populi Ro
mani Čs do přátelského svazku si při
něsti; hoc auctoritatis a. ad accusan
dum Č míti ten vážný důvod k žalování;
guid utilitatis a. Ú jaký užitek přinésti;
nělil ad communem a. fructum Č ni
čím nepřispívati k obecnému blahu; nijak
nenapomáhati; a. nomen ad praesidium
L jménem svým k obraně přispěti; €©)
přinášeti, zjednávati, působiti, přivo
diti: Jaudem V: famam vati O; liberta
tem L; opem a. pomoci poskytnouti; sa
lutem a. Č spásu přinésti, spasiti, ale
matri salutem attulit © matku pozdra
vil; alěcue honorem, gloriam, augiltum:
dolorem; mortem; clades; suspictonem N
podezření vzbuditi; čerrorem L:strachu na
Imati; d) (důvody) přinášeti, předváděti,
pronášeti, uváděti, udávati (slovy): če
sttmonium; argumentum; postulationem;
causam (causas), aetatem za omluvu
uváděti; nihil adferunt, guť negant C
žádného neuvádějí důvodu, nic podstat
ného nevytýkají, jest bezdůvodné, plané
tvrzení těch..

aflicio, ere,fčci, fectum (ad—facto]
konáním dotýkati se koho, přičiňovati;
1) působiti, účinkovati nějak na někoho,
zacházeti s někýmnějak, ve stav přiváděti:
corpus ita afficiendum est C; ut als te
adfecta est ctvitas Syracusana Č (dvoj
smyslně)jak od tebe s ní zacházeno a v jaké
náladě mysli jest; = spec. («) (mysl)
vzrušiti, dojímati, hýbati; pass.býti
ve stavu (duševním), v míře: diťterae
tuae sic me ajfecerunt, ut. .; guonam
modo tlle vos adficeret C jaký dojem by
na vás učinil; terror milites hostesgue in
diversum affecit I různě působil; pos
sesstone et usu haud perinde adficiun
tu Ť majetkem a užíváním nejsou stej
nou měrou dojímání, nezáleží jim na...,
netálme je ita sum animo adfec
tus C jsem v takovém stavu duševním;
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partic. a dfectns, G, UM. v platnosti. udj.
(jsoucí) ve stavu (duševním), v náladě,
dojat: aliter animo a. I jinak v duchu
šmýšleje; ste adfectos dimisit I, v těto
náladě (duševní) je propustil; S) působiti
na tělo škodlivě;oslabovati, vysilo
vati: aestus, labor, fames siťtisgue cov
pora afjictunt L; oppugnatto ipsos affe
cerat; vulnus adfecit Damůsichthona O
zasáhla, schvátila; = part. adfectus, a,
um v platnostiadj. vysilen, seslabeu,
sesláblý, sklíčen: senectute, acetate a.
stářím, věkem vysilen, sešlý; valetudine
Cs chorobou stižen, nemocen: adfecti ple
rigue princípum [L morem, nákazou za
chváceni; aetas adfecta; víres covporis
adfectae L. adfecta ves familiaris L
ztenčené jmění, adfectos animos vecre
are L skleslou mysl povznésti; adfecta
fides T kolisavá, nestálá věrnost; 2) (s abl.
instrum.)Opatřiti kohočím, působiti komu
co: rem nomine C oznáčiti; algm beneficiis
prokazovati dobrodiní: muneridus obda
řiti; praemio odměniti; laetitia, gaudio
rozjařiti, obvoseliti: Řonore čest vzdáti;
sepultura pohřbiti; poena trestati; exilio
vypověděti, vyobcovati ze země; crucia
tidus mukami trápiti, mučitis supplecio
popraviti; zgnominia potupiti; macula
skvrnou potřísnitis znizaa ukřivditi; in
commodo škodu působiti; cladďe poraziti;
dolore zarmoutiti; v pass. affici admi
rattone býti u vytržení: Aonore býti ctěn,
dostává se mi cti; deneficico obdržeti do
brodiní; difficultate býti v nesnázi; mov
bo nemoci býti zachvácen, stonati; dolore
rmoutiti se, želeti; sollicitudine starosti
naplučn býti; DPřsonem uno vulnere in
mortem adfecit Ť' jednou ranou do smrti
zranil, smrtelnou ránu zasadil; = part.
adfectus, a, um v platnosti adj. opatře
ný, obdařený, nadaný: vertutidus; vt
tiisí plurtmis Deneficiis dobrodinimi za
hrnut; omnibus cruciatibus Cs všemožně
byv mučen.

uf-fig0, ere, fixi, fiwum [ad-figo)
() přibijeti, připevňovati, zatloukati;
zavěšovati: homines cruci; patibulo I
ukřižovatis servrfutis. stimimo supplicio
affiacus C; Prometheus adfixus Caucaso
C přikován, připoután; segna Punicis
udjúca detubris FL zavěšené v punských
svatyních; Waecčion Iančiux terrae ad
koit L, vegem cuspide ad terram ad

af-firmo

facit I. zemi přibodl; 2) metafpoutati,
připoutati, upoutati k čemn:flaninním
adftait lateri V k boku ohců přiložil (tj.
zapálil): casa animo penitus adfixu C
tkvici; Pallas adfixus lateri V k boku
přitulen; sč. casus lecto te adfixit JI
upoutá-li tě na lůžko; corpus animum
adjigit humo FHpoutá k...; haerete ad
hi contionidus [L lpěte připoutání ma;
nec possent haerere adfixi vestigio suo
Č, nemohli opírajíce se udržeti na svém
místě; animis affigi C v mysli se za
chytiti, tkvíti.

af-fingo, ere, fini, fictum [ad-fingo)
1) přidělati: manůs ČC;2) metaf.(v my
sli, řečí) nepravé přidělati, přibájiti
(si); vymysliti: aliguid a. ČC;affin
gunt vumoribus. (abl. instr.) Galli Čs:
alicuč crtmen a. I zločin vymysliti na
někoho; falsa a. C lichou chválu při
dati; vetustatí 1* dávnověkosti připiso
vati (mylně).

af-finis, e [ad-finis] 1) pomezný,
hraničný, sousedui, sousedicí: gens a.
Mauris L; fundo erat a. M. Tullčus Č;
2) metaf.a) účasten čeho, zasvěcen, 24
pleten do čeho: (s dat.) Aute facinori
pauci affines C; sceleri C; (s gen. užito
substantivně) a. culpae Č zůčastněný ve
vině, účastník viny; zapletený do. .;
suspictonis C; h) (sňatkem) příbuzný.
sešvakřený: «) adj. vincula O svazky
příbuzenské; 3) subst. svak, švakr: Wet
tius, tuus a., cutus sovorem habes in
matrimonio C; cognati et adfines C po
krevní přátelé a příbuzní.

affinitas, aťis, f. [affnis] 1) sou
sedství: fund: a. (u Varrona); 2) při
buzeuství (sňatkem), sešvakřeuí s někým
(alcis).

atfirmate, adv. [affirmo] jistotně,
svatosvatě.

affiematio, čnis, f. (affimo] tvrzení,
ujišťování, ubezpečevání.

af-firmo, dre, dvi, dtum [ad-firmo)
1) tvrditi, utvrzovati: spem a. alci I.
utvrzovati, posilovati v naději; soctetatem
ture čuramlo I; 2) metat.4) potvrzo
vati: fidem I. ujišťování stvrditi; vertu
tem arms 1* dokázati; h) tvrditi, jistiti,
ujišťovati, ubezpečovati (alad; dero;
ace. ©.inť.; nepř. ot.): certum a. L na jisto
tvrditi; /ludď a. pro certo J, za jisté, za
pravdu vyhlašovali; difhcile est, guot



affixus

pugnaverint, certo a. numero L dotvr
diti jistým počtem; partou adjivmatuv
s nepř. ot. / není dosti znátno: (* parenthesi)
ut adfiomatuvr T jak se tvrdí.

afŤixus viz aff.
afflatus, s, o. [afffo) 1) vanutí,

evanuti; výpar; dech: dilapsa corpora
adjlatu nocent O; a. vaporis I sálání;
afjlatu suo populos podluit (Invidia) 0
dechem; 2) metaf.nadšení: aďjlatu di
věno C.

affietatio, onis,f. (afflicto]trýzeň,
útrapa.

afilicto, Gre, avi, tum [ad-flicto;
verb. fregu.-intens. od affligo) 1) často n.
prudce narážeti, tleuci, bíti v někoho,
v něco (alam; algd): mulčeres adflictare
sese S bily se v prsa; hořekovaly, bě
dovaly; = spee.(přirážením, zmítáním) po
skozovati, porouchávati: čempestas
adjlictabat naves Ús vrážela lodi (na
břeh., porouchávala; naves tn vadis ad
fietantur Ús vrůžejí na písčiny (a tím
se porouchávají); 2) metať.znepokojo
vati, sužovati, trápiti, trýzniti: Bata
vos T; Italiam luxuria 1' vozmařilostí
utlačovati; (zvl. v pass.) e/flictari dello;
morbo T trpěti nemoci; (absol.) aegri
multo gravius adflictantur Č jsou skli
čováni; adjlictantur colontae Ú.

afflietor, Oris, m. [affligo) zlehčo
vatel, tupitel.

afflictus, a, um (vl. part. perf. pass. od
affligo) 1) (narážením) poškozený, ro z
bitý, porouchaný: naves Čs; lapsu
egut a. T' pádem koně porouchán, po
raněn; 2) metať.a) povalen, pokořen,
zničen, zdrcen; bídný, ubohý: crudeli
tate adjlictí atoue everst publicaní C;
Italia novis cladibus adflicta I" praest
dtum vegiae afjlictae L pomoc rodiny
královské jsoucí v pohromách; regum ad
Hlictaefovtunae C krůlů nezdary; adflicta
et perdita veš publica C; res ajflictae
zoufalé postitvení, bídné, trudné poměry
(stav, postavení , tiseřu; b) (v mysli) sklí
čený, zkormoucen, ztrápen, zdrcen: «.
vitam trahebam V sklíčen životem jsem
se viekl; Iegranes adjlictum erexit C
sklíčeného vzbudil k životu; a. et frac
tus animus ČC;unum adjlictis id reme
dium T.

af-M1go, exe, flei, (ltetum [ad-fligo]
1) přirážeti k nečemu; tlouci, biti do ně
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čeho, na něco, 0 něco (alad nd alad n. 8 dat.):
trierarchus fusté caput Agrtppinae ad
flat T kyjem udeřil do hlavy; navem
ad scopulos C; Hispanus savo cuput
adjlicit P hlavou vrazil do skaliny; cor
pora terrae O k zemi poraziti, (na zemi)
povaliti; Galbae imaginem humo 1 =
spec.G) (narážením) porouchati, poško
diti: naves, 5) k (na) zemi sraziti, povaJiti;© pass.sřítitise,padnouti,kles
nouti: statuam; monumentum C; alios
prorutae avbores adflixere T zahubily;
gui supersteterant, adflicti suně S; egui
utgue věri adflieti S leželi na zemi (padli);
vertice tntorti adflitgebantur L vichrem
byvše uchvácení byli povalování, k zemi
srážení; 2) metaf. 44) povalovati, hubiti,
ničiti, vyvraceti, drtiti, pokořovati,
potirati: imperium. concutere magis
guam a. Cu otřásati — zahubiti, aucto
vitas hutus ordinis adfiicta est; adfli
git Antonius C vážnost tohoto sboru
jest podkopána; podkopal ji Antonius;
rem publicam L; Corsicam T v neště
sti uvrhnouti; opes hosttum L moc osla
biti; adflicta fide T' poněvadž úvěr je
jich byl podlomen, nemajice úvěru; 20n
plane me adjlizit senectus C; b) (mysl)
trápiti, soužiti, skličovati, zarmuco
vati: se affligere (pův.— bíti se v prsa)
trápiti se; cuz fortuna reftavit, af/ligi
mur C morbo;pestilentia, mato afftiyi
býti zastižen, zachvácen; ečus mors om:
nes cívesadjliit C; seguensannus gravi
volnere animam etus adjlicit 1' těžkou
ránu zasadil. Viz též afflictus.

nf-flo, are, avi, dtum (ad-flo) I trans,
1) ovívati, ovanouti kohoj; Vanouti na
koho,vdechnouti komuco: faurorum affla
bitur ore O; ventus terga afftat L; nos
orčens eguis adflavit anhelis V ovannla
nás jitřenka koňmi; me dřčvumpater ful
minis afflavit ventis W ovanul větrem
blesku, zasahl bleskem; saucii afJlatigne
incendio I seželnnti požiwem; gud (odo
res) afflarentur ex floribus C kterou
(vůni) květiny vydychují; 2) metať.af/fluta
est neměne deč V nadchnuta duchem bož
stva, jata božským nadšením; (Venus)
laetos oculis adflarat honores V očím
rozkošný vdechla půvab; [I intrans.douti
proti komu:Cančdia illés (dat)fflcerit 1
dechem otrávili; adftabat acrior friyo
vis vis L vanul mrazivý dech zimy.



afiluéns

affluéns, e1lt8, adj. [v1.part. praes. act. od
afftuo) 1) hojně přitékající; 2) metať.
a) hojnosti oplývající,přehojný, hojný:
copta; gutbus praesentia ex adjluentí |
jimž přítomná doba poskytovala nadby
tek; b) (bohatstvím)oplývající, bo
hatý: homines opibus et copiis affluen
tes C.

affinenter, adv.[afjluens] přehojně:
afftuentius virere N' ve větším přebytku,
rozmařileji žití.

affiuentia, ae, f. 1) přetékání;
2) metať.přebytek, nadbytek; rozma
řilost („luxus“).

af-fino, ere, flůxi, — [ad-fluo) 1) při
těkati, téci k čemu,u čeho: amnis castris
udtuens L; IRhenus ad Gallicam vipam
adjluens; 2) metať.a) (0 zástupech) va
liti se, hrnouti se; přibývati: tuventus;
multitudo; numerus comitum adďfluit V;
adfiuentes provinciae 1T'nával obecen
stva z provincií; laeta omnia et afflu
entia excepit T (— milites laetos afftu
entes); cum hostis adflueret Cu poněvadž
nepřátel přibývalo; b) v hojnosti přité
kati, býti nazbyt: cum dďivitiaeafftue
rent S; guodď affluit opibus vestris L
co vám statku přebývá; onlývati, pře
kypovati, žíti v blahobytu, míti nad
bytek, nazbyt čeho (algare): opibus;
voluptatibus C.

af-for, drř, dtus, sum [ad-fari] oslo
vovati někoho, promlouvati k někomu
(algm): amicos; zvl. extremum a. V na
posled osloviti, poslední „s Bohem“ dáti,
rozloučiti se; positum adfati discedite
corpus V; — spoc. prosebně oslovovati,
vzývati, prositi: ďdeosV

affore, alforem viz assumm.
afful viz assum.
af-fulgseo, čre, fulst, — [ad-fulgeo]

1) zazářiti komu (aci): lux adfulsit
civitati L; 2) metaf.zazářiti, zasvit
nouti, usmáti se, vzejiti: voltus tuus
adfulsit populo II; spes, libertas.

af-fundo, ere,fidi, fusum [ad-fundo]
1) přilévati k čemu,vlévati, vylévati
do čeho(nlad alci rei): venenum vulnerí ad
fusum T; Alosae os Rhenum Oceano
udfundit T; 2) metať. přičiňovati, při
dávati: uť eguitim tria milta corni
bus adfunderentur I; — ajfusae tacent
tumulo (dat.) O nehybně na rovu leží.

aliuturus viz assum.
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aflučns, entts, adj. [vl. part. praes. od
ajluo; co do tvorbysrov. ab-undans| přetí
kající, oplývající, kypicí, majicí nad
bytek: celedré urle eruditisstmis homi
nidusaf!nenti C slovopochybnév. pozn.k nů.)

a-flud, ere (aĎ fIuo; srov. ab undo) v.
odtékali; přetékati; metaf.oplývati.
Nyní se však uznává za jediné eprávnou 8slože
ninu v tomto výzun. affluo v. t

afore, aforem viz absum.
Afránius, dž, m. římské jméno ro

dové: 1) L. Afrantus, skladatel veselo
her ze života římského (fabulae togatae)
(ok. r. 110 př. Kr.); 2) L. Afrantus,
legát a stoupenec Caesarův. Odt.adj.Afra
nius, a, um Afraniův; subst.Afrániání,
orum, m. Afraniovci (vojinové Afraniovi).

AfrI, Orum, m. viz Afer.
Africus, a, um [Afer] africký, pun

ský, karthaginský: mare S západní část
mořestředozemního;terra Africa Lúze
mí karthaginské, Odt.subst. isoL. 1) Afri
cus, ž, m. [sec.ventus) prudký, bouřlivý
a dešťonosnývitr jihozápadní (iw), va
noucí od Afriky ku břehům italským: cre
ber procellis V; praeceps H; 2) Africa
ae, f. [se. terra] Afrika; a) (v užšímsmyslu)
území karthaginské, jež bylo od r. 146
př. Kr. provincii římskou; b) třetí díl
světa: orbis terrae pars tertia Africa S;
odt.adj. Africanus, a, um africký; zvl.
příjmení dvou Scip:onů, vítězů nad Kartha
giňany: P. Cornelius Scipio A. maior
(minor).

afuisse, afuturus vlzabsum.
Agrameděs, is, m. [Ayauřórs] zbu

doval prý s bratrem Trofoniem slavný
chrám Apollonův v Delfách.

Agamemno neb -0l, onis, ace. onem
neb básn. -ona [ Ayeuéuvov) Agamem
non, syn Atreův, bratr Menelaův, král
mykenský, vrchní velitel vojsk řeckých
před "Erojou. Odt.adj. Agamemnonius,
a, um Agamemnonův: Orestes;pha
langes V.

Aganippe, čs, f. pramen v Boiotii na
úpatí Helikona, zasvěcený Musám. Odt.
adj.Meanippis, čďos,f. Aganippin:
Hippocrene Ó.

asa4s0o, Onis, m. [srov. ago pohánětij
pacholek od koní, štolba, oslař; (s při
hanouo nemotornémsluhovi)patinam si fran
gat a. H.



Agassae DÍ

Agassae, drum, f. Agassy, město
v Makedonii Z.

Agathocles, is, m. [ Avaďozáris] 1)
tyran syrakuský * r. 361 př. Kr.; 2) ře
cký dějepisec.

Agathyrna, ae, f. město na sev. po
břeží Sicilie.

Agathyrsi, drum, m. Agathyrsové,
divoký národ skythský, kterýr bydlel v Sar
matsku.

Agaue, čs, f [|Ayadr; dyavóc od
čyauoi úžasně krásný) Agave, dcera
Kadmova, jež syna svého Penthea v ší
lenosti bakchaniské rozsápala.

ase, agite viz ago (na konci).
Agedincum, z, n. hlavní město Se

nonů (nyn. Sens v Champagni).
Agelastus, 7, m. [dyéAaatoc] Ne

úsměvný, přijmení M. Krassa, děda
triumvirova.

agellus, Z, m. [subst. demin. od ager)
políčko, kousek pole, stateček.

agema, aťis, n. [Gynua] oddil vojska
makedonského.

Agénor, orčs, m. "Ayňrvao) král foi
nický, bratr Belův, otec Kadmův a Euro
pin. Odt.1) adj. Agčnoreus, a, um Age

norův: domus A.= Kadmův); bos A.—=býk Europin); 2) patronym.Agénori
čs, ae, m. Agenorovec, a) Kadmus;
b) Perseus, jakožto vnuk Belův.

Ager, gr?, m. (srov. GYpÓCa něm. Acker]
1) orná půda, ornice, role, pole, po
zemek, polnost, usedlost: possidere agros
in ora maritima C; agri ab universis
occupantur I 2) (proti městu)venkov;
zvl. v plur.: per mulů et ex urbe et ex
agris se im castra conferunt C; — meton.
venkov, venkované: agri tpsi ctvem
desiderant C; homo ab agro remotissi
mus (C venkovského zaměstnání, života
zcela vzdálený, 3) obvod, území, kraj

(obydlený); okoli: veneuní agri Attalen
stum Ú;nejč. ve význ. koliekt.: ager Ffel
vetius Cs; a. Tusculanus C; = spec.(proti
moři) tn agrum L do (vnitř) země; (t. t
měřičský)mulle pedes tn fronte, tre
centos cippus in agrum H do šřky —
do hloubky.

Agesilaus, ž, m. [(AynciÁcoc] král
spartský (397—361 př. Kr.).

Agesimbrotus, 2, m. ["AynoiuĎoorToc]
vrchní velitel loďstva rhodského proti Fi

ag-glomeró

lippovi, králi makedonskému (r. 200 př.
Kr.)

Agesipolis, idďis, m. [AynainoZic]
král spartský (ok. r. 219 př. Kr.).

ag-gemo, ere [ad-gemo] zalkati k ně
Čemu (s dat.).

agger, eris, m. [2. aggero) vl. přine
sené; 1) návoz, navážka (t.j. co k na
sypání neb k vyplnění se přináší): hlina,
klesť, dříví, drn, kámen: aggerem pe
tere Ús; aggere explere fossas Cs; 2)
meton.násep, val; a) násep, val (kopev
nění táboru); b) násep, valy, hradba
městská; zvl. © náspu Servia Tullia,
který "Farguinius rozšířil. Od Maecenata
byl proměněn v procházky: nunc licet
aggere in aprico spatiarí HH; ©) ná
sep obléhací: aggerem cuniculo suc
cendere Čs; d) násep na hranicích
země, hraniční (proti vpádům nepřátel
ským): latus unum Angrivarii lato ag
gere extulerant I, e) hráz pobřežní,
říční,přístavní: ripae a. V; a. kheno
cočrcendo (dat. úč.) I; aggeribus ruptis
amnis exit V; ©) silnice, cesta (na
vážkou udělaná): a. vtae; aggeres hu
mdo paludum tmponere T; 3) metať.
zvýšenina (navážkou zdělaná), hromada,
hranice: čumuli ex aggerefatur V;
a. armorum I; a. pyrae O; compren
ditur ignibus a. O; aggeres Alpin V
výšiny alpské.

1. aggero, dve, dvi, datum [agger]
1) navážeti, nasypávati: Xumum Ču;
trames tnter paludes aggeratus I cesta,
chodník navezený, zdělaný; 2) metať.a)
hromaditi, kupiti: aggeradatur cae
spes I; ossa distecta vel aggerata 1"
praemia pugnae a. V; b) zvyšovati:
tras V jitřiti hněv

2. ag-g6r0, ere, gessi, gestum [ad
gero] 1) přinášeti: nanášeti; nasypá
vati: faces Cu; aggeritur tumulo (dat.)
tellus V; 2) metar. přidávati: ončen
dere vera, a. falsa I; probra a. I' za
sypávati výčitkami.

asgestus, us, m. [2. aggero) přiná
šení, přiváženi, přívoz: ltgnorum; co
ptarum T.

ag-glomero, are, čvi, tum (srov.glo
mus, eris klubko] vi. „ke klubku přivi
nouti“, přivinouti, přidružiti: cunets
se gutsgue coactis adglomerant V; ad
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ag-glutino

dunt se socios et adglomerant lateri no

v oV.g-ghůtino, are, vi, datum(ad a glu
tenkli] přilepiti; připojiti.

ag-Srave [ad-gravo; gravis], dre, avi,
dtum |) těžším činiti; 2) metať.stě
žovati něco, přitěžovati čemu; zhor
šovati.

ng-gredior, z, gressus sum [ad a gru
dtor)1)přikročovati, přistupováti(ad
algd;algd): aď čugum L; lidernum mare
T vstoupiti na moře; — spec. «) (slovy,
s prosbou) přistonpiti, obrátiti se k ně
komu (algin n. ad algm): h ts vatem adgredi
tur dictis (Aeneas) V; precibus Caesa
rem a. T'; tudicem; legatos S o vyslance
se pokusiti, hleděti je ziskati; zvl.Decu
ná algm a. S snažiti se podplatiti:
regem astu a. T proti králi užiti lsti;
b) (nepřátelsky)přistoupiti, napadnouti,
udeřiti, dorážeti: Ciceronemvi a. S;
hominem ferro a. C; totis viridus m
bem L; turrim adgressi ferro convel
limus V; — (soudně)čnímice Alcidtadem
absentem aggredtuntur V oboří se, po
hánějí před soud; 2) metať. přikročiti
k čemu, dáti se do čeho; Chopiti se,
jmouti se, počiti, podniknouti: ad
pacis opus L; opus a.; facinus; nefas
O hříchu se dopouštěti; Žonores V pocty
přijimati; guas res Canuletum aggres
sum L do čeho že se dal, pustil; (s inf.)
fatale adgressi avellere Palladium V
odváživše se odciziti.

ag-srego, are, avi,atum [ad a grez]
1) sháněti ke stádu;
přidružiti.

agilis, e [ago] pohyblivý 1) (o věcech)
pohyblivý, hbitý: classis; rota; 2)
(o bytostechživých)a) čilý, hbitý, rychlý:
a. Cyllentus O (— Mercurius); a. dea O
(— Diana); Lb)metar.činný, přičinlivý,
bedlivý: nunc a. fio IL; oderunt agi
lem navumgue remisst F nenávidí čin
ného líní.

agilitas, atěs, f. (agilis) pobybli
vost, rychlost.

Agis, ddis, m. ace. -im a -in ["Ayic]
1) jméno několika králů spartských;
2) Lyčan V; 3) básník z Arga v prů
vodu Alexandrově Čtu.

agitabilis, e [lagito) pohyblivý:až

2) připojili,

agito

agitatio, onis, f. (agito) I akt. 1) hý
bání, pohybováůní čim:a. telorum ar
morumaue L mávání; 2) metať.konání,
provozování čeho,obirání Se čím: sťu
diorum a. Č vědecká činnost; rerum a.
et administratto; II pass. 1) pohyb:
a. lecticae I. otřásání nositek; 2) metať.
činnost: a. mentis C.

agitátor, Ores, m. [agito])honec: a.
aselli V; apce.vozataj: a. eguorum V

agito, uve, dvi, alum (verb.fregu.-intens.
odago) často n. prudce hýbati čím
(agd'; £ 1) hýbati, pohybovati: po
háněti, proháněti: corpora S; eguum
a. V; spattum agitandi (se. eguos) N
misto k prohánění koni, rejdiště; navem
a. V sem tam veslovati, rejdovati; ven
tis agitatuv pinus FŤjest otřásána, zmí
tina; robora agitata O kmeny (proudy)
zmitané, uchvácené; Žastam a. O thyr
sem mávati; alas O třepotati; habenas V
zatáhnonti otěžemi; scentillam Ó rozdou
vati; arena (humus urida) vento agi
tata S písek zvířený ; — metaf. hýbati,
poháněti, povzbuzovati, podněco
vati: mens agitat molem If duch hýbe
hmotou; agitante calescímus čllo O jeho
podnětem; eu. gloria. Turní. stimulis
agitabat amaris V; spec. a) (zvěř) pro
háněti, pronásledovati; honiti,
štváti: feras V; leones IL in vetia
cervos O; — (lidi) pronásledovati, ho
niti: hostes tota agitavimus urde V; =
metať.pronásledovati, honiti, štváti:
Trotanos terris et undis V; scacnis ugt
tatus (se.furiis) Orestes V na jevištích
štvaný; suum guemague scelus agitat C;
agitabatur animusferox inopia S; guae
agitet fortuna Achaemenidem V proná
sleduje,trápí; — (slovy)stihati, kárati,
posmivati se: pořtamagitant pueri l
znepokojují, škádli, pokřikují naň; rem
nulitarem a. C; centuviae sentorum agt
tant expertia frugis If kárají, zavrhnjí;
b) (vodu)v pohyb uváděti, zvlniti,
vzdouti, vzbouřiti: mare ventorumvi
agitatuv C; freta pontě V; agitatus hu
mor [Ť; — metaf.pobnřovati, znepoko
Jovati, drážditi: plebsagitari coepta
triduniciis prvocellis L; agitatae nati
ones C vzbouřené, poštvané kmeny; po
pulum a. T' poponzeti, popuzovati; ant
mos L znepokojovati; agitantibus tri
dunis L podněcováním tribunů ;



Aglaophón 53

11 (pohybováním, činností) konati, vy
konávati, jrovozovati něco:guae
per triennčum agitata sunt Č co se
událo; praestdium a. S býti zálohou:
faenus a. Ťprovozovati lichvu, lichvařiti;
mutas a. artes | zabývati se; tmperitum
S vládnouti; omnča a. S vším hýbati, vše
podnikati, zkoušeti; Žonorem per guin
guenntum Ť zabývati se, míti na mysli;
tocos S žertovati, pacem an bellum agi
taturus S mír zachovávati — válku vésti;
moras S prodlévati; = spec. a) (svátky)
slaviti: festos dtes T, choros V veje
provozovati; concevia O; 5) (dobu) tráů
viti, žiti: vltam; dies noctesgue S;
(absol.)Ltdyes proplus mare agitabant 9;
laetí Germani agitabant T; consul inter
prtmores incautus agitat [L mezi před
ními, v předních řadách jest; eguttatus
pro castvris a. S; srov.Iugurtha udí jen
ttum aut auid agitaret S kde se zdr
žuje neh co činí; (také)počínati si, vésti
si: tn. potestatibus eo modo agitabat,
ut.. 93 feroctus a. 9;
111 1) přetřásati něco,jednati, vy
iednávati očem:raditi se: res agitata
in contionibus C. sermonibus; de foedere
L; agitatum est, ut tribuni crearen
tur IL; 2) metaf.(v duchu) přemitati,
uvažovati; obmýšleti, zamýšleti:
rem tm animo (in mente); animo (ant
mis), mente; secum CS u sebe uvažo
vatij též ahsol. vos agitate fugam V po
mýšlejte na útěk; spem a. O chovati;
constlta I. obmýšleti něco, zanášeti se
záměry; domesticas curas a. I míti na
mysli: de supremis a. 1 uvažovati 0 po
slednich věcech; de transitu [, zamýšleti
přechod,

Aglaophon, ontis, m. Aydaopov)
znamenitý malíř z ostrova "[hasu ok.
r. 400 př. hr.

Aglauros neb -us, 7,f. dcera Kekro
pova Ó.

agmen, tua<, n. [ago] | abstr. 1)
lažení, Lah: ďulet ftuit agmine Thyů
ris U mírným proudem, tokem: a.
remorum V. úder vesel; agiine longo
V v dlouhém tahn (o těle hadím); ag
mine certo [.aosoonta petunt V určitým,
přímým. směrem, přímo k L. míří; =
spec. tah, postup, pochod (vojska): neve
in castris neve in agmine S; aggredi

ugznosco

hostes in agmine; 2) meton.boj, válka
vudis agminum F Lojů, války neznalý
IT) konkr. 1) tah, zástup, dav, průvod
agmina comitum O; apium a. V roj;
aligerum a. V hejno; a. canum Ó sme
čka; agmine ingredi I. ve spořádaném
průvodu (slavnostním); = spce. vojsko
na pochodě, voj: a. primum předvoj; a.
medium střed; a. extremum (novisst
mumzadní voj: a. claudere voj uzaví
vrati, krýti: agmina cogit Lucifer O;
ventt velut agmine facto V jako v šiku
pochodovém, proudem pochodovým; ag
mine facto V učinivše šik bitevní, v šik
se shlukše: připravivše se k boji (včely).

agna, ae, f. ovečka.
Agnália, čum, n. [agnus] „slavnost

beránků“ O; slovo u' nřené za účelem
vysvětliti pomocí prostonárodní etymolo
gie jméno Agonalia (v. t.).

a-gnáscor, z,nitussum [ad-(g)nascor]
naroditi se za živobyti otce, když
tento učinil již poslední vůli, n. naro
diti se po smrti otcově.

agnatio, čnis,f. pokrevní přibu
zenství se strany mužů.

agnatus, a, um [vl part.odagnascor!
1) (= aď priores natus) později zro
zený, mladší syn: guemguam ex ad
gnatis necare Ť některé z mladšíchdítek;
2) (smyslemprávním)příbuzný 8 otcovy
strany.

agninus, a, um [agnus] beránčí,
jehněčí; subst. agněina, ae, f. (se. caro)
jehněčí maso.agniti0,Onis,f| [aegnosco)poznání,
uznání.

A-LFILOMEN,
příjmení.

aAENOSCO,ere, nově, nitum (adí g)nosco)
1) (známé)opěl poznávali, pozná
vali: agnoscit animus člla reminmni
scendo C; veterem Anchisen agnoscit
amicum V; matrem V; Remum[.; —spec.
«) rozpominaje se opět poznávati, vzpo
minati Si na něco: guod ego verbum
agnovi Č; Augusti laudes a. possis H
s) zkoumaje opět poznávati, zkoumati,
pátrati: par forma errorem adgnoscen
tidus fecit T zmýlila pátrající; €) po
znávati člověka takým, kterakým dosud
byl n. byl pokládán: non adďegnosco vos,
mělites Cu; 2) (dosud neznámé) pozná

Dis, n. (ad a nomen)



agnus

vati; chápati, rozuměti: ďeum ex ope
ridus etus Ú; accípio (omen) adgnosco
jzue deos V poznávám, vidím v tom ruku
boží; gemitum; vocem; souitum a. zaslech
nouti: Zussa parentis a. U chápati, roz
uměti; Punicam frauďem L; s nee.c. inf.;
(s nepř.ot.) a. videminí, gut haec fece
rěnt C; 3) pravým, platným, správným
něcopoznávati,uznávati; echvalovati;
připouštěti (zapravé):formas guasdam
nostrae pecuniae adgnoscunt I uzná
vají za pravé, za cenné, za bernou minci:
(s dvojímace.) filčum heredem; odtum om
nium tustum a. Č za spravedlivé; donec
aetas separet ingenuos, virtus adgno
scet I až statečnost je (svobodnými) uzná;
crtmen a. 1' přiznati se (opak aĎdnuere);
facinus, guoď nulla davrbaries possit
a. Č schvalovati.

agnus, 2, m. [srov.Guvéc, jehně), jeh
ně,beránek,

"ag0, ere, čgi, actum [srov.
háněti;
I (o pobybu v prostoru) 1) (živé bytosti)
poháněti, vléci, vésti: prae se ar
mentum L; agendo (doves) in speluncam
compellere L vedením, hnanim v před;
Parthos trtumpho vinctos ante cuvrum
a. L; in crucem a. Č k popravě (ukřižo
váním) věsti; gua guemgue melus age
dat Ču kam koho strach hnal, poháněl;
eguum ad (in) hostem a. LČu koně proti
někomu hnáti, pobodnouti; eguo temere
acto L; (se sup.) capellas potum V; (vásn.
s inf.)Proteus pecus egit viseve montes I;
spec.A) (loupě) odháněti: praedam L;
praedas odháněti ukořistěný dobytek; A
Jferve agere přebem přehsgue ves I (srov.
Úytmwnail pěoev) advláčeti a odváděti:
ves, guae ferrt agigue possunt L movitý
majetek; £) (t. t. voj.) vésti agmen agens
Clausus V; agmen agitur voj se pohy
buje, táhne; (refiex.a ned | 40 an2e72, agi
pohybovati se, přicházeti, spěchati: sese
Palinurus agebat V; Amata per medi«e
urdes agitur V; multitudo consternatu
agebatur I. množství se řítilo; agimur
tumidis velis aguilone secundo H pla
víme se; per auras agi O; tempestati
bus act“ V hnáni: Romulus et ipse turdá

dva) po

fugientium actus I. stržen; 7%)štváti,
hnáti, stíhati, pronásledovati: pev vi
cum verdere a. I, ita perterritos ege
vunt, ut... Čs; Troas Latiní dellopro

b4 agó

fugos egere superbo V; nostri praecipites
hostes egerunt Cs úprkem nepřátele za
hnali; Germant praecipites in amnem
agnuntuv 2) (věci) v pohyb uvá
děti, poháněti, puditi, věsti; ří
diti: ventus nubes agit V; grandinem
ventí in terras agunt L srážejí; pinus
acta lorea O; navis tuvenum acta la
certis O; sublicas a. Čs koly zarážeti;
ferrum (hastam) per věscera a. VO vra
ziti do...; acta per ilia venit harundo
V; vulnus altius actum U rána, která
hlouběji vnikla; currus a. Ó vůz, spře
žení říditi; navem F; pex patris corpus
carpentum a. L 8 vozemjeti přes mrtvolu;
animus cuncta agit S v pohyb uvádí,
vším hýbe, vše řidi; gut casus agat res
Sol amicum tempus agens IŤ slunce př:i
vádějící čas; animam agere duši vyhá
něti, k smrti pracovati; = spec. G) (t. t.

voj.) (stroje obléhací) posouvati: agge
rem, vineas tuvresgue ad oppidum Cs;
tuvres testudinesgue Ús; — cuniculos
podkopy vésti, dělati; cloacam maxi
mam L; fundamenta a. základy polo
žiti, vytýčiti: včas a. V dráhy si raziti;
limitem a. ferro V; — vradices a. CO
kořeny pouštěti, ujimati se; zimas a. CO
trhati se, pukati; caďavera agunt con
tagia late O nákazu šíří; (3) výrazy obrazné
a přenesené, jichž základem jest pohyb v prostoru.

a) algm tn exiltum L vypuditi do vy
manství; aď mortem T dohnati k samo
vraždě; puerum a. Orco (dat) F; poř
mata animum auditovis agunto FHunů
šeti; actae ad stdere pinus V vyvedené,
pnoucí se až do nebes, nebetvčné; illum
aget penná fama superstes H jej po
vznese pověst; b) ad scelus L k zlo
činu pobizeti, podněcovati; 20 arma L;
ad certamen I“ in bellum 1; oppor
tunitas viros transtorsos agit S na scesti
svádi; ad inimicis praeceps agor S v pro
past jsem vrhán; furiis agi štvín býti;
agentia verda Lycamben IŤ slova přivů
dějicí k zoufalství; ©) soudně stihati, ža
lovati: algm reum a. L; (s gen.)furti a.
alam C: d) se agere (srov.[ 1 b) vésti
si, počínati sobě, chovati se: tanta
modilitate sese a. S, ferocius se egit 1;
feroces pro victoribůs a. S počínati si
jako vítězové;
IL (o pohybuv čase) tráviti, žití, být R
1) (s předmětem)vitam; aetaler; senec
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tutem; noctem inter gaudia V; tempora
in venando S; guinguaginta annos ta
ričs moribus egit T", htemem in castvis
C; otia a. V; concordes egimus annos O;
hunc diem si agerem V; septimum an
num agens LCu;(v pase.)toťsaecula agun
tur O uplývají; acta nor O minulá noc:
laudator temporis acti FH; trecentest
mus uvdčs annus agituvr L plyne; 2)
absol.tráviti, žíti, býti, prodlévati, by
dleti kde: sč moribus ageret C kdyby
dle mravů žil; Žomines gut tum age
bant T; (eufem.o smrti) inter homines a.
desiit 1, saepta pudicitia agunt T žiji
chráněny jsouce cudnosti; gutdus (annis)
Fhodi exul egerit T cum eo familia
riter agebat S; ante aciem a. Ť před
šikem se zdržovati, bojovati: vuzta Fler
munduros Naristi agunt T (o vojínech)
Martus apud prýmos agebat S; in stati
onibus a. L; alam in finibus suis agen
tem oběviverat T oddělení jízdy ležící
v...; Chaucí inter auxilia agentes T
jsoucí mezi pomocnými vojsky;
ITI metať. 1) trans. a) činiti, konati,
vykonávati, pořizovati co; pracováti
o čem: obírati se, zanášeti Se čím; v pase.
diti se, splňovati se: nělěl a. Č býti
nečinným; guidguiď agas, agere pro vi
vibus C; nihil per ivam actum est L:
guod tnstat, agamus V; a. natviter id,
auod prodest M. guěd agis? co děláš,
co robíš, jak se máš? ale 0 guid agis II
(» lodi) Co počináš; responsa vatis agun
tur O skutkem se stávají, naplňují se;
res ante actae N věci minulé; acti la
bores tucundi C na vykonanou práci těší
vzpominati; upomínka na přetrpěné strasti
jest příjemná; is redus actis L když
se to stalo, potom; res agendae Č věci,
které maji býti vykonány, povinnosti, zů
ležitosti; věgiltas (excubias) agere stráž
konati; curam a. pěči míti, dbáti oč; con
ventus u. soudy konati, odbývati; selen
tta a. mlčení zachovávati (srov. Vovyiav
yen); obdlivia ret. a. zapomenouti nač;
censu a. odhad konati; bellum a. SL
válku prováděti (dle plinu); čoca et seria
a. S žerty i vážné věci prováděti: agit
sua vota O vykonává t. J. přednáší; ho
norem a. O čestný úřad zastávati: gra
ttas (rhetor.grates) a. diky vz lůvati; b)
spec.A) vyřiditi, pořiditi: nědil a. C nil
agis, usgue teneboF; ubi Olanditiis agi

;
i

D5 ago

tuv nihil Oj guis (— guibus) udi mil
agitur O nic se nepořizuje; st guiď a.
aut proficere vis C; B) (slavnosti, svátky)
slaviti, světiti: festos dtes O, nata
libus actis U; trtumphum a. de... Ú;
+) (o hercích) hráti kus, úlohu; (0 řečníku)
přednášeti: fabučam dávati kus diva
delní; primas partes a. Č hráti hlavní
úlohu; (absol.) nolučt hodie a. Rosectus C
hráti, vystoupiti; orationem a. Č metaf.
filtum a. T hráti si na syna; amicum
imperatovis a. I, laetum convivam JH;
Ů) (na soudě)causam a. při vésti, žalovati,
něčí žalobu zastávati; a. souditi se; cau
sas amicorum a. C věc přátel vésti, jich
hájiti; causam populi a. N národa se
zastávati; 2) trans. 1 intrans. 4) jednati,
rokovati o ČEN,vyjednávati co, 0 čem:
is ita cum Caesare egit Cs; de pace; de
condictonibus a. per litteras cum eo
egit C; de obsidtone a. Čs na obléhůní
pomýšleti; pass. gua de re agitur, guae
inter eos adgi coepta sunt Čs; aguntu
inčurtae soctorum Ú; palam res agitur C
o věci Jedná se veřejně: tam tempus agi
res V již na čase, aby bylo jednáno
o věcech; zvl. č ago, ut (ne)... to
obmýšlim,aby id agituv, ut (ne)...
o to se jedná, jde, běží, aby.. .; exXisti
matio mea asgitur IN běží o mou pověst;
tua ves agitur FH; im auo dello agitur
populi gloria, agitur salus soctorum,aguntuv| populivectigaliaC;úetum
est jest vyjednáno, jest rozhodnuto, jest
veta: actum est de eo (de ea ve): de
imperio actum est L nadvlida jest ta
tam; de Servo actum rati L domniva
Jjíce se, že veta po S.; přísl. rem actam
(actum, acta) agere ČL v. o věci již
odbyté jednati; marnou práci st dávati;
b) magistratus habent tus agendi cum
plebe (patribus, populo), právo jednati
s lidem, lidu návrhy předkládati: takó
prostě: CUM populo G. C 3) intrats, a)
činnýmbýti, jednati: guiď verbis
opus est? spectemur agendo O buďme
posuzování dle skutků; vodis agentibus
(abt. abs.) C vaším přičiněním; audendum
atgue agendum est L; aagendi tempora
i, industria in agendo C; se non so
lum interfuisse, sed egisse (* že byl
nejen svědkem, ale i prostředníkem; b)
jednati, vésti si, počinaáti Sl nějak:
non est lacrimis hic agendum, sed fer
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ro O; nullo studio Čs liknavě; familia
viter a. S důvěrně obcovati; crčměnose
a. L podezřivati; mente animogue no
bescum agunt T nás se drží; spec.jednati,
zachůzeti sněkýmnějak: dene; male; fe
vociter cum algo; v pass. bene, male cum
eo agitur C vede se mu...; (pass.05.) I'ros
Lyrtusgue míihť nullo diseriminé cuje
tur V s Trojanem bude ode mne na
kládáno bez rozdíln, stejně; ©) (o žalohci)
soudně jednati s někým,poháněti, žilo:
váti někoho; (o ebhájci) právní jecnini
vésti: lege agere cum algo Čdle zákona
postupovali proti komu,poháněti před soud;
tu9e a. L nastoupiti cestu právní, podati
žalcbu; grave est hoc crimen me agente C
pohánin -li já; vobis agentibus ČC;hospes
est in agendo Ú v právních věcech;
apud tudicem a. C býti oblkijcem předBouden— Zvl.iwper.age,agite(rl.dělej,
dělejte) sklesl na význam příslovce 4) sesiluje

jivý In perativ (rge se vztahem na sing. | plur.
agilé teliko na plur.) nuže, vzhůrul: age
dic! age nunc comparate Č. sám bývá
stsilen přivěšenoučásticidum wayeďu m. rjite
dun. nLŽ tedy) neb některou z těchto čůstie :
n (do, sane, vero, nunc; en age, rumpe
notast gučn re erue stlvas V: básn.
položenna druhémisto: vade aje (= Box
ČJ: dic age 1 Místo iniper. teké konj. adhort.
age nunc constderemus Č: 3) při přechodu
l n vé části důkazu obrací pozornost k následují

(inu G6, age NURC,(ge Vero, reg porro,
age sis (= st vis) nunc (a) dále, nad
tc úge vero illa res guantam declarat
a uclo1 čtaten. Čo jak velké vážnosti svědčí
dále ona událost. Též vyjadřujesouhlas (pří
postbu):budiž, dobrá, nu dobře, pro
nrne (za nre), dejme tomu, Že; ano;
bchužel (ano): age, stt ita factum Č.

Agonilia, dum n. čórum, n. (se.secra)
Agonalie, slavnost ku poctě boha Jana;
lux slgonalis © den, svátek Agonalii.

Agonia, drum, n. O — Agonalia.
gravis, a, um [ager] polní, po

zemkový; spce. týkající se polstva obec
ního (ager pudlicus): zvl. lex agraria
zákon pvzemkový (tj. o rozdělení obec
ních pozemků chudým občanům římským);
agrartam remtem ptave C usilovati o roz
dělení půdy obecné. Odt. subst. ALPArit,
črum, m, «) přivrženci rozdělení obecních
pozemků, 3) majetníci pozemků C.

Agrippina

Agre, čs,f. [čyoe lov] význačnéjméno
loveckého psa ©.

azvestis, 6 (lager] 1) polní; (0 rostli
nách) na poli, divoce rostoucí, divoký,
planý: (o zvířatech)na polích žijici, di
voký, plachý: poma agrestia VT; mus
agrestis et uvdanus IŤ myš venkovská
(polní) a městská (domáci); Ďestiae volu
cres, neamtes, arrestes C zvířata žijicí vc
vzduchu, ve vodě a na zemi; 2) rolni
cký, venkovský, selský: aměculum,
vestitus; cultus a.; legio a. V. zástup
venkovanů; calamus a. V pišťala ven
kovská; muse a. píseň pastýřská; subst.
agrestis, 18, m. zvl. v pur. rolníci, Se
dláci, venkované, venkovský lid; 3)
metaf.selský, nevzdělaný, drsný,
hrubý, surový: žomoferus atgue a. C
animus a. ac durus Č; vita haec vu
stica, guam tu agrestem vocas Č život
venkovský, který ty jmenuješ surovým;
vulťics agrestes O divá tvář.

agricola, ae, m [ager a colo] 1) rol
ník, sedlák; agricolae (se.dtť) O ven
kovská božstva; 2) římské příjmení (srov.
„Sedlák“) zvl.Cn. Iulius Agricola, tchán
dějepisce Tacita.

agricultio, -cultor,
cultio, cultor, cultura.

Agrigentum, č, ». [z řeek.ace. "Axod
vavra| město na jižním pobřeží sicilském
(nyn. (řírgenti). Odt. obyv. Agrigentint,
aruna m. Agrigeutšti (viz Acragas).

agripeta, ae, m. [ager a peto) osad
ník (srov. x4rj000700).

Agrippa, ae, m. předejmení i přijmení
římské; 1) Agrippa Menentus i Mene
nus Agrippa, konsul r. 503 př. Kr.,
známý svou bajkou o žaludku a údech
těla; 2) W. Vipsantus Agrippa (63—12
př. Kr.), důvěrník a zeť cís. Augusta, zna
menitý vojevůdce a státník; 3) <igrippa
Postumus, syn předešlého, zavražděný
na rozkaz liberiův

Agrippina, ae, f ženské jméno v ro
dině Agrippově; 1) výborná dcera M.
Vipsánia Agrvippvya Julie, vnučka císaře
Augusta, choť (iermanikova, matka cis.
Kaliguly; 2) nezdárná deera Germani
kova, choť cís. Klaudia, z prvního man
želství matka Nerona, na jehož rozkaz
byla r. 60 po Kr. zavražděna. Rodiště
jeji v území Ubiů bylo r. 50 po Kr. řim
skými osadníky osazeno a nazváno (0

-cnltůra viz
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lonia Agrippinensis (nyn. Kolín n.
Rýnem). obyv.AgSrippinensčy, čim, m.
Koliňané.

Agyléůs, m. voe. Agyiéů [|Ayvieťc)
přívlastek boha Apollona jakožto strážce
ulic [dyvwiaí) a veřejných míst.

Agylla, ae, f. staré jméno města Caere
v Etrurii (v. t). Odt.aaj. Agyllinus, a,
um agvllský:; subst.Agylliní, Orum, m.
Agyllané.

Agyrium, či, n. [ Aydorov] město na
Sieilii (nyn. 9. Filippo d Argivo). Odt.
adj. AXyriněnsis, e agyrijský; obyv.
Agyrinenses, čem, m. Agyrijští.

Agyrtes, ae, m. druh Fineův Ó.
ah, interj. viz 2. G.
Ahala, ae, m. přijmení rodu Servili

ova. Zvi C. Serviltus Ihala, jenž jsa
magister cgnuitum r. 440 př. Kr. zabil
přítele lidu římského Sp. Maclia. Viz také
Servilius.

Aharna, ae, (. město v Etrurii L.
ahčneus viz ačneus.
Ahenobarbus, Rudobradý, Rndo

vousý, příjmí rodu Domitieva; viz o
mělvus.

ahenus viz ačnus.
al [al] interni.ach!

Aiax, cis, m. [Aťac, avroc| Ajas,
1) syn Telamona, krále salaminského,
po Achillovi nejstatečnější hrdina řecký
před "Trojou; 2) syn Oileův, náčelník
Lokrů před "Drajou.

Al viz ert.
al0, verb. defuect.[z *agič) 1) přita

kati, praviti „ano“,. přisvědčovati
Diogenesait, Antipater negat C; 2

jišťovati, tvrditi, praviti, říkati;
zbusta v řeči nepř.; v řeči přímé obyč. vložky úč
uč, ut atunt, ouoď atunt. zví. a) ai
(= aisne), atiďtu, ati'vero, atitenilem?
na označeníúdívu, pokárání: Mysliš? Oprav
du? skutečně? tak? b) guid ais? co
praviš? cože?

Aius Locůtiuns (Logneus) m. laťo
a loguor) zosobněné božstvo onoho hlasu,
Jenž varoval. Rimany před příchodem
Gallů; Kamillus vystavěl mn chrám.

dla, ae, f. 1) paždí, podpažíd)i:
sud ala portare I; hircus cubat in
alis IH (o potnímzápachupod paži) 2) křídlo
ptačí, peruť: ačra cavpebat striden
tibus alis O okřídlenými střevici; obr.
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(o okraji ští) ala et tmnĎdonepulsave L;
velorum pandimus alas V křídla pla
chet, rychlé plachty; fulmims alae V;
pedibus timov adďidit alas V (o rychlosti);
3) metať. křídlo v. šiku vojenském ; meton.
oddělení jízdy, jizda (spojenecká),
která původně stála na obou krajích pě
šího vojska; vůb. tlupa, četa jJiízdnů:alaevenatorumV;universa| Trevevo
rum ala T jizda "Ureverů.

Alabandi, črum, n. město v Karii,
vystavěné dle pověsti od heroa Jménem
Alabandus, 2. odt. adj. a) Alabanden
sis, e, alabandský; obyv.Alabandén
ses, dum, m. Alabanďané; řecký nom. 1.Alabandis(AžaBavdeis)| Alabanďané;
b) Alabandeus, a, um [A/ZaeBávěsoc|
alabandský.

alacer, crěs, € (také v mase. alacris
u V: Dares alacris; Anchises alacris)
čilý, živý, hbitý, jarý, radostný,
odhodlaný: ad bella suscipienda a. et
promptus animus Čs; alacrior ad rem
gerendam factus V větší chuti nabyv
k jednání; — aťlacres voluptas V bujará
rozkoš; a. clamor L Ču T radostný po
křik.

alacritas, atis, f. čilost, živost,
jarost, bnjarost, odhodlanost, chuť
k čemu; veselost, radost, nadšení: a.
pugnandi (s hbojechtivost;a. ad lití
gandum (Č hašteřivost, svárlivost; a.
perfecti operis L vadost z dokonáného
dila.

alarius, a, wm (častějinež aláris, c)
(ala) křídelní: eguites, cohortesjizda,
kohorty spojenecké (viz ala 3)); subst.
alarii, Orum. n. alares, dum, m zů
stupy, sbory pomocné.

Alastor, oris. m. [dAdoroo mstitel|
jméno Lyčana Ó.

alatus, a, um [ala] okřidlený.
alauda, ae, f. chocholouš. Též

jméno galiské legie ad Caesara zřízené,
zvané tak dle chocholů na přilbách: le
go Alaudarum Č legie Chocholoušů.

Alba, ae, f. 1) Alla Longa (téžLonga
Alla), staré město v Latiu, dle pově
sti metropole Říma. Oat. aaj. Albánus,
a, um alhský: Aldanus mons Č (nyn.
Monte Cavi) nejvyšší vrch (954 m vy
soký) pohoří albského, na němž stál chrám
Jova příjmím Latiaris; Albanč tumuli Ú
o pohoří albském; bvásn.Aldanae secures
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H římské (poněvadž Římané odvozovali
původ z Alby) sekery (odznak moci);
subst. a) Albánií, orum, m. obyvatelé
Alby; bh) Albanum, ž, n. (se. praedčum)
jméno nádherných letohrádků, z nichž
později povstalo municipium Albanum
(nyn. město A/bano); (se. vinum) albské
vino H; 2) Alba Fiůicens n. Fůcentia,
město Marsů při jezeře fucinském. Out.
adj. Albensis, e.

Albánus, a, um albský 1), srov.
Alča; 2) příslušný k Albanii, albán
ský: subst. Albaní, črum, m. Albů
nové. Od. Albánia, ae, f. Albanie,
krajina v Asii při moři kaspickém.

albatus, a, wm bílým rouchem [alda
(se. vestis)| oděný, bíle, slavnostně
oděný, v slavnostním rouše.

Albénsis, e viz Alda 2).
albeo, čre, ui, — [albus] býti bíly:

caelo albente Cs když se svítalo, na
úsvitě, za Svitání. Zvl. part. alběns, něis
ve význ.adj. bilý, bělavý: albentes egui
Cu; albentia ossa T; albentia tempora
canis Ó skráně bílé šedinami, skráně
stříbrovlasé,

albeseo, ere, aldu?, — [albeo]) bě
leti, bělati se: albescens capillus; spec.
lux albescit V svítá.

Albici, črum, m. Albikové, bojovni
horalé v Gallii sev. od Massilie Čs.

albico, are [albus] bělavěti, bě
lati se.

albidus, a, um [albus] bělavý.
Albingauní — /ngauni (v. t.).
Albinovánus, římské jméno rodové;

1) C. Albinovanus Pedo, epický básník,
přítel Ovidiův; 2) „i/Ďinovanus Celsus,
přítel Horatiův, soukromý tajemník "Tibe
riův FH.

Albintemělium viz Zntemelii.
Albinus, římské přijmení v rodě Po

stumiů; zvl A. Dostumius Aldinus, kon
sul r. 151 př. Kr., sepsal římské dějiny
jazykem řeckým ČC.

Albis, is, m. (ace. Albim, al. Albi)
Labe.

Albius, římské jméno rodové; 1) AZ
bius Tibullus, proslavený básník ele
gický, vrstevník Iloratiův; 2) Satius
Albtus Oppiinicus vizCluentius; 3) 40
bius u If (sat. I 4, 28; 108) milovník spě
žových nádob, jinak neznámý. Odt. adj.
Albidnus, a, um Albiův,
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Albrůna, ae, f.
věštkyně.

Albula, ae, m. (se.amněs), f. (se.agua)
1. „Bělá“ (nom. demin. od alůulus bělavý|,

staré jméno řeky 'Dibery.
Albunea, ae, f. víla sirnatého pra

mene u 'Piburu; sídlila v jeskyni (Zomus
Alluneae) v háji při Šumných vodopá
dech řeky Anio: těž pramen zván AL
bunea.

Alburnus, z, m. (se. mons) lesnaté
pohoří v Lukanii.

albus, a, um 1) (bezleskle) bílý (opak:
ater): alba et atra discernere C; albi
egui bělouši (byli za starověku poklá
dáni za nejrychlejší koně); albis prae
currere eguis F bělouši předjižděti (t. j.
daleko někoho předstihnouti); album plum
bum Cs cín; albus sol (Ennius u () =
měsíc; — spec. (o chorobné barvě těla)
bledý, zsinalý: album corpus FH; a.
pallor JH zsinalá, smrtelná bledost; 2
metaf.a) jasný, světlý: Lucifer O; meton.
jasno přivádějící,vyjasňující, mraky
zaplašující: Noťus H; Iapyx H: b)
Jasný, dobrý, šťastný, příznivý: ge
nius albus et ater FHdobrý — špatný;
přislov.albus an ater sit, nescio (tgnoro)
C je-li bílý či černý, dobrý či špatný,
nevím — neznám ho, jest mi zcela lho
stejný. Subst.album, č, n. 1) běl, bě
lost, bílá barva: album in vestimen
tum addere L natřiti oděv (togu) bilou
barvou; sparsae pelles albo V kůže bile
kropenaté; 2) bílá deska, sádrou na
tření pro úřední návěští, na př. deska,
na niž pontifex maximus zaznamenával,
co památného v roce se událo; meton.
obsah (desky), seznam, listina: aldo
senatorio eradere T.

Alcaeus, 7, m. [ AAxatos] Alkaios,
znamenitý lyrik řecký z Mytileny na
Lesbu (ok. r. 600 př. Kr.) Skládal
hymny, písně válečné, pijácké a milostné.

Alcameněs, čs, m. [|AAxauévno] so
chař: řecký, žák Feidiův.

Alcander, dri, m. ["AAxevóooc) a
Aleánor, oris, m [ A4závoo) vl. „silný
muž“ (dÁzů, dvýo| význačné jméno bo
jov nikův VO.

Alcatho6, čs, f. básn. jméno Megary;
viz Alcathous.

jméno germánské



Alcathous

Alcathous, 7%,m. 1) syn. Pelopův,
jenž zbudoval Megaru, která po něm
zvána též Alcatho?*; 2) druh Aeneův.

1. Alce, čs, f. [d4zň síla) význačné
jméno psa Aktaionova Ó.

2. Alce, čs, f. město Keltiberův L.
alees, s, f. los (zvíře).
Alcestis, zdis, f. (ace.Alcestimi -in,

nul.Ařcestí) "AAxnouc) Alkestis, šle
chetná choť krale Admeta, která se za
svého manžela obětovala, odhodlavší se
zemříti zaň.

Alcibiades, s, m. ( AAzididóns] 1)
vojevůdce a státník athenský, žák So
kratův ($ r. 404 př. Kr.); byl velmi
sličný, ale nevázaných mravů; 2) Alei
Masěs ze Sparty, žil v době achajského
spolku L.

Alcidamás, antis, m. [AAzidódnac)
Alkidamas; I) řecký rhetor, žák Gor
giův; 2) Alcidamás z kykladského ostro
va Kea Ó.

Alcidemovs, ž, f. [ AAzidnuoc, dázů
síla, Óřňuwoclid] přijmení Athenino v Ma
kedonii L.

Aleidés, ae, m. ["AAzetóm:]Alkeo
vec, potomek Alkea, otce Amfitryonova
(— Herkules).

Alcinous, 2, m. [AŽzívooc| Alki
noos, král Faiaků na výspě Scherii,
jenž hostinně přijal Odyssea a na lodi
dal «lo otčiny dovézti: pověstná byla
krása. zahrad Alkinoových; Alcinoť tu
ventus IT — Faiakové — rozmařilci.

Alcis, jméno germánského božstva 7"
Alemaeo (řídčeji-On), Onis, m. AAx

naleov] 1) syn Amliaraův, zavraždil svou
matku Erifylu a upadl v šílenství: 2)
mudřec pythagorejský.

Aleména, ae, též Aleměně, čs, arch.
Alcuměna,ae, f.A4zuňvny] Alkmena,
manželka Amfitryonova, matka Herku
lova.

Alco (-čn), čnis, m. 1) syn Atreův;
2) výborný kovolijec z Boiotie:; 3) jméno
pastýře n. otroka WZl: 4) občan sagunt
ský L.

Alevone, čs.f. 1) manželka Ceykova ;
spatřivši mrtvolu svého utonulého man
žela, vrhla se ze zoufalství do moře a
byla proměněna v lednička [dAxvav];
2) Atlantovna, jedna z Plejadek.

alena, ae, f. l) kostka; 2) meton.
hra v kostky: vel in. oro alea lu
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dere Č v kostky hráti; aleam egercere
T, guod tn alea perdiderat C; de alea
condemnatus C pro hraní v kostky od
souzený; 3) hra v kostky počítána byla
k hrám odvážným, odt.= odvážná (ha
zardní) hra. tu alea, vino tempus con
sumere C; +) motaf. odvážení S8€ něčeho,
nejistota, nebezpečenství: perčculosne
plenum opus aleae FI dilo plné nebez
pečenství, velmi odvážné a nebezpečné;
in dubiam imperii aleam tre L pou
štěti se do pochybné hry o nadvládu,
odvažovati se hry.

aleátor, Oris, m. [alea] hráč v kost
ky; váb.odvážný (hazardní) hráč.

aleatorius, a, um [aleator]) hráč
ský: damna aleatoria C prohra.

alec (halec) viz alléc.
Aleeto viz Allčcto.

Aler campi (zo "AZřňťovnediov) plá
ně alejské v Kilikii, v nichž dle po
věsti Bellerofon bloudil (srov. 41 potulo
vání, bloudění).

Alémon, onis, m. [dAhtuov toulavý)
otec Myscela, zakladatele města Nrotona
v jižní Itahi.

ales, Uti8 (básn. gen. plur. dilituu m)
(Gla] 1) adj.a) okřídlený: ders. a. O
(— Mercurius); eguus a O (= Pega
sus); puer a. if (= Amor, Cupido);
b) metaf.perutný, rychlý: passu volat
adite virgo O; II) subst m., f. 1) (větší)
okřídlenee, pták: fovis ales V (= orel);
a. Tunonia O (— pův); a. Palladis O
(= sova); Phoehetus a. O (= krkavec);
metaf. (o básníku Variovi) Afaeonti car
minis ales JIŤ pěvec vzletu homerského;
spec.4) dravý pták: canibus data praeda
alitibusgue V; h) (v mluvěaugurské)věštný
pták; odt. ©3)meton.věštné znamení:
mala alite soluta navis JH; Troiae ve
nascens alite lugubrí fortuna H.

Alesia, ae, f. pevné misto Mandubiů
v Gallii (nyn. Alise-Sainte- eine v de
partementu Cóte d'Or).

Aletes, ae, m. [dAňtng chodec, po
tulný žebrák] význačné jméno "Frojana
z vlasti uprchlého V.

Aletriuni, (7, a. město v Latit (nyn.
Alatrí). Odt.naj.Aletrinás, atis aletrij
ský; subst. Aletrinates, zum, m. Ale
trijští.



Alexander

Alexander, dri, m. [AAéSaráood
mužské jméno; 1) syn Priamův, zvaný
obyčejně Paris, obdržel jméno Alexander
jako čestné přijmení [dAéšŠe, dvio); 2)
samovládce ferský (heraeus) od r. 370
až 357 př. Kr.; $) A. I., král Molossů
v Epiru; +4) nejznamenitější A. Veliký,
syn Filippa, krále makedonského.

Alexandria neb-ča, ae, f. [AAešáv
Óoera] jméno mnoha měst pojmenovaných
dle Alexandra Velikého. Nejznámější a
nejslavnější jest A. založená r. 332 př.
kr. při ústí nilském. Odt. adj. Alexaán
drinus, a, um alexandrijský: vita Čs
život alexandrijský (t. j. rozmařilý):; subst.
Alexandrini, črum, m. Alexandrijšti.

Alexirhoe, čs, f. [ AZeši-o0n] vý
značné jméno vodní nymfy.

Alexis, čďis, ace. čn (-čm), voe. -č, m.
[ AAešic] jméno sličného mladíka.

Alfenus, 7, m. jméno rodové; Sex.
Alfenus Varus z Kremony, původně švec,
potom na slovo vzatý právník doby Io
ratiovy.

AIfins, dž, m. jméno rodu římského;
1) C. Al fius, přítel CČiceronův; 2) lich
vál

alga, ae, f. mořská,vodní řasa;
přislov. o věci bezcenné) vilior algů VII.

algeů, čre, alsi, — mrznouti, zi
mou křehnouti, zimu cititi,

1. algidus, a, um [algeo) mrazivý,
studený.

2. Algidus, 7, m. (se. mons) Algidus,
písmo hor v Latiu. Odt. a) Algidum,
i, n. (se. oppidum), tvrz Aegnů na AL
gidu; b) naj. Algidus, a, um: dlgida
terra U krajina okolo Algidu.

algor, orts, m. [algeo) zima, mráz
(jakožto pocit): corpus algoris patiens S
tělo zimě navyklé.

alia, adv.[altus] jinudy: alčt alia
dilapsi sunt L každý jinou Cestou.

alias, adv. (ace. jako forás] 1) (o čuse):
jindy, podruhé; altas — alias, jed
nou — podruhé, brzy — brzy; alias
altos veneraré C jednou toho, podruhé
jiného ctiti3 alias aliter C jednou tak,
podruhé jinak; altas altud C; 2) (0 způ
sobu)205 altas guam ne jinak než.

alibi, adv. [altus; srov. ibi, udi) 1)
jinde, na jiném místě; alibi — alibi
zde — tam; aldiť alibi vesisteutes S po
různu, ten tu, onen tam (onde); 2) metat
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jinde, u jiného (spisovatele): nec spem
salutis a. ouam in pace esse L; apud
rtictores diserepat, alibi — alibi inve
nio L u jedněch — u druhých.

alicubi, adv. [srov altguis a udi) ně
kde.

alicuude, adv. [srov aliguis a undej
odkudsi, odněkud.

alienatio, onis, f. (alteno] odcizení;
1) zcizení, vzdůní Se čeho:a. sacro
rum Ú; 2) metať.odcizení se, od
vrácení se, znepřátelení, odstou
pení, odpadnutí: tua a me a. Č tvé
znepřátelení se mnou; a. děstunettogue
amicorum Č odcizení a rozloučení; c.
patruď T nepříchylnost, nepřízeň strý
cova; čn Vttelltum a. T nepřízeň k Vi
telliovi.

aličnigena, ae, m. [altenus a gigno;
srov. čndďi-gena) cizozemec, Cizinec;
v cizině zrozený, cizorodý: altenige
nas domesticis unteferre C; altenigenis
guam domesticis testibus uti C; hostes
alienigenae C nepřátelé zahraniční.

alieno, are, dvi, tum [altenus] od
cizovati; 1) zcizovati, dávati do ci
zich rukou, do cizí moci; pass.při
jiti do cizí moci: vectigalta C; urbs
maďima alienata S největší město v cizí
moci;prtusguam altendventur omnia; =
spec.(osobu) oddáliti, zavrhnouti, od
mrštiti, odstrčiti: mefalsa suspici
one altenatum esse sentiebam S; 2) metaf.
a) (cit, mysl, rozvahu) odcizovati, od
vracovati, oddalovati, (rozvahy)zba
vovati, (rozum)pomásti: velut alte
nato aĎ sensu anímo L jako by duch
citu (pro bolest) zbaven byl; altenati a
memoria pericult animi L mysl odvriů
cená od pomnění na nebezpečenství; paene
altenata mente Cs smyslu zbaveni, roz
umu pozbyvše; altenatae discordiň men
fes L mysli různicemi pomatené; = part.
altenatus (dnimo, senstůus) rozumu zba
vený, zaslepený, pomatený, bez sebe (aleviz
také 2) b)); —b) (někoho, náklonnost něči)
odcizovati, odvraceti, sváděti kod
padnutí, znepřáteliti; pass.odvraceti
se, znepřáteliti se; odpadati: eum
omnibus eadem ves publica reconci
liavit, guae alienarat C; guae res
altenasset plebem L; propter dissenst
onem altenatus est a MfetelloC odvrátil



alienus

se; suorum voluntates alienare; socio
rum animos Č; alienato erga Vitellium
anímo T; = part. altenatus odyrácený,
nepřátelský, odpadlý tnsulae alienatae
N; a. a senatu Aemiltus L; non vultu
a. T výrazem obličeje nejsa mu nepřá
telký, ani stopy nemilosti v obličeji ne
jevě (ale viz také 2) a).

alienus, a, um [altus] 1) cizí (opak:
svůj vlastní): swos agros colebant, non
altenos appetebant C; in alienam pe
cuntam invadere C v cizi zboží vpad
nouti; ider ex alienis orationibus com
positus Ú; aes altenum cizi, vypůjčené
peníze — dluhy; clades altena L porážka
jiných; eguttem suo altenogue Mlarte
pugnare L svým i cizím způsobem bojo
vati, obvyklým i neobyvvklým (t. j. jako
pěší); altenum vulnus | o růně, jež za
sáhla jiného, než na koho byla mířena:
přislov.)míilis altenis videre HHsmůti se

cizíma licema (t. j. způsobem, jenž se
nesrovnává S vnitřní náladou), smůti se
nuceně. (srov. IHom. yrcekuořar yvehorciv
dAkoTolori); hic alienis. mensibus ae
stas V zde v měsících (jinde létu) cizích
lóto 3 subst. aliénum, č, ». cizí statek,
zboží, majetek: largiri ex (de) alteno
z Ciziho; egstruere aedificcum. in. ali
eno C na cizím pozemku; ndkel alieni
curare Č o nic cizího (o cizí věci) se
nestarati; — spec. a) (rodem) cizí, ne
příbuzný: sacerdottum gentí conditorts
kaud altenum L; soctetatem cotre de
cognati fovtunis cum alienisstmo Č s člo
věkem úplně cizím, pracizím; subst. Jeu
malis altenos adtungere, guam san
gučne contunctos retinere 9; uliena
sangutne nostvo O; 3) cizí, cizokrajný,
cizozemský: matores nostri altena in
stituta imitaventur 9; altena exempla
et domestica C; dicionis alienae facti
„Vdaní L; 2) metar. a) (smýšlením, ná
klonnosti) odcizen, nepříznivý, nepře
jící, nepříchylný,nepřátelský komu
(ab aly0, a rej 8 dat. n. 8 gen.) alienam a
me plebem fuisse C; a. a commodis Ú;
a litteris alienus C prost znalosti pi
semnictví; Aluciane animus Vespastano
non a. T; domus aliena consilii S dům
zámysln (spiknutí) nerovědom, neůčasten;
b) cizi, nepřiměřený, nepříslušný, ne
přístojný, nepřiležitý, nepřihodný, ne
vhodný (a re n. 8 abl., 6 dat. n. 8 geu.): ali

ahaunamdiu

ena et nihil profutuvra petere S; non
altenum est s inf; non altenum videtur
docere nezdá se býti nevhod, od mista,
iniguo loco, alieno tempore Č v době
nepříznivé; alteno locoproeltum commit
tunt Cs; hutus čten necessartum, illčus
ettam potius altenum C cesta neod
kladná — nevhodná: sémul altenum suis
rationibus existumans 5 soudě, že se
příči jeho zámyslům; a. a re publica ©
odporující, odporný ústavě.

wliger, gera, gerum [ala a geroj
okřidlený.

alimentum, 7, ». [alo] obyč.v plur.
1) pokrm, potrava, výživa; (s gen.
determ.)Žactis altmenta O potrava mléčná;
2) metať.altmenta igní dare Cu; Ivis
alémenta nubibus affert U; alimentum
famae TŤ potrava pověsti; a. seditio
nis T.

Alimentus, římské přijmení; viz Cia
ctus.

alimonium, 2, 2. [a/o] strava, V3
Živa.

alio, adv. [alius] 1) jinam, na jinémisto,vjinoustranu:regult— altus
alio concessereS každý jinam: dilapsi
passítm alii alio L; 2) metaťjinam, vji
nou stranu, k jinému účelu, k něčemu
jinému: a. vatus spectare Pythicam vo
cem L že jinam směřuje, čeli; plebem
nusguam a. natam guam ad servten
dum L kničemu jinému; depulsí aemu
latione a. vertunt T jinam se obrátí, ji
nak se rozmyslí.

aliOgui neb aliOgnin, adv. [alič a
neurč.it; prov.Celerogut| (nějak) jinak,
v jiné příčině: ostatně, vůbec, celkem:
stcartus aut a. famosus II; vitiis me
dtocribus meu mendosauest natura, a.
recta H; morvs Afarcellt cumi a. mise
rabilis, tum guod jak již sama o sobě,
(i) bez toho — tak (zvláště),

nlipes, edis, adj. [ala a pes] 1) kří
dlonohý: a. deus O (— MHercurius;
2) metať.rychlonohý, rychlý.

Aliphéra, ae, f. město arkadské L.
aligua, adv.[srov.aliguis] 1) někudy;

2) metať.nějak.
aliguam, udv.[arovn.aliguts| jen ve spo

jení: a. multi C dosti mnozí, dosti mnoho.
aliguamditi, adv. po nějaký čas; 1po)

dlouhý čas, drahněčasu, dosti dlouho,



oliguando

aliguando, adv. 1) jednou, po drah
ném čase; kdysi; spce.konečně jednou,
konečně: egredere a. ex urde C; 2)
časem, mnohdy,leckdy.

aliguantulus, a, um [adj.dem.od a/i
guantus) nepatrný, malý.

aliguantus, a, um srov. aliguts)
nějak veliký; dosti veliký, hodně ve
liký, dosti značný: altygunantonumero
hostium potiti 9; obyč.subst. aliyuan
tum, č, ». dosti velká číst, (dosti) znač
ný kus: poraedae a. fuit I. kořist byla
značná; «. spatii IL hodný kus cesty.
Často jako adv. 4) (ace.) aliguantum tro
chu, dosti, značně: a. commotus C; ve
mittet a. C poleví trochu, značně; b)
(ubl. mensurae) aliguantó u kompar. neb vý
razů komparativních: O něco, o hodně: «.
clartus dicere C; a. ante; a. post o něco,
o hodně dříve, později červa a. specie
differt I' země tvářnosti jest dosti roz
dílná; (ale též ace. při kompar) forma ali
zwantum human amplior I. postava
nad lidskou (postavu) značně vznešenější.aliaul,alia,altauodpron.— indeř.
(srov.alia ds] obyč.adj. některý, nějaký:
m racula aligua L; (též subst.) někdo:
tam ergo a. Uppianicum gratis condem
navit C; uti a. ex nostris prodiret Cs.

aliguis, -gua, -gwdď(naj aliguod+ plur.
aliguč, pron. indef. (subst. iaulj.) [srov. altus)

1) (vůbec)někdo, něco; některý, ně
jaký: guťsguia est idle, st modo est a. C;
exorigre a. nostrís ex osstlus ultor V;

guaeret a. fortasse Č; a. fovrtasse dixe
rit U; is tamen aliguis nonfuit Liga
rus C ten „někdo“ nebyl I..; (v platnosti
adj.) sensus a.; a. metus Ú; a. evvor V;
aligua rvatione Č vůbec nějakým způso
bem (lhostejno kterým); (s gen.) aliguid
noví consilii Cs nějaký nový úmysl; eorum
certe aliguis Cs aliguis de familia;
em nostris aligui Čs; — spec. a) lec
kdo: est U., ju L; S) (emfaticky)ně
kdo znamenitý, něco podstatného,
důležitého (ať velikého ať malého): di
cere aliguid C; esse aliguid C býti ně
čím (opak: nihil esse); aliguo numero
esse Čs za něco státi, něco platiti; est
aliguid mpsisse Iovi O jest to, znameni
mnoho býti manželkou Jovovou. = Zvl. po
sl, nisi, ne, num: si alicutus inčuviae
sidi conscius fuisset Čs nějaké i sebe
menší křivdy; se aliguiď... jestliže
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vskutku něco; T) (u číslovek) a81: čres
aliguě aut guattuor C asi tři neb čtyři. =
Ace. aliguid jako adverb. NĚCO, V něčem,
poněkud: a. differunt C poněkud se liší;
ne honos a. libertati officeret L aby
pocta nebyla v něčem na závadu.

aliyuo, adv.[aliguis] někam, někam
jinam, pryč někam; metať.k něčemu
jinému.

aliguot, adj. indecl.několik.
aliguoties (aliguotiéns) [aliguot] několikrát.
Aliso, čnis, m. tvrz při řece Lupii

(nyn. Lippe) v územi Chattův T.
aliter, adv.[alis — altus] 1) jinak,

jiným způsobem: a. atgue (ac) Jinak než;
non (haud) a. guam nejinak než, právě
tak jako; a. est; longe a. est C zcela
jinak tomu jest; spec.a) Jinak, naopak:sirecteiudicatumest,staliter— C;
2) metaf. (v záporných větách)Jinak, sice,
v jiném případě, jindy.

alium, či, n. viz alltum.
aliunde, adv. (altus a unde) 1) od

jinud, odněkud jinud: caeca timet a.
fata fŤ odjinud, s jiné strany hrozicí;
2) metaf.odjinud, od někoho jiného:
a. audive C; a. originem trahere 1.

alius, a, uď (za gen. alřus obyč.alte
vTus, dat. aliz) [srov. GÁAoc| 1) jiný,
jinaký (ze tří neb více předmětů); au
guv v„altčo die“ ingut C jiného dne,
jindy, dnes nikoliv! (formule augurská
označující, že pro neblahá znamení komi
tie na jiný den jest odložiti); altus rc
(atgue)jiný než; nihil altuď nisi n.
guam (srov.očóžy céÁkO1) jenom, jen
(bez větnéhospojení): dribunatus Sestiť ni
Jil altud nisi meum nomen sustinuit; =
(také s. abl. kompar.) ne alius Lysippo
(= yuam 1 ystppus) duceret aera II; —
[neutr,subst.) andmum tn alia detorsit T
k jiným věcem; alta honorum jiné pocty;
= ace. alta v platnosti advesb.Vjiných vé
cech,jinak, sice a. clavus T, «) altus —
altus ve větáchdiatributivních:Jný — JINÝ,
jeden — druhý; v plur, jední — druzí:
longe aliud esse virgines rapere, altud
pugnaře cum viris DL:aliis indignum,
aliis vidiculum videbatur (U. Někdyna
Stupujivariace: ali — plurimě, ali —
partim n. partim — alii; alt — gut
dam; alii — veligni; pars — alič n.
alt —- pars a j. 5) v tóže větě podvojné



al-lábor

altus (neb místo jednoho advorbium od aĎius
odvozené):propinguos altum alia clades
obpressit S jiného jiná pohroma, jednoho
ta, jiného (druhého) ona, každého jiná
pohroma zhubila: alta altorum condi
cto I, každého jiné postavení. — Někdy
značítaké vespolnost:alius alium hor
taré S jeden druhého, druh druha,
vespolek, navzájem se povzbuzovali;
altus aliť subsidium ferunt Cs; alius
atgne alius jiný a (zase)jiný, brzy ten,
brzy onen, stále nový: crescebat urbs
alia atgue alia adpetendo loca L stále
nová místa zabirajíc; altus deinde ali
us 9; alius ex alio (časově)jeden po
druhém alia ex alits tnigutora postu
lando L stále nespravedlivější požadavky
činice; altus super altum jeden přes
druhého; 2) spec. a) jiný (než dosud),
změněný, rozdilný; opačný: veluťtalii
repente facti L jakoby náhle změněni;
in alia omnia ire (transire, discedere)
ke každému jinému návrhu přistoupiti (je
nom ne k tomu, který se činí), pro opačný
návrh hlasovati, hlasovati „proti“; čocarí
atgue alias res agere Č a jiné věci (allo
tria) tropiti, býti nevšímavý, nepozorný;
B) (= oť GA40t) ostatní: ex aliis ei
magnam jfidem habebat Čs; sacra dliis
aliis Albano ritu, Graeco FHerculifa
cit L; virgo ante alias insignis L nad
ostatní; alia omnia n. omnia alia vše
ostatní; 1%)(= alter) jeden (ze dvou):
duo Romani altus super altum corrue
runt L jeden přes druhého.

al-labor, z, lápsus sum [ad-labor]
1) šinouti se, plaziti se k čemu:
angues allapst L; (o vodě)přitékati: aď
Labitur classtbus aeguor V přitéká, valí
se; modice adlabente aestu T za přilivu
mírně přitéka.jicího, vystupujícího; (o lidech
plavícíchse) Cumarum adlabitur oris V
připluje k břehu; (o pověsti) s ace. fama
adlabitur aures dochází sluchu, přijde,
dostane se, pronikne k uším; (o šípu) věro
adlapsa sagitta est V k reku přiletěla
střela.

al-laboro, are [ad-laboro] 1) (pracně)
přičiniti,připojiti; 2) namáhati se,
vynasnažiti se (s uť).

al-lacrimáns, antis [ad a lacrimo)
k tomu, nad tím plačíc (Juno) V.

allapsus, čs, m. [allabor] přišinutí se,
připlazení.

63 al-lieio

al-latro, are, dvt, datum [ad-latro)
1) štěkati na koho; 2) metar. štěkati na
koho,láti, tupiti, prudce (slovy) napa
dati: magnitudinem Africani L.

allatus viz ajřero.
allee, čcis, n. rybí lák, jicha, rosol.
AlNěeto, (is), F. PAAAnxré] jedna ze

tří Litic V
al-lecto, re (verb. fredu od allicio|vabívati.
allegatio, ónis,f. (1. allego]poslání

někoho k někomu se vzkazem, posilka.
alegatus viz 1. «allego.
1. al-lég0, dre, čvi, atum 'ad-lego)

1) posílati, odesílati koho (se vzkazem
ve věci soukromé), vypravovati (alum
alci; ad alam); 2) metať.přinášeti, před
kládati: munera, preces, mandata ve
gis T.

2. al-leg0, ere, lčgi, lěctum [ad-leyo]
(volbou)přibírati.

allegoria, ae, f. [(dAAnyovia] alle
gorie,jinotaj.

allevámentui, 7, n. [allevo] uleh
čení, usnadnění.

allevátio, ones, f. [ulleco) 1) nad
zdvižení; 2) metať.polehčení, ulehčení,
lehkost.

al-levo, čre, dvi, atum [ad-levo) vl.
činiti něco Ichčím; 1) nadlehčovati, nad
zdvihovati, pozdvihovati, pozvědati:
guibus (lagueis) adlevati milites S; cli
peo se a. Ču štítem, pomoci štítu se po
zdvihovati; oculos a. Ču oči otevřiti; 2
metaf. (tělesná i duševní břemena) uleh
čovati, mirniti: Joc onus st alleva
bitis C pomůžete-li nésti; a. notas T
tresty zmírniti; pass. allevari zotavovati
se; (s ace. vztah.) a. anémum T nabývati
mysli.

allex viz allec.

Allia, ae, f. Allia, pobočka "Tibery
na pravém břehu (nyn. Aja). U této říčky
byli Římané od Gallů poražení r. 390
př. Kr. oat.. Alliensis, e allijský:
clades L porážka u Allie; dtes I 18. čer
venec, pokládaný u Římanů za den ne
blahý (dres religtosus).

al-licio, ere, lexi, — [ad a zastar.Čacřo|
lákati, vábiti k čemu;přilákati, přivů
biti: animos ad benevolentitam C; «.
Gallias T nakloňovati si, získati si; «.



al-lido

animos T'; metar. tempus allicit somnos
O čas přivábí, přivádí spánek.

al-lido, ere, list, lisum [ad a laedo)
přirážeti k čemu,narážeti, vrhali nač
(alagm ad algd).

Alliensis viz Allia.
Alhfae, drum, f. Allify, městov Sam

niu na hranici Kampanie (nyn. Alife).
Odt.adj. Allifánus, a, um allifský;
subst. Ailifana, Orum, m. (se. vasa) ob
jemné poháry allifské (jaké v Allifách
byly hotoveny:; srov. svraťák — hrnec na
Svratecku dělaný).

al-lig0, are, dvi, atum [ad a ligo) 1)
přivazovati, uvazovali (alamad alad):
ad palumalligatus C; a. ad statuam C;
hic (naves) unco non adligat ancora
morsu V zde zubem křivým nepoutá kotva
lodi; = spec.«) obvazovati: vulnus ČL;
oculum C; 5) svázati, spoutati: věeťtus
adligaré se ac venire patitur T kdo
prohrá, nechá se spoutati a prodati; 2)
metať.a) vázati, poutati: topor gravis
alligat artus O; ancora alligat navem V
pevně drží; (mortuos) palus inamabilis
unda adligat V; h) vázati, zavázati,
poutati, upoutati (zákony, slibem, mrav
ni povinnosti); foedere alligavi L; bene
ficio; nuptiis U; ©) se alligare scelere C
zavázati se zločinem, zaplésti se ve zlo
čin; alligatum in eo (crimine) Opptanici
nomen ČC že do obvinění zapleteno bylo
jméno...

al-lino, ere, lévi, liítum [aď a lino)
namazati, natřiti: incomptis (verstbus)allinet| atrumtransvevsocalamost
gnum IČ přičiní znamení, příčnou čáru
(že ony verše jako špatné mají býti zni
čeny).

allinm (alčum), 1, m. česnek.
ANobrogěes, um, m. (sing. Allobrox

u AI) Allobrogové, národ keltský,
usedlý mezi Rhodanem, Isarem, jez. že
nevským a Alpami. Hlavní jejich město
bylo Vienna (nyn. Vienne). odt. Allobro
wicux, čestné přijmení A. Fabia Maxima.
viz Fabius 3).

allocutio, ons, f. [alloguor]— allo
gutum (v. t.).

alloguium, čz, 9. [allognor] 1) aslo
vování koho,promlouvání na koho,ke
komu;2) vzájemné oslovování, rozmluva:
comitate et adloguiis officta provocans T'
vlidným zacházením; = spec.útěšné oslo
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vení, útěšná slova, útěcha: aegrimoniae
dulcia adloguia H sladkéútěchy trudu.

al-louuor, 7,lociitus sum (ad a loguor]
oslovovaltikobo promlouvatikekomu
(algm); (s dvojímace.) guoď te alloguor, hoc
est V slova, kterými tě oslovuji, tato
JSOU.

allucinor viz alucinov.
al-lido, ere, Jiisi, — [aď a ludo) 1) po

hrávaje si, laškuje bližiti se; laško
vati s někým; undae alludentes O vlny
(k němu) šplounající; 2) žertovatí při ně
čem, k něčemu,žertovně, žertem př'ipojo
vati, prohoditi; narážeti na něco: mec
plura adludens V vice žertem (v žertu)
nemluvě.

al-|10, ere, Luž, — [ad a 10] omývatli,
oplachovati: mari moenčaadlmntur C
mořemjsou omývána, obtékána; Aassilta
mari adluitur Čs; (obr.) Afassilia bar
baviae fluctibus adluitur Č mořem ne
vzdělanosti jest oplachována.

alluvio, ones,f. náplav,
nina, nános.

Almáana, ae, f. město v Makedonii
nad řekou Axiem Ž.

Almo, oněs, m. 1) malý potok jižně
od Říma vtěkající do 'Tibery; též zosob
něný bůh potoka O; 2) jméno Latina,
syna Tyrrhova V.

úlmus, a, um (alo) 1) živný; úrod
ný, požehnaný: Italtae terra alma V
živná půda italská; a. ager V; almae
vites; alma Čeres V; 42) oživující,
osvěžující, blahodárný, dobrotivý, mi
lostný; zvl. přívlastek bohyň; též alntus
dies biahodárný, milý den.

alnus, U,Í. 1) olše; 2) neton. člun,
laď':a (z olšového kmene): undam levis
vnazat alnus V.

alo, ere, alui, altum (pozdějialitum)
živiti, krmiti: canes aluntur in. Capt
tolio C chovají se; větula alit ubderefe
tus V kojí; med. alt Živiti se čim: lacte
C; spec.a) živiti, vyživovati, výživy
poskytovati: venatusfeminas et vivos
alit T; exercitum a. vojsko vydržovati;
eguorum greges a. Cu chovati stáda koní;
B) živiti, vychovávati: locus čile, ubí
alitus et doctus est C kde byl vyživen,
vychován, kde vyrostl; čs natus et om
nem pueritiam dArpiní altus est S;
pnerum alendum dare cnipiam OLCu
dáti na stravu, na vychování; alitur fi

naplave



Aloidae

ltus cut f vychováván jest, vyrůstá ně
komu syn; 2) metaf.a) živiti; chovati:
portentum (t čupum)Daunias latis alit
aesculetis I; amnis, guem imůres alu
ěre H řeka, kterou deště napojily, na
plnily, rozvodnily; caelum, terras spirit
tus tntus alit V oživuje; tncendium a.
Z oheň, požár udržovati, na oheň při
kládati; b) živiti, siliti, posilovati,
činiti silným, velkým; podporovati,
posilovati: statuvam, vires Cs; haec
studia adulescentiam alunt C sili mládí,
vzpružují ve mládi; spem a. C naději ži
viti, vznititi; dulcibus verbis alitur amor
O sili, roste; alituv věttum V; civitatem
a. Čs ke zdaru obce přispivati.

Aloidae, drum, m. | Akoečda patro
nym. od Alčéns: Aločovci (t. Oťos a
Dfialtes), obrovští synové giganta Aloča,
kteří chtěli ztéci nebe.

Alope, és, f. město v Lokridě opunt
ské L.

Alpes, čum, f. (hory) Alpy. 0dt. 1)
Alpici, órum, m. obyvatelé Alp, Alpa
ně; 2) adj. Alpinus, «, um alpský;
subst.Alpini, orum, m. = Alpici.

Alpheias viz Alpheus.
Alphénor, orčs, m. syn Amfionův a

Niobin Ó.
Alpheus, n. Aipheos, i, m. ( AAgpetóc]

Alfeios, hlavní řeka na Peloponnesu,
teče mimo Olympii a ústí do moře jon
ského. T6ž zosobněný bůh této řeky. odt.
1) Alpheias, adis, f. Alfeiovna(=
vodní vila Arethusa), milenka Alfeiova;
2) Alpheus, a, um alfejský.

Alpici, Alpinus viz Alpes.
Alpimnus, z, m. „Alpan“, „pěvec Alp“,

přezdívka daná neznámému, nechutnému
básníkovi: turgidus H.

Alsium, čč, n. [srov.alstus (od algere)
chladný, chladivý] pobřežní město v Etru
rii. Od. Alsiensis, e, alsijský: po
pulus L; subst.Alsiense, čs, n. letohrá
dek Pompejův u Alsia Č.

altária, zum, m. plur.tant. 1) hořejší
část oltáře: altarta et aram complexa
T (dle jiných stupně, na nichž oltář (are)
stál); 2) synekd.oltář (k obětem zápal
ným): Hannibal altavibus admotus L
přiveden byv k oltáři.

alte, adv. [altus] I (měřic zdola vzhůru):
vysoko, ve výši, do výše: a. vesťigare
oculs V očima ve výši pátrati; II 1)

Latinsko-český slovník,
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(měřícshora dolů) hluboko, V hloubce, do
hloubky: ferrum haud a. in corpus de
scendisse L; vulnus a. adactum V; hasta
a. bibit acta cruorem V kopi hluboko
vehnané; alttus specie O hlouběji, než
se zdálo; — altius percellere algm T
hlouběji, (ještě) více ohromiti, zastrašit;
altius metuere T; 2) (o směru na povrchu
od obvodu dovnitř neb opačně) daleko (do
vnitř), zdaleka: a. petitum prooemi
um ČC zdaleka vážená; a. petere algd
zdaleka bráti; altius expedire aloď T
hlouběji, obširněji vykládati.

alter, a, um [z*aliteros k alius; srov.
AAAÓTOLOC)(gen. alterius, u bůsa. alterčus;
dat. altert) 1) jeden (ze dvou), druhý
(z obou): a. consulum L; těžspředl.e X, de;
arbores, guae alteri saeculo prosint C
příštímu pokoleni; podvojnéalter — alter
jeden —druhý; (s rhetorickouzáměnou)alter —
hic.alter —iste; alter altert tnimicus erat
Cs jeden druhému, druh druhu, navzá
Jem; — spec. A) (v platnosti číslovky) druhý:
anno trecentestmo altero L r. 302; pro
gimo, altero, tertio die C druhého, tře
tiho (vl. druhého po proxtmus), čtvrtého
dne; a. ad illo V druhý po onom (onoho
do toho počítajic), my raději: první po
onom; — unus eť alter jeden (a)
druhý, některý; a) = dva (nevíce): 1am
vue dies altergue processit V i minul den,
i minul den druhý; B) — ten onen, ně
kolik: versus paulo concinnior unus et
a.; — alterum tantum jednou tolik,
dvojnásobný počet: «ltero tanto (abl. roz
dilu) čongtor No jednou tolik, dvakrát
delší; b) (na označeníúplnépodobnosti)dr uhý:
a. parens C; a. Verres C; (o přátelích)a
ego C druhé nd:n“3 (se vztahem k osobě třetí):

est enim čs, V est čamguam a. idemC druhé „sám“, druhé „já“; 2) druhý,
opačný, protivný; změněný: amicis
suis potestates dederant, altevrius fac
tionis principes interfecerant N; metutt
secundis alteram sortem JFboji se ve
štěsti opačného losu (t. neštěsti); če spe
culo vědes alterum JH změněného; 3)
druhý, bližní: cu: placet altertus, sua
nimirum est odio sors IH; (zvl. se zápo
rem)ne sit te ditior alter HHžádný druhý,
nikdo jiný.

altercátio, ones,f. [altercor] 1) (živá,
prudká) výměna slov, hašteření se, hád
ka, váda: ab orationibus in alter

c
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cationem res vertit L; per altercatt
onem LT v hádce, hádajice se; cum
altercatione congredi I utkati se hád
kou, dostati se do hádky, pohádati se:
2) (t. t. v mluvěsoudní) hádání se spor
ných stran (tvrzení a vyvraceni) před
soudem.

altercor, ari, atus sum [alter] ve
slovech, v řeči se střídati; 1) hádati
se, vaditi se, hašteřiti se: sedemus domi
mulierum ritu inter nos altercantes [
jako ženy mezi sebou se hašteřice; 2)
metaf.altercante libidinibus pavore H
an strach se střídá, ve sporu jest 8 vášní.

alterno, dre, dvi, dtum [alternus)
jedno po druhém konati; 1) střídavě či
niti, střídati, měniti: di alternantes
proelia miscent V navzájem boje svá
ději; a. vices Ó měniti úkol, rod; 2)
metaf, střídavě, jedno po druhém, na obě
strany uvažovati, rozpakovati se:
haec alternanti poťior sententia visa
est V (srov. Hom. ©0e dÉ ol goověovu
dodaaatTo zéodtov elvat).

alternns, a, um [alter] jeden po
druhém, střídavý, vzájemný: alterna
bracchia ducere O střídavě ramena při
tahovati (při plování); alterno pede ter
ram guatiunt I střídavě nohou (jed
nou po druhé) tepají půdu (při tanci):
Aenean alternos nitentem cuspide gres
sus | Aenea opirajícího střídavě kroky,
opírajícího se Krok za krokem o kopí;
hunc et Persea alterno vultu spectans O
střídavě pohližeje; alternis crinibus tm
mixti anyues O střídavě do vlasů vple
teni, ve vlasech propletení; carmen alter
num Ó báseň, v niž se střídá šestiměr
s pětiměrem, báseň v elegickém rozměru,
elegická; elegie; alťerna notare (carmt
na) V píseň jako střídavý zpěv zazna
menati: alternae deceptus tmagine v0
cis O hlas opětujicí se, jenž se opáči;
(t. t. v mluvě soudní) reicere alterna con
silia; alternas civitates Č; alternos iu
dices; (vylosované) soudce střídavě na
vzájem zamitati; (neutr.plur.subst.) alterna
logui cum algo !Í s někým rozmlouvati;
amant a. ČCamenae V střídavý zpěv. —
Odt. abl. Isol. alťernis v platnosti adv. stří
davě: sed tamen a. labor facilis V stři
dáš-li setbu; a. cessare novales V oh
rok.

altns

alter-uter, alter-utra, alter-utrum
(buď se akloňuji dle půvoca obě části a píší se od
sebe. neb se skloijuje pouze uter a pokládá se celek

za jednoslovo)jeden ze dvou (z obou):
a. eorum Č jeden z nich (dvou):
jiliis Ú; ex his L.

Althaea, ae. f. [ A4Baia] choťOine
ova, matka Meleagrova Ó.

altilis, e [alo] krmený (zvl. o drů
beži). Odt. subst. alťilěs, tum (sc. aves)
krmená drůbež.

alti-sonns, a, um [alte a sono) vysoko
zvučný,vysokohlučný, vysokohřmici.

alti-tonans, ntis, adj. [alte a tono)
vysokohřmicí.

altitůdo, čnis, f. [altus] £ 1) výš
ka: muri; monfium; 2) metar.veli

Kost, vznešenost: anim; 1 1) hlouba: fluminis; maris; 2) metar.hlubokost,
utajenost, (v sebe) uzavienost, nevy
zpytatelnost: a. ingent 9; a. antmi
TČ zarytost; tn altitudinem conditus T
sám do sebe se zaryv, sám do sebe uza
vřen.

altivoláns, antis, aaj. [alte a volans)
vysoko létající; subst.isot. alťivolantez, f.
ptáci Enntus u ČC

altor, oris, m.
stoun.

altrix, čcis,f. [altor] živitelka, pě
stounka: terra altriz Ulixi V mateřská,
rodná země; —=sr:e. kojná.

1. altuu, ad, UM part. perf. pass. od alo
(v. t.).

2. altns, a, um (vl. part. perť. pass. od
alo „výživou, vychováním vyrostlý“) I
(měřiczdolavzhůru) 1) vysoký; do výše
se pnoucí, strmíci; (jsoucí) ve výši; vy
soko ležící: uť guaegue est altissima
tellus O právě nejvyšší body země; sta
bula alta ferarum V vysoký ukryt zví
řat (o vysokém lese); maerentes altum
cinerem ruebaní W popel vysoko naku
pený, hromadu popelu prohrabávali; stgna
alta O vypuklé ozdoby; čgns altus O
vysoko šlehajicí, plápolající, postguam
alta guterunt aeguora V vysoko se
vzdouvající: so/ altisstmus O slunce ve
výši polední; fugit alta O prchá vysoko
vzduchem; (o městech) vysoký, strmý:
Roma V; Troia V (srov. Mom."[Aiog ai
nev) ; =- subst. neutr. VÝŠE, výšina:
avrcu alta petens V do výše míře; T'oes
alta tenent V výšiny hradeb, cimbuří;

lalo] živitel, pě



alucinor

ordo senatorius guasi editus tn altum
C; — spec. výše nebeská, nebe: Afaiů
gemitum demittit ab alto V: altum pe
tiere nidis vehctis V k nebi, do výše
vzlétli; 2) metaf.a) vysoký: praecipi
tari ex altisstmo dignitatis gradu €
altisstma fortuna Ču. nejvyšší stupeň
štěsti; Carthago altiov Italiae vuinis H
vyšší. vyvýšenější, mocnější; alta spe
rare I. chovati veliké, smělé naděje; ni
mis alta cupere S bažiti po nedostiž
ných věcech; altisstma cupere IT: spec.
u) (duchem, smýšlením) vysoký, povzne
šený, vznešený; hrdý: vir excelsus
et altus et humanu despiciens Ú; altus
Iuppiter V; ab alto Aenea H; alto vultu
dona. retcere H s hrdou tváři; ctrcum
tulit alta oculos O hrdě vzpřimena, hrdě
stajic. Hi 1) (měříc shora dolů) a) h lu
boký: agger altiore agna contineré non
posset Čs pro větší hloubku vody; altum
vulnus V; tellure sub alta O hluboko
pod zemí; alta (praea.) theatri funda
menta. locant V v hloubce umisťuji, hlu
boké kladou základy; (subst.neutr.) h Iu
bina: alta pelag V; — spec. hlubina
mořská, hluboké, širé moře: tn altum
vela dare VH na širé moře se pustiti,
zyplouti; čerris iactatus eť alto V na
zemi i na moři; altus alta petens V vy
jižděje na širou hladinu (vodní); h) metar.
hluboký: somnus altus ILL hluboký,
tvrdý, tuhý spánek; sopor; guies3 st
lenttum VO; — spec.(jsoucí) hluboko
uvnitř, vnitřní: manet alta mente re
postum V hluboko v srdci; premit al
tum corde dolorem V taji hluboko v srdci
bol; altior pavor Ť hlubši, větší strach;
alta disstmulatio Cu hluboko skrytá,
veliká přetvářka; altior tracundia T
zarytější hněv; 2) (též o směru na povrchu
od obvodu dovnitř n. naopak) a) hluboko, d a
leko (dovnitř)zabihající: portus a. V
hluboko do země vnikajicí; ex alto luco
V z nitra, z vnitřku háje; h) metaf.
(časem do minulosti) daleko odlehlý,
starý, starobylý, prastarý; (staroby
losti) ctihodný: genus alto a sangutne
Teucri V; — (subst.neutr.) dálka: guidď
causas petis ex alto V z dálky, zda
leka; ex alto repetere C.

alucinor (alť. tvar Aa?...)
dri, dtus sum blonzniti, tlachati.

alumna, ae, f. chovanka,

.„ starší

amábiliter

alumnns jalo) pův.adj.: alumnum nu
men Ó vychovaný (od ni) bůh, (jeji)
božský chovanec. — Zprav. subst. alum
nus, č, m. chovanec: čegionum a. T

(o Kaligulovi); a. sutrinae tabernae TTchovanec ševčirny, ševcovský učedník;
spec.©) chovanec, syn: Paeligní vuris
a. O; B) žák: Platonis alumni C; 1)
mladé dobytče: Faune, parvis aeguus
alumnis Fl.

Aluntium, 72, 2. město na sev. po
břeží sicilském. Odt.adj. Aluntinus, a,
um aluntijský; subet.Alunftini, Orum,
m. Aluntijšti.

aluta. ae, f. kůže vydělaná (kamen
cem [alimen] na měkko), jircha.

alvárium, čz, n. [alvus] úl, oul.
alveáriun, správněaltarcum (v.t.).
alveolus, č, m. [snbst. demin.od alveus)

1) korýtko, necičky; 2) malé řečiště;
3) vrhcábnice [vysokým okrajem opa
třená, na niž při hře v kostky (alea)
kostky (čalť) byly házeny|; meton. hra
v kostky: guantum temporum alveolo
tribuunt .

alveus. č, m. podélná prohlubenina,
dutina: alvei naveum M trup lodi, bři
cho; alveí munantes per latera I; = spec.
a) koryto, necky; pánev, kotlik:fu
tans a. L; alveč tnformes L neťoremné,
hrubé necky (primitivní loďky neuměle ze
stromového pně vvhloubené); B) koryto
řeky, řečiště: fluminis a. VL; x) spo
dek, dno lodní: naves plamis alveis
fabricatae L; synekd.loďka, člun: (Chu
row) acetpit alveo Aenean V.

alvus, 7, f. dutina břišní, břicho:
curva compagidbus a. V; (Trotanus)
eouus pecitem attulit alvo V; summá
tenus extitit alvo O až po pás se vvno
řila; — spee.«) život mateřský; 5) ža
ludek: a. cibi et potionis est recepta
culum ČC; v) (místo obyč. alveus) trup,
břicho lodní: camaras vocant... la
tam alvum T.

Alyattés, čs n.
otec Kroisův.

amahilis, e [amo] 1) milování hodný,
láskyhodný, libezný, půvabný: ama
biles vatum chort H milené; 2) lásky
plný, laskavý, něžný.

amátbiliter, adv. [(ameabilis] 1) lásky
hodně, libezně; půvabně: libertas

b*

ei, m. král lydský,



Amalthea

dusit a. H; 2) láskyplně, laskavě,
něžně.

Amalthea, ae, f. AudAdera) Amal
theia, dle pověsti nymfa, jež mladého
Jova na Kretě vychovala; dle jiné po
věsti koza, jež svým mlékem Jova od
kojila. Roh její byl vřaděn mezi sou
hvězdí jako symbol hojnosti (cornu co
piae).

amandatio, čnis, f. [amando] od
stranění Ssočí, zapuzení

a-mando, re, avi, datum „od sebe,
pryč vykázati,“ odstraniti; spec. vypo
vědětťti.

Amánicus viz Amanus.
anias, antis, adj. [v!. part. praes.act. od

amo| milující; láskyplný, laskavý,
přátelský: (s gen.)boni cives amantes
patriae C vlastenci; amantisstmus rei
publicae ČC veliký vlastenec; — subst.
amáans, nťis, m., f. milovník, milenec,
milenka.

amanter, adv. [amans] láskyplně, la
skavě, přátelsky, upřímně: meltus et
amantius ille Ť' upřímněji onen (učinil);
guocum amantiseime vixerat (* v nej
větší lásce.

Amairtia, ae, f. město v jižní Ilyrii.
Odt.obyv. Amantini, runs, 74. Aman
tijšti Cs.

Amánus, z, m. pohoří mezi Syrií a Ki
likii (část Tauru). Odt. aaj. Amánicus,
a, um amanský.

amáracum, %,m. (častějšínež amara
cus, ©, m., f.) [dutdoaxov, dudoanod)
majorán Cat

amarantus, č, m. [dudoavroc ne
zhubitelný, nevadnoucí) amarant, la
skavec.

amaror, čris, m.
hořků chuť.

amarus, a- um 1) (o chuti) hořký:
sensus tudicat dulce, amarum Č slad
kost, hořkost; spee. (o čichu) čpavý, Ššti
plavý: fumus V; 2) metar.a) trpký, od
porný, nepříjemný, smutný: a. curae O;
a. rumor V smutná, neblahá zvěst; vita
a. trpký, trudný, klonotný život; amara
pondera senectae O strastné břímě sta
roby; subst.neutr. amara lemperare risu
1 hořkosti, trpkosti (života) mírniti smi
chem; a. curarum H; b) roztrpčený,
nevrlý, mrzutý, popudlivý: amariorem
me senectus facit C; ©) trpký, ostrý;

[amarus] trpká,
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urážlivý, jizlivý: eicta; scriptu O; a.
hostis V trpký, prudký.

Amaryllis, čďis, f. (ace. čďa, voe. i)
Jf. jméno pastýřky V.

Amarynthis, čis, f. příjmeníDiany,
ctěné v Amarynthu na Euboii.

Amasenus, 7, m. řeka v Latiu, po
bočka Ufenta (nyn. Amaseno).

Amasis (ace. zm, abl. 7 i €, u I též
Amastde), m. aezyptský král.

Amastris, ?dis, f. městov Paflagonii
(nyn.Amasserah). Odt.aaj. Amastriacus,
a, um amasterský: ora Ó pobřeží
pontské. '

Amaáta, ae, f. [„milovaná, milenka“]
jméno manželky krále Latina.

Amathůs, čnčís [Auaďodc]) 1) he
ros, zakladatel města Amathunta; 2) mě
sto na jižním pobřeží ostrova Kypru,
v němž Venus měla slavný chrám. Odt.
adj.a) Amathusius, a, um amathunt
ský: Venus; b) Amathůsiacus, a, um.

amator, Oris, m. (nomenagentisod amo)
milovník; -—spec. U) (v dobrém smyslu)
milovník, přítel, ctitel: urdbisa., ruris
amatores fŤ; 5) (s přihanou)milovník, zá
letník, zhýralec,chlípník: zners, vt
nosus, amator FH.

amatorie, adv. [amatortus] za milo
vaně.

amatorius, a, um zamilovaný; mi
lostný; záletný: sermo a. Č rozmluva
zamilovaných.

Amazon, onis, f. (Auašev) Ama
zonka, obyč.v plur. Am azones, um Ama
zonky, báječný kmen bojovných žen, use
dlý při řece "[hermodontě na sev. pobřeží
Malé Asie. Odt.adj. Amazonius, a, um
amazonský: securis; pharetra; A. vir
O (= Hippolytos, syn Theseův a Ama
zonky Antiopy n. Hippolyty).

amb- (am, an) [srov. Gugé] neodlučitelná
předpona, která ve složeninách značí: na obou
stranách; kolem, okolo.

ambactus, č, m. (keltské slovo] slu
žebník, man, vasal, lenník,

amb-ages, um, f. (v sing. jen abl. am
bage) [amů a ago) 1) oklika, zacházka,
bludná cesta, bludiště: variarum am
bage viarum V oklikou, bludištěm růz
ných cest; tectit ambages resolvit V blu
diště paláce odhalil; 2) metar.okliky
(v řeči), rozvláčnost: praebuimus lon
gis ambagibus aures O; missis ambagt



Ambarri

dus H bez okolků; —spec.«) okliky, klič
ky, vytáčky, úskoky: měťtere ambages
dictator tudet L nechati oklik, vytáček;
falst positis ambagibus oris vera logut
O bez klamných okolků; a. fallendae
jiďei exguirere L hledati vytáček ke
zklamání víry; 3) nejasnost, dvojsmysl
nost, dvojsmysl; záhada, záhadnost,
záhadná narážka: Aaud per a. I zřejmě,
neklamné, srozumitelně, přímo; per a.
řacere I. oklikamni, na polo prohoditi, na
pověděti;per a. effigies ingenii L skrytá
podoba, symbol, obraz povahy; čťacitae
a. I němá pokynuti obrazná, hádanko
vitá znamení; verum ambage remota con
didit O v temnou záhadu, temným dvoj
smyslem zakryl pravdu; čmmemor am
bagum Ó nepamětlivá záhad, hádanek;
Sibylla horrendas canit ambages V zá
hady, záhadné věštby.

Ambarri, črum, m. Ambarrové,
kmen keltský spřízněný s Ilaeduy, use
dlý na dolním toku Araru.

amb-edo, ere, ědi, čsum 1) ojidati,
ožirati, ohlodávati; pojidati: amůesas
absumere mensas V: 2) metaf.flammis
amůdesavobora V plameny scžehlé trámy.

Ambiani, orum, m. Ambiani, kmen
keltský, usedlý v Galii belgické při ústí
řekv Samary. Hlavní město jejich bylo
Samarobrira (nyn. Amičens).

Ambibarij, Orum,m. Ambibariové,
keltský národ v nyn. Normandii.

amb-ig0, ere, —, — (amd a ago) (vi.
s obou stran poháněti; jen metať. se dvou
stran o něčem přemítati) 1) pochybo
vati, býti na pochybách, na rozpacích,
v nejistoté,miti rozpaky: amůigitur
8 nepř. ot. pochybuje se, jest pochybnost,
jest pochvbno; non amůigitur nepochy
buje se, není pochybnosti; 2) (na zá
kladě pochybování o správnosti toho Či
onoho) příti se, míti spor; svářiti se:
de guo (fundo) nihil ambigebatur Č žád
ného nebylo sporu; a. de parte fintum
cum vicino I; id, de guo verbis amůi
gebatur I to, o čem slovy spor byl ve
den; vegní certamine ambigebant fra
tres /, sporem o vládu se nesnadnili bra
tři, o trůn se svářili; Žaud amůigam,
hicine fuerit Ascanius L nebudu se přiti,
nehodlám rozhodovati; (s ace. neutr.) am
bigrtur guid enim? H oč vznik:ů, jest
spor?
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ambigue, adv. [ambiguus] kolisavě,
obojetně, dvojsmyslně, nespolehlivě;
nerozhodně: a. agere T obojetně si po
činati; verbum a. positum C; a. cer
tare Ť.

ambiguitás, atěs,f. [ambiguus]dvoj
smyslnost,dvojsmysl.

ambiguus, a, um [amůigo] 1) na dvě
strany se klonici, mezi dvěma kolisavý;
obojaký, obojetný;dvojtvárný: (ovnější
podobě)puer vultu amůiguo HMchlapec
8 dívčí tváři; a. věri O o Kentaurech; a
virgo H (— sfinx); a. Proteus O měnicí
se brzy v tu, brzy v onn podobu, mnoho
tvárný, proměnlivý; amůdiguam tellure
nova Salamina futuram JH že dvojí,
dvojitá bude Salamis; a. favor L přízei
nachýlená k oběma stranám, obojetná;
agnovit prolem ambiguam V dvojí po
tomstvo; 2) metaf.a) kolisavý, pochybný,
nejistý; sporný: Žaud a. rex I nepo
chybný král; proeliůs a. T v bitvách se
štěstím nerozhodným (r. j. brzy vítězem
jsa, brzy poražen); amůiguo lapsu refluit
gue fluttgue O tok, o němž se neví, jde-li
ku předu nebo zpět; (s nepř. ot.) amůi
guum, precibus an tra mota Ó nejisto,
zda...; (subst.neutr.)non alias magis in
amůiguo Dritannia fuit T nebylo ve
větší pochybě, nebylo pochybnější držení
Britannie, panství nad Br.; spes et prae
mia in amůiguo T' byly pochybné, nejisté;
pro certis ambigua malebant T, — spec.
«) nerozhodný, rozpačitý: (s gen. vztah.) a.
umperandi T nerozhodný co do (převzeti)
vlády, nevěda, má-li se ve vládu uvá
zati; a. futuri T jsa na rozpacích stran
budoucnosti; a. pudoris et metus T ko
lisaje se mezi studem a strachem; a. con
stlii T nejsa rozhodnut, jsa na rozpacích;
5) dvojsmyslný, temný, záhadný, ne
jasný: spargere voces ambiguas V; a.
oracula C; %)nespolehlivý, nejistý,
pochybný: podezřelý: amůbigua fide esse
L býti nespolehlivý ve věrnosti; a. auc
tor O; domum timet ambiguam Tyrtos
gue dilingues V: 8) nejistý, pochybný,
povážlivý, nebezpečný: secunda
vum amliguarumague rerum. sctens
f' zkušený ve štěsti i nebezpečenství (ne
štěsti); amůiguae dom res T.

Ambiliati, orum, m.Ambiliati, malý
kmen keltský, usedlý při dolním toku
řeky Ligeru.



amb-io

amb-ió, Zre, (vě) 1%, itum [amůd-eo]
1) obcházeti: curru vectus ambibat
fundamina terrae Ó objižděl; — spec.
obcházeti vyhýbaje se, vyhýbati se:
deviis ttineribus ambiens patriam T;
2) metaf. obíhati, obkličovati: guis
(porticibus) templum amůiebatur T byl
obstoupen; cortex ambit uterum Ó obe
strá; mare ambit muros Ču obtéká;
ftuctibus terram Ó vodou obkličovati,
obtékati; terra amůita O kol obtečená;
clipei oras amdit auro V obehnal zla
tem, zasadil do zlata; silvas plagis Ó
kol lesů tenata rozestříti; unďigue am
Dientibus ramis Ču any větve se roze
stiraly; pluribus nuptis ambiuntur Ť
více ženami jsou obklopováni, mají více
žen; (dle jin. čtení) plurtmis nuptiis a.
ucházejí se o ně přemnohými nabídkami
k sňatku (t. j. přemnozí otcové přejí si
zasnoubiti s nimi své dcery); — spec.
obcházeti s úmyslem něčeho dosíci, jako
prosebník obcházeti, obcházeti si někoho,
obraceti se s prosbou, se žádostí,
prositi někoho:stngulos ex senatu amůdt

undonitebatur, ne... 9; te precemělcolonus FH; reginam a. ajfřatu V;
pulus facit e0s (magistratus), a guibus
est maxime amůitus C; superos a. O:
donec ultro ambiretur T až byl požá
dán, vyzván; a primoribus ambitus T
algm conubiis a. V u někoho o sňatek
se ucházeti; (zvl. o kandidátech) obcházeti
po voličích, aby jim dali hlasy, uchá
zeti se o úřad: vetustate familiae
fretum non valde amůire C.

Ambiorix, Zgis, m. náčelník Eburo
nův.

amb-itio, onis, f. (amůio] 1) obchá
zení; spec.obcházení uchazečů po vo
ličích, nadcházení si voličův, ucházenií
se o úřad (dovolené, zákonné; srov. am
bitus): gut per ambitionem sese probos
stmulavere S po dobu, v době svého
ucházení se; a. těmidu Ú; tanta exarsit
a., uť primores guogue civitatis pren
sarent homines L; 2) metať.a) ucházení
se o přízeň, vyhledávání přízně (lec
kdy zavržení hodné), bažení, touha po
přízní lidu, po oblibě u lidu; stran
nictví: a. scriptoris T; a. consulis L
touha konsulova po popularitě; b) cti
žádost: me a. ad honorum studium
duxit Č; ambitione laborat H stůně
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ctižádosti; = spec.marnivost, ješitnost,
honosivost;okázalost, nádhera: am
bitione relegata H bez honosivosti, aniž
se chci honositi; magna amditione Pla
tonem Syracusas perduxit N; funerum
nulla a. I; c) (horlivé) usilování
o něco(s gen.): gloriae; conciltandae pro
vinciae T.

ambitiose, adv.[(ambitiosus]ctižádo
stivě; marnivě; ze ctižádosti; z mar
nivosti; okázale: vegnum petere L, co
lere amicitias T; a. casum ferre T.

ambitiosus, a, um [amůditio]1) ob
cházejíci kol něčeho:hederis ambitiostor
H nad břečtan těsněji, pevněji obepina
jící, ovijejicí se; (obr.) amůbitiosa orna
menta vecidere JH okrasy bujně (nad
potřebu) vysoko se pnoucí, zbytečné; 2
metaf. a) ucházející se horlivě o úřady,
horlivý v ucházení se; přízně hleda
jící, po přízní se pachtící, dotěrný:
ita a. est, ut omnes persalutet Ú; am
bitiosis precibus petere T' snažnými pros
bami žádati, snažně prositi; ambitiosum
imperium T vláda, velení o přízeň se
ucházející; guoď (dictum, factum) modo
ambitiosum foret S jen kdyby na dosa
žení přízně bylo; r+umores ambitiosi T
řeči sobecké; amůitiosa mors T okázalá
smrt (již byla zamýšlena posmrtná sláva);
ambitiosum esse pro algo (alga re) za
přízeň něčí, za milost pro někoho se
ucházeti; pro nato mater ambitiosa fuit
(= ambit) O jala se prositij; b) cti
žádostivý; spec.marnivý, honosivý,
ješitný, chlubný, domýšlivý: serxus mu
ltebris a. T; turba ambitiosa sumus O;
honor a. O ctižádost, pocta závist vzbu
zující, pocta toužebně žádaná.

amb-itus, čs, m. [amůio) obcházení;
E 1) oběh: post longum saeculorum
ambitum T po uplynuti mnohých věkův;
spec.(konkr.)ohyb, oklika, zátoč: pro
perantis aguae a. per amoenosagros lf
okliky, zátoče vody (potůčku) spěcha
jicí...; 2) metaf.a) obcházka, zacházka,
oklika (v řeči): multos ambitus fece
rim, st omnia exsegui velim L; |) synekd.
okraj, kraj: cincto ratibus amůditu
(čacus) T'; spec.objem, obvod: castra
ambitu lato T; ©) (t. t. rhetor.) obvěti,
perioda (7reotodoc); II 1) obcházení po
voličích, (nedovolené, nezákonné) uchá
zení se oúůřad; vluzování se do úřadu,



Ambivaretií

rejdy volební, pletichy: legem de
ambitu tuli C; interrogati ambitůs (gen.
viny) S z pletich volebních k soudu po
hnáni byvše; a. suffragiorum T nezá
konné ucházení se o hlasy; 2) metaf.
ucházení se o přízeň, hledání přízně;
strannost; ctižádostivá dychtivost po
něčem;pletichy: a. uzgorius T pletichy
manželčiny; tudicum amůitu evaserat T
strannosti soudcův; amůditu remanendi
aut eundi I následkem pletich, které
rozhodovaly o tom, zda zůstati či jíti.

Ambivareti, črum, m. Ambivareti,
keltský národ usedlý jižně od. Senonů
po obou březích řeky Yonny, chráněnci
Haeduův.

Aibivariti, črum, m. Ambivari
tové, kmen keltský v Gallii belgické,
usedlý mezi řekami Mosou a Šeldou.

L. Ambivius Turpi0 [srov.ambi-včum
rozcesti) znamenitý herec v Římě, vrstev
ník Terentiův.

ambo, ae, 0 [srov.Gug] oba, oba
dva (spolu n. zároveň).

Ambracia, ae, f. [ AuGoaxia) (nyn.
Arta) město v jižním Epeiru při zálivu
stejného jména. Odt.a) adj. Ambracius,
a, um ambrakijský; b) subst. Ambra
ciota. ae, m. Ambrakian; ©) adj. An
braciensis, e ambrakijský.

Ambrones, um, m. keltský kmen.
ambrosia, ae, f. [duBoocia] 1) am

brosie, pokrm božský, jehož požívali
i koně nebešťanů; 2) mast bohův: spar
git salubris amůrosiae sucos V.

ambrosius, a, um [duBoóoioc] bož
ský, nebeský: comae

Ambrysus, ž, f. město ve Fokidě na
jižním úpatí Parnassu L.

umbubáiae, drum, f. [syrské slovo
'abbůbá píšťala) syrské pištkyně a ta
nečnice, bajaderky.

ambulatio, čnis, f. [ambulo] 1) pro
cházení se, procházka; 2) meton.místo
ku procházení se, procházka, chodba.

ambulo, are, dvi, atum a) intrans.sem
tam choditi; procházeti se; vykračo
vati si: Maltinus tunicis demissis amůbu
lat H; h) transit. cum Xergxes tantis co
ptis mare ambulavisset terramgue navi
gasset C mořem přešel, zemí se přeplavil.

amb-úro, ere, usst, ustum 1) (kolem)
opáliti, ožehnouti;spáliti: ambustus
tribunus ČCnapolo upečený tribun; amů
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ustus Phačthon JM bleskem spálený;
fama est esse libris ambustumpropriis
HH že spálen byl, že shořel vlastními
knihami; -— 8pec. (o ničivé sile mrazu) : amb
usti multorum artus vi frigoris T si
lou mrazu mnohým údy zmrzly; 2) metaťf.
ambustus a, um o tom, jenž pohořel,
pohořelý: collegae damnatione et sua
prope a. evaserat L pošramocen vyvázl
(ze soudu).

amellus, č, m. hvězdník (květi
na) V.

Ámenánus, %,m. řeka vyvěrající na
jižním úpatí Aetny (nyn. Indicello); tóž
adj. Amenana flumina Ó.

a-méns, enťi8adj.bez smyslu, bez roz
umu, jsoucí bez sebe; bezsmyslný; ší
lený, pomatený; pošetilý, nerozumný:
erat amentis pacem cogitare C svědčilo
o člověku šíleném, bylo šílenstvím ...;
a. Tullia per patris corpus capentum
egisse fertur L zběsile, ve své zběsilosti
kázala prý vozemjeti; ut Iroia arma
a. vidit V jsouc zmámena, jako zmá
mená; (s abl. causae) a. dolore bolestí roz
umu zbaven; a. metu; a. formidine;
(s locat.) amens animi V ve své mysli
rozumu zbaven.

amentia, ae, f. [amens] nepřítomnost
mysli, bezrozumnost, nerozumnost, ne
smyslnost, chování bezsmyslné; poma
tenost (na rozumu),šilenost, ztřeště
nost: mens sana cun. amentia confligit C
mysl zdravá zápojí se zběsilostí.

ámentum n. lépeammeutum, ž, n.
[apto v. apto) řemen na házecim kopí,
Švihel (smyčka na dřevci, jíž se uvádělo
přihodu kopivrotaci okolosvé podélné osy);
básn. amenta torguent V střely metají.

Ameria, ae, f. starobylé město v Um
brii (nyn. Amelia). Odt. adj. Amerinus,
a, um amerijský, z Amerie; A. muni
ceps C občan municipia Amerie.

Ameriola, ae, f. starobylé městečko
v Sabinsku.

ames, iťis, m. rozsocha (u tenat
k chytání ptáků), čihadlo: amite léví
rara tenait retia H na hladké rozsoše
řídká (8 velkými oky) napíná tenata
(sítě).

Amestratus, 7, f. město na sev. po
březí sicilském (nyn. WMestretta). Odt. adj.
Améstratinus, a, um amestratský.

amica viz amicus.



amice

amice adv.[(amicus]přátelsky, la
skavě, příznivě: ochotně, rád: a. pat
pertem pati H.

am-icio, Zre, —, ctum [amůda tacio|'
1) obhoditi,obléci, odíti: velis amicti,
non togis Č plachtami, ne togami odění;
fulvis amicitur ab alis Ó odivá se na
křídlech (péry, peřím); 2) metaf. oditi, za
haliti, zastřiti, zabaliti: nude amic
ti V; (s ace. vztah.) nude candentes ume
ros amictus HH.amicta vitibdus ulmus H
ovinutý, opletený; montes vitibus amicti
H obrostlé, zarostlé; guicouď chartis
amicitur ineptis IŤ cokoli se zabaluje
do papíru nepotřebného (do makulatury).

amicitia, ae, f. [amicus] 1) (sou
kromé) přátelství: a. magna Č vroucí;
spec. (politické) přátelství, poměr přátel
ský, přátelský svazek, spolek (na vý
boj i odboj): a. populi Itomani S ná
rodem římským; často ve spojení Societas;
foedus; 2) meton.přátelé: senator ex
tntéma Libonis a. T increpuit amict
tias muliebves T.

1. amictus, a, um viz amiceo.
2. amictus, Us, m. [amicio] 1) abstr.

odívání se; způsob odivati se, úbor,
ustrojení (se), kroj: amictum imitani
alcis C; 2). kenkret. (meton.) svrchní
roucho, oblek, plášť: Tyri amictus O
nachové pláště; capita Phrygio velamur
amictu V hlavy si zastíráme rouchem
fryžským; 3) metať.multus nebulae a. V
hustý obal, plášť, závoj mlhový.

amicula, ne, F. [subst.demin.od amica]
milápřitelkyně.

amiculum, %,». [amicto| svrchní
oblek, roucho, oděv; plášť.

amiculus, Z, m. [subst. demin. od ami
cus) příteliček; milý, roz milý přítel.

amieus [amo] I adj. a1MICUS, a, um
přátelský, příznivý, milostivý,mi
lostný, laskavý, nakloněný,oddaný
(alci): amicior lepší přítel, vice naklo
něn, oddanější: amicisstmus nejlepší při
tel, nejoddanější přitel; praesidium ami
ctsstmum Čs průvod nejoddanější, nej
věrnější; dives amico Ilercule If bohat
přízní, požehnáním Herkulovým; numeu
anicum V; amicas applicat aures JH
milostivěnakloní sluchu; portůs amici |
guam sibiů non siť a. HHjak málo si
přeje, jak sám sebe trápi; guid te tibi
reddat amicum HH co ti vrátí spokoje
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nost s sebou samým; amica luto sus JH
kalu milovná, jež v kalu ráda se brodi; =
spec.milý, drahý, libý, příjemný, při
znivý: Musis a. IH miláček mus; amico
ventoferri O; amica silentia lunae V
přátelské ticho Iuny; amico guae dederis
animo FI co své milé duši (= sobě) po
přeješ (srov. EfÁcG u Hom.): nec dis ami
cum est s inf. If ani bohům není milé;
K subst. 1) amicus, č, m. přítel (alcis);
též v superl.vegum amicisstmi nejlepší
přátelé: = spec.(«) přítel, příznivec: nec
potentem amicum largiora flagito H
(o Maecenatovi); 5) druh, 80udruh;
T) v plur. přátelé, spojenci (čestný ná
zev, jejž senát cizím knižatům a náro
dům udilel) často spojeno se socčt: 0) v plur.
přátelé— dvořané, rádci, důvěrnici;
družina (králova, knížecí): rvegesex ami
cis Alexandrí N; 2) amica. ae, f. u)
přítelkyně: £) milenka, milka: mater
amicam tmpuri fil seguebatur C.

a-misgT0,re, odstěhovati se.
Aminaens, -něus, a, um aminejský

(z krajiny Aminea v Picensku:: vzťes V.
Amusia, ae, m. (řeka) A misia (nyn.

Emže).
admissÍ0, Onis, f. [(amitto) ztrá ta.
Amisns, 2, f. důležité město na po

břeží Pontu (nyn.Samsun t j. (el)c "Aulu)
gov).

amita, ae, f. sestra otcova, teta.
Amiternum, 2, 2. město v Sabinsku,

rodiště dějepisce Sallustia (nyn.Amatrice).
Odt.adj.a) Amifernus, a, um amitern
ský; hb)Amiternmus, a, wm amitern
ský ; subst. Ainiterniní, Orum, m. Ami
terňané.

a-mitt0, ere, mist, missum vi. ode
slati; 1) (dobrovolně) pustiti mimo scbe,
propustiti, nepoužiti, propásti: fidem
a. N pozbýti poctivého jména; metion Ču
pustiti mimo sebe, zaplašiti: tempus, occa
stoném nevyužiti, propásti, promeškati;
amissos obliviscere Graios V pnsť (nech)
a zapomeň: 2) (bezděčně) pustiti, ztra
titi, pozbýti, přijíti o něco:oculos Cs
přijíti o zrak, pozbýti zraku, oslepnouti;
anímam a. S pozbýti života: cawsam,
litem ČÚ prohráti při: sensum human
tatis a. Ú cit lidskosti ztratiti: onesta
tem omnem a. Č ztratiti poctivé jméno.,
státi se bezectným; častosmrtí ztratiti
někoho: amissi milites fame aut frigore



Ammon

L; — subst. neutr. ármissa, črum, ztra
cené, ztráta: a. recuperare N.

Ammón viz Hammon.
amni-cola, ae, m. f. [amnis a colo)

při řekách bydlící, rostoucí: salices O
pobřežní.

amniculus, ž, m
ns) říčka.

amnis, 18, m. (v abl. obyč. -€, ale též -2)
1) bystřina: ruunt de montibus am
nes V; 2) (velká) řeka, veletok: a. Jihe
nus T; Amisiae laevo amne T na levé
straně řeky, na levém břehu; 3) proud,
tok: secundo amne po řece, po proudu;
adverso amne proti řece, proti proudu;
piscost amnes Ó rybnaté proudy řek;
Ocerní amnes V; +) vásn.voda: Fusum
labris splendentibus amnem inficit V
(jím) napustila vodu nalitou v lesklém
kotliku; aguat alte spumis ,exuberat a.
V proud vody.

amo, dre, avi, atum 1) (přátelsky)
milovati, jeviti lásku, rád míti; libo
vati si, zálibu míti včem; kochati se
čím (algm,alad): ceteris odto est, ad hts
amatur Č; a. patriam; ottum;litteras;
st nos di amant L přejí-li nám bohové;
amat tanua čtmen FI v. milnjí dvéře práh;
rády zůstávají dvéře zavřeny; (v mluvě
konversační)ceera, amabo (te), Ciceronem
budu tě míti rád — buď tak laskav, pro
sím snažně; st me amas, paullum hic
ades II chceš-li mi učiniti něco k vůli,
máš-li mne rád; ea, guae res secundae
amant S co štěstí rádo má (mívá) v zi
pětí; (s inf.) guae tra fieri amat S co
(které zjevy) hněv růd má; umůram
amant consoctare If stín rády sdružují;
hic ames dicí pater I zde raději buď
zván otcem; amet pacare timentes ll
vid upokojuj, potěšuj: axarumperrumpere
amat (— solet) saxa I prorážívů; =
(o láscemilostné)milovati, býti zamilo
vání amans, nťís, m. (v. t.) milovník;
amata, ae, f. milenka, milka.

amoenitas, aťis,f. [amoenus| 1) pů
vabná, rozkošná, romantická, malebná
poloha, krajina: riparum a. Ču pů
vabné břehy; 2) metaf.půvabnost, roz
košnost, příjemnost: a. vitae T rozkošný
život; a. naturae Ču libeznost přírody.

amoenus, a, um vl. o tom, co lahodí
zraku 1) (o mistech a krajinách) krásný,
půvabný, rozkošný,maleb ný, hezký,

[subst. demin. od am
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příjemný; subst. neutr. plur. amMoena
Asiae T rozkošné krajiny Asie; a. dí
tovum Tlíbezné pomoří; 2) metaf. ro z
košný, líbezný, utěšený, příjemný.
Jtoves umoenae vosae IŤ; a. ingenium T
příjemná, vlidná povaha; cultus amoe
nior, guam virginem(Vestalem) decet L
šat příliš ozdobný.

á-molior, črt, žťus sum [srov. moles)
1) (namáhavě)odvalovati,odstraňovati:
obstantia silvarum a. T: 2) metaf.od
straňovati, odklizeti: tuvenemT
Octaviam uxorem T; al oculis morta
lium amolita natura est Ču přirozenost
je odstranila s lidských očí; crimen a
partibus Vůtellii amolitus videbatur T
vinu odvrátil; amoltor nomen meum L
Jméno svě, sebe nechávám stranou.

amomum, %,n. [Guouov] amomum,
a mom, rostlina rostoucí pouze v zemích
východních, z níž byl připravován vzácný
balsám: sucus amomť Ó.

amor, Oris, m. [amo] 1) láska;
(v plur.) city lásky, horoucí láska; ny
jicí touha (lásky), milostné pletky; =
spec. touha, žádost, žádostivost: a.
fraternus C láska bratrská, k bratrovi;
a. meus Ó láska ke mně; (s gen. subj.)
elus erga me a. C; (s gen. obj.) a. suč JH
sebeláska; a. spiritiis Ču lůska k ži
votu; a. pugnae bojechtivost; a. poenae
pomstychtivost; a. hadendi O lakota; (básn.
též s inf.) amor casus cognoscere nostros
V; a. tn rem pudlicam; a. erga nos;
a. adversus libertum T; 2) meton.
a) milostná píseň: čenerovumlusor
amorum O: b) lůska, miláček, mile
nec, milenka: amores vestrí, IL. Anto
mus ČC;3) personit.bůžek lásky, Amor,
Milek, syn Venušin: aliger A. V.

Amorgos (-us), 7 f. ["Auoovoc] je
den ze sporadských ostrovů, jihových. od
Naxu.

amoti0, Oxis, f. [amoveo] oddálení;
odstranění: a. doloris C.

A-MOVEO, čre. móvi, můtum 1) (něčim
hýbaje) odstraniti, (stranou) odkliditi:
poculum Ču; sacra al hostčum oculis
L: amoto patre T' za nepřítomnosti otco
vy; erercitum ab urde círcumsessa L
vojsko odvěsti; se a. L vzdáliti se; =
spec.(4) odciziti: loves per dolum amo
tae IH; B) odstraniti, vypověděti, vy
hostiti amotus Čercinam XIVněkoho ;



Amphiaraus

annis exXiltum toleravit T; 2) metaf.od
straniti, odkliditi: culpamab eo Č
viny zbaviti; amoto luďdo H nechajíce
žertu stranou; dellum a., metum L od
vrátiti.

Amphiaraus, %, m. [Arupiáoaoc)
panovník v Argu a věštec. Když se vra
cel z výpravy „Sedmi (knížat) proti The
bám“, byl zemí pohlcen. Odt. patronym.
Amphiareiades, ae, m. Amfiaraovec
(Alkmaion, syn Amfiaraův).

amphibolia, ae,f. [čGupiBokia)dvoj
smysl.

Amphictyonés, um, m. [dugixrTŮo
vec okolní sousedé) Amfiktyonové,
jednota kmenů sousedních kolem svatyně
jako středu. Účelem amfiktyonií byla
ochrana chrámu, ale měly i mezinárodní
význam politický. Nejznamenitější byla
jednota delfská.

Amphilochi, črum, m. Amfilocho
vé, obyvatelé krajiny, zvané Amphilo
chia, ae, f. v sev.-záp. Aitolii. Hlavní
město slulo Argos Amphilochicum.

Amphilochus, 7, m. [(AngpiAozo)
bájeslovný věštec, syn Amfiaraův.

Amphi0n, ons, m. [Augiov) syn
Diův a Antiopin, bratr Zethův, manžel

Niobin, čarovný hudebník, zakladatel a
opevnitel Theb. Kouzlem jeho hry na
lyru balvany samy prý se hýbaly. Am
phtonis arces O (— Theby).

Amphipolis, is, f. [AugiroZig) město
v Makedonii. Jméno pochodí odtud, že
leželo mezi dvěma rameny řeky Štry
monu.

Amphissa, ae, f. "Augiooe] hlavní
město v krajině Lokrův ozolských. Odt.
adj. Amphissius, a, um, amfisský: A.
sara Ó úskalí amfisské, lokerské před
hoří v dolní Italii, v Bruttiu.

Amphissus, č, m. syn Apollonův a
nymfy Dryopy.

amphitheatrum, 2,1. [(GupidéaToo0v]
amfitheatr, kruhové divadlo pro štva
nice dravé zvěře a zápasy šermířské (gla
diatorské). Kruhy sedadel zvedaly se te
rasovitě nad sebou.

Amphitritě, čs, f. [ Augiroirny) pa
novnice mořská, dcera Nereova, manželka
Neptunova; meton. moře Ó.

Amphitryón, ón's, m. "Augiroúvv],
manžel Alkmeny, thebské matky Hera
kleovy, král tirynthský. odt. Amphitry
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Oniades, ae, m. Amfitryonovec (= Her
kules).

amphora, ae, f. [Ó dugooeús) am
fora; 1) dvouuchá nádoba, džbán
(báňovitý 8 hrdlem štíhlým, dole obyč.
zašpičatělý) sloužící nejvíce k uschování
vina: Laestrygonié Bacchus tn amphora
JÍ víno formijské. — Hrdlo amfory vínem
naplněné bylo opatřeno korkovou zátkou
a smolou zalepeno. Amfora opatřena ná
pisem a postavena do hořejšího patra,
aby tam víno kouřem zdola vystupujícím
nabylo větší lahodnosti: corticem adďstric
tum pice dimovebit amphorae fumum
bibere institutae consule Tullo H; 2
a) míra pro tekutiny= 2 urnae = asi
26 1.; b) míra k měření nákladu lodního,
tuna (26 kg): navis plus guum trecen
tarum amphorarum (i amahorum) L.

Amphrysus, ž, m. ["Augovoos] po
břežní potok v Thessalii, při němž Apollo
pásl prý skot králi Admetovi. Odt. adj.
Amphrysius, a, um, amfryský: A.
sara O o předhoří Zefyriu v území Lo
krův epizefyrských v jižní Italii, kteří
se tam přistěhovali z Thessalie; (dle jin.
čtení: Amphissia (v. t.) saxa); Amphry
sta vates V o Sibylle, jejiž věštecké na
dšení pocházelo od Apollona.

ampla, ae, f. držadlo, rukověť;
metaf. podnět (k útoku na někoho): a.
nancisci (.

ample, adv. [amplus] 1) objemně, roz
sáhle; 2) hojuě, valně, bohatě: eror
nat a. triclintum (Ú; munera amplis
stme missa Čs přehojně; agros militibus
amplissíme dare (Ús; 3) vznešeně,
skvostně,nádherně, skvěle: amplis
stme ejfferri velmi skvěle, s velkou
nádherou býti pohřben. ——Kompar. ill)
plius viz zvlášť.

amplector, %,amplexus sum [plecto,srov.| GugumrÁExe]vl„kolněčehose
oplésti““;1) obemknouti.ovinouti: sara
manibus L držeti se skal rukama; cor
pora natorum serpens amplexus V ovi
nuv 8e kol tid; = spec. «) (z lásky) objí
mati, bráti v náruč, do náruči: filtum
L; dextram Ču uchopiti pravici; £) ob
jiímati, obkličovati, obsáhnouti: čer
ras marta amplectuntur L obkličuji, ob
lévají; amnes aliguantum agrit amplext
conjluunt L značný kus země obkliču
jice; niurus amplectitur LXX stadia Ču
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má v objemu; čerra amplexa est artus
O obkličila; nox tellurem alis amplec
tituy V křídly obkličuje, zahaluje; (obr.)
magnam Brigantium partem aut victo
ria amplexus est aut bello I' obklíčil;
amplexus (t. bello) civitates trans Dodo
triam sttas I; 2) metaf.a) oblibovati
si, milovati, vážiti si: emperalor ma
gis eum tn dies a. S; alcis amicitiam
a. T; rem publicam a. Č obec v náruč
pojimati; nemis a. plebem ČCpřiliš hor
aivě se ujímati lidu; se a. přáti si; mor
(is poenam removet, ceterovum sup
vlictorum omnesaceibitates amplectt
tur C zamítá — trestů krutosti schva
luje; b) mysli objímati, obsáhnouti, uva
žovati, přemitati: omnia consilto C;
animo a. Č; e) (slovy, výkladem) ob
sáhnouti, zahrnouti; ličiti,pojedná
vati o něčem: guoď virtutis nomine am
plectimur C; guos lex matestatis am
přectitur Ť zahrnuje, v ochranu béře;
guod ego pluribus verbis amplecterer C.

amplexor, ari, tus sum [verb.intens.
treguent. od amplector| 1) opět a opět n.
vřele objímati: (Curto) cum Verre con
ststit, hunc amplexatur Ú; 2) metať.v ná
ručí chovati něco, držeti 8e čehokřečo
vitě; Ipěti na něčem: st tsťta, guae ample
gamini, retinere voltis S; ottum a. C
animi cognitionem a. C dbáti o pozná
vaci mohutnost ducha.

1. amplexus, a, um viz amplector.
2. amplexus, Zs, m. [amplector] 1)

obemknuti,sevření, semknutí,objetí:
(anguis) longis amplexibus illos necat O;
excutit amplexůs (Aletdes) Ó vyprosti
se z objetí, ze sevření (při zápase); =
spec.objetí (z lásky): dare amplexus
O objímati, amplexumgue petit O obji
má ji; te amplexu (dat) ne sudtrahe
nostro V nevyhýbeojse objetí; avidis am
přexibus haerent Ó v dychtivém, vrou
cím objetí jej drží.

amplificatio, dnis,f. [amplifico] zvět
šení,rozmnožení, rozhojnění.

amplificátor, Oris, 1. [amplifico]
zvětšovatel, rozmnožovatel,zvele
bitel.

amplifico, re, avi, dtum [amplusa
facio| 1) rozšiířiti, zvětšili:aedis fovis
amplificata L; urbem a. C; 2) zvůtšiti,
rozmnožiti, rozhojniti: opes (Ú;
patrimonium Č; 3) metať.zvětšiti, zvý

amplius

šiti, zvelebiti: rempudlicam C; aucto
ritatem C.

amplio, re, avi, atum 1) [amplius
dále, ještě jednou| (na soudě)ve věci ne
jasné slovem ampltus nález odložiti,
odročiti: causam a. Č; reum a. L
přelíčení s obžalovaným odročiti; II)
[ztotožněním se slovesem amplare od am
plus| — amplifco: zvětšiti, rozmno
žiti: a. rem H rozmnožiti majetek.

amplitudo, čnis, f. [amplus) 1) roz
lehlost,rozsáhlost, prostrannost, ve
likost: stmulacrum moďica amyplitu
dine C; a. urdis ČL; a. templi L velko
lepý chrám; 2) metať. a) velikost, ve
likolepost, znamenitost, nádhernost:
a. ret publicae C; rerum gestarum a.
N velikolepé, veliké činy; bh) vážnost,
důstojnost, velebnost: auctoritas
atgue a. C; templum dignum amplitu
dine tua L chrim důstojný tvé veleb
nosti; Aumalitatem cum dignitate de am
plitudine contendere C že nizkost zá
polí 8 důstojností o svrchovanost (jevící
se v držení nejvyšších míst v obci).

amplius kompar. I (substantivně)více,
větší počet: dare a. C: (s gen. part.) a.
negotit více práce; a. obsidum Cs; a.
fr umenti Čs; II (adverb.)1) dále, déle,
více: Metellus a. opintone morabatur S
nad očekávání déle; ne a. morando Scau
rum incenderet S dalším prodléváním; =
(t. tv mluvě soudní, kterým předseda
soudu ve věci nejasné odročoval roz8u
dek na dobu pozdější) cum consules re
audita „ampltus“ de consslit sententia
pronuntiassent C bude pokračováno; 2
a) více, u větší míře, větší měrou:
multo etiam a. Cs; hoc (eo) a. S nad
to, tím více; b) (u čísel) více než (bez
guam i s guam): amplius (oguam) du
centi ceciderunt; a. sunt sex menses C;
a milibus non a. XII Čs v dáli ne vice
než 12 tisic kročejův: (s ablat. kompar.) a.
horis sex pugnare Čs; ©) (ještě) vice,
(ještě) dále, ještě nad to, mimo to; (se
záporem)déle ne, již ne (více): gued
vultis a. Č čeho pak ještě si přejete;
guid est guod tam a. expectes Ú; et
alia a. S a jiné nad to; cum a. nemo
occurreret Ču když již nikdo vstříc ne
přicházel; nec iam a. ullae apparent
terrae V a dále žádné země; nihil a.
nic více, pouze to.
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amplus, a, um. 1) prostorný, pro
stranný, objemný, rozsáhlý, rozlehlý;
velký: a. domus C; atria ampla V;
ampltor ceteris insula; admodum a. et
ercelsum signum C socha velmi veliká;
ter a. Geryones H trojnásob obrovský,
trojtělý, (tří obrovských těl): 2) velký,
hodný, valný, značný, hojný, bohatý,
znamenitý: peditatus ampliores copiae
C; numerus amplior vero (abl.kompa.)
S počet větší nad skutečnost, než sku
tečně, commeatus amplior spe S větši
nad očekávání; pecunia amplisstma Č
velehojné, přehojné jmění; děnittas ha
bere tribus amplas regibus F dosti hojné
pro tři krále; praemia parum ampla C;
3) metaf. A) (0 věcech) velký, velkolepý,
vznešený, skvělý, nádherný, skvostný.
slavný: guo militibus animus ampltor
esset L aby vojíni měli větší srdnatost:
locus ad agendum amplissimus C nej
vznešenější; honores amplissimi C nej
vyšší, největší, nejvznešenější hodnosti;
amplisstma gloria C; verdis amplisst
mis gratias rigere L nejslavnostnějšími
slovy: funus a. slavný pohřeb; amplum
Tuscis ratus I. za vznešené pro Tusky
pokláda je, soudě, že jest Tuskům ke cti,
k slávě; b) (o osebách) vysoký, vzne
šený, vážený, slavný, slovutný: ge
nere copitsgue amplisstmus Čs nejurozo
nější a nejzámožnější; homines amplis
stmi C velevážení; hoc studium pavví
properemus et «ampli IH nizcí i vzne
šení; = spce. (titul) nejváženější, velevá
žený: ordo amplřsstmus ČC o senátu;
amplisstmí ordines C (t.j. senatores,
eguites, tribuně aerari).

Ampsancti (se.Žacus)jezero v Samniu.
Ampsivarii, órum, m. germánský ná

rod, usedlý při dolním toku řeky imže 7
ampulla, ae, f. [subst. demin. « am

phova, ob. ampora z řec. dupoceťc)
1) baňatá láhvička na olej, mast a
ličidlo; 2) metať. nadutost, bombast
(řeči):proicit ampullas F odmítá slova
bombastická (srov. v témž výyzn.řec. AŇxv
Vod).

ampullor, ari [ampulla) 1) užívati
láhvičky na ličidlo; 2) metaf. nabubřele,
bombasticky mluviti.

amputiitio, onis, f. [ampulo) ořezá
vání uřezávání, oklešťování (srov.
„amputace““).

76 amystis

am-puto, are, dvi, dtum 1) ořezá
vati, oklešťovati;vyřezavati: vitem
ferro C; vůb.uřezávati, utinati: falce
ramos amputans If; manum gladio Ču;
caput I"; (obr.) in ret publicae corpore
guidguid est pestiferum C (srov.„ampu
tovati“); 2) metať.omezovati, zkraco
vati, zmenšovati: a. numerum legio
num T.

Ampycus, ž m. 1) kněz Cereřin při
dvoře krále Kefea; 2) Lapith, otec věštce
Mopsa. Oat. Ampycides, ae, m. Ampy
kovee (— WHopsus).

Ampyx, cis, m. 1) druh Pineův; 2)
jméno Lapitha O.

Amsáaneti viz Ampsancti.
Amsivarit viz „Impstvarti.
Amulius, čz, m. král města Alby Lon

gy, mladší bratr Numitorův.
amurca, ae, f. (duóovn] kal, rmut

olejný (který při lisování oliv nejprve
odtéka).

Amyclae, rum, f. [Anůzáai] Amy
kly, starobylé město v Lakonii, jižně
od Sparty, rodiště Dioskurův, Heleny a
Klytaimestry. Odt.adj. Ammyclaeus, a, um
amykelský: fratres O (= Dioskurové);
(bůsn.)spartský, lakonský: canms V.

Amyclides, ae, m. Amyklovec
(= Hyakinthos, syn Amykla, mythického
zakladatele Amykel).

Amvcuš, z, m. 1) syn Neptunův, král
bithynský V; 2) Kentaur Ó.

amygdala, ae, /. [duvydadř) man
dloň.

amygdahum, %,n. [duydaAov] man
dle (plod).

Amymone, čs,f. ((Auvivy) 1) Da
naovna, milenka Neptunova; 2) pramen
a potok nedaleko Argu (dle ni nazva
ný) O.

Amyvyntas, ae, m. (Autčrrac „oblůj
ce“; srov. Gt.Úva)) jméno několika králů
makedonských. Zvl.Amyntas II., otec Fi
lippa makedonského. oat.. Amyntiades,
ae, m. Amyntovec.

Amyntor, orčs, m. (ÁuÚvTOP; srov,
duůve) král Dolopův, otec Foinikův. 0dt.
patronym.Amyntorides, ae, m. Amyn
torovec (— Foinix).

amystis, zdis, f. [MUGTIC,srov.W
oči zavírám, ustivám) vyprázdnění po



Amythaon

háru jedním douškem (bez přestání); ne
mírné piti.

Amythaon, ons, m. syn Aiolův, otec
věštce Melampa. Odt.adj. Amythaonius,
a, um Amythaonův, Amythaonovec.

dili rozlučovací Částice tázací; 1) uvozuje
druhý člen otázky rozlučovací (přímé i nepřímé):
utrum — an; -ne — an; — an zda
(zdali) — či; -ne — an non: — an non
zda (zdali) — čili nic (čili ne); guiď fa
ctam, roger, anne (= an) rogem Ó. Též
třetí (čtvrtý) člen bývá připojen částici an: id

non traditur, aetate an dignitatibus suis
virorumvé an sorte lectae sint L. 2)
První člen rozlučovacíi otázky nevyjádřen, ale roz
umí 86: a) otůzku 8 AN dotvrzuje neb vyvrací
výrok předošlý:Či Snad: čpse percussit,
an aliis occidendum dedit? C; b) po
předchozíotázce an — ne-li (či snad): Ouid
beneficiis provocati facere debeamus?
An imitari agros fertiles ——„Č; 3)
v jednoduché nepřimé otázce an — zda, -li:
guis sciť, an adiciant tempora di FH;
exspectabat, an wdi Pompetus esset L;
4) Aaud scio (nescio), an; dubito, an;
dnuůtum(est), an; incertum est, an: ne
vím, pochybuji, ne-li .., zda ne ..,
snad (ano), asi, trvám, bezpochy
by: nescto an non snad ne; nescio an
nemo snad nikdo; nescto, an nunguam
snad nikdy; an tmperere noluisset, du
dbtum T pochybno, chtěl-li, stěží chtěl
se státi císařem; 9) (— sive n. vel po
ttus) Themistocles cum ei Simonides
an guis alius artem memoriae pollice
retur C Simonides neb někdo jiný; sčve
fatali vecordia an ratus T buď — buď,
aneb.

Anaces, cim, m. |srov. Grač vladař)
vladaři, vládcové, knížata (příjmi Dios
kurův).

Anacharsis, dis, m. skythský kníže,
jenž za dob Solonových cestoval po Řecku.

Anacreon, onťis, m. ["Avaxoéov| řec
ký básník Ivrický z Tea, * 559 př. Kr. —
+ 478 př. Kr.

Anágnia, ae, f. starobylé město Her
niků v Latiu (uyn.Anagní). Odt.adj. Aná
gnimnus, a, um anagnijský; obyv.And
Snini, orum, m. Anagnijští.

anagnostes, ae, m. |dvayvaarnc)
předčitatel (býval to vzdělaný otrok).

analogia, ae, f. [dvadoyia] stejný
poměr, obdoba, pravidelnost, analogie.

7 an-ceps

anapaestus, adj. [dvánzatarToc „odra.
žený, obrácený“) a) -ns pes stopa ana
paest vv <; bb)-us versus verš
anapaestický; ©) subst.-um, 2, a. báseň
anapaestická.

Anaphe, es, f. jeden ze sporadských
ostrovův (nyn. Anaft.

Anapus, %(i Anapis, 18) m. 1) říčka
u Švrakus, do níž nedaleko ústí vtěká
pramen Kyane; 2) bůh této říčky, milov
nik nymfy Kyany Ó.

Anartes, čtum, m. Anartové, sou
borné pojmenování kmenů usedlých v sev.
Uhrách nad prameny Visly.

1. Anas, ae, m. řeka v Ilispanii (nyn.
Guadiana).

2. anas, aťes,f. kachna.
anaticula, ae, f. |subst.demin.od anas|

kachnička, mladá kachna.
Anaxagorás, ae, m. [ Avačayo0ac]

z Klazomen. řecký filosof z ionské školy
žil 500—428 př. Kr.

Anaxarchus, ž, m. [ Avášaoxoc), ře
cký filosof z Abder, stoupenec Demokri
tův, vrstevník Alexandra Velikého.

Anaxarete, és,f. [Gvač-doerů „vlád
kyně ctnosti“ význačné jméno ctnostné
divky O.

Anaximander, dri, m. [ Avaéiuav
dooc] řecký filosof školy jonské, mladší
vrstevník Thaletův, ok. r. 550 př. Kr.

Anaximeněs, čs, m. [Avalinévnc]
řecký filosof školy ionské, žák Anaxi
mandrův, ok. r. 500 př. Kr.

Ancalites, um, m. Ankalitové, kmen
britanský jižně od horní Temže.

an-ceps, cipiťis adj. [amĎ a capuťt) 1)
dvouhlavý: anctpiti mirandus Vmagt
ne Ilanus O; 2) metať.a) dvoustranný,
oboustranný, na obojí stranu obrácený,
se dvou (obou) stran, dvojí: a. securts
U; a. bipennis V dvousečná sekyra; a.
mons O na obě strany srázně spaditý (dle
jinéhovýkladu:dvoutemenný); cum anceps
hostis et a fronte et a tergo urgeret
L; ancipitt contentionedistralu C; ani
mum ancipitem gerere L mysl ua dvě
strany miti obrácenou, mezi dvěma stra
nami se kolisati, na dvě strany zamý
šleti; puppis a. V sem tamse kolisa
jici; — dbestiae guasi ancipites C oboj
živelnici; b) (o tom, co vyjiti mriže na dvoje,
v toi ono)obejetný, pochybný, neroz
hodný, kolisavý,nejistý: a. fortuna



Anchialos

belli C; ancipiti proelio (Marte) pu
gnare ČulL nerozhodným bojem, neroz
hodněbojovati; ancepitis certaminis vic
toria L vitězství po kolísavém zápase:
agitatio a. telorum armorumgue L nic
nerozhodující; Lucanus an Apulus an
ceps IL; = spec.nejistý, nespolehlivý:
fides Ču; ©) dvojsmyslný: oraculum:
sententia L; tus a. novi JH dvojsmyslné
právo (které ve prospěch obou stran lze
vyložiti); d) povážlivý, nebezpečný:
vox pro re publica honesta, ipst a. Ť
jemu samému záhubný, osudný; €08 revo
care a. erat L bylo nehezpečno; — (subst.
isol.) (n ancipitt est res publica T' obec
jest v nebezpečenství:;faciltus tnter an
cípitia clarescunt T v nebezpečenstvích
(válečných).

Anchialos, %,f. [dyxiaAoc
při moři“| thrácké město při
moři (nyn. Akčalt).

Anchises, ae, m. ["Avzianc) vládce
v Dardanu, otec Aeneův. odt. a) adj. An
chiseus, a, um Anchisův; b) patroným.
Anchisiades, ae, m. Anchisovec
(— Aeneas).

ancile, is, n. (v gen. plur. anciltum,
u JH anciliorum) [amů(ť) a caedere) po
svátný štít (podlouhlý, okrouhlý, po
obou stranách vykrojený, jenž prý 8 nebe
spadl za panování Numova jako záruka
trvání říše. Numa dal dle pověsti zhoto

it1 ještě 11 zcela podobných, aby onen
pravý nebyl poznán, a svěřil je ochraně
Saliův); — hásn.vůb. štít: laevague a.
gerebatV.

ancilla, ae, f. demin. [z arch. ancula,
jež srov. a Gugi-n0Aoc služebnice) služ
k a, služebná, děvečka.

aucilláris, e služebným přislušný
(přináležející).

aneillula, ae, f. [subst.demin.odGNCtla)

blízko
erném

(malá, mladá. služka, služebná, dě
večka.

Anecon, onis, f. a Ancona, ae, f.
město v Picensku při moři jaderském.
Odt. subst. Auconitanus, ž, m. Anko
ňan.

aucora, ae, f. [Řyxvoa; něm.Anker
je z lat.) kotev, kotva, kotvice,

ancorále, is, n. kotevní lano, vel
bloud.

ancorarius, a, um kotevní: fu
nes Cs.

78 an-fraetus

ÁAncus, na př. Ancus Marcius, čtvrtý
král římský; viz Marctus 1).

Ancyra, ae, f. ["Ayxvoa] (nyn. An
gora) jméno města 1) v Galatii: 2) ve
Frvgii.

Audania, ae, f. město v severní Mes
senii jihozápadně od Megalopole.

Andecavi (-gavt), črum a Andes,
tum, m. Andekavové, Andové, keltský
národ, jehož sídla byla sev. od řeky
Ligeru (v nyn. Anjou).

Andes, čum 1) viz Andecavi; 2) f.
rodiště básníka Vergilia.

Andraemon, onis, m. [ Avdodiuor]
1) manžel Drvopin; 2) otec Thoantův,
náčelník Aitolův před Trojou Ó.

Androgeos, sen. e0 V a Androgeus,
ei, m. [ Avooóyemc) syn krále kretského
Minoa a Pasifač.

androgynus, Z,m. [dvdodyvvoc) Cvi
kýř.

Andromache, čs a Andromacha, ae,
F. [Avdooudyn] choť trojského hrdiny
Hektora. Po smrti svého manžela dostala
se do zajetí Pyrrhovi, svnu Achillovu, a
později provdala se za Helena, bratra
Hektorova.

Andromeda, ae a -de, čs, f. dcera
aithiopského krále Kefsa a Kassiopy.

Andronicus, 2, m. [ Avóoóvixoc) řec
ké jméno mužské; Livius Andronicus
z 'Tarenta. Při dobytí rodného města byl
zajat a dostal se v otroctví M. Liviu
Salinatorovi. Nejstarší dramatický básník
řinský a překladatel Odysseje (ok. r. 240
př. Kr.).

Andros, z. f. *Avdooc] nejsevernější
z ostrovů kvkladských.

anellus, z, m. [subst.demin.od anulus)
prstýnek.

Anemůrium, č, n. [ AvenoÚotwov)
předhoří a město v Kilikii (nyn. Ane
můr). Odt.adj. Anemuriensis, e ane
murijský.

anethim, ž, n. [čvydov] anýz.
an-fractus, %8,m. [amb afrango) 1)

oheb, záhyb, oblouk. křivost: e.sťcu.rro
anfractu (abi. aual.) valles V údoli křivo
laké; a. litorum L klikaté, křivolaké
břehy; — spec. oklika (na cestě), za
cházka: a. viae V; anfractum capere
X dáti se oklikou, zacházkou; 2) metaf.
a) oklikv (v řeči), rozvřáčnost: guidď
opus est circuitione et anfractu? (C,



angi-portum

b) (právní) okliky.
tudictiorum a.

angi-portum, č, 7. n. -ÚuS, s, m.
[ango a portus| úzká ulička.

Angitia, ae, f. bohyněléčitelství, ctěná
od Marsův u jezera Fucinského.

Anglii, drum, m. Anglové, suebský
kmen, jenž měl sídla v nyn. Šlesviku T.

ang0, čre, anxt [srov. úzký, dyxw] 1)
úžiti, svírati; spec.svíratihrdlo, rdou
siti: angebarceuguttura forcipe pressus
O; angit (Hercules Čaci) elisos oculos et
siccum sanguine guttur V svíraje rdousí
je), až oči z důlků vystoupí a krev z hrdla
zmizí; 2) metaf.soužiti, skličovati, trá
piti, znepokojovati; angere se a angt
(re; de re; 8 ace. ©.inf. n. 8 guod) míti úzkost.
soužili se, rmontiti se: guae (causa) ma
gime angere aetatem videturvČ která nej
více, jak se zdá, tísni; angebatur ferox
Tulla L hnětlo vášnivou Tulii: poěťa
oneum pectus angit HHúzkostí naplňuje:
angi antmi (lokativ) n. anímo v srdci 8e
trápiti; toť curis vigilitsgue angi Č býti
sužován.

angor, Oris, m. 1) škrcení: dušnost.
záducha: aestu et ardore vexatus L.
2) metaf.úzkost, skličenost, tesknost,
trampota: guae (vita) me conficereťan go
ribus C skličoval by mne zármutkem:
angovibus confici C utrápiti se; angorem
capere Č trpěti, míti úzkost.

Angrivarii, črum, m. Angrivari
ové, germánský národ usedlý po obou
březích řeky Vesery T.

angui-Comus, a, am [anguts-coma
hadovlasý.

anguiculus, i, m. [subat.demin.od an
guis) hádě.

angui-fer, fera, ferum [anguis-fero)
hadonosný.

angui-gena, ae, m. zplozený dra
kem, hadem, zmijí.

anguiuens, a, um neboAIENIIS, G,
um [anguis] hadovitý.

angui-pes, pedis, adj. hadonohý:
subst. v plur. hadonožeř (0 Gigantech).

anguis, čs, m. a f. [srov.užovka] had
1) (vi. sm.) Hercules geminos elisit an

kličky, obmysly:

gues V zardousil hady; čotum (me)

pecupaťtanguis Ó mne sté celoumou podobu zabírá had (t. mě
nim se v hada) Phoebežus a. 0 po
něvadž v hadu ztělesněn byl Aesculapius,

9 angustiae

svn Iojba Anollona; — keliekt.rífro. Cr
mtae angue sorores O: (přislov.)latet a.
tn herdba V (t.j. zde jest nebezpečno);
cane petus et angue vitabit chlamydem
A hůře, vice vyhýbati se chlamydě než
psu a hadu, t j. větší ošklivost, odpor
bude miti přeď pláštěm než před psem
a hadem; 2) metar. Had a) zhvězdění
Hada, na severním nebi, mezi med vědicí větší
a menší (— Draco); h) Anguem tenens
O (— Angutienens' Ogio0yog) hadonoš.

Angui-tenéns, nézs hada držící, ha
donoš (souhvězdí '©gxoťyoc).

angnlatus, a, um [angulus] hra
natý.

angulus, %,m. jsrov. úhel] 1) kout;
roh; cíp, hrana: a. muri L bašta a. €
saxo O hrana balvanu; = spec. úhel
(mathematický): lateris a. alter ad orien
tem solem spectat C; 2) metaf. kout,
zákoutí, zátiší: čile terrarum míht
praeter omnes a. ridet FH; litterarum
anguli Č zákouti, úkryt boje (hašteření)
písmenkového.

anguste, adv. [angustus) 1) těsně,
úzce, v úzké prostoře: a. scribere C
a. cohortes trangportare Čs těsně, stěží;
angustius pabulaví Čs v užších mezici,
nmezeněji: guanto stí angustius zmperi
tatum T oč meze říše užší bvlv: 2)
metaf.a) omezeně, krátce, stručně: di
cere, jacere C; bb) těsně, skrovně,
nazně; frumentum angustius prove
nerat Ús, angustius se habere C.

angustiae, drum, £. (velmizřídkasing.
angustia, ae) [angustwus] 1) těsnost, těs
nina, úzký prostor: itinerum a. Čs; a.
vterum Čs těsné uličky (v táboře); a.
saltus Ču soutěsky lesnaté hornatiny; a
spiritus Č krátký dech; (obr.) a. verbo
rum Č úzká ulička slovní zchytralosti; =
spec.úžina, úžlabina, soutěsky, prů
smyk: Corinthusposita in angustiis Č
na úžině zemské, na šíji; angustias The
mistocles guaerebat MN úžina, těsnina
mořská; 2) metaf. A) (o čase) omezenost,
krátkost: temporis a. ČC;hae a., guas
natura nobis ad vtivendum dedit C; b)
tiseň, nedostatek, nouze, chudoba:
a. stipendůi T skrovný pl2t vojenský;
pro angustia rerum T dle skrovných
statkův; onter angustias T v chudobě;
summis in angustiis esse Čs ve svrcho
vané nouzi býti; comperto paternas et



angustus

angustias esse I' zvěděv, že již otec žil
v tísni, v nouzi; ©) tíseň, nesnáz, sou
žení: ves est in angustiis Ús stav jest
povážlivý; in angustias adduci C do
nesnáze býti přiveden, ocitnouti se v ne
Bnázi; d) omezenost, malichernost: a.
pectoris tut C tvá úzkoprsost.

angustus, a, um [ango] 1) (o prostoře)
úzký, těsný: a. mare N těsnina moř
Bká; angustisstmae semitae I, úzounké
stezky; angusti montes Cs úzké — strmé
(těsně k moři přiléhající); a. spiritus Č
krátký dech; angusta cornua Ó. těsně
při sobě jsoucí, blizko u sebe, blízké;
pontus urbes angusto interluit aestu V
moře počalo téci mezi městy těsným pří
bojem, vlnobitím (t. j. úžinou); — subst.
neutr. angusta viarum VT' úzké cesty;
2) metaf.a) omezený, skrovný, krátký;
stručný: a. nor; a. dies O; a. spes V
mali naděje; oratio a. I řeč omezená;
subst. res est adducta in angustum Č
věc jest zůžena; |) omezený, stisněný,
skrovný, nevalný, nuzný: a. pauperies
H tísnici; fides est angustior Čs úvěr
jest příliš chatrný, klesá, padá: gua (re
fFrumentaria) angusta utebatur Čs kteréž
měl nedostatek; ©) stisněný, povážlivý,
nesnadný, trudný: rebus angustis ant
mosus appare HHv tísni, v neštěstí; =
subst. neutr. 7es est in angusto Ús věc
jest na pováženou; in angustum venire
C přijiti do tísně, do úzkých, do nesnází;
d) omezený,malicherný: est animi
angusti amare divitias C.

anhelitus, Zs, m. [anhelo] 1) supění,
Bupání,supot: krátký dech: sudlémfu
gies anhelitu JH budeš prchati z vysoka
dechu popadaje; guatit aeger a. artus V
těžký supot zmítá mu údy; creber a. V
krátký dech (jenž často, rychle za sebou
z hrdla vyráži); (básn.)dech: a. oris O;
a lasso ventebat a. ore O; 2) mctaf.vý
par, pára: viní a. C; terrae a. C.

an-helo, are, dvi, dtum |amů — hrilo)
1) intrans.supěti, těžce, ztěžka oddy
chovati; (básn.)fornacibus ignis anhe
čat V hučí, soptiž Z) transit. vydecho
vati něco, soptiti, sálati něčím: nec tgnes
sentit anhelatos O ohně chrlené; anže
latis tgnibus ardet humus O; metaf.(básn.)
Catilina scelus anhelans Č zločinnosti
supici.

80 anima

anhelus, a, um 1) ztěžka oddycnu
jicí, udýchaný, uřícený; dýchavičný:
egui VO; senes; pectus W; 22) meton.
(o tom, co supění působí) čussis enhela V
kašel záduchový, záducha; cursu festi
nus anhelo advolat O přikvapi rychlým
během sotva dechu popadaje; adsistunt
contra certamina Alartis anheli V zá
pasy boje klopotného, namáhavého, prud
kého (dle jiných jest anheli nom.pl.: adsi
stunt anheli stavějí se v zápas udýcháni).

Anicetus, ž, m. [dvixnroc nepřemo
žený, nepřemožitelný] zlopověstný propu
štěnec Neronův T,

Anicianus, a, um patřící Aniciovi:
nota (viní) Aniciana Č z roku konsu
latu L. Anicia Galla (r. 160 př. Kr.).

anicula, ae, f. [subst.demin.od anus)
stařenka; babička.

Aniensis, Anienus viz Anto.
Anigros, z, m. ["Avryooc]) pobřežní

říčka v Elidě Ó.
anilis, e [anus] stařenský: passus

a. Ó krok stářím sesláblý, slabý, stařič
ký; vultus a. V tvář, podoba stařeny;
curae aniles V péče stáří; anima a. Ó
dech (stářím) slabý; tnstrumenta anilia
O prostředky, jimiž někdo vypadá jako
stařena, maska stařeny; jfabellae aniles
I báchorky, povidačky stařenské; = spec.
(s příhanou)babský, pošetilý: super
stittones; ineptiae C.

amliter, adv.[antčis] babsky, poše

tile: dicere superstitiosede a. C.anima, ae,f. [srov.anzmus] 1) vání,
vánek, vítr: guantum ignes animae
gue valent V dechot měchu; čmpellunt
animae lintea Thraeciae H severní vítr;
— spec. G) vzduch (jako Živel): uf
tntar ignem et terram aguam deus ani
mamgue poneret C; B) (vdechnutý vzduch)
dech: animam lagueo claudere O; a.
ducere C popadati dechu; a. anilis O
dech stařecký, slabý; interclusů anima
f' když se mu zastavil dech; vipeream
spirans animam V jedový dech (zuři
vost); 2) meton. a) dech (fysiologicky
jako podmínka a známka života;
Wvx+j),duch, duše, život. Původnívý
znam hmotný ještě se jeví ve rčeních: animam
efflare, exhalare, exspirare, emittere; a.
agere 0 pracovati k smrti viz ago I 2);
pariter expulit animůgue rotisgue Ó
svrhl s vozu a zbavil života; animam

Srov.
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obtectare periclis V; animam adstulit
hosti V; guibus relicta est a. S holé
živobytí; precariam animam trahere T
vyžebraný život bídně tráviti; anima li
tandum Argoliců V že má být, oběto
ván život jednoho z Argejských; (básn.)
krev (jež pokládána za sidlo života):
purpuream vomiť tille antmam V; b)
duše zemřelých, stíny mrtvých, má
nové: recentes O duše právě zemřelých;
indejletae vagantur anímae O; (Mercu
rius) ptas laetis animas repontt sedt
bus H; c) duše, bytost duši opatřená:
fortis a. O rekovná; a. iners O bojác
ná, zbabělá: animae viles V duše bez
cenné; animae, guales negue candidio
res terra tulit II; vos, servientium ant
mae IT duše otrocké.

animábilis, e [antmo) oživujicí.
animadversio, čnis,f. [animadverto]

1) obrácení mysli, pozornosti,pozo
rování, pozornost: noťatio naťturaeet
a. C; excitare animadversionem et dili
gentiam; 2) (pozorování něčeho trestného
a stihání tolho); pokárání, potrestání,
důtka, pokuta, trest: animadversionis
paternae metus ČC;a. tn civem nostrum
L pokárání našeho občana; censoriae
animadversiones Ú.

animadversor, čris, m. pozorova
tel (něčeho) C.

animadverto, ere, ti, sum [mistoani
mumadverto) 1) obraceti mysl, pozor
DO8t k něčemu,pozor míti, dáti, všímati
Bi: sed animadvertendum est diligen
tius, guae natura rerum sit C; 2) (obrá
cením mysli k něčemu) Zpozorovati něco,
znamenati, viděti, spatřiti (alam,alad;
s acc. c. inf.; 8 nepř.ot.): horum silenttum C;
3) (něco trestného zpozorovati a stíhati to) ká
rati, trestati, pokutovati, zakročit
proti někomu, něčemu (alad; in alam): a. pec
cata C; negue a., negue vincire per
missum T; st tn hunc animadvertis
sem C kdybych tohoto byl potrestal:
verberibus in cives a. S potrestati mrská
nim; tn Zultum Alpinum ut concitorem
belli Čaecína animadvertit T' Julia Al
pina dal usmrtiti jako strůjce války.

animal, alis, n. (vl. adj. neutr. zkrácené
z animale) „mající život“; živočich,
LVOr; = spec. ZVÍŤ E; metaf. 8 příhanou 0 člo

věko:funestum illud a. C netvor (krea
tura).

Lutinsko-český slovník,

animus

animalis, 6 [anima] 1) vzdušný:
cibus a. Č dech; 2) mající život, živý.

animáns, antis [part.prs.aet.od ančmo|
„dýchajiící“ ; 1) adj. živý; 2) subst.m., f.
a n. živý tvor, živočich (0 zvířatechi člo
věku): Atc stilus haud petet guemguam
animantem JH nebude útočiti na žád
ného člověka; ex gutbus antmantia orta
sunt €.

animatio, čnis, f. [antmo] 1) oži
vení; 2) živočich, živý tvor.

animatus, a, um (vl. part. perf. pass. od
animo) 1) oduševnělý, živý; 2) přive
dený v náladu, smýšlení nějaké, smýšle
jicí nějak: tnsulae Ďdene animatae N
věrně oddané; guemaďmodum tn se guis
gue, sic in amicum sit a. Č jako pro
sebe, tak má cititi pro přítele; — spec.
srdnatý, statečný: tnfimea. C málo
srdnatý.

animo, Gare,vt, dtum 1) oživiti,
obdařiti životem: (básn.) gultas in an
gues Ó krůpěje proměniti v (živé) hady;
classem tn nymphas O; 2) (nějakým)
duchem, smýšlením,povahounadati:
Mattiaci terrae solo et caelo acrtus ani
mantur T' jsou nadání ohnivější myslí,
jsou zmužilejší.

animose, adv. [animosus] zmužile,
srdnatě, statečně: a. et fortiter fa
cere C.

animosus, a, um [antmus] 1) prudce
vanouci, bouřlivý, prudký; stlvaa
animosí Furi frangunt V; a. ventus O;
2) srdnatý, zmužilý, odvážný; hrdý,
pyšný: čtmidos odisse solemus, ant
mosos servare cupimus Ú; rebus an
gustis a. atgue fortis appare If; (s abl.
causne)spoliis O hrdý na...; ego vo
bis animosa creatis Ó hrda, že jsem
vás porodila, že jsem vaší matkou; =
spec.(s příbanou)Opováž livý: a. corrup
tor T.

animus8, ž, m. (srov. GvEHOG):
A) (duševní princip života) duch, duše
(proti Corpus): homo constat ex antmo
et corpore ČC; animi corporisgue víres
L; veguies animi et corporis Č ; aut a.
aut vires Čs duševní (morální) neb tě
lesné (fysické) síly;
B) duch, duše (jako souhrn duševních
mohutnosti), nitro: esť a. tibí If máš
ducha dokonalého, vyspělého; antmi ma
turus Aletes V; a. et mens C duch

6



animus

a mysl; (básn.)síla duševní, život:
una eademaue via sanguis animusgue
seguuntur V; = meton. (opisně)osoba,
muž: ab amico animo pacem petere
Cu od přátelského muže; obstipuere ant
mi V; miserere animi V smiluj se nade
mnou; amico guae dederis animo F co
popřeješ svému milému „já“; aď ejfemi
nandos animos Čs; nisi me fallit a. C.
neiýlim-li se; (s gen. osoby)mělitum ani
mi — milites a j.
1) (duch jako mohutnost poznávací a my
slicí) duch, mysl, myšlení, pozornost;
rozum: accipite haec animis V vštipte
si v mysl; volutare algď anímo, tn ant
mo, cum animo; vem animo agitare Ču;
animo praesentire C; anímo concipere;
antmos adhibete O dejte pozor: anitmum
rebus advertere obrátiti pozornost k vě
cem; adesse animo (animis) ČL; igno
tas animum dimittiť in artes O; —spec.
a) vědomi: vreliguit a. Sextium (s
omdlel; a. relinguit euntem O; reďiit
animus O Cu; (obr.) nunc demum redit
animus T nyní teprve (volně) dýcháme;
B) mysl, pamět: omnia fers, aetas,
animum guogue. nunc oblita
mih tot carmina V; animis dicta ft
gere V v pamět si vštípiti; ea penitus
animis vestris mentibusgue mandate C;
efftuere, excidere ex animo vymizeti
z paměti; vecursadant animo vetera
omma T tanuly na mysli, na paměti;
v) rozvaha, přemítání;mínění, soud:
aněmo spatium dare Ču mysli (rozbou
řené) času dopřáti (k utišení se), dopřáti
si času k rozvaze; meo wuidem animo
C dle mého aspoň mínění, po mém
soudu;
11) (duch jako mohutnost cíticí) duch,
mysl, srdce: aeguitas animi N klid,
mír duše, mysli, srdce; «cyuo (iniguo)
antmo; uno animo jednomyslně: animo
tras concipere O hněvem se rozpáliti
v mysli; guěď mihi fuiť animi O jaká
mysl mi byla, jak mně bylo u srdce;
animum et mentem conformare C vzdě
lávati srdce i ducha; často v lokativě ant
mí: stťupens, suspensus animi L užaslý,
nerozhodný v mysli; consolantur aegram
aními L; turbiďus aními nepokojné
mysli; — (často pro nás v překladě nad

vuvenem animi miserata V smilo
a) duch, mysl,

bytné

vavši se (v srdci); ==spec.:

82 animusS

povaha, charakter: erat animo maximo
N velikodušný; tuvenis ardentis anim:
L prudké povahy; a. Ďelli ingens, domi
modicus S duch, povaha ve válce veli
kánská, v míru skromná; a. parvus (pu
stllus) CH; (básn.) silvestrem animum
deponere V odložiti divokou povahu;
B) mysl, nálada: animo dispar vultus
Cu; Ďono amímo esse C; donum animum
habere Cu; +) mysl, smýšlení: bono
(alteno) animo in eum erat Cs; amicus
(hostilis) a. Cu; non idem sibí eť mili
tibus animi (esse) Ču. že vojinové nejšou
stejného s ním smýšlení; — (praegn.)pří
znivé smýšlení,náklonnost, láska:
pignora utrčusgue animi C důkazy vzá
jemné přichylnosti; notus in fratres ami
mí paterní IŤ známý otcovskou láskou
k bratrům; vudus fors corpora dedisset,
darent animos L aby odevzdaly srdce,
lásku; d) mysl, odvaha, srdnatost, zmu
žilost, chrabrost, smělost, odhodla
nost: neutris a. est ad pugnandum L;
animi egregius V; animum rddere C;
augjere ČL; a. crescit; animi tis acce
dunt ČCpřibývá jim mysli, bojovnosti;

injlammare, accendere; animo defi
cere; antmos sustulere Britanní T nabyli
srdnatosti; aniími ceciděre O; animos
frangere O sklátiti mysl, odvahu; s) hrdá
mysl, hrdost, sebevědomí;pýcha, zpup
nost, vzdor: («Viodae)multa dabant ani
mos Ó; divitiae animos faciebant L
hrdým činilo, vzbuzovalo sebevědomí; su
per fortunam anímum gerere S nad
svůj stav se vynášeti; naťis (abl. enusae)
habens sublimes animos Ó pyšníc se
svými rozenci; alcts animos ac spiritus
capere Č něči zpupnosti a nadutosti sta
čiti; guae tibi ves animos in me facit
O činí tě zpupným proti mně; Aeolus ven
tovum mollit animos V krotí zpupnost,
prudkost; %) hněvná mysl, hněv, ne
vole, vášeň: suo animo indulgere O
povolovati hněvu; ardor animi prudkost
hněvu; tnegoradilis a. Cu; — nadšení,
vzlet: magnam cut mentem animumaue
Delťus inspirat vates V; sectantem levia
defictunt animi FÍ opouští vzlet; nervi
animigue JÍ síla nadšení; numeros ani
mosgue secutus Archilochi HH;
III) (duch jako mohutnost chtěcí, žá
dací) duch, mysl, přáni, touha, úmysl,
vůle: ex animo C dobrovolně, od srdco
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rád, z tě duše; omnibus idem a. V
všichni mají stejnou touhu; a. inclinat
L mysl se kloni; a. fert dicere O ná
klonnost unáší, pudí ; ad omnia et
animo et consilio paratus Ú; = spec.€)
úmysl, předsev zeti: bonoanímoalad
facere N; hoc anímo, uť. s tím ů
myslem, aby ..; 5) chuť, touha, chout
ka, chtič: paucis ad moriendum a. fuit
Ču byli odhodláni, měli chuť; aními cau
sa CCs pro zábavu (ducha), pro potěšení;
indulgere animis O oddávati se rado
stem, zábavim; měílitum ani'mis exple
tis L.

Anio, -onis o. Anien, -čnís (voe. -e
Prop) přítok Tiberu. Odt. adj. a) Ani
ensis, e anienský; b) Aniénus, a,
um: A. fluenta V.

Anius, či, m. kněz Apollinův a král
na ostrově Delu VO.

Anna, ae, f. sestra karthaginské Di
dony, s níž později stotožněna byla staro
italská bohyně Anna Perenna.

Annaeus, č, m. římské jméno rodové:
viz Seneca.

annális, e [annus) roku (roků) se tý
kající, roční: leges annales C zákony,
Jež stanovily, v kterém roce věku nej
dříve možno ucházeti se o jednotlivé úřady.
Odt. subst. annalis, 18, m. (sc. liber), obyč.
v plur. annalés, tum chronologicky uspo
řádané seznamy událostí jednotlivých ro
ků, letopisy, annály: a. maximi, které
uveřejňovalpontifex maximus; (básn.)an
nales nostrovrum audire laborum V dě
jiny, vypravování útrap, trampot.

an-(ad-)nato, are, ďvi připlouvati.
anne sesilené an (v. t.).
an-(ad-)necto, ere, nezut, nexum, 1)

přivazovati, uvazovati,připinati,
připojovati (algd ad algd n. S dat.) 2) metaf.
připojovati, spojovati:rebuspraesen
tibus adnectit futuras C; adnectebatuv
erimini Vibia T oyla do žaloby zaplétá
na; = spec. («) přibuzenstvím, oddanosti
spojiti: sangutní Augusti adnera T
krví s Augustem spřízněná: pars popnůi
magnis domibus adnexa T velkým do
mům oddaná: 5) (slovy, pisniem) připo
jovati, dokládati (s ace. c. inf. n. s vě
tou žádací): adnectebat relingueret mate
riam. Ť.

annexus, čs, m. [annecto) spojování,
spojení.

annona

Anniánus viz Annčus.
Annicern, črum, m. [ Avvixéoetou]

stoupenci filosofa zvaného Annikeris, jenž
byl žákem Aristippa, zakladatele filoso
fické školy kyrenské C.

anniculus, a, um [annus])roční:
neptis N.

an-(ad-)nitor, č, nirus (a také nisus)
sum 1) opirati se (ad algd; s dat.): na
tura ad aliguod tamguam adminicu
lum adnititur C; adnixi hastis V opi
rajíce se, opřeni jsouce o kopi; 2) metaf.
namáhati se, usilovati, snažitise,
přičiňovati se, horlivě se zasazovati (de
ve; pro algo; a %ť n. s inf.): summa ope,
summis viribus anniti, ut .; ad ea
patranda summostudio adniti S; (sneutr.
pronom.v ace.) oc idem a. L o totéž usi
lovati; (absol.)adničiminí mecum 5.

Annius, římskéjméno rodové. Nejzná
mější T. Anntus Milo, protivník Klo
diův, přítel Ciceronův. Oat. adj. Anniá
nus, a, um A nniův.

anniversarius, a, um [annus-verio)
každého roku se vracející, opakující, vý
roční: dies festi; a. sacrum. cele
brare Ču; Aeguorum arma a. L corok
se opakující, každoroční boje 8 Aeguv.

ANISuUS, AlnÍxXUS viz anntor,
an-(ad-)no, are, avi připlouti, při

plovati, doplovati: ad naves Čs; udna
bam terrae V připlonval jsem k břehu;
(na lodich)vestris adnavimus oris V; =
egwtes altiores inter undas adnantes
eguis T' jezdci v hlubší vodě vedle koní
plovajíce..

annona, ae, f. [annus] 1) roční vý
těžek, úroda (zvl. obilní); 2) obilí, po
traviny (vzhledemk ceně n. výtěžku):
prettum misi im. calamitate fructuum
non habet Č; annonae vilitas et caritas
C láce a drahota obilí (na trhu); Aegyp
tus, claustra annonae T klíč pro dovoz
obilí; clausis annonae subsidiis T' zame
ziv dovážení obilí; annonae cura T' sta
rost o potravu, o denní chléb; eum an
nonae praefecit T správu obilí mu dal,
svěřil; 3) meton.(tržní) cena obilí (i ji
ných potravin): cartisstmam anno
nam tanta vilitas secuta est Ú+ a.
crescit Cs; mihil mutavit a. L cena
obili se nezměnila; a vetus I stará ce
na objlní; varčetates annonae I nestálé
obilní ceny; lazior « C levnější cena
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obilí; saevitta annonae T přílišná dra
hota; (básn.) vilis amicorum est a. H
laciná jest cena přátel, lacino lze 8i
přátele koupiti; ==spec. veliká cena obilí,
zdražení, drahota: annonamfwurore
suo facere L způsobiti drahotu (obill)
svou zaslepenosti; annonae perfugia Č
útočiště v drahotě; levare annonam
zmírniti drahetu; annona premente L.

W1NOSUS,a, um [annus] letitý, let
ný, věkovitý, prastarý: annosa volu
mina vatum H pradávné knihy věštců,
věštebné.

annotinus, a, um [annus; co do tvo
řenísrov. dtiitinus) loňský.

an-(ad-)noto, dre, avi, aťum 1) (pi
semně) poznamenati, zaznamenati; 2)
(duševně)znamenati, pozorovati: ad
notatum esť s ace. c. inf. I; (s nom. c.
inf.) adnotatusgue (est) miles praeri
guisse manus T

an-(ad-)numero, čre, dvi, datum 1)
připočitávati,vypočítávati: pecuntam
alci U vysázeti, vyplatiti; verla a. C
slova odpočítávati; 2) metať.počítati
někoho (něco) k něčemu: VtViS adnumerari
O; negue donis negue malis a. T ne
považovati ani za dobro ani za zlo, patro
novum in grege annumeravi Cbýtipočí
tán do davu obhájců, za prostředního ob
hájce.

an-(ad-)uunti0, are, dvi, dtum k to
mu, nad to zvěstovati: annunliatur
eguites retinuisse Cu dochází nad to
zpráva,že...

an-(ad-)nuo, ere, ui, — (srov. ĚTU
veúo) 1) přikyvovatikynouti hlavou,
pokyn dávati, pokynouti (alci): ad
nuentibus ac vocantidus suis L an jeho
lid pokyny jej povzbuzoval a naň volal,
za povabuzujících výkřiků svého lidu;
adnuimus pariter FŤ pouhým mrknutim
se dohodujeme, ——trans. pokynem
označiti: gnos úste adnuerat Ú; —
spec.. «) (pokynem) dovoliti, svoliti,
přisvědčiti, schváliti, souhlas dáti:
donec, uť constderem, annueres (u;
(s acc. neutr. pronom.) id; falsa T ke lži
přisvědčiti; s ase. c. inť.; a. alct petentt;

Dyeolous, voto, optatis O; coeptis; ausissmělým podnikům přáti, býti milostiv;
a. facinovi T; paci T schvalovati; (s inf.)
udi primum vellere sígna adnuerint su
pee V; £) připovidati, přislibo
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vati: caelt gutbus adnuts arcem V;
deditionem Cu svoliti k poddání se;
muros ductos IH zbudování hradeb.

aunus, 7, m. 1) rok; léto: a. supe
rior Č rok předešlý, loúský; a. prior
L; omnibus annis Us každoročně; tem
pus anni Ús roční počasí; tibi facten
dum est ad annum C za rok, napřesrok;
ter tn anno Čtřikrát do roka, za rok,
ročně, — spec. 4) (o letech věku lidského)
v plur. věk: anni tuveniles O léta mla
dosti, věk mladistvý; primis ad annis V;
Iulus ante aúnos antmum gerens virilem
V před časem na svůj věk ukazuje ducha
mužného; (o stáří) gravis annis miles
HHvěkem, stářím stižený, letitý; confec
tus annis S věkemsešlý; corpus inftr
mum anms S lety (mnohými), věkem,
stářím slabé: B) (rok vzhlederu k jakosti
a událostem v něm): čners a. Ó; nati
melioribus annis V za lepších let, dob;
) rok, v němž Říman, maje určitý věk,
byl oprávněn ucházeti se (o úřad): su
bito religuit annum suum Cnechal uchá
zení se v roce naň vypadajícím; ©)syneka.
dlouhá doba: defferre curendi tempus
in annum If; 2) meton.4) roční doba
(= anní tempus) nunc formosissitmus
a. V nejpůvabnější vesna; a. hibernus
JH doba zimní; pomifero anno JH na
podzim; b) roční výtěžek, roční
úroda: avare ferram et exspectare an
num T; ager atýue a. tn frumentum
(cedunť) I' roční úroda připadá na divky
obilné.

annuus, a, um [annus] 1) rok trva
jící roční, jednoroční; celoroční:
sputium annuum I; a. tempus ročnílhů
ta, rok času; annuť magistvatus Ú;
annua aera habes, annuam operam ede
L celoroční plat (vojenský) máš, celo
roční službu konej; annuae copiae
zásoby na rok: 2) co rok se vracející,
výroční: a. labor agricolarum (Ú;a.
ludi T; sacra V.

ADGUIVO, ere, sčvěi,sttium (amO-guae
ro) 1) hledati, vyhledávati; 2) metat.
zkoumati,pátrati: necdtuangutren
dum, guin Agrippina anteiret Tnetřeba
dlouho pátrati; = spec. (soudně) vyše
třovati (a pokutu navrhnouti):de morte
1; de perduellione L; capitis (capite)
a. L vzněsti hrdelní žalobu.
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ansa, ae, f. 1) rukověť, držadlo,
ucho (u nádob): a. poculi V; urcet O;
2) metať.podklad, podnět, příčina,
příležitost: dare tamguam ansas ad re
prehendendum C; reprehenstonis a. C.

1) ánser, eris, m (m. hanser, srov.
houser, husa, něm. Gans, zv) husa.

2) Ánser,
(„Husa“).

Antaeus, 7, m. ["Avrařoc] 1) gigant,
jenž, ač dotykem s matkou zemí stále no
vých nabýval sil, od Herkula byl přemo
žen; 2) vůdce Rutulův V

Antandros, %. f. přímořské město
v Mysii na úpati pohoři idského (nyn.
Antandro) V.

ante [srov. dvTí, dvra]:
I) adverb. 1) (o místě)napřed, vpředu:
ante aut post pugnare L; morbos
agit a. V před sebou; = spec. (na ot.
kam?) napřed, ku předu, vpřed: a. fero
gressum V napřed kráčim; non a. sed
retro ingredi C; 2) (0 čase) dříve,
předtim: guod a. dixi ČCsvrchu; vita
au. acta C; hunce sine me furere ante
furorem V ještě dříve nech tuto mou
zuřivost vyburácet; a. retro Stmots fluet,
guam —„ Ó; (ako přívlastek) tgnarr 8u
mus ante malorum V dřívějších, minu
lých trampot (zv moiv xaxv); (s abl.
mensurac) SEX aNNS, SEXL0 aNNO G.; SEX
a. annis, sexto a. anno o šest let dříve,
před šesti lety; pawucis annis a. ČC;pau
cis a. annis © před málo lety; paulo
a. nedlouho, krátce před tím;
II) předi. s ace. před; 1) (o místě) před
(obličejem k předmětu; srov. před. pro): Han
nidbal a. portas IL; a. oculos omn'tum
esse, versari C před očima všech, na
očích všem býti; 2) metať. (o přednosti)
před, nad: gloria belli (řallos a. Io
manos fuisse C že předstihovali, že vy
nikali nad..; a. fovem haberí Cu za
vyššího nad Jova býti pokládán; a. alios
nad jiné; «. omnia především, obzvláště;
is a. alios aetate et gloria belli T' nad
jiné vynikaje; (attribut.)čua a. omnes ex
perčentia T tvá zkušenost, kterou nade
všecky vynikáš: 8) (o čase)před: a. ur
bem conditam L; a. tempus předčasně,
příliš záhy; (básn.) a. diem; a. noctem
C ještě za dne; a. tubam V dříve, než
polnice zazní; a. rem L ještě před bo

eris, m. jméno básníka
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jem; (o lhůtě) a. certam diem exercitum
dimittere Čs před uplynutím jisté lhůty,
do jisté lhůty; invictus a. eam diem
fuerat Ču do toho dne; — (u data kalen
dářního) A. D. V. KAL. NOV. +. i. ante
diem guntum Ralendas Novembres. dne
28. října. Výraz ante diem splynul
v jedno a býval spojován ještě s jinými
předložkami: caedem contulisti tn ante
diem V. Kal. Nov. C.

antea, adv.předtim, dříve.
ante-capio, ere, cčpi, ceptum 1) pře

dem, napřed, dříve (než někdo jiný)
osaditi, zmocniti se: locum castris 8;
pontem T; 2) metafť.a) napřed opa
třiti: ea, guae bello usut forent 8;
b) (dobou)předstihnouti, (doby)nevy
čkati: ea omnia (famem, sítím ..)
luxu a. S toho všeho ve zhýřilosti před
časem (uměle) užívati; noctem a. S před
stihnouti noc (t.j. přispišiti si, než by
noc nastala); tempus legatorum a. S
předstihnouti posly časem.

ante-cedo, ere, cessi, cessum před
cházeti; 1) napředjiti, kráčeti, postupovati,táhnoutia)(vprostoře)| (ahsol.)
lictores antecedebant Cj (ians.) eguita
tus agmen antecesserat C5 jizda byla
předním vojem, tvořila přední voj; b)
(v čase) aetate alci a. Č starším býti než
někdo; 2) předcházeti, předbihati,
předháněti: fama rem antecedit Us;
parvo momento Čs něco málo předjeti;
fatum alcis a. Cs smrti někoho přede
jiti; 3) metať.předstihovati, předčiti,
vynikati nad někoho (s acc. n. 8 dat.): eum
usu rerum Ús; magnitudine rerum fidem
a. Ču velikosti činů (všecko) očekáváni
předstihnouti.

ante-cello, ere, — — vyčnivati;
metaf.převyšovati, předčiti, vynikati
nad někoho: (s dat.) Asta ubertate agro
rum omnibus terris antecellit C; (Ar
chtae) antecellere omnibus ingenti gloričů
contigit; u T též transit. omnes fortuna
antecellis.

antecessio, onis,f.[antecedo] 1) před
cházení; předejiti; 2) metať.(předcháze
jici a působící) příčina.

ante-cCursor, dris, m. [ante-curro)
předběh, harcovniík; (voj.t. t.) ančevu?r
sores (oddily vojenské, které napřed byly
vysílány ku prozkoumání krajiny a zvl.
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k vyhledání vhodného místa pro tábor) h ar
covníci, sbor ohledací, rozvědka.

ante-e0, žre, 18 1) předcházeti, na
před jíti, kráčeti (s dat. a s ace.): te
anteiť (čísti dvojslabičně)saeva necessitas
H ; 2) (časem)předcházeti: uť, st an
tissent delicta, poenae seguerent ur
1'; — spec. předejíti něco, (předeji
tim) mařiti: a. periculum; damnatio
nem 1; incendium anteiit remedia T
požár (rychle se šířící) předstihl všeckupomoc,učinilnemožnou. .;3)metaf.
předstihovati, předčiti, převyšovati,
vynikati: (bez předm.) operibus Cs činy,
skutky se vyznamenati; (s ace.)a. sapten
tid omnes Č; (v pass.) ne ab aliis apud
Vůellium anteirentur T (s dat.) aucto
ritatí parentis a. T vliv matčin předstihnouti,t.— býtimocnějšínežmatka.

ante-fero, ferre, tuli, latum, V) na
před nésti: legum latarum titulos T:
2) metaf. přednost dávati někomupřed
někým, klásti, stavěti někoho nad někoho
(algm n. algd alci rei): guae (relat.) gutbus
anteferam W před tímto jednáním kte
rému mám dáti přednost, t. j. hanebněj
šiho jednání není; může hanebnější jed
nání býti?

ante-f1xus, a, um (vl. part. perf. pass.
od neužívanéhoanfefigo) zpředu připevněný,
přibitý: truncis (dat.)arborum antefixa
ora TŤ zpředu na pních stromů byly
lebky přibity ; (subst. neutr.) antefixa,
drum ozdoby (zvl. sošky) na římsách
demů n. chrámů př'ipevněné, římsoví.

ante-gredior, 7, gressus sum [ante
gradior) napřed kráčeti, předcházeti
(v prostoře i čase).

ante-haheo, čre přednost důvati
něčemu před něčim (alad alci rei) T.

ante-hac adverb.předtím, dříve.
Anteius, 7, m. římské jméno rodové.
ante-hicanus, a, um [ante a lux)

před svítáním jsoucí, ranný: onďustria
opificum Ú; ale cenae antelucanae Ú
hody trvající (až) do rána.

ante-meridiamnus, a, um [ante a me
ridies| předpolední.

Antemuae, drum,f. Antemny, město
v Sabinsku při ústí řeky Aniena do Ti
bery. Odr. subst. Antemnates, zum, m.
Antemiané.

antemna (antenna), ae, f. rahno,
rejna.
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Antenor, oris, m. ("Avrýveoo] čelný
Trajan, jenž radil k vvdůání Helenv Va
ridem unesené. Po zkáze Troje založil prý
město Patavium. ©dr. patronym. AntČno
rides, ae, m. Antenorovec.

ante-pes, edis, m. přední noha.
anče-pilani, črum m. [pilum) před

štikem triariů (= pilant) stojící a boju
jicí, t. 3. hastati a principes

ante-pono, ere, posuž, positum, 1)
předkládati: prandčumalci; 2) napřed,
před něco klásti, stavěti: eguttum lo
cos sedilibus plebis anteposuit I' mista
jezdců položil, vykázal před sedadly lidu;
non antepositis vigiliis I stráží neroze
stavivše; 3) metaf. stavěti někoho nad ně
koho,přednost dávati (algmalci; alad alel
rei): ču uť mih anteponare Č tobě že
by přednost byla dána přede mnou? ante
za důrazem odděleno:mala bonis pontt
ante C.

ante-uuam, též odděleněante uuam
(dle původu) dříve než, (po záporu též)
dokud ne.

Anteros, óotis,m. [Avr-éoec| msli
tel zhrdnuté lásky Č.

antes, tum, m. [srov. ante; pův. as
průčeli] řady (vinných keřů) V.

antesignani, črum, m. [ante a st
gnum) vl. před praporem (stgnum) boju
jící, přední řady, t j. hastati a prin
cipes, poněvadž odznak legie byl u tri
ariův. V době Caesarově sbor vybraných
vojínů (asi 300 mužů při legii), kteří
odděleně od hlavního boje porůznu bo
jorali; = metaf. v sing. fueras in acie
Pharsalica untesignanus Ú byl jsi pře
dákem, předním bojovníkem.

antesto viz antisto.
antěstor, dri, atus sum bráti (si) za

svědka: licet antestari? H; 4 mimosond:
te antestaretur C.

ante-venio, čre, věně1) předejíti,
předstihnonti: per tramites occultos
exercitum Metelli antevenit 3 (obr.)ud
(beneficia) multum antevenere T když
dobrodiní mez, hranici (dříve vytčenou)
daleko překročí; 2) metaf. a) předejiti
něco, (předejitím) zabrániti. něčemu,
zmařiti něco:constlta hosttum et inst
dias S; h) předstihnouti, předčiti,
převyšovati: nobilitatem per virtutem Ď.

ante-verto, ere, verťi, versum 1)
předejíti, předstihnouti:Clodius vidit
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necesse esse Milont proficiscíLanuvium,
itague antevertit Ú;2) metať.a) před
stihnouti, dříveněcoučiniti: tď tpsum
Funntus antevertit C mne v tom před
stihl; hb) napřed k něčemu se obrátiti,
přednost dáti.

Anthedon, onis, f. [Avdndov] při
stavní město v Boiotii proti Euboii.

Authemůsias, adis, f. městov Meso
potamii T.

Autheus, eř, m. Trojan: Anthea (řecký
ace.) st guem viďdeat V zda by snad An
thea uzřel (tj. zda by uzřel snad loď
Antheovu).

Antias viz Antium.
anticipatio, onis, f. [anťicipo])pře

dem utvořené, vrozené ponětí: deo
rum o bozich C.

anticipo, dre, avi, aťum[ante-capio]
napřed, dříve bráti: per compendia
montis anticipata via est O cesta dříve
byla uražena, vykonána.

Antieclea, ae, f. [AvrizAeaa| dcera
Antolykova, choť Lačrtova, matka Uli
xova Č.

anticus viz antiguus.
Auticyra, ae, / ( Avrixvoa, *Avii

x100a] jméno dvou měst 1) ve Wokidě
(proti městn Kirrha zvanému: odtud po
jmenování); 2) v Thessalii. V okoli obou
rostlo hojně čemeřice, která za starověku
pokládána byla za výborný lék. proti
choromyslnosti; — meton. tribus Anťicy
ris capuťt tnsanabile JH hlava, kterou
nelze vyleéčiti ani čemeřicí ze tří Anticyr
(celého světa).

antid-eá, zastar.tvar= antea u L xxn
10, G.

Antigenes, ts[' Avrryévnc] řeckéjméno
mužské 1) vojevůdce Alexandra Velikého
NCu; 2) pastýř V.

Antigone, és,f.[ Avtryóvn]Antigona,
dle báje řecké 1) dcera Oidipova a loka
stina; 2) dcera trojského krále Laome
donta, proměněná od Junony v čápa.

Autigonea, ae, f. [ Avryóvea) 1)
město v Epiru L. Oat.adj. Antisonensis,
e antigonejský; 2) městona Chalki
dice J.

Antigonus, 2, m. [ Avriyovoc] (řecké
jméno mužské) jméno několika králů syr
ských a makedonských. První byl zname
nitý vojevůdce Alexandrův, otec Deme

antignárius

tria toliorketa. Padl v boji proti diado
chům u Ipsu r. 301 př. Kr.

Antilochnus, 7, m. ["AvziAoxoc] syn
Nestorův, přítel Achillův, padl před Tro
jou HO.

Antimachus, ž, m. [ Avriuayoc „od
půrce v boji“) 1) Kentaur O; 2) epický
básník z Klaru ČO.

Antiochia (též-ea), ae, f. [ Avró
veta] jméno několika měst, nazvaných
tak dle syrských králů; 1) hlavní město
syrské nad řekou Orontem. Odt. adj. a)
Antiochensis, e antiochejský; subst.
Antiochenses, zum, m. Antiochejští; b)
Antiochinnus (Antiochénus), a, um antio
chejský; 2) město v Karii.

Autiochnus, z, m. ["Avtioyoc] 1) jmé
no několika syrských králů rodu Seleuko
va: a) Antiochus III. Veliký, ochránce
Hannibalův; b) Antiochus IV. Epiphanes
(éripavýs jasný, vznešený); 2) jméno
několika králů kommagenských T'; 3) An
tlochus z Askalono, žák Filonův, aka
demický filosof, učitel Ciceronův v Atle
nách. odt. adj. Antiochius (-ens) a, um
Antiochův; subst.Antiochii, orum, m.
stoupenci Antiochovi.

Antiopa, ae, f. "Avtuórm)]řeckéjmé
no ženské: 1) matka Amfionova a Zethova
C; 2) matka Pieridek C.

Antipater, trz, m. *AvrTímaT00c]jmé
no mužské: 1) otec Kassandrův, misto
držitel, později vladař v Makedonii; 2
řecký filosof a) z Kyreny, žák Aristip
pův; hb) z Tarsu, stoik, učitel Panae
tiův; ©) z Tyru, stoik, přitel Katona
Utického ; 3) L. Caeltus Antipater, řím
ský letopisec, vrstevník Grakchův (vis
Caelius).

Autipatria, ae, f. |Avritatoia) mě
sto v Makedonii, nazvané dle Antipatra 1).

Antiphates, ae, m. [Avugdátrns] 1)
ukrutný král Laistrygonův; Antiphatae
domus Ó (— Formiae, které die mythu
od Laistrygonů byly založeny); 2) druh
Aeneův V.

Antiphon, ončisa Antipho, ons, m.
[ Avtripv] řecké jméno mužské.

Antipolis, is, f. [AvrimoAic) osada
Massilských v narbonské Gallii (nyn. An
tibes) 7. :

antiguárius, č, m. [antiguus] ctitel
starobylosti,milovník starožitností;
nadšený,horlivý starožitník.
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ant1ne, adverb. [antiguus] staro
dávně, starosvětsky,zastarale: nimis
a. dicere C.

antiyuitás, aťis,f. (antiguus] 1) sta
rý věk,dávnověkost, starobylost,
starožitnost: fabulae ab ultima antigwt
tate vepetitae C ze šedé dávnověkosti;Aegyptum| proficiscitur| cognoscendae
antigutati T; spectaculorum antigui
datem servare T podržeti starobylý oby
čej divadel; 2) meton. a) události, dějiny
starého věku, starověk: anťiguitalis
memoriam colligere C zjednati si zna
lost starověku; (vplur.) Žaetum antiguita
tibus Graecorum genus T radující se z pa
mátek starověku, milovný starých pamá
tek; h) starověk = lidé starého věku:
Cn. Pompeius non modo eorum homi
num, gut nunc sunt, gloriam,sed
etiam antiguitatis memoriam virtutesuperavitC památku,pamětpředkůza
stinil; ©)starý, starobylý dobrý mrav,
starobylá poctivost: antiguitatisspecimen© Tvzorstarobyléhomravu;
gravisstmae antiguitatis viri Č.

antiuitus, adv. [antiguus] 1) od
starodávna, ode dávna, od jakživa;
2) za starodávna, za pradávna, za
starých dob, před věky, před časy.

antiyuo, are, avi, datum|antiauus]
nechati při starém, uvěsti ve starý
stav: legem, rvogationem ČT návrh zá
kona zamítnouti.

antiyuus, dle jiného způsobupsaní aNÉl
cus, a, um [ante] [) 1) (o místě)přední
(pouzev tomto významu psáno anticus, jinak
vždy antiguus): antica pars Ú; 2) metaf.
(v kompar.a auperl.)přednější, důleži
tější, pilnější, cennější: antfiguior im
senatu sententiae dicendae locus Č před
nější misto; utilitate fides antiguior fwut
L nad prospěch věrnost světější byla;

id antigutus consuli Ju L to bylopřednější povinnosti; nihil antigutus ha
bere, putare, existímare nic za pilnější
nepokládati; antiguisstmum ratus L za
nejpřednější pokládaje; II) (o čase)o tom,
co do dřivější doby patří; 1) (relativně) dřevní,
dřívější, někdejší, bývalý, starý
(— gui fuiť ante; a nyní již neni): pro
vincia in antiguum statum restituí non
potest ČC;antiguum vulnus O; 2) (abso
Jutně)od pradávna jsoucí, odvěký, starý,
starobylý, starodávný, starožitný;=
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spec. (starobylosti, stářím) ctihodný:
fanum entiguisstmum ČC;Iuppiter Sta
tor, antiguisstmus custos hutus urbis C
nejstarší, prvni; antigua neglegimus C
starého nedbáme; antiguisstmis temport
bus v šedé dávnověkosti; a. Trota; a.
terra V; — subst. ančžguč, drum, m.
staří, předkové; 43) meton. starý, starého,
dobrého mravu, rázu, dobrý, starořím
ský; poctivý: hominesantigui C lidé
starého rázu; anfigui moris femina L;
vestigia antigui officii C stopy staro
bylého citu pro povinnost; Pitso vultu
habitugue moris antigui T' pravý Říman
starého rázu; antigui moris retinens Ita
la T starého dobrého mravu dbalá Italie.

Antissa, ae, f. ("Avuooa| piistavní
město na ostrově Lesbu. Odt.subst. AntIs
saei, orum, m. Antissané.

antistes, itis, m. a f. [antisto] 1)
představený chrámu, představená chrámu;
dozorce, dozorkyně; nejvyšší kněz,
nejvyšší kněžka; arcikněz, arcikněžka:
antistites sacvi L představení oběti; tem
pli a. L o Pythii; guo antistite O za
jehož (vrchního) kněžství, když on byl
nejvyšším knězem; 2) metaf.mistr: artis
dicendi a. C.

Antisthenes, is, m. [AvnoĎévn)
žák Sokratův, zakladatel filosofické školy
kynikův C.

autistita, ae,f. —antistesf.: Phoebi
a. O (= Cassandra).

Autistius, jméno plebejského rodu řím
ského; viz Labeo.

anti-sto, re, steti, — 1) napřed
státi; 2) metaf.předčiti, vynikati (alci
alga re).

Autium, až, n. starodávné město pří
mořské v Latiu s proslaveným chrámem
Fortuny, rodiště císaře Nerona (nyn.orto
dďAnzio). Odt.naj. Antiás, atis antij:
ský: plebs A. L; též jako příjmení: O. Va
lerius Antias viz Valerius; subst.Antia
tes, tum, m. Antijšti.

Antoninus, 7, 1. jméno (adoptivníod
Antontus) několika římských císařův.

Antonius, jméno plebejského rodu řím
ského: 1) A/. Antončus přijmim Orator,
znamenitý řečník, zavražděn ve válce
občanské mezi Mariem a Sullou; 2) M.
Antonius, S posměšnou přezdívkou Cre
ticus, poněvadž v bojích s Krefany úspě
chu neměl, syn předešlého, praetor r. 74
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př. Kr.; 3) C. Antončus Hybriďa, sou
druh Ciceronův v úřadě konsulském r. 63
př. Kr., tajný účastník spiknutí Katili
nova: 4) M. Antontus, známý triumvir,
politický odpůrce Ciceronův (proti němu
filippiky Ciceronovy). Odt.adj. Antonia
nus, a, um Antoniův: Zatrocinium C;
5) Iullus Antontus, syn triumvirův z Ful
vie HH; 6) Antonius Musa, lékař, jenž
studenými lázněmi vyléčil císaře Augusta
z těžké choroby H. — Ze ženských členů
toho rodu znamenity jsou dvě Antonie,
dcery triumvira Antonia a Oktavie, sestry
Augustovy: a) Antonia maior, choť Do
mitia Ahenobarba a babička Neronova;
b) Antonie minor, manželka Drusova,
matka Germanikova, Klaudiova a Livil
lina T.

Autron, čnis, f. [Avrodv] město
v Thessalii L.

antrum, č, n. [GvTroov]jeskyně,
sluj; vásn.dutina: eresae arboris an
tro V

Antúbis, čďtis, m. aegyptský bůh, zo
brazován s hlavou šakali V,

anularius, 7, m. [anulus] prstenář.
anuius, č, m, |anus kruh, kroužek, řiť|;

prsten, pečetní prsten; anuli gemmati
L prsteny vykládané drahými kameny;
ignoti anuli sigillo impresso Č; anulo
obsignare litteras Cu; anulum de ďigito
suo tibi tradidit C odevzdati pečetní
prsten (který nosil každý svobodný Ří
man) značí: vzdáti se veškerých právních
nárokův. — Zlatý prsten byl odznakem
hodnosti rytiřské: a. eguester H; anulis
donare, honorare T' povýšiti na rytíře.

anus, čs, f. stařena: a. CumaeaO
(— Sylla); Sabella a. H sabellskásta
řena (hádající budoucnost); (jako. attrib.
subst.)stará, letná: a. sacerdos V; a.
avia Ču stará babička.

anxie, adv.[anďtus) úzkostlivě, bo
lestně.

anxietas, dtis,f. úzkostlivost, tesk
nost.

anxi-fer, fera, ferum [anxtus afero]
úzkost přinášející,působící, plodicí.

anxitudo, inis, f. — angďtetas.
anxius, a, um (ango) a) úzkostlivý,

stísněný, bázlivý, nepokojný, starost
livý, nevrlý, mrzutý, znepokojený:
nihil aegue Tibertum anxium hadebat
T nic tak Tiberia neznepokojovalo; an
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gtus anitmo T skličen v mysli; anxio
animo et sollicito esse Č býti úzkostliv
a zkormoucen; anxrium eťus tudicium Ť
v úsudku úzkostlivý, nerozhodný; (s abl.
instr.) a. curis O; (s gen.) anxia furti O
v úzkostech (jsouc) pro krádež; a. suť Ť
úzkostlivý, starostlivý o sebe, v úzkosti
o sebe; (s předl.) anxius de periculo TŤ
vzhledem k, stran nebezpečenství:; věta
s ne...; nepř.ot.; bb) tisníci, tísnivý,
znepokojující,mrzutý, trapný, trapli
vý: dimorv; cuvae.

1. Anxur, uris [vedl.tvar Anxurus,
7) m. 1) jméno podsvětního boha u Vol
sků, jenž později byl ztotožňován s Jo
vem: fuppiter Angxurus V; 2) spojenec
Rutulův V.

2. Anxur, uris, n. starobylé město
Volsků při silnici Appiově; později pře
zváno Tarracina (nyn. Terracina). Odt.
ad. Anxurnás, dčis anxurský: po
pulus L.

Anytus, ž, m. ["Avvroc) žalobce So
kratův: Anyti reus JF (— Sokrates).

Aončs, um, m. ["Aovecg) Aonové,
mythičtí praobyvatelé Boiotie; (též attrib.)
montes Aones V boiotské hory. Odt. a)
Aonides, um, f. Aonky (— Mnsy, poně
vadž sidelní jich horabyl aonský [— boi
otský) Helikon); b) Aonius, a, um aon
ský — boiotský: vir O (— Herkules);
deus O (— Bakchus); ons, aguae O
(== pramen Aganippe na Helikonu); A.
vertex V (— Helikon); Aontae sorores O
(— Musy); též Aonie Aganippe V

ÁAornis, f. ace. Áornin [čoovic ac. JEÉ
Toa „ptáky nenavštěvovaná“ | strmá skála
v Indii Ču.

Aornos, ť, m. [Goowog se. Čacus „bez
ptákův“]jezero avernské; vizAver
nus.

Aous, %,m. řeka v Ilyrii L.
apjase [dave isol. impcrat.od dny]

jdi pryč, kliď se, táhni.
Apamea (a -1a), ae, f. [Anduewa)

1) město v Syrii nad Orontem; 2) město
ve Frygii. Odt.adj. Apaménsis, e apa
mejský; subst. Apaměénsés, tum, m.
Apamejští.

Apella, ae, m. jméno několika pro
puštěnců židovských. Poněvadž pak Židé
u Římanů byli rozhlášení za lidi lehko
věrné a pověrečné, stalo se Apella appel
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lativem: credat Iudaeus A. H tomu ať
věří lehkověrný žid.

Apelles, is, m. [ AneA2řo] znamenitý
malíř řecký, vrstevník Alexandra Veli
kého.

Apenninicola viz Appenninicola.
1. apev, svě, m. kanec, divoký vepř:

saetost caput apri V; Marsus a. II;
(přislov.)dnmattere fontibus apros V vi.
pustiti do pramenů kance (kteří vodu
zkalí a břehy rozryjí), dopustiti se poše
tilosti, nerozvážnosti.

2. Aper, pri, m. římské přijmení;
nejznámější M. Aper T,

Aperanti, drum, m. [ Aneoavroi]
Aperantové, kmen v Aitolii, krajina
jimi obývaná slula Aperantia, ae, f. L.

aperio, čre, aperui, apertum |[*ab
verio, srov. Cperio, č. ot-virali, zá-vora,
vrata] [) 1) otvírati, odmykati: fores;
portas; tanuam; oculos Č; ora fatis(dat.)
a. Ó ústa otvírati k věštbám(t. j. osud
zjeviti); 2) metaf.otvírati, přístup
ným činiti: viam L cestu klestiti;
fundamenta templi a. L kopati základy
(zemi otvírati ke kopání základů); specůs
a. T jámy vykopávati; locum asylum
a. L misto jakožto útočiště zařiditi, na
místě asyl zařiditi; čuďdum a. L školu
otevřiti; ferro tter a. SL oceli dráhu si
klestiti; Pontum a. ČC Pontus otevřiti
(obchodu); sť mors Germenicí Syriam
(Pisont) aperuisset T; occastonem ad
invadendum a. IL přiležitost poskytnouti;
locum suspictoní a. C; alicui vacuos
honoris menses I' prázdné (volné) měsíce
k zastávání úřadu (konsulského) někomu
získati; [i) 1) (zahalené, zastřené) od
haliti, odkrýti, viditelným učiniti,
obnažiti, nkůzati: caput C; ramum, gut
veste latebat V; unda dehiscens aperutt
terram V odkryla dno (mořské); apert
tur Apollo V chrám Apollinův se obje
vuje; 2) metať.odkrýti, odhaliti, obje
viti, zjeviti, oznámiti; vyzraditi, pro
zraditi: guos (reges) bellum aperuit T';
rem I; casus futuros O; se a. L pro
zraditi se; secreta pectoris T'; (s ace. c.
inf.) a. hostes appropinguare L; (s nepř.
ot.) guiď agatur, aperiam

itperte, adv. [apertus] 1) patrně,
zjevně, zřejmě: dolorem tulit paulo
apertius Cpřiliš okázale; a. vincere O
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zvitěziti v boji otevřeném; 2) otevřeně,
nepokrytě, upřímně, přímo, bez obalu:
a. palamaue dicere Č

apertus, a, um ([vl.part. perf. pass. od
aperio) I) 1) otevřený, nezavřený:

. 1, . v. o .curia C; valvae O; (přisl.) ut dicitur,
apertum pectus videre C otevřené srdce,
přímo do srdce viděti; 2) metaf. <teviený,
(někomu) volný, přístupný; Širý:
aperta Romanis Africa C; a. cursus
ad laudem C; aperta via Č volná cesta;
per apertum limitem T' po volné polní
cestě; a. tmpetus muris Čs volný příval
mořský; campť apertisstmi Čs Ššireširé
plůně: apertisstmus Oceanus Čs; aper
tum proeltum L otevřený boj; Mars a.
O bitva v širém poli; collis Cs palu rek
holý, neporostlý; — subst.neutr. itperftum,
z širé pole, pláň, planina, rovina: ca
stra tn aperto ponere L5 (v plur.)aperta
Oceaní Ť širý Okeán; — tn aperto
est algď jest volné, snadné, nasnadě:
agere memoratu digna magtis in aperto
erat T bylo snáze; hostes aggredi in
aperto est T' jest na snadě (viz též K£)
2) a)); IT) 1) odkrytý, odhalený, ne
zahalený, nepokrytý, nekrytý, obna
žený, vidnelný: maťlres apertae pec
tora (ace.vztah.) O majice prsa obnaže
na; latus apertum (s bok (štítem) ne
krytý, nechráněný: naves apertae UL
lodi nemající paluby; (básn.)aether a. V;
apertum caelum V mračny nepokryté,
nezahalené, bezmračné, jasné, čisté; 2)
metaf.a) nepokrytý, zjevný, zřejmý,
patrný, jsoucí na bíle dni, bijící do oči:
stmultatespantím apertae, partin. 0c
cultae C; apertum est s ace. ©. inf. jest
zřejmo, patrno, na bíle dni, že ...; u poz
dějšich: adulatto in aperto erat T;
ut omnia magis in apeito forent S aby
vše bylo zřejmější; ex aperto vim per
angustias facere I zjevně (bez úskoku)
násilím cestu proklestiti; hb) (o řeči) zře
telný, srozumitelný: narratio Ú; ©)
(o povaze)nepokrytý, netajený, otevřený,
přímý, upřímný: animus Ú; apertior
in dicendo C; (iron.)ut semper fuit aper
tisstmus Úzcela nepokrytý (t j. okázale
své neřesti na odiv stavěl).

apex, čcis, m. 1) (kuželovitý) nrot,
vrchol: a. colčisO; (apes) obsedere sum
mum apicem V včely obsadily vrchol
(vavřínu); apicem hasta tulit V vrch
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přilby; ffamma apicem duxit O plamen
měl jazýček, šlehal; visus fundere lu
men a. V ohnivý jazýček; /fammeus a.
O šlehající oheň; — spee.prut olivový
ovinutý vlněnými stuhami, připevněný ra
vrchu čepice flaminů; = synekd.špičatá
čepice (kněžská); flaminové:
lanigeri apices W; — spec. (orientální)
tiara, koruna (královská): regum apt
ces E; metonym.(symbol.) a) královská
moc: apicem Fortuna sustulit H; b)
největší ozdoba, koruna: a. est au
tem senectutis auctoritas C; 2) (kovová)
přilba: ardet a. capiti V.

Apharéůs, et, m. jméno mužské; 1)
král messenský. Odt.adj. Aphareius, a,
um Afareův: proles O; 2) Kentaur O.

Aphidna, ae, f. dědina v Attice.
Aphrodisias, adis, f. [Apoodioás

„město Afroditino, Venušino“| jméno ně
kolika měst: 1) na hranici mezi Frygií
a Karií. Odt.subst.Aphrodisienses, čum,
m. Afrodisiané; 2) město v Kilikii u Sol L.

apicatus, a, um [apex) špičatou če
picí, špičatým kloboukem o0zdo
bený O.

Apicius, čž,m. římské příjmení; M. Ga
vtus Apicius, známý labužník a prosto
pášník za Tiberia T. Jméno jeho stalo
se příslovečným — labnžník,

Apidanus, 7, m. [*Ardavóc] přítok
řeky Peneiu v Thessalii LO.

Apiolae, rum, f. Apioly, město
v Latiu L.

Apion, čnis, m. [Aniov) přijmení
Ptolemaia. krále kyrenského Č.

1. Apis, is, m. ["Aric] posvátný býk
u Aegyplanův barvy černé s bílou lysi
nou na čele a na zádech a různobarev
nými žíněmi v ocase: varčus coloribus
A. O.

2. ApiS, čs, f. v gen. pl. apium (později
apum) včela.

apiscor, 7, aptus sum, vl uchopiti,
připojiti, 1) (o místě) dojíti: mare C; =)
metat.dojíti,dosíci, nabýti: apes apt
scendi summ:i honoris L; summa aji
scendi libido T' žádost dosíci nejvyššího
cíle; artem Chaldneorum T' osvojiti si;
(s gon.dle analogiepoťivi) dominationis T
vlády dojiti.

apium, 2%,
VH

meton.

n. [driwov])miřík, apich
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apocleti, črum, m. [ditoxAmrToi]|„od
volani“, stálý výbor spolku aitelského L.

Apollinaris, Apollineus viz Apollo,
Apollo, čněs (zřídka-0nčs, -One L) m.

[ AxóAAcov] syn Jovův a Latonin, bratr
Dianin, bůh slunce a světla: Phoebus
(počBoc světlý, jasný) Apollo, bůh umění
lukostřeleckého, věšteckého, nadšení bás
nického, hudby a lékařství; (meton.)neu
tis aperitur A. V otvírá se (pohledu)
chrám Apollinův. Odt. adj. 1) Apolliná
ris, e Apollinův, Apollinovizasvěcený:
ludi; laurus; 2) Apollineus, a, um
Apollinův: proles O (— Aeskulapius, syn
Apollinův); urds O (— Delos); vates O
(— Orfeus).

Apollodorus, 7, m. ["AnoAAódono0c)
rhetor z Pergana, učitel mladého Okta
via (pozdějšího císaře Oktaviána) v řeč
nictví T.

Apollonia, ae, f. (AnoAAovia se.
jtóAic „město Apollonovo“] jméno něko
lika měst: 1) město v Illyrii (nyn.Polo
ma n. Polina); 2) v krajině Lokrův
ozolských; 3) v Thrakiis; 4) v Makedo
niiž 5) na sev. pobřeží Sicilie. Odt. a)
subst.Apolloniates, ae, m. [(AnoAAa
wdárnys) (pocházející) z Apollonie; v plur.
též -tes, tum, Apolloňané; b) adj. Apal
loničnsis, e apollonijský; subst. -©nSes,
tum, m. Apolloňané.

Apollonis, zdis, f. (|AnokAoric|
město v Lydii nad řekou Hermem. Odt.
subst. Apollonidenses, čum, m. Apollo
niďané.

apologus, z. m. [datóAovos] vypra
vování; zvl.bajka.

apopvocgmena, orum, n. [dro7t00ny
uěva) věci odmítnuté, zavržitelné (t.t.
stoické filosofie).

apotheca, ae, f. [drtodřxn) špižir
na, zásobárna; spec.sklad vína (býval
umístěn v kořejším patře): apoťhecae to
tae neguisstmis hominibus condonaban
tur C.

apparate, adv. [apparatus] upraveně;
úpravně; skvěle, skvostně, nádherně:
a. edere et bibere C; ludos a. facere L.

ap-(ad-)paratio, ons, f. (apparo)
příprava, úprava: munerum ÚČ;též o pří
pravě řečnické.

1. ap-(ad-)parátus, us, m. [apparo]
1) (abstr.)příprava: sine ullo belli ap
paratu L bez veškeré přípravy k válce;



apparatus

2) meton. (konkr.) přípravy válečné,
svl. stroje obléhací,nástroje (srov.appa
ráty): totus Delli a. Čs veškeré potřeby
válečné; a. oppugnandarum urbium L;
auxiliorum a. L připravené sbory po
mocné; luďuriosos apparatus conviuio
rum mercari I drahé náčiní, přibory
k hostinám; — spec. skvělá, nákladná,
nádherná úprava, výprava, nádhera:
ludorum venationumague a. C; Persici
a. H; a. funerum Ču; exhausti convi
vlorum apparatibus 1; epulae et largi
apparatus pro stipendio cedunt Tstrava
hojně připravená, hojné množství; stne
apparatu expellunt famem T bezjemné
přípravy ; 3) metaf.vystrojenost (řeči):
dixit causam nullo apparatu, pure et
dilucide C.

.
=. apparatus, a, wm [vl. part.. perf.

pass. od «pPparojvystrojený, upravený,
úpravný; spec.skvěle vystrojený, skvělý,
skvostný, nádherný: ludi apparatis
simi C; spectaculum apparatissimum
C; epulae apparatae L.

ap-(ad-)pareo, čre, pěvu 1) obje
viti se, ukázati se anguis, gut Sullae
apparut C; tympana apparentia Ó
zjevné, viditelné; aďparent rari nantes
V vynořují se (na povrch); — spec. (jako
podřizený na pokyn) se ukázati, býti ke
službám, býti ve službách,přisluho
vati: conlegis accenst apparebant L:
(Brrae) lovis ad solium apparent V
konají službu; 2) metaf.jJeviti se, uka
zovati se, býti zjevný, patrný: appa
ruit causa plebi L byla zjevna; non
apparere labores FI že námahy nedo
cházejií uznáni; zvl. často neos. apparet
jest zřejmo, patrno, vysvítá, jest na
Jevě, na bile dni (s ace. ©. inf., 8 nepř. ot.).

ap-(ad-)pariti0, Odnis,f. [appareo]
1) přisluhování, služba (apparitora);
2) meton.služebnictvo.

ap-(ad-)paritor, oris, m. (veřejný)
sluha (úředníků), podřízený úředník
(písař, liktor, hlasatel a j.).

ap-(ad-)paro, dre, avi, 8tum při
pravovati, chystati, vystrojovati
(algd); chystati se, připravovati se k ně
čemu,Strojiti se (alad as inť.): convěvium C;
agjgerem a. Čs násep vrhati; tter ad cae
dem faciendam a. Č nastrojiti cestu
k vykonání vraždy; bellum a. CNL stro
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jiti se, připravovati se k válce; 2x appa
rendo occupatus N. připravami (váleč
nými) zaměstnán, zabrán, zaujat; oc
facere apparabant ÚČs k tomu se při
pravovali.

ap-(ad-)pellatio, onis,f. [1. appello]
1) promluvení k někomu,osloveni; =
spec.dovolávání se někoho,odvolání se

k někomu(„apelace“): a. tribunorum C;
a. conlegaeL; 2) metonpojmenování,
název, jméno: debila appellatione,frau
dare algm Cu; ut appellatione imperia
cetera praeminer et T aby titulem nad
ostatní úředníky vynikal; 3) jmenování,
vyslovování,výslovnost: litterarum C.

ap-(ad-)pellator, črts, [appello]
ten, jenž se dovolává úřední moci k za
kročeni,odvolatel C.

appellito, re, dvi, tum [verb.fre
auent. od 1) appello) jmenovávati, oby
čejně nazývati T.

1. ap-(ad-)pello, are, avi, tum
1) promlouvati k někomu,oslovovati
někoho:cOomitera. algm Ú; legati erant
appellati superbius C osloveni byli po
někud zpupněji; evocavit virum e curia
regemgue prima appellavit L králem
pozdravila; virum a. L pozdraviti jako
muže; = spec. G) vzývati, volati k po
moci, doprošovati se, dovolávati se,
za ochranu, přispění žádati: deos O; vos
appello C vás se dovolávám; gwuoacce
damaut guosappellemS; senatuma.
b) (úřední osoby) se dovolávati, odvo
lávati se („apelovati“): nemo tribunos

.plebis appellanit C; in eopraetor appel
latur C v té věci děje se odvolání k prae
torovi; cum ambo regem appellarent L
krále se dovolávali; v) vyzývati, upo
minati: appellatus es de pecunia C
byl jsi upomenut o penize; creditores in
solidum appellabant T upominali 0 za
pravení celého dluhu, celou jistinu vy
povídali; G) žalovati, stěžovati Si do
někoho:ne alii plectantur, alů ne appel
lentur guidem C; 2) jmenovati, jméno
dáti, nazývati (titulovati); v pass. Zvílti
se, nazývati se, slouti (alam, algd; s dvěma
ace.): tmpevatorem a. L ustanoviti; no
mine sponsum a. L jménem volati; En
ntus sanctos appellat počtas; appellan
tur perfugae Čs spilají jim sběhův; spec.
Jmenovati,jmenovitě uvésti, zminitise:
aedes, guae in lege non appellantur C.
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2. ap-(ad-)pelo, ere, puli, pulsum
připuzovatis 1) přiháněti, pohybovati
k něčemu:čuvencos ad litora O; me ve
stris deus adpulit ovis V přihnal, zahnal
k vašim břehům; čurres ad opus Čs po
souvati; corpus adpulit unda O vypla
vila na břeh; -— Bp6C. (t. t. v mluvě lod
níků) tanait. (loď) přirážeti (ku břehu),
(s lodí) přistávati: navem ad vipam
U; ad Delum classem a. Č; (v pass.)
classis appellituvr (ad litus) Ču přistá
vá, zakotvuje; oppidum facillimum ad
pulsu (supinum)1 velmi vhodné k přistání;
ubsol. (předmět V mysli doplněn*: ad insulam
appulerunt L; exercitus adpulit oris V;
intrans. Germanici triremis Chaucorum
terram adpulit T přistála; tres diremes
adpulěre T

appendicula, ae, f. [subst.demin.od
appendix) malý přívěsek.

appendix, čcis, f. (appendo) přívě
sek, přídavek.

ap-(ad)pendo, ere, pendi, pěnsum,
přivažovati,odvažovati. aurum
st tidi sua omnia appendit Č tob: vše
chen svůj majetek odvážil, přiřknul.

Appennini-cola, ae, m. [colere]oby
vatel Apennin, hor apenninských V.

Appennini-gena, ae,m.f.apennino
rodý, na Apenninech vzniklý: TAydris V.

Appenninus, č. m. Apenniny (po
hoři poloostrova italského).

appetens, entis, adj. |vl. part. pracs.
act. od appeto) chtivý, žádostivý,
dychtici, bažící po něčem(aleis rei): alieni
a. S cizího (jmění)žádostivý; appetentior
famae (erat) T po slávě příliš bažil;
nilil est appetenttus stmiltum suť guam
natura C nic nedycbtí více po věcech
sobě podobných než příroda.

appetenter adv. [appetens] chtivě,
dychtivě: a. agere algd (.

appetentia, ae, f. [appetens)chtivost,
dychtivost, žádostivost (s gen. obj.).

appetitio, ones,f.[appeto) 1) sahání
po něčem (aleis rei); 2) metaf. dychtivost,
dychtění po něčem,bažení, duševní mo
hutnost chtěcí, pud (s gen. obj.): a. alieni
C; a. principatiis Č snaha po vůdčím
postavení, pud neodvislosti.

appetitus, čs, m. [appeto] dychtění,
mohutnost chtěcí, žádost, pud po něčem
(s sen. obj.): a. voluptatis C.

03 ap-(ad-)plico

ap-(ad-)peto, +re, petivi, petitum,
1) spěti po něčem,spěchati, jíti: Euro
pam a. C; obr. Vetos fata appetebant L
osud kvačil na Veje; — spec. ©) sahati
po něčem, hleděti dosíci něčeho, popadati
něco:Aaec sunt honorabilia .. salutari,
adpeti ČCbýti vyhledáván; a. loca mu
nittonibus IL přibírati místa ohradní zdi,
ohrazováním, zabírati místa v obvod
města; 3) hnáti se po někom (něčem),
udeřovati,obořovati se, napadati: ferro
algm a. V; — metaf.filii vita insidiis
appetita C úkladně napaden; 2) metaf.
it) (o čase)intrans.blížiti se, nastávati:
luocappetit Čs rozednívá se, svítá; Atems
appetebat T; fatum appetebat Cu; b)
(myslí) sahati po něčem,domáhati se, uchá
zeti se, dychtiti, toužiti, bažiti, státi
oč (alad; též s inf.): consulatum S; M.
Manlius regnum appetisse est tudicatus
C; alienos agros cupide a. C; ego ini
micitias pro te appetivi C vyhledával
Jsem nepřátelství za tebe.

Appia viz Apptus.
ap-(ad-)pingo, ere, pinxi, pictum,

přimalovati (algd alci rei).
Appius, římské předejmení, zvl. v rodě

Klaudiův: 1) Ap. Claudius Čaecus, jenž
jako censor r. 312 př. Kr. založil dů
ležitou vojenskou. silnici (via Appia,
též pouzeAppia), která vedla z Říma do
Kapue a za Trajána byla prodloužena až
do Brundisia. Od téhož censora pocházel
vodovod, kterým přiváděna byla voda od
Gabij do Říma (agua Appia); 2) Ap.
Claudius Pulcher, vrstevník Ciceronův,
známý svou přísnosti censorskou; censo?
Apptus H censor přísný jako Appius.
Odt. adj. Appianus, a, um Appiův, ap
pijský: didido L; Apptanae caedis mo
čitor T (vraždy Appia Junia Silana).

ap-(ad-)piaudo, ere, přausi,plausum,
tleskati (ku pochvale) někomu, „aplau
dovati“ (alei); (trans.) corpus palmis O
pošplouchati, popleskati tělo dlaněmi.

ap-(ad-)plicatio, čnis, f. [applico]
připojení se, přimkuntí 8€; jen metaf. midi
videtur orta amicitia applicalione ant
nů cum guodam sensu amandi Cz touhy
duše po (přivinutí) sdružení s jakýmsi
pudem lásky.

ap-(ad-)plico, re, plicívi, plicátum,
(později-pěicuž, plicitum) 1) připinati,
připojovati, přikládati, přibližovati:mi
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nor ratis adplicata L menší vor při
pjatý, připojený; wúumerosad sara Ó
opirati 0..; arboris stípiti se a. Ču
opřiti se o kmen stromu; scalas moent
bus Ču žebřiky přistaviti ke zdem: čer
rae adplicat ipsum V k zemi přitiskne,
povali, porazí; capulo tenus adplicat
ensem V po jilec vrazi; oscula applicučt
fratri V zlibal bratra; — spec.a) při
háněti: asellum ulmo O; doves illuc
applicat heros O; angnes regionibus
(dat) O. říditi hadi spřežení ke kra
jům, v kraje; (obr.) guae vis te im
manibus adplicat ovis V. přihání tě
k břehům; B) (t. t v mluvě plavecké) (loď)
přirážeti k zemi, (s lodi) přistati;
v pass. přistati, zakotviti (u pevniny): a.
navigia Ču; naves ad terram Cs; na
vem vipae Ču; intrans. dum adplicant
JL; (o lodich)guocrmaue litore adplicuisse
naves kostium audissent L že lodi při
staly; (v mass.) Ciae telluris ad oras
appitcor Ó přistávám u..; 2). metaf.
a) připojovati, přidávati,přidružovati:
a. noluptatem ad honestatem; reflex.Se
applicare přidružiti se, přilnouti (adalam;
ad alad); b) přiklůněti, obraceti co k čemu:
Diana votis amicas ilaskavé) adplicat
auves IT sluchu propůjčuje; se a. ad

hilosophiam Č oddati se filosofii; omne
animal adýplicatum est ad se diltgemlum
C projevuje náchylnost k sebel:isce.

ap (ad-jploro, are, ďvZ u někohopla
kati, obraceti se 8 pláčem k rěkomu.

ap (ad-)nono, ere, posuř, posttum
1) klásti k něčemu,klásti vedle, přiklá
dati, přistavovati. columnae machina
apposita Ú; scalis appositis T' žebříky
přistavivše: adpositas instrugere epulis
mensas Ó přistavené stoly; «appositis
gueritur tetunia mensis O za plným
stolem (serdě) stěžuje si na hlad; appo
stéum in mensa lumen T postavené světlo
na stole; — spee. (jídla) přikládati, před
kládati, nositi na stůl: mepans ad
ustus apponatur I, exta a. L; (o náčiní
stolním) cenabat apud eum, argentum
purum apposuerat C; 2) (osoby) přidá
vati, přidélovati, přidružiti,přikázati:
custolem Tullto me apponite C; algm
moderatorem et magistrum consulibus
L; tribunus. custodiae adpositus T;
spec. (8 příhanou)zjednati k nějakému vý
konu, nastražiti: appositus erat Ve

94 ap-(ad-)probo

nuletus guidam ČC; guas (voces) aďpo
siti custodes cum deferrent T.

ap-(ad-)porrectus, a, um vedle (ně
koho, u někoho)natažený, roztažený Ó.

ap-(ad-)porto, Gre, dvi, datum1) při
nášeti; přivážeti, dopravovati; 2) metaf.
s sebou přinášeti: senectu8 st ml
gučcguam altud vitt adportes tecum;
Caecilius u C.

ap-(ad-)posco, ere k tomu, mimo to,
nad to žádati: plus a. H.

ap-(ad-)posite adv. [appositus) přile
žitě, přihodně: dicere a. ad persuuw
stonem Č.

at)--(ad--)positus, a, um (vl. part. perf.
pass.od appono| 1) přiléhající, přilehlý,
blizko ležící, blizký: nemus O; regiourbiappositaCu;castellum| Lupiae
Jtumini adpositum T' tvrz ležici při řece
Lupii; čapsus ignts tn porticus adpo
sitas aedibus T zasáhl oheň sloupoví
přilehlá k chrámům; 2) metať. přiležitý,
příhodný: fomo benea. ad istius auda
cčam Ú; menses ad agendum maxime
appositi C.

ap-(ad-)precor, rz, Gtus sum vzý
vati něbkoho,modliti Se k někomu(algm).

ap-(ad-)prehendo, ere,prehendi, pre
hěnsum 1) uchopiti: manum alcis Ť
někoho za ruku; gučdus (adulescentulis)
adprehensis T' uchopiv, vzav je za ruku;
2) metať. (v řeči) chopiti se čeho; zadr
žeti: guidguiď egoapprehenderam, accu
sator extorguebat e manibus (C.

ap-(ad-)prime, adv. (apprimus těměř
první) zvláště (s adj.): artifices a. bont
V zvláště výborní.

ap-(ad-)primo, ere, pressi, pressum
[ad-premo)přitlačiti, přitisknouti:
scutum pectovt adpressum T' štit k prsům
přitišténý.

ap-(ad-)probátio, omis, f. (approdo]
uznání za dobré, přisvědčení, schválení,
souhlas: audientium a. (C; — spce.
(v mluvě filosofické)důkaz: Aaec propo
sttio indiget approdationis Č.

ap-(ad-)probátor, Oris,m
schvalovatel C.

ap-(ad-)probo, «re, avi, datum1) za
dobré uznávati, schvalovati něco, 80U
hlasiti s něčim(algd): magno tlilud cla
more a. ČCschváliti s hlasitým pokřikem;
sententiam a. T': approbantibus consu
libus C za souhlasu konsulův; appro

[approbo)



ap-(ad-)prómitto

bant patres L (dodatečně) schvalují, po
tvrzují; — spec. (o bozích): tď gutďem dt
approbent Ču kéž to bohové požehnají;
dis approbantidus Cu s vůlí bohův; 2
metať.(ličiti něco jako schválení hodné),
dokazovati, stvrditi: ne odtectacrt
mina pro adprobatis accipiatis T při
jímati za dokázané; fidem suam regi a.
Cu; si tribuni innocentiam (centurionis)
adprobaverant T kdykoli bezůhonnost
potvrdili; (s ace. ©. inf.) veram fuisse
odnuntiattonem eXitus adprodavit C.

ap-(ad-)promitt0, ere, misi, míssum
k tomu, nad to, ještě (svým jménem)
přislibovati Č.

ap-(ad-)propero, are, dvi, tum 1)
Sntrans.přispíšiti 81, pospíšiti si, popí
hti si: adduc Alarium sed adpro
perate! ČC; misi ad cogitatum facinus
adproperaret C kdyby nechvátal pro
vésti zosnovaný zločin; (s inf.) portas
tntrare patentes adpropera O; 2) transit.
uspíšiti, urychliti něco:mortem 1; coep
tum opus adproperatum est L.

appropinguátio, čnis,f. [appropin
guo) bližení se: a. martis Č blizkost
8mrti.

ap-(ad-)propinguo, are, avi, atum
[propinguus) přibližovati se; 1) (v prostoře)
přibližovati se, blížiti se (absol.; ad algd
n. 8 dat.): (v neo8. pass.) cum etusmodi lo
cis esset adpropinguatum Ús když se
přibližili;(včasejblížitise, nastávati:
cum lux appropinguaret Č když se ro
zednivalo: Jtems adpropinguat Us; meus
adventus appropinguat C; 3) metať.blí
zek býti něčeho, blízko míti k něčemu:
centuriones, gui tam primis ordinibus
adpropinguarent Čs; eum (Tiberium)
adpropinguare supremis T že se k smrti
blíží.

ap-(ad-)pugno, are bojovati proti ně
čemu, dorážeti, útok činiti na něco
(alad): castra; castellum T ztékati.

Appuleius, Appulia vizApuletus,
Apulta.

ap-(ad-)pulsus, čis, m. [2. appello)
přiblížení se, blízkost: a. solis (* bliz
kost, působení slunce; ==spec. přistání:hostemlitorum| adpulsuarcereL;
utrimgue prora paratam semper adpul
sui frontem agit T má čelo lodní k při
stání vždy připravené, vždy čelem k zemi
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přistati může; tn adpulsu litoris truci
datus T při piistání, přistav ku břehu
byl zabit; oppidum celerrimum fidissi
mumgueadpulsu T k městu lze nejrych
leji a nejbezpečněji přistati; —— meton.
insula od faciles adpulsus opportuna T
ostrov příhodný pro místa, kde snadno
bylo lze přistati.

apricatio, čnis, f. [(apricor|
hřívání se na slunci, na výsluní.

apricor, dri, atus sum [apricus] slu
niti se, vyhřívati se na slunci.

apricus, a, um [srov.aperio) slunci
otevřený,přístupný; výslunný, slunný:
(frigidus annus aves) terris inmittit
apricis I; a. arbor O; (básn.)slunce mi
lující, slunečný: mergi V; apricos necte
Jtores H; 2) metaf. subst. neutr. dn apnri
cum proferet aetas HHna světlo vynese,
zjeví.

Aprilis, e [z *aporos další, druhý,
komp.k je. "apo. Jat. ad, srov. Orintihis — 5.
měs.(pobřeznu)jdubnový; sobst.Aprilis,
ts, m. (sc. mensis) duben („april“ v.

Apronius jméno plebejského rodu řím
ského; 1) Ou. Apronius, pomahač Ver
rův C; 2) L. Apronius za Augusta správce
Afriky, později dolejší Germánie TŤ. out.
adj. Apronianus, a, um Aproniův.

Apsus, č, m. řeka v Ilyrii (s.

apte, adv.(uptus] 1) těsně: a. cohaerere ČC; a. haerere H řádně přilčhati;
capiti a. reponit pileum L; 2) přimě
řeně,vhodně, připadně: a., distincte,
ornate direre C přimeřeně, 8 náležitým
rozčleněním a ozdobně řečniti.

apto, dre, avi, datum |verv. fregu. od
zastar.apere přivazovati| 1) připojo
vati, přidělávati, přičiňovati (alci alad):
dona aptat postibus V zavešuje; JJanaum
tnstania nobis aptemus V nasadine, při
pněme si; sagittas nervo a. V stiely
klásti na tětivu, derteris a. enses F do
pravice brěti meče; (corporť) arma a. E;
clipeo stnistram insertabam aptans V
na levou ruku štít jsem si navlékal (při
pojuje); 2) metaf.a) přistrojiti, připra
viti, upraviti: a. trabes V; a. remot
V; classem a. V loďstvo (k odplutí) při
praviti, přichystati; tn pace aptavit tdo
nea Úello F v míru připravil potřeby vá:
lečné; (s ablat, instrum.) Vystrojiti, opa
třiti něčím:se arms a. IL ozbrojiti se
classem velis V; diremes remigio V

VY



aptus

ensem vagina V; (s dat. účel.) aptať 66
pujnae V chystá se k boji; ččtnerí sar
cinas a. Ču zavazadla připravovati na ce
stu; loricam aptat habendo V aby se
mohlo nositi; a. aď pugnam classem L;
b) piizpůsobovati, činiti způsobilým:
Fortunae te superbae responsare aptat
H: animos aptent armis V ať přizpů
sobí, obrátí mysl k boji; fiďidus Lati
nis Thebanos a. modos H

aptus, a, um [part. perf. pass. od arch.
apio viz apto) „spojen“ ; I) jako partie.
1) připojen, připevněn: gladius saeta
eguina a. Ú na žíni zavěšený, visící:
2) metaf. visící, závislý na něčem:er
guo (honesto) aptum est officium C
rerum causae aliae ex aliis aptae (Ú;
3) (mezi sebou) spojen, sloučen, scelen,
spojitý, souvislý: apta dissolvere C;
omnia inter se conexa et apta C spo
jeno a sdruženo; 4) (náležitě) připra
ven, opatřen,vystrojen: omnia sunt
ad bellum apta ac parata Čs vše při
praveno a pohotově; omnia proelio apta
T; nou itineré magis apti guam proe
lo L; profectus apto exercitu L 8 voj
skem k boji připraveným, hotovým; (s abl.
instrum.); caelum (axem) stellis ardenti
bus aptum V nebe hvězdami ozdobené,
hvězdnaté; gučngueremes aptae instruc
taegue remigio L; (W) jako adj. 1) vhod
ný, případný, způsobilý, schopný, při
měřený: apto cum lare fundus ff statek8přiměřenýmjměniu:© Alucianus
aptior sermone T' řeči schopnější; (s dat.)
malum malo aptisstmum L nejvice, nej
lépe se hodí, pojí; apta igní matertes
Cu hořlavá látka; vis vent apta fact
endo tgní L prudký vitr, vichr vhodný
k rozdělání ohně; ingentum, aptius tali
bus flammis Ó vnimavější pro.. .; sednu
litas in hoc apta tibí erit O bude ti
pomocná; amicis aptus F úslužný k přá
telům; solidus uptus fŤ pro sluneční pa
prsky vhodný, přítel parmna; Serviltus
lenibus remediis aptior L přístupnější
mirnějším prostředkům; (s ad): nostros
minus aptos esse ad hutus generis ho
stem (Cs méně způsobili proti nepřiteli;
(bísn. s. předi. 40) deus formas a. in
onnes O snadno se proměňující V...;
(s inf.) chorus a. amare Ó; (5 relat. účel.
větou)videdatur aptiov persona, guae...
logueretur C.

96 Apůlia

apud (zastar. apuť) předl. s acc. označuje
blizkost;
1) o místě 1) (u jmen místných) u, při:
incredibilis a. Tenedum pugna C; a.
moena ITrowae V u hradeb, před hrad
bami; (se jménemnároda)a. Persas aut in
extrema India ČC v Persii; (v některých
rěeních zvl. u £ == téměř č 8 abl.) cenam
istí dabat a. villam Č v letohrádku;
a. urdem Nolam T' v městě Nole; laude
a. Germanias floruit; a. cunctas Asiae
insulas na všech ostrovech; 2) (u jmen
osob) u, při: esse, sedere a. alam; a.
memores stat gloria facti V; — spec.€)
U (někoho), v příbytku, v bytě, v domě
(něčim): erat a. Hetum sacrarium Ú;
domi a. P. Sestium L; a. te cenavit Č;
pressa tuts balanus capillis tam dudum
a. me est If; 3) u (někoho), při (někom),
v moci (něčí)— penes s ace.: gut tudi
cta mawere a. ordinem senatorium v0
lunt Č aby soudy zůstaly stavu senator
skému; consulatus utergue a. patricios
manet L; %) a. exercitum esse Č ve
vojště dlíti (v družině vojevůdcově); tn
exercitu esse sloužiti, konati službu vo
Jenskou; 8) u (někobo),ve spisech (spi
sovatelových): a. Xenophontem Cyrus
dicit ČC; a. Platonem ČC; s) v přítomno
sti (někobol, před (někým)= coram s abl.:
a. regem verdba facere C; a. populum
res est Č jedná se o věci před národem;
habere a. senatum orationem 1"; a. con
ciltum accusare I před shromážděním;
a. circumfusos ita coepit T před shluk
lými kol něho.
11) (o čase) u, za (doby): non modo his
temporibus, sed etiam a. matores »o
stros Č;
K) mnetaf.(ve stnysle mravním) u (někoho),
při (někom),dle soudu (někoho): a. eum
sunt tn honore Č; nec ulli auspicto
mator jides non solum a. plebem, sed
a. proceres I; a. algm valere, posse;
a. algm gratum, carum esse a j.

Apuleius, plebejské jméno rodové;
L. Apuleius Satuvninus, demagog za
doby Mariovy, na rozkaz senatu zavražděn;
lex Apuieta Č zákon Apuleiův. Odt. adj.
Apuleianus, a, um Apuleiův.

M

Apulia, ae,f. Apulie, krajina v dolní
ad (nyn.Puglim). Adj. Apulus, a, um
apulskýj subst.Apuluš, č, 2. Apulan.



apuťt

apuí viz apud.
agua, ae (arch.gen.aguať) f. 1) voda:

agua levata vento L voda vypařenů,
vodní půry zdvihše se větrem; agjuae ne
ctareae U mok nektarový; arcus agua
rum Ó hora vodstva, vlna jako hora;
aguae magnae bis 80 anno fuerunt L
velká voda, povodeň; longas eiaculatuv
aguas O dlouhý vody proud vzhůru metá;
formidatis auxiltatir aguis O vzteklině;
(přislov.)agua et tgni tnterdicere alcí U,
arcere algm, prol ibere T' zapověděti nží
vání vody i ohně, dáti do klatby, vy
obcovati (ze země), aguam terramaue
petere (poscere) L (yijv zai Čdowouiriiv)
vody i země žádati, t. J. židati, aby se
někdo úplně podrobil, 1 agua ponere
algd C stavěti na vodě; čs, gui praebet
aguam [L hostitel (jenž na počátku ho
stiny kázal podávati hostům vody k umyti
rukou); — spec. moře: guos labores ego
sum terra, guos ergopassus agua ÚU
terra marigue; jezero: a. <llůana L
jezero albské; řeka, potok, pramen:
secunda agud L po vodě, po proudu;
Vusca agua O (= Tůeris); in aguam
caect vuedant L; properantis aguae am
bitus H; déšť: cornix augur aguae HH
déšť věšticí, dešťověštná; speculantur
aguas pozorují deště (t.j. pozorují, bude-li
pršeti); aguarum agmen V lijavee, pří
val; subitae aguae O náhlý lijavce ; A U
sue aguae U proudy deště; (v plur.| lé
čivépramenvteplé, teplice, vary: aguae
saludres I; Aguae Sextiae Cs město
v provincii narbonské (nyn. <lix); 2)
vodovod: a. Appia L; aguam ducere
in urlem L: 3) voda ve vodních hodi
nách, vodní hodiny (klepsydra): certis
ex agua mensuris Úvevtores esse noctes
videbamus Čj (přístov.)agua (mihi) haeret
C voda vázne, stojí; jsem v nesn:úzích,
zaplétám se v rozpory, důkaz pekulhůva.

aguae-ductus viz ductus.
agudrius, a, um (agua] 1) vodní,

týkající se vedeni vody: a. provincia Č
dozor nad vodovody (svěřený guaestoru
sidlicimu v Ostii); 2) subst.aguárius, č,m. vodnař souhvůzdí): contrištat a.
annum IL zachmuří vodnař rok (v polo
vici ledna, kdy vstoupí slunce ve zna
mení vodnaře, nastávají v Italii deště).

dot LÍCuN, a, m [agua] vodní; i)
ve vodě žijící, rostoucí: lotos U;

Latinsko-český slovník.

jina v jihozápadní Gallii Čs;
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b) vodnatý, vlhký: auster O dešťo
rodý.

aguatilis, e [agua] vodní: destiaeC.
aguatin, ones,f. [aguor] opatřování,

donášení, přiváženívody, doprava vody;
napájení.

aguafor, dris, m. [aguor) vodař, no
Sič vody.

aguila, ae, f. [srov.agrilus, černý,
tmavý] „černý pták“; 1) orel, orlice;
2) metať. a) orel (stříbrný, na žerdi
upevněný, od dob Mariových znak řím
ské legie): decímae legionis a. Čs; agut
ae, propria legionum numina T; h)
aguitae orlové (nástřešní ozdoby podo
bajicí se orlům s roztaženými křidly):
sustenentesfastégium aguilae T

Aauileia, ae, f. kvetoucí město Ve
netů při moři jaderském, nyní chudé
misto stejného jména v Gorici sev. záp.
odTerstu. oat. adj.Aguileiensis, e agui
lejský; subst.Aguileienses, um, m.
Aauilejští.

aguili-fer, erz, m. [aguila-fero] orlo
noš, praporečník legie.

Aguilivs a Aguillius římské jméno
rodové; Č. Aguiltus Gallus, přitel Cice
ronův, řečník a učený právník; lex Aagui
lia C. Odt.adj.Aguilianus, a, um Ag ui
liův: A. defensio

aguilo, onis, m. (srov.aguilus temný]
„nebe zatemňujicí“; 1) severní, půlnoční
vitr, bora, sever; zosobněnýbůh: čuve
nes <lgutlone creati O synové Borcovi,
Kla:s a Zethes; 2) meton.sever (strana
světovů).

Aguilonia, ae, f. [srov. agutlončus]
město v Samniu (nyn. Carlonara).

aguilonius, a, um [agtilo]) severní:
regio tum a., tum australis

Aguinum, 2, 2. město Volsků v Latiu

(nyn. <guéno). Odt. adj. Aguinás, dťis
aanuinský: fucus FŤ poněvadž tam byly
nachové barvírny; obyv.Aguinates, um,
m. Aguiňané.

Aguitania, ae, f.Aguitanie, kra
od doby

Augustovy značí A. Jako provincie zemi
mezi Pyrenejemi, Gkcánem, Garumnou a
Cevennami T.

Aguitiinus,
Aguitanie.

1, m. Aguitau, obyvatel



aA(uor

aguor, drž, dtus sum [agua] vodu
nositi, přivážeti: castris aguatum(sup.)
egredi S jiti pro vodu.

aguosus, a, um [agua]) vodnatý;
vlhký: campus L; aguosa Ida II; nu
bes aguosa V mračno dešťonosné; siďus
piscis aguost V zhvězdění ryby dešťo
nosné; Órion a. JH; a. hiems V deštivá
zima; a. languov Hvodnatelnost; mater
a. 0 (— Thetis).

ara, ae, f. 1) oltář: a. Maxima
VO (magna T) oltář Ilerkulův na do
bytčím trhu (forum boarium) v Římě;
(často plur. ve smyslusing.) čatrum mactabat
ad aras V; tncendimus aras V zapa
lujeme oběti na oltáři; aras tenere V
objímati oltář; (přísahající dotýkal se oltáře,
odt.) aram tangere V přísahati; srov. st
aram tenens vuraret C; (častove spojení)
arae focigue oltáře i krby (na označení
všech obětišť, oltářů chrámových, veřej
ných i domácích), stát i rodina; srov. hic
arae sunt, hic foci, hic di penates C;
aris el focis bellum parare C; de aris
et focis decernere C o oltůřích i krbech,
o státu i rodinách činiti snesení; 2) meton.
(poněvadž stihaní k oltáři se utíkali) ochranný
oltář, útočiště, ochrana: srov.stcuť in
aram confugit in hutus domum C; cu
riam, aram sociorum, inflammare Č; ad
aram legum confugere C: guorum (su
perum) se devovet avis V; 3) (o předmě
tech oltářům podobných) a. sepulert V hra
nice; ara Virtutis Č pomník: — Ara
zhvězdění oltáře na jižním nebi: pressa
Ara O stlačený, nízko ležící; 4) (jméno
vlastní) Ara Ubtiorum T původně oltář
zřízený od Ubiů na poctu Augustovu,
kdež později povstalo město (1yn. Godes
derg u Bonnu); Arae Philaenovum S
oltáře Filaenův (přístavní město na hra
nici karthaginsko-kyrenské); sara vo
cant Italii... Aras V úskalí u ostrova
Aegimuru (u Karthaginy).

Araběs, bum (sing. Arads, Dis), různo
sklonnětéž ÁraůĎi, rum, m. 1) Arabové;
2) meton.Arabie: palmiferos Arabas
religuit O. Ode.Arabia, ae, f. (sc. ter1a)
poloostrov Arabie; adj. Arabicus, a, um
arabský.

Arabitae, rum, m. Arabitové, ná
rod ve vých. Gedrosii Ču.

Arabus, ž, m. říčka v Gedrosii Cu.
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Arachne, čs,f. [doázvm pavouk) lyd
ská dívka v pavouka proměněná od Mi
nervy, již ve tkaní o závod překonala Ó.

Arachosi1, orum, m. Arachosiové,
nirod usedlý jižně od Parapamisu (v nyn.
Afranistanu) Cu.

Arachthus, z, m. viz Aratthus.
Aracynthus, %,m. [ Aoázvvěoc] hra

niční pohoří boiotské: Actaeus A. V ak
tejský, ležící proti Akte (staré jméno
Attiky).

Aradus, %,f. ostrov (a město) při se
verním pobřeží foinickém (nyn. ftuad) Ču.

aranea, ae, f. (srov. Godzvm pavouk)
1) pavouk; 2) meton.pavučina.

araneola, ae, f. [subst.demin. od aT4a
nea) pavouček.

Arar, čs [ace.Ararim, abl.Arari( re)]
m. řeka v Gallii vyvěrající z Voges (nyn.
Saéne), přítok Rhodanu ČsT.

arátio, oms, f. [aro] 1) orání; orba,
rolnictví: guaestuosa mercatura, fruc
tuosa a. dicitur C; 2) meton.orné pole,
role; v plur. státní (ohecné) půdy, pozem
ky, polnosti (v nájem dávané): aratio
nes magnas conductas habere Č; ara
tones et agrt C najaté obecní pozemky
1 vlastní.

arator, oris, m. [ar0; srov.dooTno|
1) oratel, oráč: stíva tnnigus a. O;
(v platnostiadj.) taurus arator Ó býk ora
jicí; 2) metar. a) rolník, hospodář: gau
det a. igneI; b) nájemce státních
(obecních) pozemků; zvl. v plur. numerus
aratorum guotannís pudlice subseribi
tur C.

aratrum, č, n. [ar0; srov. GooToov,
dor. GoatTeov] „oradlo“, pluh, radlice.

Aratthus, i, m. ["Aogroc) řeka
v Epiru (nyn. drtťa) L.

Aratus, z, m. ["Aoatros] řecké jméno
mužské; 1) řecký básník ze Sol v Kili
kii, složil astronomickou báseň (Paivó
uevc (o zjevech přírodních), kterouž Ci
cero přeložil do latiny. Odt.adj. Arateus,
a, um Aratův; 2) řecký vojevůdce ze
Sikyonu (Sicyončus), zakladatel achaj
ského spolku.

Araxes, čs, m. 1) řeka v Armenii
vyvěrající, vtéká do jezera kaspického
(nn. Aras) VCu; 2) řeka u Persepole
(nyn.Bend-mir) Ču.



Arbčla

Arbčla, orum, n. ["AoBnŽa] prastaré
město assyrské vých. od Ninive, u nehož
Alexander přemohl Dareia r. 331 př. Nr.
(nyn. drdil).

arbiter, Fri, m. [od arch. ar- — ad
a daetere jí] „kdo k něčemu přichází“
1) (očitý) svědek: arditris remotis (sub
moťis, amoťis) heze svědků, mezi čtyřma
očima; locus aĎ arbitris vemotus; a.
arcanorum, secretorum Ču svědek, dů
věrník tajnosti, zasvěcený do...; = spec.
(t. t. v mluvě soudní) „kdo jako osoba ne
zůčastněná přistupuje ke stranám ve sporu
jsoucím“, rozhodčí, rozhodce, rozsudí,
smírčí soudce (ne ustanovený zákonem,
nýbrž za starších dob od obou stran do
židaný, později od praetora jmenovaný).
Arbiter rozhoduje dle svého“ nejlepšího
vědomí a svědomí, nejsa vázán platnými
zákony jako čudex (v. t.): arbitrum po
stulare, sumere: alam arbitrum dave C;
a. litis ČC;— metaf.soudce, rozhodčí;
zjednavatel, prostředník: a. formae O
soudce sličnosti (o Paridovi); a. pugnae
H rozhodči zápasu; a. trae Iunonis O
vykonavatel hněvu; a. concordiae cívi
um L prostředník; 2) neobmezený roz
sudí, pán, vládce, vladař: a. armo
rum Ó (= Alars); solus a. rerum T
samovládce; a. imperii Ó kníže světo
vládný; dit populorum ardbitre. T; a.
dibendi II král pitky, hostiny, jenž určo
val miru piti při hostině (avuzoaieozoc);
Petrontus, elegantiae a. T rozhodce o vě
cech vkusu; a. Hadriae HH(= Notus);
locus... maris a. FI misto moře ovlá
dající (dle jiných: místo, z něhož je roz
hled na mořc; srov. 1).

arbitra, ae, f. svědkyně.
arbitratus, €s, m. [arbitror] v klass.

latině jen v ablat. arĎiératu s gen. neb pron.
poss.: dle minění, po minění, dle zdání,
dle volného uznání: mulieris a. Ú; cutus
(Sullae) a... consuleretur S sjehož plnou
moci by bylo jednáno; meo, uo, suo a.
dle mého minční, po mém zdání atd.

arbitrium, č, n. [arditer, avbitror]
1) nález, rozsudek, rozhodnutí smir
čiho soudce: altud est tudictčum, aliud
a. Ú; permisso publice arbitrio I když
obci smirči nález byl svěřen, když obec
za smírčího soudce byla zvolena; Z) metaf.
rozhodnutí, (rozhodný)výrok, soud:
cum de te splendida Minos fecerit avbi
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tria I; guorum penes plebem a. est TŤ
čehož rozhodnuti mů lid, o čemž rozho
duje lid; čďda. suť esse consilit N roz
hodnutí o tom: a. rerum ftomanarum
agere T rozhodovati o státu řírnském;
suť arbitriiů facere L činiti věcí svého
rozhodování, rozhodovati; usus, guem pe
nes a. loguendi H; multitudinis arbi
trio res agere Ú; arbitrio populavis
aurae FH; A) volné rozhodnuti, volné
uznání, usouzení,soud, úsudek, uvá
žení, zdáni; vůle: populo Iomano a.
eligendi permittere 7 volbu poncchati
na vůli arbitrio rem gerere L dle nznů
nis cum. victoriae avbitrium agis Ču
kdykoli pronášíš úsudek o vítězství; mi
les tn avbitrio ducum T' vojinové vedení
vůli vůdcův; čihertas ex alčeno a. pen
det L; Iovis nutu et arditrio Č poky
nem a vůli; occupare liberum mortis
a. Cu dobrovolně se napřed usmrtiti;
a. salis vendendi L libovolné ustano
vení sazby solní; arbitria funeris C
pohřební výdaje, poplatky (stanovené dle
jmění a stavu zermmřelého); — spec. vůle,
libovůle, zvůle, choutka; (neohmezenů)
vláda, moc: aď sum «. podle své
libovůle, dle své libosti; čna. ac po
testatem venire C; a. Itomulus +urdis
hadet O vládu nad městem; reč publicae
a. obtinut Tiberius T.

arbitror, rz, tus sum [ardĎiter]1)
býti rozsudim, vyněsti nález jako smirčí
soudce; 2) metar. (dle nejlepšího vědomí)
souditi, mníti, domnivati se, poklá
dati, mysliti, za to míti (s dvěmaace.,
8 ace. C. inf.): (ve význ. praegnantním) negu6
in ullam hun.ani ovis specten adstmu
lare ex magnitudine caelestium arvbi
tvantu T domnívají se, že neni dovo
leno připodobniti k žádné podobě lidského
obličeje následkem vznešenosti. Často Ize

trvám, tuším neb
dle domnění, asi: negue ad id valere
arbitror I. to, tuším, nemá té platnosti,
toho významu; guo úllos animo fuisse
avbitraminí? ČCjakého že dncha byli,
myslite, jakého ducha dle vašeho domnění
byli; jakého asi ducha byli.

Arbocala, ae, f. městečko Vakcaeů
u středního toku Duera L.

arbor (pův.arbos), oris, f. 1) strom:
Iovis a. O (= dub); Phoedi a. Ó (= va
vřin); Palladis a. O (— oliva); (koltekt.)

1

přeložiti vloženou větou:



arborens

stromoví, stromy: ager ardore infe
cundus 93 2) meton. (věci ze dřeva zho
tovené) stěžeň: cornua tn summa lo
cat arbore O; (s gen. vysvětlovacím)tn figitur
sagitta arbore mali V; veslo: cente
nague avrhorejluctum verberat V; loď:
Pelias a. O loď Argo; infelix a. L v.
infelix.

arboreus, a, um [lardor]stromový:
sud pondere arboreo (— arborum) O: —
stromovitý, podobnýstromu: a. cornua
V větevnaté parohy; a. telum V veliký
jak strom.

arbos viz arbor.
Arbuseula, U, f. (vl. subst. demin. od

arbos „stromeček“] znamenitů mimická
umělkvně za doby Ciceronovy ČTI.

arbustum, 7, n. [arlustus| 1) stro
movi, stromy: ager ardustis consitus
S; = spec.nízké stromy, křoviny,
houštiny: non omnes arbusta tuvant
V; 2) sad; zvl. vinice (ve které révy
vedeny byly po pních jilmových a topolo
vých): praťis et vinets et arůustis ves
vusticue laetae sunt C.

arbustus, a, um [arlos) vysázený
stromy, porostlý stromy.

arbuteus, «, um [arbutus] plani
kový VO.

arbutum, 7, ». [ardbutus] 1) plod
planikový: dant arbuta silvae V:
2) = ardutus: pascuntur arbuta api
bus V.

arbutus, z,f. planika.
arca, ae, f. [arceo; srov. arcanus) vl.

závěr, zámek; skříň, schránka; tru
hla; — spee.«) pokladnice, pokladna:
nummos contemplor in arca II; B) ra
kev: conservus vili locavit in arca IT;
vivum in arcam condidere L; %) ža
lářní komůrka (cella): servi tn arcas
conicčuntu: (' do samovazbyjsou vrháni.

Arcades, Arcadia viz Arcas.
arcano, adv. [arcanus] tajně, pod

tají.
arcanus, a, um [arca] 1) (před ji

nými)uzavřený; 2) skrytý, tajný;
tajemný: haec a. sacra T; Čereris sa
crum arcanae HHCerery tajemné (vzhle
dem k mysteriim Cereřiným); a. nox Ó
mičelivá noc; = neutr. subst. arceianum, 7
tajnost, tajemství: foris arcanis ad
missus F zasvěcený do tajemství; arcana
imperii temptantur T tajné zásady, zá
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měry vládní (císařské vlády) se ohrožují
(křižují).

Arcas, adis, m. [Aoxds] a) báje
slovný praotec Arkadů, syn Jovův a Kal
listin, po smrti umístěn jako souhvězdí
(Arktofylax) na nebi; b) Arkad, obyvatel
Arkadie; zvl. v plur. Arcades, um, m.
Arkadové: ©) jako adj. Buander <. V;
tyrannus A. O arkadský král (= Ly
kaon). Odt.adj. 1) Arcadius, a, um ar
kadský: dea O (— Karmenta); A. rex
V (= Enander); zm. Arcadia, ae, f.
(se.y7, terra) Arkadie, hornatá krajina
ve středním Peloponnesu:; meton.= Arka
dové: Arcadia tudice V; 2) Arecadi
CUS, a, um arkadský.

Arečns, entis, m. („bránici“) význačné
jméno válečníka sikulského, který pro
vázel Acnea do Italie V.

arceo, čre, cut, — [srov.arx, arca;
dozčme) 1) zavivati, svírati, hraditi,
ohrazovati: omezovati, v mezích
držeti: ffumina arcemus Ú; teneras ar
celant vincuča palmas V pouta svírala;
metaf.guantum saevitia gliscevet, mise
ratio avrcebatur T' zuřivost se vzmáhala,
útrpnost byla omezována, útrpnosti bylo
bráněno; 2) přístup zavírati, přístup za
braňovati,přístupu nedati, brániti,
překážeti někomu,zadržovati; zameziti,
překaziti: saxis pilisgue (abl. instr.) sud
euntes arcebant T" somnos a. Ó zaplašo
vati; odě votgus et arceo JÍ straním se
(lidu); (alam, alad) vim a. L násilné počí
nání odraziti, zabrániti; f»tgus L zimy se
ubrániti, proti mrazu se opatřiti; (s abl.
odi.) alam curiď a. L přístup do radnice
zameziti; se provinciď arceri a legioni
bus T; alios arcet harená CČharon V
bráni vstoupiti na břeh; a. tecto I pod
střechu, pod krov nepřijmouti; Aeneam
arcete periclis V chraňte Aenea od ne
bezpečenství; (abl. s před. ad) fucos a
praesepibus arcent V zahůněji: hunc a
tuis templis arcebis Č tohoto od svých
chrámův odvrátiš; ad effusa fuga fu
men arcebat L divému útěku řeka brá
nila, v cestě stála; inc arce hostes L
zde (+1.odtud) zadrž nepřítele; undďearcen
tur foedere L odkud zdržování json smlou
vou, kam dle smlouvy nesmějí; (s inf. n.
ace. c. Inf., jako prohibere) nec Augustus
avcuerat Taurum opes conferre T ne
zabránil Taurovi...



Arcesilis

Arcesilas, ae, m. ["AozeciAac] Ar
kesilas, řecký filosof, zakladatel no
vější Akademie (* 316 — +1241 př. Kr.).

Arcesius, 1%, [ Aozelotoc) otec
Laěrtův Ó.

arcessitů, jen v ablat. nA pozváni, na
zavolání, na vyzvaní.

AD-CESSV(též ACCETSO), ere, iví, tum
z arch.Gr- ==ada facesso| vl. sem dopra=
viti 1) obeslati, přivolati, povolali,
zavolati: tn regnum a. L na trůn
povolati, dosaditi; manes coniugis a. O
na svět přivolati (z podsvětí), (Gallos
auailio (dat. úč.) a. Čs. přivolati na po
Moc; (o věcech): st meltus guid habes
(vina), avcesse JH dej přinésh. pošli
pro a. tovmenta aut tela T; =
spec.na soud povolati, pohnati,
obžalovati; amůditůscrimine a. C
tudicio capitis C; (s gen.) capitis a. S
vinit na smrt, z přetěžkých vin obvi
ňovati, poháněti k hrdelníma soudu;
mazestates T; 2) přistrojiti, přivoditi
zjednati, způsobiti, připravili:
tempus V; bellum L; gutes negue molli
strato negue silentio accersita L klid
ani měkkým lůžkem ani tichem nepři
volán, nezjednán; rex periculo gloriam
accersens Ču v nebezpečenství slávy hle
daje; ex meďio ves arcessit comoedia H
ze života (obecného) béře látku; — dic
tum arcessitum C slovo hledané.

Arche, čs, f. [dozr počátek] jméno
jedné ze čtyř prvotních Mus C.

Archelaus, z, m. [ AovéŽaoc) řecké
jméno mužské; 1) filosof z Mileta, žák
Anaxagorův; 2) král makedonský. Na
dvoře jeho žili dramatický básník Euri
pides a maliř Zeuxis; 3) vojevůdce Mithri
datův: 4) syn předešlého, choť královny
aegyptské Bereniky, zeťPtolem“'a Auleta;
3) vnuk předešlého, králkaprac ocký, byl
od Tiberia povolán do Říma, kdež r. 17
po Kr. zemřel.

Archias, ae, m. [*Aoyiac]řeckéjméno
mužské; 1) A. Licimus Archias, řecký

básník ze syrské Antiochie, hájený před
soudem od Cicerona; 2) truhlář v Římě.
Odt.adj. Archiacus, a, um Archiův.

Archilochus, č, m. ["AoxiAoxoc) řec
ký básník z ostrova Paru (ok. r. 650př.Kr.,vynálezcejízlivých© útočných
básní (čiamůi). Odt.adj. Archiloch1us, a,
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um jízlivý, útočný (jako verše Archi
lochovy): Archilochta edicta C.

Archimedevy,is, m. Aoxtu0nc) zna
menitý mathematik a mechanik řecký. Byl
zavražděn při dobytí Syrakus r. 212
př. Kv.

archipirata, ae, m. |dezineoatřc]
náčelník lupičů námořských.

architector, ar?, atus sum [archi
tectus] 1) budovati, stavěti; 2) metaf.
budovati, strojiti, uměle zjednávati,
připravovati: voluptatesC.

architectůra, ae, f. stavitelství.
architectus, č, m. [doxitéxtov] 1)

stavitel, budovatel; 2) metaf.tvůrce,
původce: a. beatae vitae: — spec. (s pří
hanou)omnium a. et machinator C osno
vatel a strůjce.

archon, ontis, m. [čďezov „pán“)
archont, nejvyšší úředník v Athenách
po odstranění důstojnosti královské.

Archytas, ae, m. [Aozúras)] z Tarenta,pythagorovec,| vrstevník© filoso
fa Platona, proslavený mathematik a po
Jitik.

Arcitenéns, entis, m. [arcus-teneo)a)
aaj. Inkovládný, lukostřelný (hom. %Avré
Tošoc): deus a. O; b) lukovládce, luko
střelec: motus erat a. O (— Apollo);
prus a. V.

Arctophylax, acis, m. [Gozrormůka“'
Vozataj, souhvězdí vých. od sonhvězdí
Vozu = Doůdtes (v. t.).

Arctos (-us), ž,f. [Goxroc] 1) „Med
vědice“ (Medvěd)n. Vůz větší, sou
hvězdí na severním nebi, seveřanům nikdy
nezapadající: esse duas Arctos Ó tj.
Medvědice větší a menší; deguoris ex
pers O; metuentes Oceaní aeguove tin
gu V; 2) meton. točna severni; severní,
půlnoční strana, sever: tuncta agut
lonibus a. O; opacam excipere arcton
H hleděti k severu (o sloupoví).

Arctůrus, č, m. [doxto0000c] „hlidač
medvědice“Vozataj, souhvězdívýchodně
od Velkého Vozu — DBootes (v. t.). S ve
černím západem jeho (na zač. listopadu)
nastává doba bouří a dešťů; — zvl. nej
jasnější hvězda v Bootu.

arcuatus, a, um [vl. part. perf. pass. od
neužívanéhoslovesa arcuo křiviti, ohýbati)
obloučný, obloukovitý, obloukovitě
klenutý: curvamen a. Ó oblouk klenutý:



arcula

currus a. L vůz s obloukovitou střechou,
krytý v oblouk.

arcula, ae, f. [subst. demin. od arca]
skřínka (na šperky).

arcus, s, m. 1) luk: arcum tendit
Apollo [1; avciis Hlaemonii Ó souhvězdí
střelce: a. Cupidinis U; 2) metaf. vše,
co má podobu obloučnou: a) duha: a.
pluvtus IT; 5) klenuti, klenba, vítězný
oblouk, vítězná brána: a. od recepta
stgna dicatur T: (přislov.)arcum e cloaca
facere Č udělati z komára velblouda;
(jiní čtou: arcem); $) obloučná čára
(na př. hada, vlny, zátoky, přístavu): an
guis sinuatur in arcus O had se stáči
v oblouky, v kotouče, v závity; portus
curvatus in arcum O přístav zatáčející
se v oblouk, obloukem; vča guingue per
arcus O patero kruhů souběžných, jimiž
pásma zemská jsou omezena; a. aguarum
O spousta vod.

1. ardea, ae, f. volavka.
Ardea, ae, f. město mtulské v La

tiu. Odt.adj. a) Ardeas, dťis adj. ardej
ský: ager L; subst.Ardeates, dum, m.
Ardeané, obyvatelé Ardeje: b) Ardei
tinus, a, um: foedus L smlouva s Ar
deany uzavřená.

avdens, entis, adj. [partie.praes.odardeo)
1) hořící, planoucí, ohnivý: ardentes
cupae hořicí kádě; fax C hořící pocho
deň, Volcanus a. F rozpálený: gunta
(zona) est ardentior čllis O páté pásmo
jest ohnivější nad ona; 2) metať.A) (0 očích,
oštítu)jiskrný, planoucí, zářící: oculi,
clipeus V; (o vině)olnivý, plamenný,silný,
Falernum FH; h) (o nůvuživostech)ohnivý,
prudký, vášnivý, nár uživý: ira; aťa
pitia; vivtus; oďdium;miserere ardentis,
smiluj se nade mnou, jenž láskou plantu;
©) (o řeči)ohnivý, vroucí: oratio; stu
dčum Č vroucí horlivost.

adrdenter, adv. [ardens] 1) ohnivě,
palčivě;3) vroucně, prudce, náru
Živě.

iirdeo, čre, arsi, arsurus [ar(i)dus]
1) hořeti, planouti, plápolali:domus
ardebat Č; capnt arsit. Servto Tullio
dormientt ČL hlava vzplanula Serviovi
"Tulliovispícímu, ve spánku: alčaria ar
dent V oltáře plápolají (obětmi); ardet
Ucalegon V hoří dům Ukalegontův; hospes
ardet I; omnia ardent Ť. vše jest v pla
meni; 2) mnctaf.a) (o lesku a barvě) pla
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jitří, vře;

ardésco

nouti, Jiskřiti se, zářiti, blýskati se:
campi armis ardent V nivy zbraněmi
planou, blyští se; Tyrio ardebat mu
vice laena V plášť zářil tyrským červ
cem; hb)fauces siti ardentes I. chřtán,
hrdlo žízní pálicí; omnes avtus ardent
(se. dolore) C; ©) (o vášníeh)planouti;
hárati: amore, ira, avaritia; a. do
lore C zapláti bolem; (s význ. praegnanií
nim) čofumijue per armen ardebat V
spechala roznicena (za ním); (s udánímcile)
ardet in arma V. prahne do boje, po
boji; tn proelia, in caedem etus avden
tes T; animi ad ulciscendum arde
bant Č mysl hořela pomstou: (s inť.) a+
demus scttarí V pralmeme touhou zvídati,
vyptávati se; medďeri invidiae animo
rwdebat S zhojiti nenávist, nevoli (proti
bratrovi) v srdci touhou plát, horoucně
toužil; láskou planouti k někomu,roz
nicen býti, horoucně milovati někoho:
amore hospitae Č láskou vzplanouti k ci
zince; arsit Atrides virgine (abl.causue)JÍ
vzplanul láskou Atreovee k divce: deus
arstt čn illa ( láskou vzplanul k ni;
Corydon ardebat AdlexinV horaueně mi
loval Alexia, láskou hořel (planul) k Ale
xlovi; též tnvUdLE, UgnomiNLa G. ve smyslu
pass.: prudce býti nenáviděnu, potupenu;
d) (o válkách)ardet Gallia Cs Gallie se

cum dello tota Italia arde
ret C když ohněm války planula celá
IMahe; cum arderet acervime conturatio
S když spiknutí nejprudčeji planulo (t.j.
když dostoupilo vrcholu).

ardesco, eve, drsi, — [inchoat.z ardeo)
1) rozhořovati se, rozpalovati 8e, roz
žihati se, vznititi se: ne longus ardes
ceret ais () aby Širé se nevznitilo nebe;
fulmineis ardescunt ignibus undae O
ohnivými blesky. vodstvo se vzučcuje,
třpytí; 2) merať.a) pugtlonem in mucro
nem ardescere tussit T dýku dal až
v břitkost rozpáliti (tj. broušením roz
půliti, až byla břitká špička ; bh) (váš
němi)rozpáliti se, vzplanouti, vzmí
hati se: (absol.)arsit Ilelene FI vzplanula
Helena láskou (comptos crimes visí na
mirata); Dido ardescit tuendo V Dido
rozněcuje se patřením, patříc nají; a. libi
dinibus T; caede O; (s udánímcíle) vulgus
ru'descit im tras O lid rozpaluje se hně
vem: Claudius in nuptias incestas T
Klaudius rozpaluje se, prahne po sňatku



ardor

hříšném; fremitus avdescit egnorum V
ržání, řehot koni se vzmáhá; ardescente
pugna T když se bitva rozpalovala; tn
guam guestůs magis ardescebant Tproti
které stesky víc a více se ozývaly.

ardor, oris, m. [ardeo) 1) žár, vedro,
veliké horko, úpal, požár: solis ardo
res Č úpaly sluneční; visas noctuvno
tempore faces ardoremague caeli C že vi
děti bylo v době noční pochodně a zář
na nebi; cum domus ardore suo dejla
grationem urdi minaretur Č když dům
požárem svým městu hrozil spálením;
pineus a. V žár borový, sosnový; Oirius
a. V plamen, plamenná hvězda Siria; 2
metaf.4) lesk, jiskření, záře: oculorum;
vultuum C; b) (o vášních zlých i dobrých)
rozpálenost,zanícení, roznícenost, zá
pal, horoucínadšení, vášeň, horouc
nost, vroucnost, srdnatost: dine hunc
ardorem mentibdus addunt? V zda bo
hové tuto horoucnost mysli vnukaji? zdem
omnes simul ardor habet V týž zápal,
horlivost, chvat všechny jímá; incredi
bili ardore mentis incendi Č k víře ne
podobnou vášní se rozpáliti; a. aminů
(animorum) ČL nadšení, vášeň; a. stu
dit Č zápal pro vědu, vědecký; ardor
civtum prava tubenttum FÍ vášeň, vztek
občanů vybizejících k činům nepravým;
a. edendi O prudká lačnost; a. pu
gnandi; a. ad bellum zápal k boji; =
spec.žár lásky, horouci láska: pulsus
resederat ardor O zaplašený žár srdce
utichl; ardor pueri auť puellae (gen.obj.)
H žár lásky k chlapci neb divce; ©)
meton.předmět lásky, láska, milenka,
milka: ču primus eť ultimus tlli ardor
eris O ty budeš jeho první a léž poslední
láskou,

Arduenna, ae, f. (se. silva) Arden
ny, souborné jméno lesnatého horstva,
které se táhne od Rýna na západ až
k Seldě ČsT.

arduum, 7, m. [isol. subst. od arduus)
1) strmina, strmá výše: guo succes
serit maris in arduum L čím přikřej
šího místa dostoupí; per arduum L po
strmé výši, in ardua montis ite O na
strmou horu jděte; ardua Alpium L
strminy alpské; ardua terrarum O vý
šiny zemské; ardua castellorum T strmé
tvrze; (obr) nil mortalibus ardui est H
pic smrtelníkům není příliš strmé, nedo
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stupně; 2) metaf.příkrost, nesnadnost:
arduum est ČT' jest nesnadno; ardua
moliri O obmýšleti podnik nesnadný, těž
ký ; primas aominandi spes in arduo T
počátek naděje dosíci vlády že jest ne
snadný.

arduus, a, um 1) příkrý, strmy,
(pře)vysoký, nebetyčný, vysoko (do výše)
strmici, vysoko položený: aťer, ascensus
vrch neschůdný, nepřístupný; a. in val
les clivus erat O svah v úvaly, v údoli
přikře, náhle se skláněl; a. aether VO
převysoké nebe; arduť Sabiní výšiny
sabinské; ardua nubes JH převysoké
mračnoj monumentorum a. eť operosus
honor Ť nebetyčná a pracná nádhera
náhrobků; (v praed. určení)peťiť a. astra
O spěje, tihne vzhůru ku hvězdám; sum
mam petit a. arcem O zpřikra se béře;
a. hasta V vysoko mávaje kopím, se
vztyčeným, napřaženým kopím; eguus
campo se a. infert V kůň plání hrdě
vzpřímen se nesc; ťerras a. omnes ad
spectat V na země se strmé výše poliliží;
a. agmen agit (Agrippa) V hrdě vzpři
men; lidravit inter cornua tuvenci cae
stus a. V máchl v prostřed rohy býka
pletením vzhůvu se vzpřímiv; (prolepticky)
a. tn nubes abiit O vysoko do oblak
se vznesl; volvitur anguis a. ad so
Zem V do výše k slunci se svíji, zvedá;
stetit a. arce O stanul na hradě tak, že
byl vysoko, stanul na výšině hradu; sč
bila colla a. attollens V šiji syčicí do
výše zvedaje; frontem ostentans a. al
dam V bilé čelo vysoko zvedaje; a. altis
eguis V na vysokých koních hrdě, statně
sedě; 2) metaf.obtižný, nesnadný, na
máhavý, pracný: opus arďuum; res av
duae fi neštěstí; (se supinem)iď arduum
factu erat L; (s inf.) miht arduum vide
tur res gestas scribere X

area, ae, f. 1) volná prostora,
volné prostranství: Capitolti L na Kapi
toliu; Vulcani L před chrámem Vulkano
vým; campus et areae ff pole (Martovo)
a volná místa, procházky (dostaveníčka
mladého světa); (obr.) pateťt in curas a.
lata meas O širé pole otvírá se mým
strastem; 2) stavební místo, staveni
ště: prata et areas emere Č; domo
guaerenda est area F pro dům, pro
zbudování domu hledati jest staveniště;
3) rejdiště, závodiště, zápasiště: in
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mediam arerm (rtrcť) processtt L; (obr.)
area sceleris C, 4) nezastavená prostora
v domě, dvořiště: palma tn area enata
L; 5) mlat, humno: milia frumenti
tua triverit area centum JÍ třebas humno
tvé vymlátilo tisic měr obilí; Lióycae
areae H libyjská humnna.

Arecomicí viz Volene.
Áreios pagos viz <reopagus.
Arelate, is, m. město v Gallii

bonské (nyn. Avles).
Aremoricae ( přímořské:keltskéare:

lat. aď; mori — mare) civit:ites, přimoř
štt kmenové gallšti, kteří byli usedlí mezi
dolním tokem řek Loiry a Sciny (v nyn.
Dretagní a Normandii).

Wrena viz arena.
arenaria viz Žarenaria.
ArenROSUS viz Žarenosus.

avens, entis, adj. (part. praes. od aven]
= aridus, suchý, vyschlý, vyprahlý:
rivus, rosae; sitis arida O palčivá žizen.

areo, čre, —, — býti vyschlý, vy
prahlý: siccís humus aret arenis O;
Tantalus aret O prahne žízní; arentibus
siti faucibus L ano hrdlo žízní bylo vy
prallě.

Arčopagus, 7, m. ["Aoeros jtávoc]
1) chlum Arcův v Athenách záp. od
Akropole; ©)sejvyšší soudní rada
v Athenáci, jež zasedala na pahorku
Areově. oat. Areopagites, de, m. Areo
pagita, člen soudu Areopagu.

Áres, čs, m. řecký bůh války.
Arčos, z, m. ("Aoetoc) význačné jméno

válečného Giganta O.
ATLSCO, eve, diut [verb. inchoat. od areo)

sušiti se, usychati, schnouti, prah
nouti: črunco arescente T an peň usy
chal; něhil lacrimá citius aresvit C.

Arestoridévs, ae, m. [patronym.od "doča
Teo) Arestorovec (— Argus, syn Are
storův) O.

Aretě, čs, f. [doerý ctnost) manželka
Dionova, dcera Dionvsía staršího N.

Aretho, ontis, m. jiné jméno řeky
Aratthus (v. 1).

Avetihusa, ae, f. [AotĎovaa) pra
men na ostrůvku Ortvgii, na němž ležela
část Syrakus. Bájeno o něm, ža jest spo
jen s řekou Alfeiem v Peloponnesu. adt.
adj. Arethusis, čďis, f. arethuský:
Syracusae O,

nar
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Aréus, a, um ["Aoeroc] Areův: A.
ondictum T (— Arevpag).

Arganthonius, 7, m. král v městě
Tartessu v jižní Hispanii (v VÍ. stol.
př. Kr.) C.

Argči, Orum, m. L) jméno 27. kapli
ček (obětnic) v Rimě, v nichž pontifikové
každoročně v březnu obětovali; 2) pa
náci ze sítí zdělaní, kteří každoročně
14. května byli od Vestilek shazováni
s mostu kolového do Tibery OL.

Argentauum, ž, n. měste v Bruttiu
(nyn. Argentino).

argentarius, a, um [argentum] stří
brový, peněžní: tabernae L peněžnické
krámky na foru římském. Odt.subst.arfen
táviis, 27, m. (se. negořtator) peněž
ník, směnárník; argentavia, ae./. a)
(se. taberna) směnárna, krám peněžní;
b) (se.ars) obchod peněžnický: argen
taviam facere C peněžní obchod zařizo
vati, provozovati; argentariam dissolvere
C obchod peněžní pustiti, vzdáti se ho;
C) (se. foďina, důl): důl, doly, biiněstřibrné.

argentatus, a, um [argentum] no
stříbřený, stříbrem okovaný, potažený:
milites avgentati I. vojinové s postříbře
nými štíty.

argenteus, a, um [argentum] 1) stři
brný: aguila C; argenteus Cupido Č
stříprná soška Erota; subst.argenteus,
7, m. (se. nummus) střibrňák, stříbrný
denar (10. assů, denarius v. t): pro
avjentes decem aureus unus valeret

; numerus argenteorum T' zásoba stří
brných peněz; 2) postříbřený, stří
brem ozdobený, okovaný: 8caena C;
actes Oabinorum L; 3) barvy stříbrné,střbřit,stříbroleskivo ansor.V
fons O; 4) stříbrný, náležející.stříbr
nému věku: argentea proles Ó.

argeiium, 7, n. |srov. Goyvooc| 1)
stříbro, stříbrnáruda: a. efectum Č
stříbro nezpracované, pruty stříbrné; a.
factum stříbrozpracované, nádobystříbrné,
a. signatum Č stříbro známkou opatřené,
ražené, stříbrné peníze: crater eodem cae
latus argento O měsidlo z téhož stříbra
zdělané (tj. rovněž z hlíny jako všecky
ostatní nádoby) (žertovně řečeno); 2) meton.
předměty ze stříbra zhotovené: a) stři
brné nářadí, nádoby: argentum cae
lutum ČC stříbrné nářadí čekanéné; a.
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purum ČC nmitrdobv.stříbrné bez ozdob:
stivat carenis tugens a. | nesmírně nů
dob stříbrných; 5) stříbrná mince,
penize: a. digatum L střibrné denáry
mající obraz dvojspřeží; argentum aere
solutum est L stříbro zaplatilo se mědí,
t.j. místo stříbrných sesterciů platilo se
měděnými assy.

argestés, is, m.[dovéGrn) vitr zůpado
jihozápadní: frigidus

Argeus, Argi viz zIrgos.
Argiletum, ž, u. živá číst města Říma

ležící mezi forem a Suburou. Četní obchod
nici (zvl. knihkupci) a řemeslníci měli tam
krámy (kotce).

Argilius. z, m. Argilan, pocházojící
z města Argila v “Uhrakii u řeky Stry
mona proti městu Amfipoli.

argilla, ae, f. [čoyiAoc] bílá hlina
hrněiřská, jil: fusilis a. Cs hebký jil.

Arginussae i Arginisae, arum f.,
Arginusy, tři křídové ostrůvky na po
břeží aiolském naproti Lesbu, pamitné
bitvou r. 406 př. Kr.

Argiodůs, onřos. m. [doyiódovs bělo
zabý) význačné jméno psa Ó.

argitis, čs,f. druh révy menší s bí
lými hrozny V

Argivus viz Argos.
Argo, čs, f. [ Aovea] loď, na které

řečtí hrdinové pod Iasonem pluli do Kol
chidy, aby odtamtud přivezli zlaté rouno.
Otd.adj. Arg0us, a, um ["Aoyooc) k lodi
Argo neb k plavbě na ní se vztahující:
remexH (= Iason);Argonautae, drum,
m. Aoyovačrat) Arg oplavci(t j. lason
a soudruhové plavby).

Argos, n. (jen v nom. a ace.) a Árgi,
Orum, m. 1) Krajina a slavné město
v severovýchodním Peloponnesu. Odt.adj.
Argéus, a, um a ArgIVUS, a, um ar
gejský, argivský; (vůbecbásn.místo)
řecký: colonus I (t.j. Tiburtus, za
kladatel města (Tihura); Ad. augur II
(—=Amfiaraos); Argiva fiino V; laterí
drgivum (ace. sg.) accomodďat ensem V
řecký meč k boku si připne; subst. AD'gi
VUNS,č, m. Argejan, zvl. v plur,. ÁArgivů,
rm Argejšti, Řekové: Dallas exurere
classem <regivum (gen. pl.) potuat? Adj
Argolis, čdis, f. ["Aoyvodiíc)argolská:
prppis Oj snbst. Argalis (se. vy) Krajina
argulská, Argolis. Odt aaj. Argolicus,
a, um argolský: mare, gens V; 2) Argos
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Amphilochium Z město v Epiru při
záhýn ambrackén.

argumentiitio, Onis,f. [argumentor)
dokazování,důkazy.

argumentor, dri, tus sum [argu
mentum] dokazovati, prokazovati, do
vozovati, doličovati, na důkaz, za důvod
uváděti: (absol.)čllis faciltas argumen
tandi est C; (a nepř.ot.) argumentavt,
ture an inturiů. caesi sint J.; (s ace.
neutra)ego olla non argumentabor Č to
za důvod uvácděti nebudu; (s ace. e. inf.)
a. hoc esse amoris signum C.

arguúmentum, ž, n. [arguo] 1) znak,
znamení; důvod, důkaz (vnitřní): tibia
et cantus animi laeti argumenta C;
argumenta et stgana C důvody a věcné
důkazy; magno est argumento (C zřejmě
dokazuje, dosvědčuje; a. ducere, sumere,
elicere ex algua re; 2) obsah, látka
(toho, co řečí, písmemneb obrazem znázorňujemo):
epistulae, orationis, fabulae; auctor
avrgumenti L strůjce té věci; čota fa
bella guam sine argumento Č jak bez
obsažná; ex eborediligentissime perfecta
avgumenta C ze sloni velmi pilně zdě
laná zobrazení mythická (reliefy); (cra
teram) longo caelaverat argumento O
na měsidle vytepal obšírné obrazy; vetus
tn tela deducitur argumentum O stará
událost vetlká se do tkaniny; argumento

fabulam serere L látkou, obsahem děj
(t. j. jednotlivé jeho části) těsně spojiti (aby
v nich jednota byla); sumagne rm'gument?
conditov tpse met O já Sům jsem tvůr
cem obsahu svých písní (jako básník ly
rický). Od. báseň, kus, hra (divadelní):
aveumenti exitum explicare ČC (zaple
tený) konec kusu, hry (přirozeným způ
sobem) rozuzliti; crčminationem ficto et
composito avrgumento fulcire L. opirati
žalobu vymyšlenou událesti.

argu0, ere, už, (argiitus v. t.) [erov.
áoyóc jasný] vyjasnili; 1) projevili, do
kázali, prokázali (prri někomu),dolí
čiti: feci, guod argnis C; guod arguas,
non habes C nemáš, co bys uvedl za
důvod (za důkaz); (s ace. c. inf.) arguts
occísum esse a třabirio Saturnium C
degeneres animos timor arguit V duše
podlé strach projevuje, prozrazuje; pavor
conscientiamargut I; laudibus argut
tur. viní vinosus HHomerus If chválou
vína Homer prozrazuje se přítelem vína;
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(zřídka o něčem dobrém) virtus arguitur
(medial.) malis O ctnost ukazuje se ne
štěstím, v neštěstí; 2) něco jako liché,
nepravé vystavovati, vyvraceti; (o080
bách)usvědčovati: guas (leges) ne usus
guidem argueret L ani užívání by ne
dokázalo, že zákony jsou špatné; uť sua
confesstone argueretur I aby vlastním
doznáním byl usvědčen; facta argue
bantur, dicta impune erant T skutky
byly dokazovány, trestány, se pokuto
valy, ale slova se netrestala; (Pytha
goras) animalia mensis arguit imponi
O Pythaguras odsoudil (jako zlé), za
vrhl, aby živočichové (maso jejich) na
stoly byli kladení; 3) viniti, obviňo
vati koho zčeho. nařknouti, klásti za vinu:
(s gen.erim.) se pesstmi facinovis arguit
C; (s abl. erim.) če hoc crtmine non arguo
C; (s de) de guibus verbo arguit Čo kte
rých věcech jen slůvkem pronesl obvinění:
ea, de gutbus avguebantu: L; (s ace.vnitř
ním neutra) %cus iď, guoď arguitur, con
fessus est C; gut arguunt L žalobci: gui
arguuntur L obžalovaní; culpam a. L
vytýkati vinu.

Argus, ž, m. stooký hlídač Ioin, jejž
zabil Hermes z rozkazu Diova.

argute, adv. [argutus] důmyslně,
duchaplně,vtipně, důvtipně; chytře,
zchytrale, chytrácky.

arzutiae, drum, f. [argutus) důmy
slnost, důvtip, bystrost; —=spec. (8 pří
banou)zchytralost: argutiis persegu
algd C záludně něco probirati.

argutus, a, um (vl. part. perf. pass. od
arguo| 1) zřetelný, výrazný, živý:
haec exta argutisstma Č tyto útroby
zcela zřetelné (k věštění); manus arguta
C ruka výrazná, výrazně gestikulující;
2) (o zvuku)ostrý, hlasný, jasný, proni
kavý: fistula V zvučná pišťala; arguto
pectine percurrens telas V drnčicím
brdem; hirundo V švitořivá; ilex V šu
míci, šumný; serra V skřipajicí; nemus V
háj písněmi se ozývajici; forum O hluč
né; (těž o osobách)Zžalra, Neacra FHzpěv
ná (srov. Aryeia); arguti počtae [1 zpěvní,
ibohlasí; 3) (o duš. vlastnostech) důmy
slný, duchaplný, vtipný, důvtipný:
dicta argutisstma C; genus dictionis
uvgutum C; tudicis argutum acumen H
soudcův jemný bystrozrak; = spee. (8 pří
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banou)obmyslný, zchytralý, prohnaný:
meretrig f zchytrale úlisná.

argyvaspides, iďdum(ace.ds) m. Ao
vvoúoruĎec)stříbroštitnici (vybraná
vojenská stráž makedonská) LCu.

Argyrippa viz Arpi.
Ariadna, ae, f. (také -ě, čs) [Aot

úovn) dcera kretského krále Minoa a Pasifay.© Uheseovipomohlazbludištěa
prchla s ním. Ale na ostrově Naxu byla
od něho opuštěna. Tam ji nalezl Diony
sos (Bakchus) a učinil svou chotí. Odt.
Ariadnaeus, a, um Ariadnin: st
dus O.

Ariarathes, 25(ace.čn a em) ni. jméno
několika králů kappadockých.

Ariaspae viz Arimaspi.
Aricia, ae, f. 1) starobylé město

v Latiu na silnici Appiově jihových. od
Říma, s proslaveným chrámem a hůjem
Dianiným (nyn. Artccia neb Riccia); 2)
eponymní heroina, manželka Hippolytova,
matka Virbiova. Aaj. Aricinus, a, um
aricijský, z Aricie; subst.Ariciní,
Orum, m. Aricijšti.

aridus, a, um [areo] 1) vyschlý,
vysušený, vyprahlý, suchý: folia, li
gnum; aridus fragor V suchý, praskavý
rachot; arida nubila V bezvlahá, bez
deštná mračna; Judae tellus, leonum
arida nutrix H země Jubova, vyprahlá
živitelka lvů; a. vtator V žízní vy
prahlý pocestný; arida ora V vyprahlé
hrdlo; arida febris V palčivá horečka;
subst.ařidum, Z, 2. sucho, suchá, pevná
země, 8ouše, pevnina: tn aridum na
ves subducere Čs na sucho lodi vytáh
nouti; ex arido tela conicere Cs s pobřeží
kopi metati; guae humi arido atgue ha
renoso gignuntur S které (druhy stromů)
na půdě vyprahlé a pisčité rostou, se daří;
2) metať. a) (o těle) suchý, hubený,
schřadlý: arida canities FH(proti lévis
tuventas); (o lidech)ridi, orum lidé se
šli, vysílení; b) hubený, nuzný: ciĎus,
victus, vita; ©) (o stohu) suchý, sucho
párný, hubený: genus sermonisavi
dum Č

aries, etis, m. 1) beran; 2) sou
hvězdí berana ve zvěrokruhu; 63) beran,
taran (mohutné břevno opatřené z předu
kovovou hlavou beraní k boření hradeb):
prtusguam murum a. attigisset Čs prve
než beran hradby se dotkne; a. murum
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percussit ČC; admovere arčetem moent
dus L; labat artete (čti: avjětě) crebro
tanua V brána častými údery, ranami
se viklá; 4) koza, trám (šikmo posta
vený k ochraně mostu proti proudu): sudli
cae pro ariete subiectae Ús.

arieto, ďre, dvi, datum [aries] 1)
práti do něčeho,trkati jako beran; 2
metaf.narážeti, dorážeti: pars eguitum
arietat in portas V část jizdy na brány
doráží, útočí; (transit.) Afaceďdonem Dio
xippus avietavit in terram Ču Make
donem Dioxippus mrštil o zemi.

Árii, orum, m. Ariové, obyvatelé
krajiny zvané Aria, východní to provin
cie říše perské (v nyn. Iranu).

Arimaspi, črum, m. Arimaspové,
arský kmen bydlící v provincii Dran
gianě.

Ariminum, č, %. pomořské město
v Umbrii (nyn. Zímění). Oat. Ariminén
sis, e, ariminský; obyv.Ariminenses,
zum, m. obyvatelé Arimina, Ariminští.

Ariobarzanes, is, m. jméno satrapy
perského a několika králů kappadockých.

ariolatio, aviolor, ariolhis viz 2a
vtolatio atd.

Árion, onis, m. 1) básník dithyrambů
a citarníik z Methymny, města na ostrově
Lesbu, přítel korinthského Periandra. Žil
ok. r. 600 př. Kr. Aadj.Arionius, a, um:
nomen Ó jméno Arion; 2) Pythagorovec
z doby Platonovy ČC.

Ariovistus, ž, m. král germánských
Suebův, poražen od Caesara r. 58 př. kr.

Arisba, ae, f. město v Troadě ne
daleko Abyda V.

arista, ae, f. 1) konecklasu, osina:
nec teneras cursu laesisset aristas V
nebyla by poškodila v běhu konce klasů
(osin); 2) (syneka.)klas: post aliguot
mea redgnavidens mirabor aristas V poz
ději jednou panství své spatře (navštivě)
budu se diviti několika klasům; sč solis
tnstabis eristis V budeš-li státi pouze
o klasy, © plod; 3) klasový plod:
nardi aristae O.

Aristaeus, 2, m. ["Aosarařoc] dle báje
syn Apollonův a Kyrenin, jenž naučil
di chovati dobytek a včelařiti |O.

Aristander, dri, m. [Aoioravóooc)
věštec Alexandrův z Telmessu v Lykii Ču.

Aristarchus, č, m. [ Aoiotaoxoc) ze
Samothraky, znamenitý grammatik a kri
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tik alexandrijský (v pol. IT. stol. př. Kr.);
proslul přísnou kritikou podezřelých veršů
Homerových. Odt.meton.přísný soudce,
kritik vůbec: fet A. ŽL

Aristides, is (a -z) m. [ Aotareiór5)
1) přijmím „Spravedlivý“, zmímý státník
a vojevůdce athenský, soupeř "[hemisto
kleův (+ r. 473 př. Kr.); 2) Miletan,
spisovatel lascivních novell Ó.

Arvistippus, č,m. ("Aoiatuzn0c) z Ky
reny (* 440 př. Kr.), žik Sokratův a za
kladatel filosofické školy t. zv. hedoniků,
kteří učili, že všecko naše konání má
k tomu směřovati, abychom si opatřil
požitky a rozkoš. Odt.aaj. Aristippeus,
a, um [ Aotatrirzteioc)Aristippův.

Aristius, č, m. římské jméno rodové;
1) A1. Aristius, Caesarův tribun vojen
ský; 2) Aristius P'uscus, básník a gram
matik, přítel Horatiův.

Áristo, onis, m. [ Aoiatev] 1) z ostro
va kykladského Kea (odt.aaj. Keřoc, Čzus)
byl filosof peripatetický (květ života ok.
r. 225 př. Kr.); 2) náčelník jizdy paion
ské ve vojště Alexandrově Ču. Adj. Ari
stoneus, a, um Aristonův.

Aristodémus, 7, m. [ AooTóonnoc)
1) král messenský 729—722 př. Kr.;
2) tragický herec v Athenách ČC;3) samo
vládce kumský v Kampanii r. 502 př.
Kr. L.

Aristogiton, ončs,m. [*AorGtoyeiTov]
Atheňan, jenž spolu s Harmodiem za
vraždil Hipparcha, syna Peisistratova.
V tradici athenské byli pokládůni a ctěni
za zakladatele svobody athenské.

aristolochia, ae, f. [dorotodoyia]
(rostlina) podražec C.

Aristomachéě, čs, f. [ Aororoudxn]
choť samovládce Dionysia staršího, sestra
Dionova.

Aristophaněs, is, m. [*Aororopávyc]
1) nejznamenitější básník staré komoedie
attické (ok. 4950—-385 pí.. Kr.), vrstevník
Sokratův; 2) Aristofanes z Byzantia,
grammatik a kritik, správce knihovny
alexandrijské, učitel Aristarchův. ©dt.adj.
Aristophaneus, a, um [ Aorctogávet0c)
Aristofanův.

Aristoteles, is, m. | AotatoréArc]
znamenitý filosof a zakladatel mnohých
věd, z města Stageir v Makedonii (384
až 322 př. Kr.), žák Platonův, učitel
Alexandra Velikého a zakladatel filoso
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fické školy peripatetické. Odt.adj. Arfsto
teleus, a, um Aristotelův, Aristotelský.

Aristoxenus, 7, m. [*AotoróSevoc)]
filosof a rhytmik řecký z Tarenta (ok.
r. 320 př. Kr.), žák Aristotelův.

Aristus, 7, m. ["Aoraroc| akademický
filosof athenský, přítel Ciceronův, učitel
M. Bruta.

Ariusius, a, um ariuský, pocháze
jící z vinorodé krajiny Ariusie na Chiu;
syneka. chijský: včnum V.

arma, Orum, n. [od koř.GT-; srov. OG
oioze pojím) 1) náčiní, nářadi:
naves omni genere armorum (== arma
mentorum) ornatissímae Cs lodi náči
ním všeho druhu (lanovím) silně opatřené ;
a. eguestria OI, postroj koňský; Čere
alia a. V náčiní k úpravě jídla; Aeneas
paribus accingitnr armis V opásů se,
opatří se týmž nástrojem (t. sekerou);
remigtum suppleť, socios stmul instruit
armis V opatří vesly; colligere arma
(se. navis) V stiihnouti plachtovi, plachty
spustiti; naťis spoltata arms V loď
zbavená kormidla; materiem, calcem,
caementa, a. convexit C nástroje (k sta
vění) svezl; 2) nástroj válečný, zbraj,
zbraň, zvl zbraň ochranná, štit:
arma his imperata: galea, clipeum,
ocreae, lorica, haec ut tegumenta cor
poris essent; tela in hostem hastague
et gladius L; arma atgue tela S zbraně
ochranné a útočné; a. tnduere Ču oditi
se v brnění; armis tecti Cu štity se kry
jice; arma de Danais V (o štítě Aban
tově): super arma ferre V něsti na štité;
se colligere in arma V vi. chouliti se
ve zbroj; krýti se štítem; a. capere zbraně
se chopiti; dn amis esse Čs býti ve
zbrani, býti hotov k boji; a. ponere, de
ponere zbraň odložiti, odhoditi; a. tra
dere vydati zbraně; aĎ armis ďiscedere
Cs složiti zbraň; ad a. conclamare vo
lati do zbraně; aď a. concurrere shluk
nouti se do zbraně; a. cum aliguo con
ferre polem se potkati s někým; a.
ferre adrersus aliguem vytrhnouti vá
lečně proti někomu; a. ferre posse Ús
moci zbraní vládnouti, býti k boji způso
bilým; a. expedire Čs zbraně k boji při
praviti; sud armis morari v plné zbroji
prodlévati: vč atgue armis C brannou
silou, moci; 3) meton.válka, boj: Galli
tnter arma nati L za válek zrození;
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ad vím atgue a. descendere Cs sáhnonti
k brannému nmásili; a. tnferre Italiae
zdvihnouti válku proti Italii; cedant arma
togae C nechť ustoupí válka míru; čn
arma feror V ženu se do boje, do vřavy
válečné; arma refero V obnovuji boj;
me mater misit in arma V; arma vt
vumague cano V boje a hrdinu opěvám;
compositis armis FHpo ukončení války;
arma Satuvrniní oppressa sunt C vzbou
ření bylo potlačeno; arma dicere opěvati
válečné činy; +4)cvičení ve zbrani, vo
jenské: phovmum studii in armis con
sumo V nejvice pile vynakládám na vý
evik ve zbrani; 9) branná, válečná
moc, vojsko: a. čevia I. lehkooděnci;
a. auxiltaria vojsko pomocné; a. vobis
negamus If. brannou moc, pomoc vám
odpírůme; alia a. guaerenda sunt V
Jiné pomoci (válečné), jiných spojenců
jest hledati; nulla tam publica a. T;
neutra a. segut O k žádné z obou vál
čicích stran se nepřidati (zůstati nentral
nim); ©) obrana, záštita, prostředky:
a. senectutis, tudictovum, legum; guae
rere a. V hledati prostředků, pomýšleti
na prostředky (proti někomu); leo a. mo
vet V lev staví se k obraně.

armamaxa (žarmamaxa) ae,f. [do.uc
uaša) cestovní vůz Úu.

armáamenta, Orum, n. [arma] ná
činí lodní, lanoví, plachtoví.

armamentárium,. čř, ». zbrojnice,
zbrojovna: čn. armamentario ac nava
libus L v arsenálu a loděnicích.

armarium, č, n. [arma] skříň, po
kladna.

armatura, ae,f. 1) ozbrojení,úprava
vojenská, výzbroj, zbroj: levis arma
turae pedites Čs pěši lehce odění, lelkou
zbraní opatření; cohortes nostrů arma
turá. (abl. gual.) C; 2) meton. ozbrojenci,
vojáci: levis a. vojáci lehce odění, lehce
ozbrojení, lehkooděnci, lehci ozbro
jenci.

1. armátus, čs, m. (— armatura)
1) ozbrojení, výzbroj; 2) meton.ozbro
jenci: velicto graviore armatu L zů
staviv těžkooděnce.

2. aruatus, a, um (vl.nartic.perf.pass.
od armo) ozbrojený: guos tnermegs
timuissent, hos postea armatos supe
rassent Čs: axmati inermesgue S; conct
ltum armatum Cs branný sněm; armata
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(= urmatorum) milia Čs; copiae arma
tae (s branný lid; armatissimi Č ozbro
Jení až po zuby; subst. armáati. orum,
m. ozbrojenci, vojíni: armatos
fundit eguus V.

1. Armenius, a, um armenský;
subst. 1) Armenius, di, m. Armen; zvl.
plur,Armenii, Orum, m.: Armenit, guos
minores vocant Ču Maloarmenové; 2)
subst.Armenia, ae, f. (se.terra), krajina
v sev.-vých. Malé Asii. Rekou Eufratem
byla rozdělena v Armenii severní (masor)
a jižní (minor).

2. Armenius, čz, m. kníže germán
ských Cherusků, jenž porazil vojsko řím
ské pod Varem vlese Teutoburském r. 9
po Kr.

armentalis, e [armentum) stádní,
egua V.

armentariux, čč, m. [armentum] pa
stýř skotu, skoták: a. Afer V.

armentum, č, 2. [srov.jarmo, jařmo)
vl. spřežení, tažný dobytek; 1) stádo
dobytka, dobytek (velký), skot: laeta
boum armenta videmus V; guingue gre
ges balantum, guina armenta Vpět
stád ovci (bravu), pět stád skotu; melle
greges illi totidemguearmenta erra
bant O; accensts cornibus avrmenta con
citare L voly popohnati; 2) stádo, dav:
tota armenta cervorum V; armentu mí
litum T; armenta immania Neptuni V
hrozné množství oblud mořských.

armifer, fera, ferum [arma-fero]
zbraň nesoucí, zbrojí oděný, ozbro
jený, bojovný, válečný: Minerva O;
Leleges O.

armiger, gera, gerum [arma a gero)
zbraň nesoucí, ozbrojený; subst. 1řMÍSEY,
eri, m. zbrojnoš; ozbrojenec: fovis ar
miger VO o orlu, jenž Diovi nese zbraň
(blesky); a. Catilinae C pomahač, po
chop Katilinův; subst.fein. armigera, ae
zbrojnoška Ó.

armilla, ae, f. [armus rámě) nára
mek. Náramky byly udělovány také jako
vyznamenání statečným vojínům.

Armilůstrium, ž, n. [arma-lustrum]
místo v Římě na vrchu Aventinském, kdež
19. října bvla slavena slavnost téhož
jména L.

Arminius víz 2. Armenius.
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armipotens, enčis,adj.[arma apotens'
vládnoucí zbraněmi, válečný: Alars,
Achilles; diva a. V (= Minerva).

armisonus, a, tn. zbrojí zvučící,
s třesknými zbraněmi: Pallas V.

armo, re, dvi, dtum (arma) opatřo
vati nářadím, zbrojí, vypravovati, vy
zbrojovati (něčim):naves CsL lodi při
strojiti; eguos dbello (dat.); ferrum a.
veneno V ocel, střely opatřiti, napustiti
jedem; spolčes se agtwtisguevecentibus av
mat V; — spec. zbrojiti, zbraní opatřiti
někoho k boji, k válce připraviti, ozhbro
jiti: mělites Cs; Hannibal regem arma
vé. N Hanuibal zjednal, opatřil králi
brannou moc; fratres in proelia V roz
nititi bratry k boji; Arcadas pudor av
mať in hostes V Arkady stud nutká,
podněcuje na nepřátele; (absol.) muletes
armari čtubet Čs vojínům ozbrojiti se
káže; 2) metať.opatřiti někeho něčím (jako
zbraní): Archilochtum proprio vabies av
mavit tambo F Archilocha vztek opatřil
k boji vlastními iamby; se armat im
prudentia Dionis V neprozřetelnostiDio
novy užije za zbraň.

Armoricae civitates viz
cae c.

arimmus, č,m. [srov. rámě, Arm) a) (u zví
řete) přední ohyb, plece: ex humeris
armi ftunt O; (v širšímvýzn.)bok, sla
biny: egui foderet calcaribus armos V;
b) (u člověka) hořejší rámě: complecti
arms T; hasta per armos acta V kopí
skrze bedra prohnané.

Arne, és, f. divka z ostrova Sifnu,
která zradivši vlast za zlato, byla pro
měněna v kavku Ó.

Arnus, 7, m. řeka v Etvurii (nyn.
Arno). Odt. adj. Arniensis, e arnský:
tribus L.

aro, are, av?, tum [srov.orati, G000|
1) orati, vzdělávati půdu: (absa.) cives
Romani, guž arant in Sicilta Ckteříorají,
rolničí, provozují orbu, živí se orbou na
Siciliis (trans.) čerram, agrum, tugera
centum a. If; altenum fundum arat;
(přis1.) čitora Dudus aras O břeh býky
zoráváš (t. j. konáš marnou práci); (praegn.)
guidguid arat impiger Apulus F co
koliv orbou vytěží neúnavný Apulan;
guae homines arant, navigant S co
koliv lidé činí orajice, plavby konajice...;
2) metaf.brázditi: vastum maris aeguor

Aremort
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arandum V; Allecto obscenam frontem
rugis arat V ANekto zbrázdí škaredé
čelo vráskami.

Árpi, črum, m. město v Apulii. Dle
pověsti bylo založeno od Diomeda z Arga
a jmenovalo se dříve Argyvippa; obyv.
Arpini, črum, m. obyvatelé Arp, Arpšti.

Arpineius, 7, m. římské jméno ro
dové; ČC.Arpinetus, řimský rytiř Čs.

Arpinui, 7, n. město v Latiu, ro
diště Mariovo a Ciceronovo. Odt. adj. Ar
pinás, tis arpinský: fundus Čj subst.
Arptnás, tis, m. Arpiňan; neutr.subst,
(se. praedium) statek Ciceronův u Ar
pina: dn Arpinati nostro Č.

argudtus, argniteneus, argnus viz
avcuatus, avcitenens, arcus.

arrecíns, a, um (vl. part. perf. pass. od
arrigo) vztyčený, vzpřímený; strmý,
příkrý L.

ar-(ad-)repo, ere, rřpsi, — přilé
zati; metaf,připližovati se, přikrádati
se, přilouditi se: aď ústtus amicitiam
C; leniter in opem (hereditatis) adrepe
nfftciosus HHpozvolna v naději na dědic
tví se vkrádej, jsa úslužný, úslužnostmi;
tibellis saevitiae (dat.)principis adrepit
T tajnými dopisy k ukrutnosti knížete,
k ukrutnému knížeti se plazil; non vi
rorum animis, sed multercularum ad
repit Tnikoliv k mužům, nýbrž k žen
štinám (slabým) se vtírá.

Arretium, čč, n. město v Etrurii, ro
diště Maecenatovo (nyn. Arezzo). Odt. adj.
Arretinns, a, em arretijský; obyv.Ar
věťiní, Orum, m. obyvatelé Arretia, Ar
retijští.

Arrhidaens (Arrčd., Arid.), 7, m.
[ Adoidařoc) syn Filippa II., krále make
donského, nevlastní bratr Alexandra Veli
kého, byl po smrti tohoto od vojska pro
volán za krále a vládl pod jménem F'i
lippa III.

Arria, ae, f. via Arrtus.
ar-(ad-)rideo, čre, rčsč,risum 1) s ji

nými, spolu se smáti: ut rědentibus
arrident, ita flentibus adflent humani
vultus H; 2) usmívati se: 1absol.)Zum
Crassus arridens.. inguit C, (s dat.)
vix notisfamiltariter avridere L usmiti
sena známé; (sace.)video, guiď arriseris
C vidím, čemu jsi se usmál, čemu se
směješ; 3) metať.libiti se někomu:eit
bus (amicis) haec adridere velim 1Ť přál
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bych si, byl bych rád, aby se jim to
Iřbilo.

v-(ad-)rig0, ere, -rčri, -rčctum[ad
rego) 1) vztyčiti, vzpřimiti: Aastas;
pectora V vypnouti; arrectae (se.sunč)
horrore comae V hrůzou zježily se vlasy;
tollit se adrectum guadrupes V zpříma se
čtvernožec (kůň) vzepne; (o osobě)aďrec
tus tn digitos utergue V oba na prsty
se stavi; arrectis auvidus V se vztyče
nýma, nastavenýma ušima, uši nastavu
jice (t. j. pozorně poslouchajice); arsere
coruscae luminibus flammae arrectis V
zasálaly, zaplály plameny jasné Z očí
upřených, upjatých (t.j. rozevřených na
znamení hněvu); 2) metaf. A) (duševně)
vzpřímiti někoho,pozornost napnouti:
adrerere animos Italt V napjali mysl
svou Italové; laudum adrecta cupido V
po pochvale vznicena touha; arrectae
amborum actes V napjata jsou vojska
jich obou; adrecta omni civitate T při
čemž celů obec s napjatou mysli pozoro
vala; b) povzbuditi, mysl. posilniti,
mysli dodati, vzmužiti někoho:aliguem
oratione S. Etruria arrecta est S Etru
rie jest pobouřena; anenitm (ace. vztah.)
adrecti dictis V na mysli vzpružení tě
mito slovy; arreetae stimulis trae V
hněv se roznitil, rozdráždil ostny; ar
recti ad bellandum animi sunt [L po
vzbuzeny byly k valčení mysli.

arv-(ad-)ripio, exe, puč, reptum [ad
rapio) 1) přitrhnouti k sobě něco, chvatně
uchopiti,popadnouti, uchvátiti: arma;
telum; manum; caballum F vychle vsed
nouti na koně; aliguem manu chopiti
někoho za ruku, uchopiti ruku něčí Cs;
comá puellam O; jiham parvulam N;
Varguinius medium arrěpit Servium L
Targuinius v půli (těla) popadne Servia;
cohortes arreptas in urbem inducit L
kohorty kvapně vzav do města uvede;
naves arripere T' na rychlo lodí se zmoc
nifi5 -= Spec. «) (t. t. soudní) jimati do vaz
by, zajmouti, zatknouti: arreptus a
viatore L; 3) pohnati k soudu: esť
arreptus de pecuntis repetundis C; con
sules abeuntes magistratu tribunus ple
bis arripuct L; primores populi avri
puit ff přední muže národa pohnal před
svou soudnou stolici; luguriam arripe
mecum IČ 2) metať. aj rychle, horlivě
něčeho se chopiti, uchvátiti si, rychle



Arrius

užiti, osvojiti si, pochopiti, poroz
uměti: Aanc arripe velis V těto země
hleď dostihnouti loďmi; adripuit locum
V rychle obsadil misto; facultatem C;
arrepto tempore V uchopiv se příhodné
chvile; tmpedimentum pro occastone ar
vipuwt L překážky za vítanou příležitost
se chopil: legem ex natura ipsa arri
pučmus Č zákon z přírody samé jsme
si osvojili; maledictum Č nadávku si
osvojiti; celeriter arripere aliguid ČC
rychle něcochůpati; studium litterarum
a. IN horlivě se chopiti vědeckého za
městnání; čmperčum, cognomen a. Č
vládu, příjmení si přivlastniti; h) dáti
se do někoho,obořiti se, udeřiti na ně
koho, přepadnouti: turdata adripe ca
stra V přepadni, udeř na tábor zmatený;
integri fessos adriptunt T.

Arrius, římskéjméno rodové; 1) Ou.
Arrius pocházel z nízkého rodu a stal
se praetorem 1. 72. R. 59 vystrojil lidu
nádherné hry gladiatorské a hody, aby
si zjednal přízeň jeho ČH; 2) Arrius
Varus, náčelník tělesné stráže císařské
T, 3) drria, ae, f. šlechetná manželka
Paeta Thrasey.

ar-(ad-)rodo, ere, rósi, rósum ohlo
dati, nahlodati: mures corvonamaure
am arrosere L; metaf.ut tlla nitedula
rem publicam conavetur adrodere C.

ar-(ad-)rogans, ančis, adj. |part. praes.
od arrogo) osobivý, zpupný, domý
šlivý: homo, dictum a. aut superdum
C; (s dat.) měinoridus a. T k, proti niž
ším nadutý.

a1-(ad-)roganter, adv.[arrogans] 080
bivě, domýšlivě, zpupně.

arrogantia, ae, f. [arrogans| osobi
vost, zpupnost, domýšlivost, nadu
tost, vypinavost: adrogantiam sidi su
mere Čs zpupnost si osvojiti, státi se
zpupným; adrogantiá uti C zpupně si
vésti.

ar-(ad-)rog0, are, avi, dtum 1) do
tazem (rogažio) k národu vzneseným
úředníkovi jiného úředníka přidati:
dictatorem adrogare consuli L. dikta
tora přidati konsulovi; 2) metaf. připo
jiti, zjednati (alcialgd):chertis pre
ttum auotus adroget annus IŤ básním
ceny kolikátý rok dodává; nihil nom
adroget avnes FÍ vše zbraním nechť při
vlastňuje, výhradní moc zbrani ať při
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řkne; 93)sčdi aliguiď arrogare 080
bovati sobě něco,přivlastňovati 81 něco,
přikládati si něco: non mili tantum de
*ogo, tametsí nihil adrogo C neují
mám si tolik, ačkoli si nic neosobuji;
nihil nobdilitatis sibi adrogare T vzneše
ným rodem se nechlubiti.

Árruns, únčis, m. etrurské jméno
vlastní: 1) bratr Lukumonův Z; 2) syn
Targuinia Priska Č; 3) syn Targuinia
Zpupného Ž; +) spojene? Aeneův V.

Arruntius, římské jméno rodové; L.
Arruntius, římský státník za doby Augu
stovy a Tiberiovy, povahy bezůhonné 7.

ars, lis, f. [kořen *ar-, srov. avmaj
dovedné spojení a schopnost k němu;
I (v oboru rozumovém) |) umělost;
zručnost, obratnost, dovednost (umě
lecká): opus est vel avte vel diligen
tia C; arte (»bl. modi) ladoratae vestes
V dovedně, umělecky; exercitatio artem

paravit, ars decorem T; 2) meton. a)
řemeslo, živnost, umění (nižší): a.
lanifica O umění přádelné, tkalcovské;
a. fabra O umění stavitelské, ars bel
landi C umění válečné; artem profitert,
factitare C; artem repono (= depono)V
své umění, řemeslo (zápasnické) odklá
dám; morsus arte (medicandť) levaldat V
uštknutí uměním lékařským tišil, hojil;
si guid artis in. medicis est Ču je-li
nějaká dovednost, zručnost; hb) (vyšší
umění), uměni, věda. (které za staré
doby nebyly tak přesně od sebe lišeny jako
nyní): arvtes ingenuae, liderales krásná,
svobodná umění, svobodné nauky (hudba,
básnictví, filosofie, řečnictvi, dějepisectví);
artes optimae Ču vědy; multarum ar
ttum disciplina C; 43)souhrn pravidel,
soustava vědecká, theorie (proti
praxi): děsciplinae et ertes ČCvyučování
praktické a theoretické; aď artem et
praecepta revocare aliguid C na theore
tické předpisy; rem arte comprehendere
C uvésti věc v soustavu vědeckou; st
caret arte H nemá-li uměleckého poroz
uměni. Odt. artes — učebné knihy: oc ex
antiguis artibus elegit C; 4) meton.nmě
lecká tvorba, umělecké dílo: artes,
guas Ocopas protulit IL. clipeus, Bidy
maonis artes V; II (v oborumravním) 1)
způsobjednání, vlastnost (dobrá i špat
ná): Aacarte (t. tustitiá) Pollux ... ar
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ces atttgit igneas IH; zvl. v plur.: artes.
animi 9; artibus bonis malisgue mixtus
T v něm byly Stuišeny dobré i špatné
vlastnosti; ==spec. (s přihanou)jednání špat
né, lest, obmysl,úskoky, pletichy,
úklady: ars VPelasga V: at Cytherea
novas artes versat | nové úskoky obmý
šli; non bello aperto, sed suis artibus,
fraude et insidiis, est circumventus L;
9) způsob, prostředek, cesta k něčemu:
impertum ets artibus retinetuv, gubus
čníhto partum est S; mille nocendí av
tes V nesčetné způsoby škoditi někomu.

Arsaces, ae (-is), m. zakladatel panov
nického rodu parthského Arsakovců. Odt.
plur.Arsacidae, drum, m. Arsakovci,
potomci, nástuýci Arsakovi.

Arsamosata, ae, f. pevnost ve Velké
Armenii 7.

Arsanfiis, ae, m. přítok řeky Eufratu
jižně od Arsamosaty 'Ť.

Arsia silva, les Arsijský v Etrurii L.
Arsinoe, es, f. dcera Ptolemaja, syna

Lagova, a Bereniky, provdána za Lysi
macha, po jehož smrti pojal ji za man
želku její bratr Ptolemajos Wiladelfos.

Artabanus, z, m. 1) náčelník osobní
stráže krále perského, zavraždil krále
Xerxa V; 2) jméno parthských králů
z rodu Arsakova T.

Artabazus, ž, m. 1) vojevůdce Xer
xův a později náměstek v Malé Frygii V;
2) vojevůdce perský a miměstek v Malé
Asii za Artaxerxa II. a III. Cu.

Artapherněs, zs, m. synovec krále
Dareia IHystaspovce, velřtel v druhé válce
řecko-perské (s Datidem) X.

Artavasdes, s, m. král Velké Arme
nie za doby námořské bitvy u Aktia.
Syn jeho byl Artaxias T.

Artaxata, črum, n. neb -a ae, f
hlavní město Velké Armenie nad řekou
Araxem I.

Arfaxerxes, zs, m. jméno několika
králů perských.

Artaxias, ae, m. viz Artavasdes.
arte, adv.[2. artus] 1) těsně, úzce,

ztuha, pevně: trales arte continentur
Cs: avtius complecti alirjuem C; aciem,
guam arte statuerat, latiu s porvěgit 19;
guam artissime ire S; 2) metať.a) těsně,
stručně, pevně: artisstme constrín
gere sententiam C; arte dormire Č tvrdě
spáti, b) stísněně, chatrně; ztuha, přis
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ně: spěritus arte meat Ču dech cha
trně, jen těžce, stěží proudí; ceteris arte
modum statuere S ostatním (zlořádům)
přísné míru stanoviti; oněletesarte colere
S přísně držeti.

Artemisia, ae, f. královna. karská,
manželka Mausola, jemuž v Halikarnassu
dala zbudovati (ok. v. 350 př. Kr.) nád
herný náhrobek 1Iausólěum).

Artemisium, či, u. [T0 *Aoreniarov
0o0c] předhaoří a město s chrámem Arte
midiným v sev.-vých. Euboji.

arteria, ae, f. [doryoia| 1) průdnš
nice, chřtán, zvůna také: (GW.GaSDErG; 2)
tepna, srdečnice.

articulitim, adv. [articulus] 1) po
článcích, po údech, po kusech; 2) metaf.
(o řeči)členitě, kus po kuse, zřetelně:
a. dicere.

articulus, Z,m. [subst.dem.od 1. artus]
1) ohbi, kloub, kotník: crura stne no
dis et articulis Ús; im articulo, guo
tundgitur capiti cervie L krční kloub:
aurerat articulos maces O zvětšilaklou
by hubenost (t. j. vyzáblostí zdily se
klouby býti většimi); olla avticulorum
delores halet Č mů dnu, jest stižena
dnou, pakostnicí; zdlí cheragra contudit
articulos If; 2) metaf. a) (u rostlin) ko
linko, uzlik: ad articulos sarmento
rum ÚČ; hb) člinek, prst: supputat
articulis O počítá na prstech; (amebim)
avticulis induat suis U; ©) (o řeči)člů
nek, oddil, část; oratto artticulis mem
brisgue distincta C; A) (o době) chvile,
doba, okamžik (rozhodný),obrat: in
articilo rerum meartun Ču v rozhodném
okamžiku mého stavu.

artifex, cís ars a facto) 1) adj.
obratný, dovedný v umění,umělý,
znalý něčeho, mistrný v něčem: u., ut tta
dicam, stilus C; scriptor «. C; artifices
maniůis Ó; (s gen.) per homtnes talis ne
goti avtifices S; 2) subst. m., F. a) (po
jem obsáhlý) pracovník, obratný řeme
slník; znalec, umělec, umělkyně;
mistr, mistryně: amtifices ceťeri, muos
cultus domesticus desitderat N ostatní
řemeslníci; taltum operum artijices L;
natura artifex dicitur Ú; gui distin
nes avtificem al inscto Č jak roze
znáš znalce, mistra od nevědomce? a.
stmulatorgue Ó dovedný, mistrný napo
dobitel; a. Cupidinem fecit C sochař;
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artifices scaenict C herci divadelní; a.
dicendi řečník ; artifices tmprobi L (o 16
kařich)mastičkáři; athletae cetertgue ar
tijices N (o závodnicích);) meraf.mistryně
v něčem: deligitur a. talirm tvocabulo
Locusta I; ©) způsobitel, tvůrce, pů
vodce, strůjce: mundi a. ČC; a. com
parandarum voluptattum Čj; — spec.
(s příhanou)strůjce spatnosti, plectichář,
podvodník, úskočník: arťificis (o Odys
seovi) scelus V; artifjicem... Terea

artificiose, adr. [artificiosus| do
vedně, uměle,umělecky; mistrně:
a. dicere C.

artificiosus, a, um [artijiccum] a)
nkt, (o osobieh): dovedný, umělý, mi
strný: rhelores arvtěficiosisstmiC; h)
puss. (o včvech): Úpravný, umělý, umě
lecký, mistrovský: opus, res; genera
dtivinandi non naturalia, sed artt
ficiosa C.

artificium, 2, n. [artifex) zaměst
nání, činnost, již vykonává artifex; 1)
dovednost, zručnost, zběhlost; (nižší)
umění řemeslné,řemeslo; (vyšší)umění,
umělecká činnost, umělecký výkon: an
cillare a. C práce, kterou konají služky;
a. gubernatorum Čs dovednost; pocula
summo arvtifjico facta C poháry velmi
umělecky provedené; 2) meton. uměle
cké dilo, umělecký výtvor: artěficit
cupidus ČC;magna avtificia fuisse in
ea insula C; opera atgne artificia C
dila (ruční) řemeslná a umělecků (řemesla
a umění); ©) soustava (umění), nauka,
předpisy, návod, theorie umění: elo
guentia non ex avtifico, sed a. ex elo
guentia natum est U; 4) uměni, umě
lost, obratnost; — spec. (s. příhanou)
obmysl, úskok, lest: opus est arti
ficio Č; tu in isto ertificio accusatorto
C ty ve svém umění (řemesle) žalobnic
kém; non věrtute vicisse Iéomanos, sed
avtificto guodam Ús; a. stmulattonis C
obratnost v přetvářce.

arto, ave, avi, dtum [2. artus]) 1)
stisniti, zůžiti, sevřiti; 2) metať.ome
ziti: tn praemiis, in honoribus omnia
urtata L.

1. artus, s, m., obyč.v plur. 1) ohyby,
klouby, údy, končetiny: ut avtubus
omnibus Contremiscam Ú že se třesu,
chvěji na všech dech; (básn.) čremit
uvěus (ace. vztah. | tiese, chvěje se na

Latinsko-český slovník,
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údech; prřmi artus Ó konce, špičky
prstů; magnos memůivorumartus exuit V
silné kloubv údů, silné údy těla obnaží;
2) metaf.Části: totam infusa per artus
mens agitat molem V duše po všech čá
stech rozlitá hýbe celou hmotou.

2. artus, a, um 1) úzký, těsný,
stisněný, pevný: a. catena (opak: laxa)
O: a. toga těsná, těsné přiléhající, při
lehlá; 2) těsný, jsoucí těsně při sobě,
hustý: artiores silvae Cs; artisstmae
tenebrae; a. theatrum I plné, nabité
divadlo; a. convévia II hostiny, při nichž
sedi hosté namačkáni, jeden na druhém;
3) metaf.1) těsný, pevný, vrouci: ar
tisstmum societatis vinculum Ú; a. fa
měltaritas C; bb) (na mysli) stísněný,
skličený; skrovný, nuzný, chudý; po
vážlivý: uť artum solveret hospittis
animum II že při hostinách stisněnou
(skonpou) mysl uvolnila; artae res Ó
povážlivý stav. Odt. isol. subst. artum,
č, n. 1) těsnina, těsná prostora: ne
spem sibť ponať in arto O aby nesta
věl naději jeji na těsném, malém základě,
aby jí naději neomezoval; desilire im
avtum JH (o otrockém napodobiteli) vrhnouti
se, vkročiti do těsniny; in arto pugna
aptior videbatuv T; in avto et inglo
vius labor I' práce omezená a neslavná;
2) tíseň: in arto esse commeatum T
dovoz špíže že jest v tísni, obtížný; res
in arto est L.

arula, ae, f. [demin.z ra) malý
oltář, oltářik.

arundifer atd.vizharundifer v dodatcích.
Aruns viz drruns.
aruspex vizarus pex.
Arverni, črum, m. Arvernové, je

den z nejmocnějších kmenů v Gallii kelt
ské (v nyn. Auvergne) Čs.

abvina, ae, f. sádlo, tuk VW;také
přezdívka Aula Kornelia Kossa L.

arvus, a, um [aro) orný: ager C;
Odt. subst. APVUM, Z, 5. (se. sólum): orná
půda, role, pole; zvl. v plur. synekd.pláně,
nivy, luhy, kraje: sgualent abductis
arva colonis V; vepleta arva cultori
bus S; saltum dedit arvis V seskočil na
půdu, na zemi; laeta arva V (v Elysiu);
tamane arva tenebant V (protivak moři)
a již dopluli pevné půdy, břehu; (0 pís
čitém břebu mořském) praetenta Syrtibus
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arva V; arva Neptunia V nivy Neptu
novy (— moře); 2) meton. Co na půdě
orné roste, výtěžek orné půdy, obilí,
osení: Numidae pabulo magis guam
arvo student starají se více o pastvu
(pici pro dobytek) než o vzdělávání půdy,
o obili; funďdus arvo pascat erum H
zda statek výtěžkem (z poli) živí pána.

arx, cis, f. [srov.arceo] hráz, ohrada;
1) pevnost, tvrz, hrad (na výšině): ex
arce Alesiae Cs; Priami arx alta V;
zvl. (ohrazený) vyšehrad (akropolis)
proti dolejšímu městu: relinguere oppt
dum et arcem munire coguntur
V Rimě slula arxT severní výšina vrchu
Kapitolského (nyn. kostel S. Maria in
Araceli): Čapitoli atgue arcis obsessto;
ne guis patrictus in arce aut in Capt
tolio habitaret I; (ocelémKapitoliu)Galli
avcem tenebant V; scelere empta arz L; =
(v širšímsmyslu)hradby, budovy, tvrze:
novae pateant Carthaginis arces V; ad
versas adspectat desuper arces V shůry
zírá na protější hradby; ubi me in ar
cem removi H (o ville Horatiově); (přisl.)
arcem facere e cloaca viz arcus;
2) výšina (horská),pahorek, vrchol
hory: fuppiter sacras taculatus arces
H; Roma... septem una sibí muro cit
cumdabit arces V o sedmi opevněných
pahorcích Řima; arces Palatinae H pala
tinský chrám Apollinův; arces igneae,
aetheriae M O výšiny nadvzdušné, ne
beské; caeli guibus adnuis arcem V;
stdeream mundi gut temperat arcem O;
obr. a. eloguentiae vrchol T'; 3) metaf.a)
tvrz, bašta, záštita, útočiště,ochrana:
haec urbs (Řím), a. omnium gentium C;
civium perditorum C; Africa, a. om
nium provinciarum Č; praesidia de
fens'onis in arce legis C; tribunicium
auxilium et provocatio, duae arces li
bertatis I; tuté latet arce viator V
v bezpečném úkrytu skrývá se pocestný;
b) pevnost, hlavní sídlo: capuť atgue
a. belli L; a. Stočcorum C hlavní dů
vod, důkaz.

AS, assis, m. (gen. plur. asstum) 1)
jednotka (jakožto celek), celek: heres
ex asse Ú hlavní dědic; 2) jednotka
v obchodu peněžním; určena byla librou;
odt. libra (mědi). "Tato jednotka dělila
se dle dnodecimálního systemu ve 12
uncii, Úásti jsou: uncia — '/113 sex
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tans = V;; guadrans = Y,; triens =
l/35 gučncunx (7 gutngue unciae) —
5/,43 semis [semi-as] — 9/12; des [srov.
his) (— dinae partes assis) — */3; do
drans = */,; dextans (t.j. de[se'xtans)
= %,; deunx (deest uncia) = "/n3
3) (jakožtomince) as. Nejstarší jednotkou
peněžní byl těžký librální as (as libra
rčus), t.j. kus. mědi o 1 římské libře
váhy. Během doby as postupně byl redu
kován, nejprve na '/,, později na "'/,,,
až klesl na '/;, své původní váhy: asses
semiun"tales. Odt. ožíváno slova as ve
výz.atmu nepatrné mince, haléř: assem
se negat daturum C praví, že nedá ani
haléře; adď esem perdiderat HHdo po
sledního haléře, o vše přišel; guoď si
comminuas, vilem redigatur ad assem
HHmohl by se (poklad) sevrknouti až na
bezcenný haléř.

Asbolus, 7, m. [GoBoAocsaze] 1) vý
znamné jméno černého psa Aktaionova
O; 2) jméno Kentaura Ó.

Asbý ťěs n. Asbutěs, ae, m. Trojan V.
Asecalaphus, ž, m. [daxáAagog sova]

dle pověsti syn Acherontův. Byl od Pro
serpiny za to, že na ni vyzradil, že v pod
světi pojedla granátového jablka a tim
ji návrat k matce zamezil, proměněn ve
výra Ó.

Ascanius, čz, m. 1) syn Aeneův a
Kreusin, zvaný též Iůťus (v. t.); také syn
Aeneův z Lavinie, zakladatel Alby Longy
VL; 2) řeka v Bithynii, vycházející z je
zera téhož jména V.

a-(ad-)scendo, ere, scendi, scénsum
[adď-scando] intrans. a) (nahoru) vystou
piti, vstoupiti, vylézti, vzhůru jiti, do
stoupiti čeho: in caelum ascendere C;
Ligus regreditur, uti ascenderat S jak
nahoru se dostal; edem ascendens de
scendensgue S touž cestou vystupuje.. .;
(s udánímcile) čn Capitoltum, in oppidum
C; in turrem Cu; in contionem Č vy
stoupiti jako řečník; b) metať.vystoupiti,
povznésti se, vyvýšiti se: gut ascen
dit per alterius incommodum Ú; multis
gradibus ad regium nomen Ú; ad ho
nores a. C; liberti super ingenuos ascen
dunt T' povyšujií se nad svobodné; 2)
transit. A) vystoupiti nač, slézti co, Vy
lézti: montem; summum ťugum montis;
murum scalis Čs vylézti, dostati se na
hradby po žebřících; a. vallum Čs osa
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diti násep; suggestum ČC; W) metaf. do
aici, dojiti něčeho(alad): a. gradum
dignitatis C.

ascénsió, ones, f. [ascendo] 1) vy
stoupení, výstup; 2) metaf,vzlet, roz
mach, postup: oratorum (Ú.

ascensus, čs, m. [ascendo) 1) vy
stupování, vylezání,zlezání,výstup:
ascensum dare Čs výstup usnadniti; ascen
sum tardave, prohibere zdržeti, zabrá
niti; scalis uscemstis temptare L poku
siti se vystoupiti (na hradby na rozlič
ných mistech); ascensus in Capitolium;
a. Čapitolii (gen.obj.) C vystoupení na
Kapitol: fastigia tecti ascensu supero V
hřeben střechy přelézám; 2) meton.místo,
cesta, kudy se vystupuje, výstup, pří
stup, vchod (přirozený i umělý): a.
avduus Ús; a. difficilis ČC; gualis as
census Ús jaká vzchůdnost; tanto collis
ascensu IHirtť.ježto velmi nesnadný byl
výstup na vrch, pro přikrost chlumu; a.
aeguus L výstup snadný; Tmolus av
duus alto in ascensu ÚŮ strmý na vy
soké, příkře vystupující stráni (straně);
3) metať.vystoupení, přístup, po
vznesení, stupeň: aď honoris cm
plioris gradum a. Č přístup k vyššímu
úřadu; 22 virtute multi sunt ascensus Č
mnohé stupně, odstiny,

ascia, ae, f. [srov.dšívy) sekyra,
širočina C

Aseiburgium, 2ž, n. město v Gallii
belgické na dolejším Rýnu T.

W-(ad-)sció, žre přijmouti, přibrati
k sobě: soctos a. V; ex commendatione
centurionem a. T dle, na odporučení
bráti si centuriona; adsciri per adoptt
onem T přijat býti za svna; čnter comi
tes T.

a-(ad-)scisco, ere, zvě, čtum 1) při
vzíti, přijmouti, přibrati, připojiti sobě:
bonos boni adsciscant stdi U Archiam
non modonon segregandum a nu
mero ctťium, verum etiam adsciscen
dum futsse C; (s dvojím acc., v pass. 8 dvojím
nom.) DBotos soctos sibi adsciscunt Cs;
Tiberium successovemadscitum (ab Au
gusto) T; (s udánímcile) aď hoc tneredi
bile sceleris foedus a. C; a. in (ad)
soctetatem L přibrati do spolku; in civt
tatem C; in conscientiam facinoris T
zasvětiti někoho v tajemství zločinu; ©
čer patricios I; (básn.) superis (dat.)

[15 a-(ad-)seribó

adscitus Caesar O vzatý mezi bohy; 2
metať.44)přijmouti, přejmouti, osvojiti
sis; osobiti si: sacra adsciscere C; rt
tus L; negue tstam míhi ascisco sapien
tiam C ani si neosobuji této moudrosti;
eloguentiae laudem umi sibi adsciscere
1" b) přibírati, přijimati, schvalovati;
uznávati za dobré: omnta, guae natura
aspernatur. in malissunt, guaead
sciscit, in bonis ČC:amicitiam a. et
comprobare C vyhledávati a schvalovati.

ascitus, a, um [vl part. perf. pass. od
ascisco| odjinud převzatý, přibraný,
vypůjčený, cizi: lepos nativus, non a.
N vtip přirozený, ne vypůjčený, naučený;
gemtos esse vos mili, non adscitos
milites credite Cu pokládejte se za voj
sko domácí, nikoli za najatě.

Aselepiaděs, čs (-ae), m. [AoxáÁn
zudÓons| 1) lékař z Prusie v Bithynii,
přítel Ciceronův; 2) mudřec z Fliunta,
přívrženec filosofické školy Eretrijské ČC.

Aselepiodorus, 7, m. [AozAne000
oos) 1) jeden z náčelníků vojska Alo
xandrova; 2) panoš Alexandrův Čt.

Aselepiodotus, %,m. [AozAn7r100e

T0c]; Cassius Asclepiodotus z Bithynic,věrný přítel Soranův (ok. r. 66 po Kr.) T.
Asera, ae, f. |"Aoxoa] ves v Boictii

na úpatí pohoříNeko. bydliště bás
nika Hesioda. Odt. Aseraeus, a, um
askerský: A. senex VO (— Hesiod);
věvet A. O (— Hesiod); Ascraeae oves O
ovce askerské (+ j. které pásl Ilesiodus);
Aseraeum cermen V hesiodská báseň,
složená dle vzoru Hesiodova.

a-(ad-)seribo, ere, scripsi, scrtptum
1) připsati, připojiti,přidati (do li
stiny): suum nomen emptiont a. C;
uť censores motis e senatu notas adscri
berent L aby censoři ku jmenům vylou
čených ze senátu připsali poznámky;
guod Dareus stůi regis titulum ascrip
serat Cu královský titul připojil; = epec.
«) (do seznamu, do stavu nějakého) při
psati, zapsati, přijmouti, zaznamenati:
ascribi in eam civitatem voluit C Hera
elřaene hunc esse tum adscriptum ne
gabis Č popřeš, že byl přijat do seznamu
občanů v Heraklci? (en) foederatis civt
tatibus adscribi C; colonos novos ascribi
posse Č že noví osadníci mohou býti po
jati do seznamu; urdanae militiae ad
seribi T' býti zařaděn do vojenské služby
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ascripticius

v Římě, do městské posádky; 2) meta.

a) přijmouti, počísti kohokam, zařaditimezi: eum terttum ad amicittam (dvojí
ace.) C jej jakožto třetího do přátelství
přijmouti: učinam ego tertius vobis anu
cus adseriberer! Č kéž bych byl vzat
jakožto třetí ve váš spolek přátelský;
(s dat.) aďseridi ordimůbĎus deorum Il
přijat býti do řad bohů; Pennorum na
tiones Germanis a. 1' počitati ke Germů
nům; b) (písemným pořízením) ustano
vovati, zřizovati: čutorem liberis a.
C; Gabinius Pompeio socius ascribitur
Čjest přikázánza pomocníka; e) připi
sovati, přičítati, piřipočitatikomuco,
přivlastňovati: bonos exitus dtis tmmor
talibus C; hoc incommedum Scipioní
adscribendum videtur Č.

ascripíicius, a, um jako nový do
seznamu občanů zapsaný, nově přijatý.

ascriptio, čnis, f. připsání, při
pojení.

ascriptor, orts, m. spolupodepsaný
na něcem (na znamení, Ze vec schvaluje):
legis adgrariae C; metať. a. dignitatis
meae Č podporovatel.

Aseulum, 7, 4. lilavní
ska (nyn. <iscoli) Čs Č.

město Picen
Viz také Auscu

lum. — Odt. adj. Asculánus, a, um
askulský; obyv.Asculáaní, orum, m.
Askulané.

asella, ae, f. |subst. demin. z asina)
oslice.

asellus, ž, m. |subat. demin. od aSčnUs)
oslik, osel: (přisl.)1pas asellum(se. non
curr et) C poháněj si oslíka, přece rychle
nepoběhne (t.j. jsi a zůstaneš stále týmž);
narrare asello fabulam surdo II (tj.
kázati hluchým uším).

Asia, ae, f. Asie 1) — dil světa:
ex Asta in Luropam egxercitu trutecto
N; 2) Malá Asie (poloostrov): (Fraeca
lingua loguentes, gut lstam incolunt N;
4) římská provincie Asie (západní polo
vice poloostrova maloasijského; v tomto
smyslu u římských spisovatelů nejčastěji):
eguitibus 'omanis adferuntuv ex Asia
litterae C. Odt. aadj.a) Asianus, a, um
asijský: erercitus L: b) Asiaticus,
a, um asijský: dellum Č (o válce s Mi
tbridatem); A. oratores C řečníci asijští
(jejichž sloh ozdobami řečnickýmibyl
přeplněn); A. orationis genus C. — Čest
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né příjmení L. Cornelia Scipiona, jenž
v Asii porazil krále Antiocha L.

Asiageněs, is, m. ["Aorayevůc „v Asii
zrozený“) čestné příjmení L. Kornelia
Scipiona L.

asilus, Z, 7. (moucha) ovad,
ček.

Asinius, římskéjméno rodové; C. Asi
neus Pollio, řimský vojevůdce, vynikl
také jako dějepisec, kritik a básník. Ze
mřel r. 4 po Kr.

asinus, č, m. osel;
osel, hlupák.

stře

meton, (nadávka)

Ásis, čdis, adj.f. asijská: Asida
terrvam

Ásius, a, um asijský, náležející
k bažinaté krajině u řeky Kaystra v Ly
dii (Hem."Áaroc Žermův): dsta palus;
Asia prata Cayství V.

Asopiaděs, ae, m. Asopovec, muž
ský potomek boha řeky Asopa, tj. Aia
kos O; Asopis, čdčs,f. Asopovna,
ženský potomek boha řeky Asopa, t.j.
Aigina Ú.

Asopus, %, m. [(Aoonóc] 1) řeka
v Boiotii. Bůh této řeky, dle mythu syn
Okeana a Tethye, byl otcem Aiginy, ze
které se narodil Aiakos (Aeacus) a Eu
boie; 2) řeka v jižní Thessalii.

asotus, %, m. [čGerToc) hýřil, zhý
ralec, marnotratník,prostopášník.

Aspar, arčs, m. jméno Numidy ©.
Asparagium, čz, n. město v Illyriku

jižně od Dyrrhachia Čs.
Aspasia, ae, f. z Mileta, vzdělaná mi

lenka Perikleova C.
a-(ad-)spectahilis, e [aspecto) vidi

telný, zřejmý C
a-(ad-)specto, are, avi, datum [verb.

freguent.od aspěcio| 1) často hleděti,
pohližeti, pohlédati, divati Se na koho
(alam): gučd me aspectas? C; terras unde
adspectat V; 2) metaf. a) (o mistech)hle
děti na něco, ležeti (přímo) proti něčemu:
gui (collis) aspectat «lesuper arces V
shora dolů zírá na hradby; mare Fiber
niam insulanm aspectat 1 Lb)hleděti
k něčemu,dbáti něčeho: tussa principis
a. TŤ.

aspectus (adspectus) s, m. [aspicio]
[ akt. 1) hledění, patření, pohled na
někoho,na něco: pudore aspectum homi
num vitare C ze studu, z hanby vyhý



Aapendos

bati se lidem; uf aspectum, guo vellent,
converterent Ú; aspicite voltum hominis
et aspectum Ú; tegue adspectu (dat.) ne
sudbtrahe nostro V a našeho pohledu se
nevzdaluj; 2) obhled, obzor: ordes aspec
tum nostrum defintunt C; templum mm
aspectu positum est U; I'henum esse in
adspectu T' Rýn že jest v dozoru, před
očima; 3) hled, zrak: guaesub aspec
tum ventunt (cadunt) Č věci viditelné;
a. amittere C oslepnouti; IT pass. po
hled (na to, co vidime), zjev, vzezření,
podoba: me plura dicere parantem ho
rum (gen. obj.) a. repressit C; pomorum
a. C; aspectum habeve C; litorum gra
vis a. T; horvidiores aspectu Ús strašli
vější na pohled.

Aspendos, -us, z, f. |"Aonevóoc] mě
sto v Pamfylii na řece Eurymedontu. Odt.
adj. Aspendius, a, um aspendský;
obyv. Aspendti, drum, m. Aspenďané.

asp.eb, era, erum [srov,sperno](sentibus
aspvis V tvar synkopovaný)(vi.odpudivý)
1) (vzhledem ku hmatu a povrchu) drsný,
drsnatý, krabatý,kostrbatý,hrbolatý,
nerovný (opak lévis hladký):čocaaspera
et montuosa Ús; saxa aspera (); asperi
colles Ús; (o uměleckých dílech polovypuklých)
stgnis erxtantibus a. crater Ó měsidlo
drsné od vypuklých ozdob (oproti n'ulobě
hladké); pocula aspera stgnis V pohůry
s vypuklými obrazy; — rubus a. V ostru
žina bodavá, trnitá; aspris sentibus V
v bodavém trní; asperčor tribulis O
pichlavější nad oset; asperi capilli IT
ježaté vlasy; (básn.) sťeťimus tela aspera
contra V stanuli jsme proti ostrým (břit
kým) zbraním; a+pera aeguora ventis H
moře vzdnté (vzbouřené) větry; aspera
ponti htems V vzdutá bonře mořská;
mare asperum VL moře bouřlivě; Ger
mania aspera caelo T drsná podnebím,
mající drsné podnebí; aspera htems S
krutá zima; (o sliehu) drsný, hrubý,
tvrdý: vox asperior Ču; aspera mu
tata est in lenem littera O (r se pro
měnilo v 7); a. verborum concursus C:
(o chuti)drsný, trpký: a. in ore sa
por V; 2) metaf. (obor duševní) 2) (o věcech)
drsný (položením),obtižný, trudný, ne
snadný, těžký; povůžlivý, nebez
pečný: aspera tempora C; ves asperae
C prstivenství, nehody, neštěsti; via aut
aspera... aut plena periculorum Ú;
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faceliis

aspere

gravior atgue asperior oppugnatio Us;
asperum atgue arduum viderí L; aspera
multa pertulit Ultxes ff mnoho tram
pot, svízelův; asperam milittam tole
rare T těžká, svizelná slnžha vojerská;
asper vtetu venatus V drsný, těžký ži
vor lovecký; cnstodia aspera T přísná,
tuhi vazba; pugna aspera surgit Vprudkýboj;dellčum| asperrumum8
válka velmi krulá; verĎis odta aspera
movi V (těmi) slovy prudké záští jsem
vzbudil; (o řeči) trpký, jízlivý: a.
verdn. O; etus voluntatem aspertobusperstrinxit;asperum| genusorattonisC;hb)(0vlastnostech| bytosti
živých)drsný, neuhlazený; příkrý,
přísný, krutý, nelitostný; divý, di
voký, rozhořčený, surový; vzdorný,
zpurný, urputný: žomo a. et durus Ú;
non mititor plebs, sed asperior L;
ne aspertor aut inhumantor futsse vide
are Č ; gens dura atgue aspera cultu V
národ drsný mravy, národ drsných mravů;
Čarthago studiis asperrýma belli V velmi
divoká snahami válečnými; redbusgue vent
non a. egenis V a vstup nejsa přísný
k mému skrovnému majetku, t. j. ne
zhrdní mým skrovným majetkem (skrov
ným obydlíim a stravou); cladibus a.
O roztrpčen porážkami; asperu Pholoř
H bezcitmi, zdráhavá; duvenis monitor
bus (dat.)a. II k napominatelům vzdorný;
anguis a. sitt V žízní divý; a. tactu
leo FE drsný, litý lev, dotkne-li se ho
kdo — nedotknntelný; (personiť.)fata
aspera V sudby krutě, uelitostné (smrt):
aspera posttis mitescent saecula bellis V
kruté věky (lidé v nich) zjemní odlože
ním válek. —Subst.neutr. dNperun, z, zvl.

plur.: aspera maris I nehody moře;
aspera multa TH četné svízele, nehody,
útrapy; asperrémo hiemis T za nejtužší
zimy; promptum aď aspertora ingeni
um T' k přísnějším opatřením.

asperé, adv. (asper)| 1) drsně: ve
stitus a. C jsa oděn drsně, prostě: a.
logut Č mluviti drsně (ne plynně, uhla
zeně); guoď acceptum a. T to přijato
bylo drsně, nebladce; to vzbudilo pohor
šení; 2) drsně, trpce, jizlivě: a. in
Metellum seridbere S psůti trpce proti
Metellovi; čidere facere, nou a. Č činiti
ušlechtile, nikoli trpce; «3) drsně, hrubě,
přísně, krutě: a. agere L počiínati si



a-(ad-)spergo

přísně; a. tus dicere L; guaestio exer
cita a. violentergue 4.

1. a-(ad-)spergo, ere, spersi, sper
sum [ad a spargo) přistřiknouti; 1) stří
kafi něco na něco n. do něčeho (alad alci rei,
in alga re): pecort a. virus V nakaziti
dobytek; aspersa temere pigmenta wm
tabula C; metaf.přimisiti, připojiti, při
činiti, přidati: Aebutio sextulam aspev
git C připojí, odkáže; comitatem gravt
tati a. Č připojiti vlidnost k vážnosti ;
labem (labeculam) alct a. C způsobiti
někomu poskvrnu, úhonu; 2) postří
kati, pokropiti, potřísniti někobo(něco)
něčím(ulgmalga re): aspergiť sangutne men
sas O; sange adspersa lémina V; tmůdre
lutogue adspersus F potřísněn deštěm
a blátem; zam mehtideterior cůnis asper
gituv aetas O prokvétá šedinami; metaf.
potřísniti, pokáleti: věťaesplendo
rem maculis a. Ú; ne infamiď guidem
est aspersus Č ani zlou pověstí nebyl
pokálen, zlehčen; patrem suspicione a.
L učiniti podezřelým; guavis (se. raťione)
a. cunctos F potřisniti slinou pomluvy,
pomluviti; guos rumor asperserat Úu
jimž (tato) pověst způsobila úhonu.

2. aspergo (adspergo), tnis, f. [1.
aspergo) 1) pokropeni, pokrop: san
guts virides adspeřgine tinxerat herbas
O krve proud střikem zelené zbarvil by
liny; 2) meton.tekutina, mok vystřiklý,
pěna, kapka: salsů spumant adspergine
cautes V solnou pěnou; fetus adspergine
caedis vertuntur in faciem O kapkami
krve; multů aspergine rorant Ó (hoj
nou vystřikovanou vodou krápají) = vy
střikují dešť krůpějí; pontus aspergine
tangit nubes O moře slříká, tryská až
k oblakům.

asperitas, dtis, f. [asper] 1) drs
nost, drsnatost, kostrbatost: a. vta
rum ČL; a. saxorum Č; angustiae loco
rumgue asperitas L; omnes asperitates
(se. locorum) supervadere S překročiti
všecka drsná, neschůdná mista; (o zvuku)
adfectatur asperitas soni I' drsnost zvu
ku, drsné zvuky; frigoris asperitas O
tuhost mrazu; a. htemis T tuhá zima;
2) metaf. A) (o povaze) drsnost, drsné
chování,přikrost, hrubost; přísnost,
nevlidnost, surovost: pro asperitate ant
mi L; st guas asperitate ed est et im
manilate naturae, ut... ČC;hine mili
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tum, inde locorum a. T; Stotcorum
tristitia atgue a. C zasmušilost a drs
nost (drsný způsob života); a. agrestis F
selská hrubost; a. remedii I přísnost
trestu; b) (o době,okolnosti)povážlivost,
trudnost, těžkost, protivenství,ne
snadnost: belďi asperitatem ostendere 9;
asperitates rerum ČCnebezpečenství: in
tanta asperitate ČC; ©) (o řeči, slovech)
urážlivá přikrost, prudkost, jizlivost,
trpkost: verdi a. C urážlivé slovo; a.
verborum Ó; verba tnerant guaesita
asperitate T; tudicialis a. C.

aspernátio, onis, f. [aspernor) za
mítání, zamítnutí, pohrdání, opovrho
vání, zhrdání: rationts

aspernor, dri, Gťussum [a a sperno)
(s opovrhováním)od sebe zamítati, odmí
tati, zavrhovati, zhrdati, pohrdati něčím,
nevšímati si (alad): amicitiam, preces,
proscriptionem C; alterum esse appe
tendum, alterum aspernandum Č; ta
lem condicionem N; peregrinum regem
L; disciplinam T";consilia earum asper
nantur T nestojí o rady jejich; ono
rem a. T; haud aspernanda precantes
V prosíce za věc nikterak zamitnutí hod
nou, za věc zcela slušnou, spravedlivou;
(s inf.) Zhraeces pati dilectus asperna
bantur TŤ'vzpirali se, zpěčovali se.

aspero, dre, dvě, datum [asper] 1)
drsniti: Atems aguilonibus asperat
undas V vzdýmá, vzbuřuje vlny; pu
gtonem asperare saxo Tna-, přiostřiti,
brousiti. Ale:Penn? sagittas inopii ferri
osstbus asperant T šípy z nedostatku
železa opatřují ostřím kostěným; 2) metať.
popouzeti, drážditi, podrážditi: T'be
rtum asperavere carmina T; asperatus
proelio miles I"; ne lenire neve a. crt
mina videretur T obvinění mirniti —
zvětšovati.

aspersio, onis, f. [aspergo) střik
nutí, postříknuti: a. aguae C; Vene
ris pulchritudinem efficere asperstone
fortuita Č nahodilým nastřiknutím, po
kládáním (barvy).

a-(ad-)spici0, čre, spěxi, spectum
[ad-specio)1) a) pohlížeti, hleděti,
pohleděti, patřiti, divati Se na někoho
(na něco), pozorovati (aliguem, algd): aspi
cite ipsum, contuemini os! C; aspicite
hominem veligiosum ČC;simulacrum Ce
reris a víro ne aspici guždem fas fuit



a-(ad-)spirátio

C; sic furtim inter sese aspiciebant C
pokradmu na sebe vespolek hleděli; nemo
lucem aspicere vult C patřiti na denní
světlo (— žiti); Lacedaemonios in acie
a. N Lacedaemoňanům do oči (směle) se
divati, nebáti se jich; (vásn.) kaec oculis
pater adspicit aeguis V; adspicit hanc
Čovvis (sc. oculis). (Imperativ p+rentheticky)
guantas ostentant, adspice, vires! V jen
pohlecď:; (s nepř.otázkou)aspice, gu coeant
populi! V; bh)divati se na něco,přihlédati
k něčemu, prohlížeti Si něco: tadbulas C;
situm omnem regionis L; legati Iuboe
am adspicere tussi L; operibus aspt
ctendis operam dare L; Člaudium ad
eas res aspiciendas senatus misit L;
c) spatřovati, viděti, uviděti, zočiti,
uzřiti někoho(něco): navem a. O; cor
pus Ču; Sol oculis adspiciťt omnia O
spatřuje, vidí, viďdere eť aspici I; stbi
e contuberniis hostem aspici T oni že
(přímo) ze stanů vidí nepřitele; propter
guos hanc lucem aspexit Č světlo světa
spatřil; nec rubor inter comites aspicí T
viděnu býti mezi, patřiti k..., býti v dru
žině; 2) metaf. a) (o místech) hleděti, pa
(řiti na něco, ležeti proti něčemu: guae
(pars) Hiderniam adepicit T; gud terra
Noricum adspicit T; hb) (duchem)při
hlédnouti k něčemu,ohledati něco, uvů
žiti: (hledě)zkoumati, pozorovati:
aspice primordta gentis O; aspicite nunc
eos homines ČC přihlédněte, pozorujte;
proptus res aspice nostras V; adspice
nos hoc tantum V shlédní na nás milo
stivě aspoň nyní; gualem commendes,
ettam atgue etiam adspice! IH uvažuj;
st genus aspicitur O přihlíží-li se k rodu;
malorum facinorum ministrí guasi ex
prodrantes aspicitunťur TŤ'na pomocníky
zlých činů se pohlíží jako na vyčitatele;
vidi se v nich, spatřují se v nich vy
čitatelé.

a-(ad-)spirátio, onis, f. [aspiro]) 1)
přivívání, ovivání, ovanuti: animantes
aspiratione ařvis sustinentur (; caeli
a. gravis; a. terrarum C výpar (přivi
vající); 2) (t. t. mluvnický)aspirace, pří
dech C.

a-(ad)-spiro, Gre, avi, čitum [ad a
sptro) T transit 1) přidechnouti, přiva
nouti, přidouvati, vanouti příznivě:
pulmones se contrahunt aspirantes Č
vydychujíce; adspirant aurae im noc
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tem V na noc vanou (příznivé) vánky;
adspirans auster V vanoucí jih: mollis
umaracus illum flovibus et dulcí ad
spirans complectitur umůra V přivivaje
(chládek); tidia adspirare choris erat
utilis FI provázeti (svým dechem= zvu
kem) zpěvy sborové; 2) metaf. A) (obraz
vzatý od příznivého větru) vanouti příznivě,
pomáhati, přispívati, býti přízniv,
nápomocen, přáti zdaru, přízeň propůjčo
vati: felicitas adspirare videtur Ču;
gua (fortund) adspirante Ču s jejiž
přízní, pomoci; adspirat primo Fortuna
čadorí V přiznivo jest prvnímu pokusu
štěstí; vos, precor, adspirate canenti V;
di, coeptis adspirate mets O; h) (k osobě,
věci)bližiti se, měřitik..., odvažo
vati se, dychtiti po něčem,domáhati
Se něčeho, Státi o něco: ne non modo in
trave, vterum aspicere aut a. possim Ú;
Februario mense aspirabit čmcuriam C;
a. in campum Č jiti na pole (Martovo),
t.j. účastniti se volebních rejdův; ču ad
eum numaguamaspirasti C nikdy jsi se
mu nepřiblížil, k němu se nepřiklonil;
ones aditus interclusi, ut ad me ad
spirare non posses Ú; ex bellica laude
aspirare ad Africanum nemo potest ČC
slávou válečnou Afrikanovi se vyrovnati;
ad alienam causam accedere aut a. Č
ujmouti se cizi věci neb se jen připlésti
k ni; guo negue Carthaginienstum clas
Sesaspirare potuerunt, negue... Č kam
se loď>tva nemohla odvážiti; (s dat.) egtuis
adspirat Achillis V baži, dychti po...;
I transit.: přivívati, přiváti někomuně
čeho (něco), ovívati, ovanouti koho,
dechnouti na někoho: uno ventos adspit
rat eunti (se. Iridi) V větry (dechem
větrů) podporuje (Tridu) jdoucí, posílá jí
příznivé větry; děctis divinum adspirat
amorem V vdechuje.

aSpis, idis, f. [donic)| zmije.
Aspis, čdis (ace. Áspim) m. vladař

v Kataonii (v Malé Asii) za Artaxer
xa II. N.

aspovtátio, onis, f. [asporto) odne
sení, odvezení, odpravení, odkli
zeni C.

aSsporto, úre, avi, dtum [abs a porto)
odnášeti, odvážeti, odklizovati, od
pravovati, bráti s sebou: uť Orcus
Proserpinam asportasse videretur C že
unesl; asportare ad vírum urorem L;



aspretum

rapiebat et asportabat, ouantum a guo
oue volebat C; guibus (vehiculis) aspov
tarent res L.

aspretum, č, ». [asper] drsné, ne
rovné kameniště.

Assaracus, ž, m. král trojský, syn
Troův, otec Kapyův, děd Anchisův. Odt.
Assaraci tellus (= Troas); Assaraci do
mus (= Římané); Assaraci gens (= rod
julský); zissaraci nurus (= Venus); As
saraci frater (= Ganymedes).

assecla a assecula, ae, m. [asseguor']
průvodce, průvodčí. Obyč. 3 přihanou0 ta
kovém,jenž se rád přiživí: nohsleda, 1
chotník, pochlebník, úlisník, stranník.

as-(ad-)sectátio, onis, f. [assector]
ustavičné doprovázení (zvl. uchazečův
o nějaký úřad).

as-(ad-)seetator, čris, m. [assector]
stálý průvodce; přivrženec, stou
penec.

as-(ad-)sector, arč, tus sum usta
vičně jíti za někým, provaůzeti někoho:
(absol.)cum adsectaretur FHkdyž stále byl
M patách ZA MNOU, (často o klientech a přáte
lich)cum eum consulavis Galla assecta
retuv Ú; suos necessavios (jako kandidáty)
asscetari C.

assecula viz assecla.
as-(ad-)sensio, ones, f. [assentior]

přisvědčování, přivolení, souhlasení,
souhlas, schválení, pochvala: guibus
assenstonibus universi ordinis (est causa
acta in senatu) C jakými projevy po
chvaly, sonhlasu; (v mluvě filosofické) při
svědčování dojmům smyslovým, uznávání,
prohlašování jich za pravdu (ovyzatá
Vecic) Č.

as-(ad-)senser, čris, m. [assentior]
přisvědčovatel, pochlebník.

as-(ad-)sensus, s, m.. (assentior]
— assensto: alii partes assenstbus im
plent O projevy souhlasu, pochvaly (při
svědčujíce);ohlas, ozvěna: tor assensu
nemorum geminata V; adsensu conspt
rant covnua V.

as-(ad-)sentátio, čnis, f. |assentor]
přisvědčování, souhlasení; (s příhanou)
pochlebné potakování, pochlebování,
Jichocení, úlisnost: nulla in amicitis
pestis est maior guam a. C; regum opes
saeptus a. ouam hostis evertit Cu.

assentátiuncula, ae, f. (subst.demin.
s assentátio) pochlebnůstka Č,
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as-(ad-)sentator, čris, m. [assentart]
(podlý)lichotník, pochlebník, pato
lízal: a. multerum Ú dvořilek, záletník;
assentatores vegit L podli dvořané.

assentatorie, adv. [assentatortus] li
chotně, pochlebnicky.

assentior, čr, assčnsus sum (v klass.
prose zřídkassenÉto, žre, assénsT, assén
sum) přisvědčovati, minčním se srov
nětvati s někým,souhlasiti, schvalovati:
(s dat.) dtcam, aguoď (v čem) fu mihi
assentiare ČC; ut (hyť) ego assentiar
oratroni C; utrumaue (v obém) tilt as
sentior 3 vevrdo assentiri (alicui) S
(pouhým) slovem (bez delšího odřivodnění);
vultu assentiri Ču hlavou přikyvovati;
ncos.pass.Didulo assensum est de tribus
legatis Č. — (Aktivně) adsensčre omnes
V cavendumest, ne his vebus temere
assentiamus (.

as-(ad-)sentor, dri, atus sum [assen
ttor) přisvědčovati, (přisvědčoviiním) po
chlebovati, lichotiti: ne me tibi ad
sentari putes C; adulator etiam ad
versando snaepe adsentatuvr Ú; libido
adsentandi T.

as-(a-)seguor, seguž, secůtus sum
1) doháněti, dostihovati někoho (alam):
Pisonem nuntius adseguitur excesstsse
Germanicum T; in Bruttios, ne Grac
chus assegueretur, concessit L; vehtculum
Darů assecuti Ču; 2) metar.a) dostih
noufi někoho, vyrovnávati Se někomu: De
mostlenem tmitemur, ať non assegui
mur ÚČ;consularium auctovitatem adse
ouebatur ČC; h) dojiti, dosáhnouti
něčeho:konores, magistratus, laudem, tm
mortalitatem ČC;gued antea ipsi sceleve
et ferrvo (ahl. instrum.) assegut consuevant
C; (následujevěta s uč, ne) nihil altud as
segueris, nist ut awudďacta tua cogno
scatur (; foedere assea?í potuerunt, ne
navem darent C; ©) mysli dostihovati,
chápati, rozuměti, domýšletise, do
vtipovati se: apertis obscura adseguu
mur ČC;coniecturů a. dohůdnouti se, do
vtipiti se“ uhodnouti C; auť animo a.,
auť ovatione complecti Ču.

asser, eris, m. sloupec, kůlec, kůl,
tyč, žerď, lať: asseres cuspidibus prae
Jixi Ús; asseres falcati L.

1. as-(ad-)sero, ere, sévi, stťum při
sázeti vedle, podél sázeti: populus ad.



as-(ad-)sero

sita FL topol podél hranic,
vysazený.

2. as-(ad-)sero, serere, seruč, sertum
1) přiřaďovati, připojovati; (v mluvě
právní) (vložením ruky) připojovati ně
koho ke stavu nějakému; a) prohlašo

vati někoho za zoo ní b) prollašovati za otroka: de,gut adserumtur in
lidertatem L; virginem in servitu
tem adserere L; Latitum in libertatem
a. L osvoboditi; (absol.) eu. gut ad
serebatuv ( jenž byl za svobodna pro
hlašován; «asseruč me Ó osvobodil jsem
se; 2) metať.přivlastňovati, osobovati
si něco: nec laudes «ardsere nostras (se.
tibť) Oj st sum caelesti stirpe oreatus,
asserée me caelo O přidruž mne k nebe
šťanům; forem sibi patrem a. Cu pro
hlašovati lova za svého otce; omnia a
se (se.a) Alerandro) data sibi asseven
tem Úu jenž vše, co mu od Alexandra
bylo dáno, připisuje sobě samému.

as-(ad-)sertor, dris, m. [asserere] 1)
kdo si někoho před soudem za svého
otroka přivlastinje, přivlastnitel, 0so
bitel: a. věrginis L; 2) ochránce,
osvoboditel: a. Galltarum T.

as-(ad-)servio, čre přispivati, pomů
hati: contentiont vocis

as-(ad-)servo, are, avi, atum 1) cho
vati, opatrovati; stříci, držetive
vazbě někoho: <ippi tabulae neglegen
tus. asservatae (J; custodes praedam
asservabant V: dum res tudicetur, ho
minem adservent C; im carcere eum ad
servari úussit L; 2) hlídati, ostřihati,
hájiti (zvl. o místech):portas murosgue
Cs; avcem neglegenttus Ču; (obr.) tus a.
C hditi nad právem.

as-(ad-)sessor, dris, m. [assileo] při
sedici (v úřadě), pomocník.as-(ad-)severanter,— adv
vážně, opravdově.

as-(ad-)sevěrátio, onis, f. [assevero]
1) vážné, opravdovéujišťování, tvr
zení: secutá adseveratione Caesaris T
an Caesar opravdově ujišťoval; magna
cum adseveratione principis, non se tus
dedisse T za slavnostního ujišťování, při
čemž slavnostně ujišťoval; 2) vážnost,
opravdovost, přísnost: accusatio apud
patves adseveratione edem peracta T'
Seipiones haec adseveratione multa cen
sebant T; respondit Blaesus specie re

poděl moze

| assevero]
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jednati:

as-(ad-)sido

cusantis, sed
tione... 1.

as-(ad-)sevéro, dre, dvi, atum [aď a
severus) 1) intrans. vážně, opravdově

bella tronia, si tocavemur;
sin adseveramus, vide, ne... C;
utrum adseveratur tn hoc, an tempta
tur? Č; 2) trans. (vážně, opravdově) tvr
diti, ubezpečovati, dokládati: iegue
se facturum esse adseveravit C; guo
vum neutrum adseveraveriím Ť s Jisto
tou bych netvrdil; ordinem agminis a.
I' určitě naznačiti; včri gravitatem ad
severantes T dodávající si vážnosti, váž
ně se tvářicí; magni urtus Germanicam
originem adseverant T půvorlgermánský
(skutečně) dosvědčuji, svědčí o

us-(ad-)sideo, čre, sedi, sessum [ad
seděre| 1) seděti, dlíti, meškati n někoho
(u něčeho): cum mater in carcere adst
deret Č; adsidet inde lovi (matestas) O
sedí při Jovovi, jest nerozlučnou družkon;
defuncto adsidens corport Ču sedic při
mrtvole; (obr.)parcus adsidet insano II
sedi (hned) vedle blázna, podohů se mu; =
spec. seděti při nekom. býti k ochraně a
podpoře; ošetřovati. opatrovati, po
málhati: (u nemocného)se condolučť cor
pus, habes, gut adstdeat H; Alexander
adsidens aegrotanti Č; adsidet aegrae
(dat.) O; adsidens aegro collegae L; a.
valetudini T seděti při loži nemocného,
ošetřovati v nemoci; a. pullis Ii seděti
při mlaďatech, chrániti, ošetřovati mláďat;
(na soudě) pDrincipes civitatum periculo
commoti huic asstdent C jsou mu k po
moci; (o přísedícíchna soudě)rarus čn tribu
nali Caesaris Piso et, si guando adside
ret, atrox T; Tibertus tudiciis adsidebat
T sedal při sondech; 2) (t. t. vojenský) před
mistem (s vojskem) meoškati, polem le
žeti, obléhati: assederunt prope moe
ma Ltomana L; (s dat.) a. muris L;
ruďnis urlis a. I meškati u zřícenin
města; (s ace.) muros adsidet hostis V;
adsidendo castellum T' obléháním tvrze;
(též) býti, státi na stráži při něčem
(alci rei): statro cohortis a. ludis solita
T; miles theatro adsideret T — 1ibe
rěus saene moenia urlis adsidens T
před hradbami, při (samých) hradbách
Říma meškaje.

as-(ad-)silo, ere, sédi sedati si, po
sazovati se: peroravit, adsedit; suT

negue eadem adsevera



as-(ad-)sidué 1

rexi ego C; simulatgue adsedistů,
subsellia religuerunt C: (s dat.) adsedit
př oxzimus Laelio C; (s ace.)dextrá Adher
balem adsedit S posadil se po pravici
Adherbalově.

as-(ad-)sidué, adv. [assiduus] trvale,
vytrvale, ustavičně, stále, neustale.

as-(ad-)siduitas, atis, f. [ussiduus]
vl „sedění při někom“; 1) ustavičná
přitomnost (přiněkom),péče, ustavičná
(čestná)služba; stálé doprovázení,
dvoření se: gualem hunc putent, adsi
duitate declarant C; non oceupatorum
amicorum a. Č; a. medici Č stálá péče,
ošetřování; adsiduitatis putat esse con
sulatum C hodnost konsulskou pokládá
za ovoce stálého dvoření se (lidu); asst
duitatem tibi praebuit C ustavičně u tebe
byl přitomen; 2) metaf.a) vytrvalost,
snažnost, bedlivost: propter assidut
tatem in causis et industriam; eam
urdem adsiduitate (abl.instrum.)perčculis
(abl. odluky) Zederavit C; b) neustálé
trvání, opětování se, opakováníse:
a. molestiarum Č častá, neustálá proti
venství; a. bellovum (C neustálé války;
a. exercitationis C neustálé cvičení se.

as-(ad-)siluus, a, um [assideo) I
usedlý; zvl. v plur. asstďui, Orum, m.
občané zámožuí, poplatní (na rozdil od
proletariův): cum locupletes assiduos ap
peltasset C; II a) (o osobách)ustavičně,
stále přítomný, ustavičně se ukazující,
neúnavně činný, stálý, vytrvalý, bed
livý, přičinlivý, neúnavný: cum hic ft
tus a. in praediis esset Ú stále, usta
vičně trávil na statcích; ffaminem fovi
adsiduum sacerdotem creavit L; accu
sator a. Č; Thraseam adsiduum olím
et indefessum triennio non introtsse cu
r'iam T: suos libevos agricolas adsiduos
esse cnpřuní C pilnými (pracovitými) rol
niky miti si přeji; semper boni adsidut
gue domini referta cella est C; hostis
a. magis guam gravis L stále přítomný;
campus adsidus pulsatus eguis O ro
vina neustále koňmi (dupotem komoňů)
tepani; or asstduum Ó moře stůle
se vlnicí;: by (o věcech)stálý, trvalý, ne
ustáalý, ustavičný, nepřetržitý: consue
tudo; labor; tmůres; voces Čs; adsidui
cotidianigue sermones C; assitdua rapi
tur vertigine caelum O; adsiduum ara
tvum O neustálé orání,

(přikazovati,

2 as-(ad-)simulo

as-(ad-)signátio, čnis, f. [assigno]
1) přidělení, vykázání: agrorum; 2)
meton. vykázaný pozemek: Sullanarum
assignationum possessoves C.

as-(ad-)signo, are, avi, atum opa
třiti značkou, pečetí; 1) přikazovati, vy
kazovati, přidělovati (alci alad): C0

lonis agros C; locum sepulero C; alcia. eguites L přikázati jizdu; 2) metar. a)
přidělovati, savěřovati;

ustanovovati, určovati: munus adsigna
tum a deo C: gubus deportanda Ro

mam vegina Žuno adsignata erat Ejimž za úkol dáno bylo dopraviti..
guoď cuigue assignatura fortuna est
Cu co každému štěstí přikáže; trans
fugae imperium adsignabant T zadá
vali trůn; h) udělovati, připisovati,
přičítťati (za zásluhu, za vinu), klásti
na vrub: nobilitas principis dignatto
nem etiam adulescentulis adsignat T
uděluje hodnost náčelníka; Alanno tres
jihos adstgnant T; sua fortia facta
gloriae principis a. I; mortem Clodi
virtučí Milonis a. C klásti na vrub Milo
novy srdnatosti; uni a. culpam 1" uva
lovati vinu na jednoho; culpae fortunam
a. ČCnáhodu klásti na vrub osobní viny.

as-(ad-)silie, zre, služ [ad-salto) 1)
přiskakovati; 2) metaf.A) (o vodstvu)va
lem přitékati: adsiliunt fluctus O proudy
perou (do lodi); čactus adsilientis aguae
O dotek vody (k ni) proudici, se valicí;
b) (o bojovnícícb) útokem hnáti na něco, do
bývati něčeho:(s dat.) miles adsiluit moe
nidus urbis O.

as-(ad-)similis, e (srov. adsimulo)
značně, velmi podobný (s dat. i s gen.)

as-(ad-)simulatio, onis,f. ([adstmulo]
stavění na roveň: vanus adsimula
tione T jsa ješitný pro to, že jest mu
stavěn na roveli.

as-(ad-)simulo, are, avi, atum 1) či
niti stejným, podobným, připodobo
vatij; part. perf. pass. adstmulatus, a,
um připodobený, podobný: deos in hu
mani oris speciem a. T bohy si před
stavovati v podobě lidské; adstmulavit
Vertumnus anum Ó stařeně se připo
dobil, vzal na sebe podobu stařeny; (s ace.
vztah.)formam adsimulata futurna Ca
merti V vzavši na sebe podobu Kamer
tovu; 2) (slovy) podobným činiti, pro
hlašovati za podobné,přirovnávati;



as-(ad-)sisto

grandia si parvis a. licet O; formam
Britanniae... bipenní adsimulavereT';
suis laboribus defectionem sideris ad
simulans T; 3) (úskočně) napodobiti,
předstirati, přetvařovati se, stavěti
Se; part. perf. pass. líčený, pokrytecký, ne
upřímný: guo (veneno) morbus adsimula
retur T aby nemoc byla napodobena;
adsimulabat iudicis partes T stavěl se
soudcem;alia vera, alia adsimulata
I; adsimulata familiaritas C.

as-(ad-)sisto, ere, stiti, — 1) stavěti
Se k něčemu,u něčeho,přistupovati; sta
nouti (ad alad, s dat.): cum adď Achillis
tumulum astitisset C; ad fores a. C;
adsistunt contra certamiína Martis an
heli V stavějí se v zápas; adsisto diví
ns F zastavuji se u věštcův; a. taber
naculis T'; gui proximi adstiterant con
sulum tribunalibus T předstoupili před
soudnoustolici konsulů; recto trunco (abl.
modi) a. Ó stanouti se vzpřimeným tru
pem; 2) státi u něčeho,při něčem, býti
přítomen: milites solito adsistentes
ovdine T v obvyklé řadě stojíce; adst
stentes amicos in hunc modumadlogut
tur IT, ad epulas regis a. Č přisluho
vati při...; ©$)metaf. tpřed soudem) po
máhati [srov.assistovati, assistent]: orant
ut causae suae deprecator adsistat T
aby se za jejich věc přimlouval; pericli
tantibus a. I.

as-(ad-)soleo, čre, —, — obyč.ve vlo
žené včtě: ut adsoleť jak obyčejně bývá,
jakož bývá zvykem, obyčejem; jak jest
zvyk, jak obyčej, dle zvyku (svěl.o): co
mitia udi... ., nist udí adsolent, jieri
possunt? I, sněmy kde mohou konány
býti, než tam, kde obyčejně.

as-(ad-)sono, are, —, — zvučeti při
něčem;přizvukovati: (s da) plangenti
bus adsonat lčcho O.

Assorus, %,f. město na Sicilii. Odt.adj.
Assorinus, a, um assorský; subst.AS
sorini, Orum, m. Assoršti C.

as-(ad-)suefacio, ere, féci, factum
navykati někohoněčemu,zvykati; učíti čemu;
part.perf.pass.asswefactus, a, um uvyknuv,
zvyklý (algm alga re, ad alad; 8 dat. n. 8 inf.):adsuefactusfrigoreetfame..| pevfe
rendis C uvyknuv snášeti zimu i hlad;
ad supplicia patrum plebema. L; tuven
tutem a. lididiní L; adsuefacti supe
rari Čs zvykše porážkám; conficere eam
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(vestem) neptes suas assuefaceret Ču aby
dala vyučiti.

as-(ad-)snesco, ere, évi, čťum 1) in
trans. zvykati (si), přivvkati si něčemu,
(někomu); perf. praesens assuevi mám zvyk
(algua re, adalad; alci rci; 8 inf.): JERNUSDUgnae,
duo assueverant L: ad homines a. Cs;
militiae a. L; frigora atgue inediam
assuerunt (se.tolerare) T; guo se demit
tere vivi adsuerant Ó kam proudy sté
kávaly; — spec. zvyknouti někomu, oblí
biti Si někoho (s dat.): gutĎdus (amicis)
maxime adsueverat Cu; 2) transit.(zřídka)
—=assuefacio: gut pluvibus assuerit
mentem corpusgue IH; ne tanta aníms
adsuescite bella V. nenavykejte mysli
hrozným válkám, neoblibujte si (v mysli)
hrozných válek; — adsuetus, a, um
a) zvyklý, uvyklý něčemu (s abl., s dat. u.
s inf.): (básn.) non dila colo femineas ad
sueta manus V nemajic ruce zvyklé ku
želu, jejíž ruce nebyly zvyklé kuželu;
b) obvyklý, obyčejný, známý: onue
adsuetum O; a. oculis regio L; a. co
hors O; adsueto (abl. kompar.)tardius O
nad obyčej později.

as-(ad-)suětudo, zněs, f. zvyk, ná
vyk: seu natura seu adsuetudine T
degenerabat miles adsuetudine volupta
tum Ť' vojín prostopášnostem navyk
nuv; — spec.důvěrný styk, obcování
s někým (gen. obiect.): „Vero adsuetudine
Actes devinctus T' upoután láskou k Aktě.

as-(ad-)suetus viz assuesco.
as-(ad-)sulto, re, dvi, tum [verb.

fregu.-intens.od assilio| 1) divoce vyska
kovati, skákati: feminae adsultabant
ut Bacchae T; = spec. (nepřátelsky)
dorážeti, dotirati, útok činiti: adsul
tante per campos milite T, (s dat.) a.
tergis pugnantium T' dorážeti na týl;
(neos.pass.) adsultatum est castris T' ne
přátelé útok učinili na tábor; (též transit.)
hostes latera et frontem adsultantes T.

as-(ad-)sultus, čs, m. [assilio) při
skok, náběh; útok: Dares vartis ad
světidus urget V rozličnými náběhy do
ráží; adsultibus uti T' užívati prudkých
útokův, prudce útočiti.

as-(ad-)sum, adesse,af-(ad-)fui, af
(ad-)Futurus (k tomu: afforet — affutu
rus esset, adesset; affere = ajffuturum
esse) 1) a) tu, zde býti, býti přito
men (absol.; ad alagd; in re; apud algm a j.):



as-(ad-)sum

omnes, gut adsunt (aderant) všichni při
tomní; coram adesse Čs osobně býti pří
tomen; omnibus locis umůra adere V
jako stín budu přítomna, budn s tebou,
budu tě pronásledovati; (básn.) číěra a.
ehoris erat utilis I doprovázeti sborové
zpěvy; povtis alit adsunt V jsou u bran;
b) při tom býti, něčemu býti pří
tomen, býti svědkem, býti účasten,
účasťtniti se, míti účast, činným býti,
býti po boku: a. tn contione; in
pugna; in agmine atgue ad vigilias
multus adesse S často (— pilně) byl pří
tomen, dohlížel; (s dat.) pugnae, proelio
a. S; vis adest verlo O ve slově jest
sila; decor adest arti O dílo mi půvab:
cocto (pavont) num adest honov úlem H
má-li pečený (pův) touž nádheru; Žumaní
vadtus adsunt flentibus HMjeví účast,
pláčí s plačícími; = spec. pomocí býti při
tomen,pomáhati, přispivati, přáti

ujimati Se (alci in re n. ad rem):
(o ochranné přítomnosti) adsit dona uno V
buď, stůj při nás, buď nám milostiva,
přizniva: ře precor, dAicide. coeptis in
gentibus adsis V buď přizniv, želmej
podnikům, podniky milostivě podporuj:
fortunam adesse consilůis, adfore cona
tibus T že štěstí přeje...; semper IDeto
taro adfui C vždy ujal, zastal jsem se;
(zvl.nasoudě)ujímati se, hájiti, zastupo

evati: hunc defendunt, hutc adsunt
C; reo non adfui C; paulum htc (miht)
ades fi přispěj (mi); C) (s udáním směru od
kud,kam)při jíti, dostaviti se, doraziti,
přitrhnouti: oratores aderant ex uvde
V přišli, přibyli: hostem adfore Cu že
nepřítel přitrhne; Gallt per dumos ade
rant V vylezli, připližili se; cum creĎer
ad aures visus adesse pedum sonitus V
když se zdálo, že doléhů: huc ades, puer
V sem pojď; Turnus improvisus uvůi
adest V přikvapil k městu, objevil se
přel městem: = spec.dostaviti se na
soud jako žalobce neb obžalovaný):
cum die dicta non adesset L; adsunt,
gueruntur Stculi C dostavili se na soud;
oralat. sili adesses ad Duteal cras H
abys dostavil se a ujal se ho; 2) metaf.
(srov. též 1) b) spec.) a) býti tu, býti
pohotově, přichystán:frumentiun adest
Cs; lac milhi adest O; nec classis aut
commeatusaderant T- h) duchem býti
přítomen, pozor dáti; býti odhodlán,

někomu,
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nepozbývati mysli (srdce): adeste ami
mis, gui adestis corporibus Ú; adeste
animis et tímorem deponite C; ©) (o časo)
tu býti, přijiti,nadejiti, nastávati:
nox aderat Cu; tamgue dies infanda
aderat V již nadešel, přiblížil se; cum
usus adesset C když by potřeba nastá
vala, když by na to došlo, po případě ;
guod adest, memento componere aeguus
H přítomnost hleď klidně spořádati (proti
budoucnosti); guod adest guodgue prae
sens est C bezprostřední přítomnost.

as-(ad-)sum0. ee, siimpsi, suúmrtum
1) bráti k sobě, k tomu, nad to přibí
rati; přidružovati, připojovati: caestus
a. T bráti, dávati si na ruce šermířské
řemeny; Žumeris alas a. Ó na ramena
křídla dostati; soleť a ventis alimenta
a. scintilla O přibírá, dostává potravu,
rozmáhá se; věres, robora a. dostati
silu, zmohutněti; amorem pugnae O na

býti chuti k boji; cautus Zignos a. Hhodné přibírati (v přátelství); Livia in
familiam Iultam nomengue Augustum
adsumebatur L byla přijata, adoptována
do rodu julského a dáno, uděleno ji jméno
'titul) „Augusta“ : novos socios a. I.; so
ctus consiltovum adsumitur Scaurus 9
za soudruha předsevzetí jest přibrán Skau
rus, do záměrů zasvěcen jest; adsumptus
pater O lživě přibraný, vymyšlený otec;
ugoris consiličum a. T' bráti radu s man
želkou, raditi se; reconcilrattonis spe
citem a. T stavěti se, jakoby se smiřil;
ad rveliguos labores etiam hanc mole
sttam adsumo Č k ostatním námahám
beru, přibírám ještě tuto obtíž: 2) di
vati si, osobovati si, přivlastňovati
si: consevvatoris stli nomen Graeco voca
bulo a. T dáti si jméno „zachranitel“
po řecku (t.j. Gor7o); regní insitgna T;
laudem stbi a. C. prudentiam sti a. L
osobovati si důvtip, přikládati si (vyni
kajici) znalost; sť id mihi adsumo C
to-li si přivlastňuji.

as-(ad-)siimpti0, ones.f [assumo]při
bráni, os vojeni v syllogismupřibraný soud C,

as-(ad-)su0, ere, adsuz, adstum při
šivati.

as-(ad-)surgo, ere, surréxi, surrěc
tum 1) zdvihati se, zvedati se, vstá
vati, vzpřimovati se: manibus in as
suvgendo se adiuvare L: a. dextrů V
zvedati se pravicí, pravici pozvednouti,



Asus

napřáhnouti (k ráně); tn cltpeum a. V
se štítem (vl. ke štítu) se pozvedati; a.
ex mordboLI povstati z nemoci, zota
vili se; = spec. vstávati z úcty před ně
kým (dat.): an úučsguum in curiam ve
nienti assurrexit? (; (neos.pass.) haec
ipsa sunt honoradilta salutavi... ad
surgi ČCjiž tyto věci jsou vyznamená
ním, (totiž) když jest pozdravován, když
na počest před ním vstůáváno, totiž po
zdravy vstávání na počest; cum as
suvrectum et non esset L; 2) metaf. po
vstávati,zvedati se, vystupovati:
a. in auras V do výše se vznášeti;

ftuctibus et fremitu adsurgens Denace
marino V zvedající se vlnobitím i burá
cením, mocně se vzdouvající a burácející;
adsurgens Orion V vystupující, vycháze
jící; non coeptae adsurgunt turres V
nezvedajíi se, nerostou; colles assurgunt
L zvedají se, vystupují; terra gelu sep
tem adsurgit im ulnas V půda sněhem
se zvedá na sedm loket; adsurgunt irae
V hněv se bouří, kypi; guerellis (dat.)
adsurg's V dáváš se do nářkův.

ASSUS, a, um [areo; srov. aridus) su
šený; pražený; pečený: mergi assí H;
subst. neutr. GSSUmM,č pečeně: a. vitulinum
C telecí pečeně; assis miscere elixa H
přidati k pečeným jidla vařená.

Assyrius, a, um assyrský; básn.=
syrský: A. venenum V syrský (t. j. foi
nický) nach; subst.Assyria, ae, f. (se.
terra) Assyrie, v širším smysle říše
assyrská (zvaná od Římanův obyčejně
Syria), ASsyrii, Orum, m. Assyrové.

ASŮ arch. spojka adversativní, užívána od
básníků doby Augustovy ve smysle spojky
at (v. t.).

Asta, ae, f. město v Hispanii baetické
nedaleko Gad. Odt.adj. Asténsis, « ast
ský: ager L.

Astapa, ae, f. město v Hispanii bae
tické (nyn. Lstepa).

Astarte, čs, f. (foinicko-syrská) bo
hyně měsice, od Cicerona stotožněná s Ve
nuší.

Asteria, ae, f. [ Aorecin „hvězda“)
1) dcera titána Koia; 2) jméno sličné
divky AH.

a-(ad-)sterno, ere, stráví, strátum
vedle prostirati; med. vedle se položiti,
vrhnouti se na něco: sepulero (dnt.) Ó.

asticus, a, um [dotxóc) městský.
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a-(ad-)stipulator, očris, m. [astipu
lor) 1) svědek smlouvy, jenž od jed
noho z kontrahentů jsa přibrán, vymíní si
právo, aby v případě potřeby ve pro
spěch jeho mohl vymáhati připověď da
nou od druhé strany; 2) metaf.přisvěd
čovatel.

a-(ad-)stipulor, erz, atus sum 1) býti
svědkem při smlouvě (stipulatio); 2) metaf.
přisvědčovati, souhlasiti (alci).

a-(ad-)sto, are, stiti, — 1) státi
U něčeho, Vedle něčeho, při něčem: alti por
tis (dat.) adstant V stojí u bran; ad
stante ipso Čs za jeho přitomnosti; 2)
(zpříma)státi, trčeti, strměti: Penates
visí ante oculos a. V; (eguus) arduus
tn moenibus adstans V do výše strmě;
souamae adďstantes V šupiny zježené;
měhi supra capuť adstitit čmůer V mně
nad hlavou vyvstalo mračno (bouřné);
astante ope darbarica Bnnius u
pokud stála, trvala moc barbarská.

Astraca, ae, f. [doroaia hvězdná)
dcera Jovova a Themiclina, bohyně spra
vedlnosti Ó.

Astrae1 fratres, Asterští bratři
slovou větrové jako synové. titána
Astraia a Aurory Ó.

a-(ad-)strepo, ere, strepuz, stvepitum
hř-motiti k něčemu,při něčem,hlučeti; =
spec.hlučně přisvědčovati, hlučně
schvalovati, hlučnou pochvalou provázeti:
adstrepedat vulgus I; (s ace.neut.pronom.)
ut eadem adstreperent, hortart T po
vzbuzoval, aby totéž křičeli, hlučně schva
lovali; guae pauci inciptant, religuos
adstrepere I' co jen málokteří začnou,
k tomu ostatní že přizvukují.

a-(ad-)stricte, adv. [astrictus]) uta
ženě; vázaně, rhytmicky; stručně.

a-(ad-)strictus, a, um [vl. part. perf.
pass.od astrengo| 1) uvázaný, utažený:
non adďstricto socco ff ve střevici ne
utaženém, nepřiléhajicím, volném; aď
stvictae aguae Ó zamrzlé vody; ventis
glactes adstricta pependit O (mrazivými)
větry ztuhlý (umrzlý) led uvízl; adstvic
tum gelu O tuhý mráz; 2) metať.a) uta
žený, šetrný, skrbný: aďstricti moris
auctor Vespasianus (T původce spoři
vosti; bb) rhytmem poutaný, rhytmic
ký: poeta numeris adstrictior C; ©)
úsečný, stručný: adstricta eloguen
tia C sporá výmluvnost.



a-(ad-)stringó

a-(ad-)stringo, ere, strinai, stvrictum
1) pevně, ztuha utahovati, zadrho
vati, zavazovati: tugum astrictum no
dis Ču jho přivázané uzly (k oji); serie
vinculorum astrictá Ču poněvadž řada
uzlů byla zadrhnuta; (básn.) Aederá ad
stvingitur ilex IH břečtanem jest obepi
nána svída; 2) stahovati, svazovati;
svirati: adstringit vincula motu O;
adstrictae fauces T' stažené, sevřené
hrdlo; peďes adstricti crepidis T opán
kami utažené; — metať.pectora adstricta
dolore; 3) metaf.a) stahovati, srážeti,
tuhým činiti; v pass.tuhnouti, křeh
nouti: tmůrem vis frigoris astringerat
Ču třeskutá zima učinila liják tuhým, pro
měnilavled, vis frigoris corpora astrin
gebat Cu těla tuhou zimou křehla; cortex
adstrictus pice HMzátka smolou zalitá;
b) (duševně, mravně) poutati, vázati,
zavázati: matoribus adstrictus S dů
ležitějšími věcmi vázán, zabrán; a. fidem
iure iurando C; religione adstrictus Č
svatou přísahou vázaný; alam condicio
nibus a. Č; se scelere a. G zločinem se
zavázati, proviniti se; servitutem adstrin
gebam testimonio ČC porobu utvrzoval
isem; fraus adstringit, non dissolvit
periurium Č lest váže, zavazuje křivou
přísahou (== a. nos periurio) C; €)
omezovati, držeti v mezích: regio
milites parsimonia adstrinoit L nuti
k šetrnosti.

astrologia, ae,f. [darooAovyia)hvěz
dářství, astronomie.

astrologus, ž, m. [darooA4óyoc) zna
lec hvězd; 1) hvězdář, astronom; 2)
hvězdopravec, astrolog: guid habet a.,
cur stella Iovis saluteris sit C.

astrum, i, n. [čor00v; srov.OTO,
Stern; dem. stella) 1) zhvězdění, sou
hvězdí: a. natale FH(souhvězdí) hvězda,
která při narození má vliv na osud člověka;
(v plur.) hvězdy: fugať astra Phoebus HH;
2) metaf. (v plur.) hvězdy, nebe — klenba
nebeská neb sidlo bohů nesmrtelných:
(hyperbolicky)čurris educta sud astra V
věž pnoucí se až k hvězdám, do nebe,
nebetyčná; clamor ad astra venit O; —
ste itur ad astra V tak zjednává se
sláva nesmrtelná, nesmrtelnost; in (adď)
astra tollere VO; in astra ferre V po
vznášeti, vynášeti až do nebe.
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a-(ad-)stru0, ere, strůvi, strůctum
1) přistavovati: hanc insuper conti
gnationem latericulo (dst.)adstruxerunt
Cs; 2) metaf.připojovati, přičiňovati:
nodilitatem ac decus Othoni T' vznešený
rod a důstojnost zvyšovati.

astu, indeel. %. [GoTv]) město,
Atheny.

a-(ad-)stupeo, ére, —, — žasnouti
nad někým(dat.): adstupet ipse stbi O.

Astura, ae, f. říčka a městečko v La
tiu L.

astus, s, m. (obyč.v ablat.astu) lest,
úskok, chytrost, zchytralost; úklady,
úskoky: contugis astu O. pletichami
choti; guae provideri astu ducis opor
tuevit T' důmyslem, věhlasem vůdcovým;
machtinamenta et a. oppugnantium T
umění dobyvatelův.

astůte, adv. (asťtuťus|úskočně, chytře,
obmyslně: a. et callide facere C.

astutia, ae,f [astutus])chytrost, zchy
tralost, úskočnost, lest, Istivost.

astutus, a, um lstivý, chytrý, obmy
slný, zchytralý, vychytralý, úskočný.

Astyages, s, m. 1) poslední král
medský C; 2) soudruh Fineův Ó.

Astyanax, actis, m. [dotv-dávaš „mě
stovládný“] syn Hektora a Andromachy.

Astypalaea, ae, f. sporadský ostrov
jihových. od Naxu. Odt.adj. Astypalěius,
a, um o Astypalaeensis, e astypalaj
ský; obyv.Astypalaečnsés, tum, m. Asty
palajští.

asylum, ž, n. [-avAov (neutr.oddot
Aoc) místo bezpečné od loupení) útočiště,
misto ochrany, asyl.

at [srov. dTGo0| spojka odporovací; 1)
uvádí (náhlou, neočekávanou) protivu: neŽ, na
proti tomu; ale, avšak, za „to však.
Často sesileno: ať vero než V pravdě; af
e contrario, at contra; 2) uvádí námitku,
kterou mluvicí a) ve smyslu svých odpůrců sám
si činí: než (namítne někdo, řekne snad

někdo); b) vyvrací: (ano). ale (namitám
já, pravím zase já): instpienter sperat
tuvenis. „Ať senex ne guod speret gut
dem habet.“ „Ať est eo meliore condi
cione...“ Č; 3) si non — at, at ta
men, ať certe, at saltem ne-li,tož
(toť) přece, přece alespoň, aspoň za
jistě; +$) při přechodu k novému odstavci; zvl.
v řeči pobnuté (na vyjádření údivu, nevole, kletby)

8peo.



Atabulus

než, avšak, alc: ať vero guanta ma
ris est pulchritudo C.

Atabulus, z, m. palčivý vítr jiho
východní v Apulii, jih (italsky: scerocco).

Atacinus viz Atag.
Atalanta, ae,f. AraŽévry) 1) Arka

ďanka, výborná lovkyně, účastnice lovu
kalydonského Ó; 2) ostrůvek v zálivu
opuntském (nyn. Zalanda) L.

Atanagrum, z, n. hlavní město Iler
getů v Hispanii tarrakonské L.

atavus, č, m. [srov.abavus, proavus]
1) děd pradědův n. pramateřin, otec
prapradědův; 2) (básn. v plur.) pradě
dové; předkové: Alaecenas atavis
edite regibus H.

Atax, acis, m. pobřežní řeka v Gallii
narbonské (nyn. Aude) a dědina při ní.
Odt. adj. Atacinns, a, um atacký:
Varro A., římský básník za doby Cae
sarovy H.

Atčius, římské jméno rodové; 1) C.
Ateius Čapito, tribun lidu r. 55 př. Kr.
C; 23) C. Ateius Capito, syn předešlého,
znamenitý právník, konsul r. 5 po Kr.,
zemřel r. 22 po Kr.

Atella, ae, f. starobylé město Osků
v Kampánii. Odt.adj. Atellánus, a, um
atellský; obyv.Atellán, orum, m.
Atcllští; zvl.fadella Atellana L nebprostě
Atellana, ae, f. fraška atellská, která
záhy dostala se do Říma a tam od mlá
deže byla provozována. Odt. adj. Atella
nius, a, um: versus C verš z frašky
atellské.

ater, dlra, atrum 1) tmavý, temný,
černý (bez lesku): atrae vestes Ó smu
težní roucha; lěctores atri Z sluhové
černě odění (při pohřbech); fax atra V
pochodeň černě čadici; seguar aťtris igni
dus absens V stihati (tě) budu pochod
němi černavým dýmem hořícími, umrlčími;
nivet atrigue lapilli O (o hlasovacíchkamén
kách); a. stuus fadriae FHvzbouřený; a.
htems V; 2) metaf. a) černý, chmurný,
zasmušilý,hrůzný, smutný, žalný zhoub
ný, neblahý, nešťastný; zvl. o smrti a
© všem, Co8 ní jest v souvislosti: ara CUpres
sus V smuteční cypřiš; me mors atris
circumvolat alis If černými perutěmi,
perutěmi smrti; atra fila sororum BH
(o niti osudu, kterou předou Parky); aťtra
cura IT příšerná starost; atrí dies VL
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neblahédni; b) jedovatý, jízlivý:
atra venena V; versus atri H.

Ateste, s, n. město v území Venetů
jižně od Padue (nyn. Este) T.

Athamánes, um, m. [(Adaudvec)
Athamanové, národ usedlý v jižním Epei
ru. Krajina slula Athamania, ae, f.
Athamanie.

Athamas, antis, m. [A dnac) syn
Aiolův, král orchomenský, manžel Ne
fely, s níž měl dvě dítky, Frixa a Hellu.
Později pojal za manželku Inou, dceru
Kadmovu, která mu porodila dva syny,
Melikerta a Learcha. V záchvatu šílen
ství, kterým jej potrestala Juno za to,
že odchoval Bakcha, Athamas zavraždil
Learcha. Ino, prchajíc před nim, vrhla
se s Melikertem se skály do moře, kdež
oba zázračně byli proměněni, ona v moř
skou bohyni Leukotheu, Melikertes v moř
ského boha Palaimona. Odt.a) adj. Atha
manteus, a, um Athamantův, atha
mantský; hb)patronym.mužskéAthamanti
ades, ae, m. Athamantovec (= Palai
mon); ©) patronym. ženské Athamantis,
tdis, f. Athamantovna (= Helle).

Athenae, arum, f. Adřňvar) Athc
ny, hlavní město Attiky. Odt. aaj. Athe
niensis, e athenský; obyv.Athenien
ses, tum, m. Atheňané.

Athčnaeum, %, n. [(Adňvatov) pev
nost v území Athamanův L.

Athenio, čnčs, m. (Adnviov] sicil
ský pastýř, náčelník otroků v druhé válce
8 otroky r. 102 př. Kr.

Athesis, čs, m. Adiže, řeka v ho
řejší Italii.

Athis, dis, m. soudruh Fineův, ro
dem Ind Ó.

athleta, ae, m. [(dJAntric)zápasník
(gymnastický), zápolník.

Athos (Atho n.Athón), onis, m.("Ad oc]
předhoři na nejvýchodnějším výběžku polo
ostrova Chalkidiky.

Atilius, římské jméno rodové; 1) A.
Atiltus Calatinus byl dvakrát konsulem
za první války punské, potom dikt:itorem
a censorem; 2) W. Atiltus Regulus viz
Regulus; 3) C. Atiltus Serranus, tribun
lidu, odpůrce Ciceronův.

Atina, ae, f. město Volsků v Latiu
(nyn.Atina). Odt.adj.Atinas, atis, atin
ský; obyv.Atinates, zum, m. Atiňané,



Átinius

Atinius, římskéjméno rodové; Č. At'
ntus Labeo, tribun lidu r. 130 př. Kr.

Atintauia, ae, f. krajina v Hlyrii L.
Atius, římské jméno rodové.
Atlas i Atláns, antis, m. "ArAac] 1)

pohoří v Mauretanii (v záp. Africe); 2)
syn Iapetův a Klymenin, otec Pleiad a
Hyad, jenž dle pověsti na svých mohut
ných ramenou nese klenbu nebeskou. Ód
Persea, jemuž odepřel pohostinství, hla
vou Medusinou byl proměněn v horu. Odt.
1) adj. Atlanteus, a, um atlantský, zá
padoafrický,libyjský: finis I nejzazší
břeh africký, nejzazší západ; 2). adj.
Atlanticus, a, um atlantský: mare,
aeguor mořeAtlautské, Atlantský okeán;
+) patronym.4) mužské: Atlantiades, ae,
m. [alržavucáons) Atlantovec: «a)
— Hermes (Mercurius) jakožto syn Plei
ady Maie, dcery Atlantovy; 3) = Herma
froditus, jakožto syn Merkuriův; b) ženské
Atlantis, dis, f. "drZavríc| Atlan
tovna (= Elektra, jedna z Plciad); v plur.
Atlantides, um Atlantovny (— Pleiady
a Hyady) V.

atomus, a. um [črouoc) nedělitelný;
pnbat. atomus, č, f. [Ď čTonog se. ÚÁY)
neděltelná částečka, atom.

atague [ad-gue], zkráceněAC (ac neklade
se před 8amobliskami, ani před h, a zřídka před

c, g, gu) ak tomu; 1) vysvětlujezevrubněji
neb připojuje cosi závažnějšího: A k tom u, 4
to, a nad to, a také, a též, jakož i:
pauci ac ferme optimus L; multis ac
summis vivis: vestros portus atgue e0s
portus, gui... Č; natura loci ac vallo
tutabantuv; nationes multae atgue ma
gnae concitadantur ČC a to, a k tomu
(ještě); eum verderasse ac necasse L;
magna dis immortalibus hadenda est
atgue huic ipst Iovi Statori gratia Č
a nad to, jakož i zvláště: sensus mores
gue repugnant atgue ipsu utilitas H
ano 1. = Význam stupňovací bývá sesilenpčásti
cemi: guae omnia atrague etiam alia
multo matora Č a také jiné, a ještě jiné:
atgue adeo ano i, ba i: čntra moenia
a. adeo in senatu; ve smysle opravovacim
(= ac potins) či spíše: adďucitur a.
adeo attrahitur C; hoc consil'o a. adeo
hac amentia impulsi Č; st prodierit a.
adeo cum prodterit C jestliže vystoupí,
či spíše, až vystoupij 2) prostě slučuje a,
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] (ale často druhým členem připojuje se něco důle
žitějšího): čníra moenta atgue in sinu
urbis S uvnitř zdi, (ano) v lůně (v srdci)
města; bello ac pace. Často spojujedva pojmy
v Ev dů Óvořv: petere atgue orare Čs
snažně prositi; vita ac licentia Cs bez
uzdný život; per lusum ac lasciviam L
ve skotačivé rozpustilosti; čus turandum
ac fides Čs věrná přísaha; 3) po výrazech
stejnosti a podobnosti neb jich opaku ať gUWe,
ac—=jako; než: paritev atoguein con
spectu hosttum S; cutus ego saluteni non
secus ac meamtueri debeo C; 4) (spojuje
protivnémyšlenky)a přece, než, však: Cyr
stlum guendam lapidibus cooperuerunt.
dtgue ille utilitatem segutťvidebatur C;
(po zápornémyšlenco)nýbrž (naopak): dmpe
tum ferre non potuerunt ac tergu ver
terunt Cs; ne Verginio commeatum dent
atgue etiam in custodia habeant L;
9) (vyíadřujevýsledek)a tak: r/a pugnans
concidit ac suts salutů fuit Cs; — spce.
v souvislosti vyjadřuje rychlé následování dvou
dějůzasebou:a ihned, a tu najednou
eumhasta transfigit, atgue idleprocidit L;
multa inter sese vario sermone serebant.
Ataue illí Alisenum vident V a tu náhle;
o semul atyue, stmul ac viz stmul; W)
(při přechodech k novému, od všeobecného ku

zvláštnímu):ac průmum guidem C za prvé;
atgue uť inde oratio mea proficiscatur
C tož aby...; ac ne forte roges FI než
abys snad se neptal...

atgui [ať a adverb.gut „než, jak?“l
avšak, přece však, a přece, nicméně
však: magnum narras, vix credibile:
a. res sic se habet H.

Atracides viz Atrax.
atramentum, č, n. [srov.ater, atra

tus) černá šťáva, tekutim, černidlo; =
spec.4) inkoust: notam remittunt atrva
menta FL skvrny, kaňky od sebe vydává,
zanechává inkoust; 5) skalice modrá
(roztok), kterou ševci kůži barvili.

1. atratus, a, um [ater] černě odě
ný, (jsoucí) ve smutku: atrata plebes T
prostý lid černě oblečený, ve smutku.

2. Ať"atus, č, m. řeka italská (nám
neznámá) Č.

Atrax, acis,f.["Aroačš)] městothessal
ské nedaleko Larissy. ode.a) Atraciděs,
ae, m. Atračan, Thessal; hb)Atracis,
idis, f. Atračanka, Ilessalka Ó,



Atrebátes

Atrebátes, 7m. (sing. „Atrebas), m.
Atrebati, národ usedlý v belgické Gallii.

Atréus, eř, m. ["Areeúc| syn Pelopův,
bratr "Phyestův, král mykenský. Odt. patro
ným. Atrides, ae, m. [ArToetdno) Atre
ovec (— Agamemnon neb Menelaos).

dtriensis, is, m. [atrium] dozorce
vatriu, otrok, jenž zároveň dohlížel na
čištění a udržování celého domu a domů
cího nářadí.

atrium, (č, ». [snad ater) atrium;
v prvotním staroilalském příbytku jediný
prostor obytný, obvdlí, v němžbyl
krb. Jméno pochodí snad odtud, že dým
hledaje si východu začoudil strop i stěny
jeho. Srov. řecké něAadoov 14 Rusů. „,ČOr
n ja izba““(podlenov. »kl.z ř « ČHoror = svěl
Vk): atrcum vegtum L obydlí krále Numy:
a. Vestae Ó obydli Vestálek. V pozděj
ších dobách, kdy příbytek byl více roz
členěn, atrium — přijimacíi pokoj
(salon) pána domu, do něhož se vstupo
valo hned z předsíně. Střecha atria sklá
něla se ze čtyř stran dovnitř, necháva jíc
uprostřed čtyrhranný otvor (compluvtum),
jimž do atria linulo světlo a stékala také
dešťová voda. Proto v podlaze atria byla
umístěna mělká nádržka, která vodu za
chycovala (impěrvium). plur. místo
sing. atria servantem postico falle clten
tem I; atria longa patescunt V. Také
ve veřejných budovách byly takového
druhu síně, dvorany, na př. a. Liber
tatis při chrámu bohyně Svobody (od fora
na sever), kdež byl chován. censorský
archiv a kde Pollio zřídil první veřejnou
knihovnu v Řimě: = metonym. v plar. DŤI
bytky, paláce: patentibus atrits prim
cipum I poněvadž paláce čelných občanů
(mužů) otevřeny byly; dextra laevague
atria nobiltum deorum Ó; (1lur.mistosing.)
atvia Circes O obydli Kirčino.

atrocitas, aťis, f. [atrox] 1) ohav
nost, mrzkost, děsnost, hrůznost: a.
rei C; a. criminis C hrůznost obvinění,
hrozné obvinění; criminum atrocitatem
intuebantur Ču ohavnost zločinů; rem
pro atrocitate vindicandam L že má býti
vec pedle své ohavnosti potrestána; 2)
metaf,přísnost, přikrost, krutost,
divokost: a. animi C; ob atrocitatem
morum Ť pro nelidskost; non atroct
tate, non clementia mutart T ani přis
nosti, ani povolnosti.

Jásn.

Iatinsko-český slovník,
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atrociter, adv.[atroa) 1) strašně,
hrozně, hrůzně: aliguid a. fiert vide
mus C způsobem hrůzným ; malum, guod
tol cives atrocisstme sustulit C nejhroz
nějším způsobem. 2) zuřivě, krutě,
prudce, přikře, vzdorně: aťrocius (n
urbe saevitum T'; nimis a. minitaví (U
a. invehi in algm L; a. dicere C; la
bores atrocius accipere T.

aLrOx, Ocis, adj, |ater 2] co se jeví čer
ným, hrezí tedy neštěstím, chmurný; 1)
děsný, strašný, hrozný: 70s scelesta,
a.. nefavia Č skutek zločinný, hrozný,
zlopověstný; proeltum, caedes I. boj,
vraždéní krvavé; a. tempestas L, flta
grantis a. hora Caniculce IT strašně
horká; atroces nuntii T; opus a. proe
lis T; 2) merať.příkrý, přísný, vzdor
ný; divý, krutý, znřivý,hrozný: a.
animus Catonis IT vzdorný, nepoddajný
duch; Agrippina semper a. T prchli;
dolore a. 1 bolem roztrpčen ; (s :en.) a.
odů Agrippina T hrozná v zášti,

Atta, ae, m. [atta „cupálek“| římské
přijmení; C. Outnetčus Atta (ok. r. 100
př. Kr.) skladatel veseloher ze živeta
římského (fabula toguta) FH.

attactus, s. m. [attingo] pouzev abl.
attactu dotkuntim se: a. nullo V bez
všelikého dotknuti.

attagen, čnis, m. [drTaviv] divoká
slipka, jeřábek Jř.

Attalensés, čum,m. Attalijšti, oby
vatelé města Attalia v Pamfylii €.

Attalus, 7 m. ["AtraZos] jméno ně
kolika králů pergamských. Nejznámější
jest Attatus ILL. (příjmim WrAonýrwo),
jenž Rimany učinil dědici říše své a svých
pokladův. Odt. 4) adj. Attalicus, a, um
attalský: Attalicae condictonesIŤ na
bidky attalské, t. j. takové, Jaké jen ně
jaký Attalos může učiniti, nabídky nej
skvělejší: b) Attalis, čďis,f. jedna z fyl
athenských, nazvaná tak na poctu krále
Atffala II. L.

at-(amen, spojkanež přece, přece
však; viz tíž čamen.

at-(ad-)tempto, are, dvi, atum [verb.
fregu.od atčendo) vl. natahovati ruku, sa
hati po něčem; 1) pokoušeti SE o někoho,
o něco, zkoušeti koho, co (al m, al id): Cicero
locos laetiores attentavit 1; — spec. «)
sváděti (k pronevěře, k odpadnutí):
tnimicos a. C; classem a. C; 5) dorá

9
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žeti, dotfrati: vt attemptantemacrt
ter reppulerat T násilně naň dorážejí
cího ostřeodrazil; mecumfacientia tura
attemptas IH útočiš na práva jsoucí na
mě straně.

at-(ad-)tendo, ere, di, tum natalo
vati, napínati k něčemu; v klass. lat. jen metaf.
napinati mysl, pozornost, dávati po
z0r: attendite animos ad ea C; (absol.)
tudices diligenter attendunt Ú; (s ace.)
pozorněposlouchati, pazorovati, zna
menati: guoniam me diligenter útten
ditis C; a. silentium C; a. stuporem C
znamenati tupost; (s ace. c. inf.) non atten
dit eum hoc curasse C.

attente, adv.[attentus| napjatě, po
zorně, bedlivě.

attentio, onis, f. [attendo]napjatost,
pozornost.

attento viz attempto.
attentus, a, um [vl. part. perf. pass. od

attendo) napjatý (pozorností k něčemu),
upjatý, pozorlivý, pozorný: attenta
auris JH; — spec. dbalý (ze šetrnosti),
šetrný, skoupý: mus a. guaesitis (dat.)
H šetrně hospodaříc se zásobami, šetrně
uživajic toho, Co si uschránila; durus
nimis attentusgue esse videris IM;pater
a. HHskoupý otec.

at-(ad-)tenuo, are, avi, atum [ad a
tenuis| 1) ztenčovati: attenuatus amo
re O láskou zhublý, přepadlý; 2) metaf.
ztenčovati, zmenšovati, oslabovati:
opes O; vires morbo attenuatae L; bel
lum attenuatum atgue imminutum est Č
válka pozbyla sily a velikosti; znstgnem
attenuat deus I ponižuje.

at-(ad-)tero, ere, trivi, tritum 1)
tříti (o něco):Cerberus leniter atterens
caudam (se. terrae) FHotiraje ohon (0 ze
mi), vrtě ohonem, lísaje se; 2) otirati,
třením umenšovati, poškozovati, opo
třebovati: a. herdas O pošlapati; 3) metaf.
umenšovati, oslabovati, ničiti, přivá
děti ve zkázu: atteruntur copiae Úu
vojska uhývá; alterč alteros aliguantum
attriverant S jedni druhé značně osla
bili; guae (se. alimentorum pretia) ple
bem attriverant IT které lid vysilily;
nec publicanus atterit T' nevyssůvá; pa
bulo attrito T poněvadž pice byla strá
vena, došla; attritis opibus T' když jmění
bylo promarněno; attritis Italiae vebus
T když Italie zchudla; a. famam M zni
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čiti (dobrou) pověst; et vtncere tnglo
rium et attevi sovdidumarbitrabatur T
porážku utrpěti pokládal za potupně.

at-(ad-)texo, ere, texuz, textum 1)
připlětati, přidělávati; 2) metaf.přiči
úovati, připojovati. |

Atthis, zdis, f. [Ardic) w. Athe
ňanka; jméno přítelkyně básnířky Sapfy.

Attica, ae, f. viz dtíťicus.
Atticus, a, um [Aruxós] attický,

athenský: Attica virgo JÍ = zavrm
r000G (panny athenské nosívaly při slav
nostních průvodech obřadní věci v košíč
kách na hlavě); apis O včela z pohoří
Hymettu u Athen; A. stilus Č sloh at
tický, t.j. prostý, jednoduchý (proti buj
němn asijskému); meton.Atticae aures
jemné uši. Subst.1) Attica, ae, f. (2i1
ut se. v) krajina Attika s hlavním
městem Athenami; 2) Atticus, i, m. obyč.
v plur. Attici, orum Attičaně; zvl. attičti
řečníci; (jako čestné příjmení pro zásluhy 0 Athe

ny) T Pomponius Atticus.
Attilhius viz Atiltus.
at-(ad-)tineo, čre, tinut, — [aď a te

neo] I trans.1) držeti, zadržovati,
zdržovati: dextram vi T; carceve a. T
ve vězenídržeti; argentum aerarto atti
nedatur T stříbro ve státní pokladně
bylo drženo; metaf.tmpetum a. 1' kvapný
úmysl zastaviti; ni exercitum altinusset
obscurum noctis T kdyby noční tma ne
byla zdržela; dum discovdiis attinemur
1";—spec.©) udržovati, poutati. Doc
chum spe pacis a. S udržovati v (klamné)
naději; G)v moci držeti: ripam Danu
vit a. T'; [T intrans. držeti se (až) k ně
čemu,někam; 1) sahati, dosahovati,
prostirati se: Scythae inde ad Ta
načm attinent Ču; 2) metar. sahati kam,
zasahati někoho(něco), přislušeti, pa
třiti k něčemu, týkati se koho (čeho); zvl.
algd ad algm n. ad algď attinet: guod
ad me attinet C co se mne týká, pokud
na mnějest; čď, ouod aď rne non (nil
attinet Co se mne netýká, po čem mně
nic není, co mně je lhostejno; gutď at
tinet (nihil attineť) s inf. n. ace. c. inť. Co
(kolik na tom zůleži, proč jest důležito,
k čemu jest třeba, co platno; gutď atti
nučt eum potisstmum nuntiare? C co na
tom tolik záleželo, aby... proč právě
on podával zprávu; gůuudďatlinebať guaeri
de eo ČC k čemu bylo třeba vyšetřovati.
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at-(ad-)ting0, ere, tigt, — (adatango)
1) dotýkati se čelo, zavazovati oč
(alga): pulsum venarum a. T tepot žil,
tepnu ohmatati, ohledati; mento aguam
C; telas a. V zpracovati (předivo) přízi;
attingit solium Iovis H (triumfátor na
konci slavnosti vystoupil v chrámu Kapi
tolském k trůnu Jovovu a položil palmo
vou ratolest bohu na klin); — spec. ©) do
týkati se (za účelem odcizení): pecuntam
publicam C zpronevěřiti: ) (o svatyních)
Baltati na něco:ex illo fano victor nehil
attigit C nic si nevzal; %) (nepřátelsky)
se dotýkati, důávati se do někobo, uho
diti, bíti, tlouci: murum aries atlingit
Čs buší do hradeb; Sullam primum ho
stes attigerant S na Sullu se obořili,
učinili útok, 8 ním se srazili; st Vesťinus
attingeretur (bello) L kdyby Vestinové
byli ohroženi (válkou); 8) (pokrmu, ná
poje) se dotkuouti, okoušeti, poživati,
jisti, žráti, piti: cibos T: graminis
herbam V; guae (bestiae) tantum scelus
attigissent Č která by se byla dotkla,
sežrala tak velikou ohavu; summo tenus
attigit ore V rtoma dotkla se, upila vína;
2) mnetaf.a) (0 místech) dostati se kam, do
jíti, dostihnouti, doraziti: Stciltam C
přistati k Sicilii; forum non a. Č o fo
rum nezavaditi, fora (t. j. veřejného ži
vota) straniti se; loct auctoritatem a. Č
vystoupiti na vážené, slavné místo; lu
mina a. V vstoupiti, přijíti na práh
světla, na svět; arces a. igneas II vy
stoupiti, dostati se do výšin, sídel nebes
kých; se če his attigerit tervis Aurora
morantem V zastihne-li tě; l) (ve smysle
zeměpisném)dotýkati se, hraničiti, mezo
vati: Afacedoniam attingunt gentes C
s Macedonií hraničí; ©) (mysli, srdce) se
dotýkati, zasahovati, stihnouti, po
tkati: anteguam dolor attigerit C;
d) dotýkati se, blizek býti, býti ve
spojení, býti příbuzný, patřiti, příslu
šeti: te causa non attingit C; mors vt
vos non attinget C; ut yutsgue te cogna
tione, adfinitate, necessitudine aligua
attingebat C jak kdo 8 tebou byl spříz
něn pokrevenstvím, svakovstvím a jiným
ještě příbuzenstviím; e) chápati 86 ně
čeho, pouštěti se, divati 86 do něčeho,
pokoušeti se o něco, zaméstnivati 8€ čim:
a. rem publicam C; a. rem militarem
Cs; a. bellum S pustiti se do války;
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studia a. C zabývati se studiemi, za
brati se do stndií; Čímůdricas res atti
git C obral si (za látku) válku s Cimbry;
f) (slovy) se dotýkati, zmiňovati se:
guem (Chrysogonum) stmul atgue atťigi

s crimina in accusando a. Ú.
Attinius viz Atintus.
Attis, zdis, m. [Arric) pastýř fryž

ský, jejž bohyné IKybela učinila svým
knězem.

Attius, římské jméno rodové; P. At
ttus Varus, správce provincie Afriky,
horlivý Pompejovec Čs. Oodt.adj. Attiá
hus, a, um Attiův: mělites Cs. viz též
Accius.

at-(ad-)tollo, ere, —, — 1) zdvi
hati, pozvedati,pozdvihovati: ad
humo attollit amicum V; a. malos V
vztyčiti stěžně; attollens umero faman
gue et fata nepotum V pozdvihuje, nesa
na rameni slávu i osudy potomkův (na
štítu zobrazené); manus ad caelum L;
vix oculos attollit humo O sotva oči
pozdvihne od země; (obr.) adversns dicta
toviam vim a. oculos L; guercus caelo
(dat. směr.) attollunt capita V až do nebe
tyčí hlavy (koruny); (obr.) capuť attollit
Romana plebes L; attollit globosflam
marum (detna) y kotouče plamenů chrli
do výše; anguis attollens tras V hněvně
se pozdvihující, hněvivou hlavu zvedi
jici; — reflex. a med. se attollere, attolli
zdvihati se, vstávati, povstůvati: se a.
in auras V vzněsti se do výše; nigrae
attolluntuv havenae V vznůšeti se; a. se
a casu L; tmmensum attolli T (o řece)
nesmírné se dmouti, vzdouvatis čerra se
a. visa V bylo viděti zemi zvedati se;
attollit se diva Lacina V zvedů se
chrám bohyně Lacinské (t. j. Junony); =
spec.(do výše) budovati: kanc tmmen
sam (praed.)Ča/chax a. molem tussit V
do ohromné výše stavbu vyvěsti; muro
rum moles a. V; arcem a. tectis V; 2
metaf.a) pozvedati, povznášeti, povy
Řovati, zvelebovati: attollit amimos
Turnus V nabývá odvahy; IDunica se
guantis attollet gloria rebus V povznese
se; zmmensum attolli 1' nesmírně pový
šen býti; super omnes attolli T; cetevos
praemiis attollit T' odměnami daří, dary
odměňuje; črtumphi tnstgnibus T vyzna
menati: hellogue et armis rem publicam
a. 1 válkou i zbraní proslaviti obec; b)

9*
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(slovy) pozveduti: vynášeti, vychvalo
vati. Jaudibus a. 1; faman Germantci
exercitus attollebant 1'; studiis senatůs
attollebatur (Priscus) T. náklonnosti,
souhlasem senátu byl vynášen, senit jej
(za to) chválil; cuncta in matus a. T
nad míru vynášeti, zveličovati.

at-(ad-)tendeo, čre, tondi, tonsum
1) přistřihovati, přiklesfovati, oklesťo
vati, ořezávati: větem V; (vásn.) atton
dent vivgulta capellae V. okusují; 2)
metonumenšovati, zlehčovati: latu
dem C.

attonitus, a, um |vl. part. perf.pass. od
attonoj 1) omámený hromem: attoni
tae aures Ču uši hromobitím ohluchlé;
2) metať.ohromený, omráčený, omá
mený, vyděšený, užaslý, vyjevený:
attonitae stmilis O jakoby omráčena;
voce a. Ó hlasem očarován; metu atto
niti Ču strachem polekáni; a. insolito
silentio Úu zaražen; novitate a. L pře
kvapen, užaslý; = spec.nadšený, (jsoucí)
u vytržení: a. vates IT; Baccho metres
V; mulier attonitae mentis Ču pro
rockého ducha; attonito non. laceare
sono Ó nadšenými zvuky hlučně buď
opěvin.

at-(ad-)tono, re, tonuč, tonitum 1)
zahřmiti na někoho: 2) metať.ohro
miti, omráčiti, zmármlti.

at-(ad-jftorgueo, čre točiti, mávati
něčím: taculum V.

at-(ad-)traho, ere, tráagi, tvactum
1) přitahovati: margneslapis fervum
ad se attrahit (*; attvactus ad alto spí
ritus V dech z hlubeka (z hloubi prsou)
vážený, dech těžký; = spee. ©) nataho
vati, napínati: arcum; lora O; 5) (ná
silím) přitahovati, přivlékati: adďdduci
tur atgue adeo attrahituv C; ite du
cenujue attvahite huc vinetum O; 2)
metať.a) přitahovati, přiváděti, pohnouti
k příchodu: giee causa attraxerit (nos)
4vpos V Která příčina přivedla nás do
Arp: dn crimen a. T zaplésti do viny;
b) přitahovat, přivábiti: allicit ct
attrahit ad amicitřam similitudo C;
lale nemus vates attraxerat O.

attrectiitus. 77s,m. [attrecto) jen v abl.
attvectatu amplijicare dolorem Č dotý
káním, dotykem.

at-(ad-)trecto, are, dvi, atum [ad
a čractoj| 1) dotýkati se, olhmatávati,

2 Atnatuci

ohledávati: me a. nefas V; a. deum
Cu; (obr.) Úlemdiěia aspicilur, non at
trectatur U lichocení jest viděti, ale
nelze (ho) ohmatati; Z) metar. a). bráti
do rukou, zabývati se něčím(algd):fe
vrata T zanášeti se věcmi umrlčími,
pohřbem; Lb) sahati po něčem,domáhati
Se něčeho:řegias etiam adtrectamus ga
zas L; indecorum a., guod non odti
neret T domáhati se něčeho, čeho pro
vésti by nemohl.

at-(ad-)tribuo, ere, triduč, tridiitum
1) přidávati, dávati, přidělovati,
přikazovati: regiam supellectilema.
Ču nábytek dáti; alci eguos a. Čs koně
dáti; — spec. (4) (misto, pozemky) přidělo
vati, vykazovati, určovati: urĎes agros
gue; £) (peníze) poukázati: gůaestoré
pecunia auttriduta numerata est C; ví
duae attridutae, ut penderent L ženy
neprovdané byly vykázány, aby oni
byli poukázáni na nevdané, aby „.;
+) (lidi) přidělovati, podřizovati,
(vláůdn)odevzdati: Suesstones Remis
attvěbuti Čs podřízeni, podrobeni: oppi
dum civibus Romanis Čs podřiditi: re
gnum filo a. Ču; ©) (správu, úkol) při
děliti, svěřiti; dáti: attriduit nos
tvucidandos Četego C přidělil nás k po
vraždění; pecus agundum eguitibus at
triduit S dal odvěsti; 2) metaf. a) při
dělovati, ukládati: Aoras lalbovi L vy
kázati hodiny práci; metum a. Čstrach
vnnknouti; awuctoritatem a. Čs nadřízené
postavení uznati: b) (vinu) uvalovati
(za vinu, zásluhu) přičitati, klásti,
na vrub klásti: ne scelus sibiíattri
buerent L aby naň zločin neuvalovali;
uni a. culpam U; aliis causam calami
tatis C; bonos exitus diis a. C; id attvi
buito litteris Craecis Č to klaď na vrub
literatury řecké; guis tstuc Apronto at
tribuebat? C,

attvatus, a, um [vi. part. perf. pass. od
attero) otřený, opotřebovaný: attritae
harenae Ó omletý písek; (stmulacrí)
mentum paulo attritius Č.

Attus Navius, v pověsti slavný augur
za časů Targuinia Priska LC.

Atnatuca, ae, f. tvrz v územíEburo
nův, v okoli nyn. Limburka Čs.

Atnatuci. orum, m. Atuatukově,
germánský kmen v belgické Gallii (mezi
nyn. řekami Mosou a Šeldou) Čes.



Atys

Atys, os, m. [Arvc] 1) syn Ierkulův
a Omfalin, praotec lydských králův 1;
2) praotec rodu Attiova (gens <ittie) V.

dle, Crpés, m. |avis a capio) čiž
bář, ptáčník.

auctio, onis, f. [augeo] 1) rozmno
žení; spec. dražba: auctionem facere ČC
dražbu konati, udělati; religua constituta
auctione vendebat C v dražbě prodával,
2) meton.statek dražební: auctionem
vendere C.

nuctionárius, a, um [auctio) dra
žební, dražebný: atria ČCdražební síně;
tabulae Č desky, seznamy dražebné.

aucfionov, dri, útus sum [awctio]
konati dražbu, prodávati v dražbě,
dražbou.

anetito, cive [dvojnásobnéverb. fregu. od
auctare (rozmnožovati), cožjest zase frenuent.
od augere) (často a velmi) rozmnožo
vati: pecunias fenore T.

aucto, are (verb.fregu.od augeo) roz
množovati.

anetor, úrčs, m. (jakofem.: sum in
ventriz auctoraone carminis O; mune
vis auctorem (d/edeam) O3 úra, +pe,
fallacibus auctovibus L a j.) [augeo]
(přímý i nepřímý) rozmnožovatel, napo
mahatel, podporovatel, podpůrce:
cavminum auctoreg O3 a. libidinis O;
l (o toi, kdo hodnověrnostsesiluje) suk Oj m l,
ručitel, dotvrditel,zpravodaj, svě
dek: isto auctore ad Šullam legati non
adčerunt Č na jeho zaručení, na záruku
od uěho danou; Aarum rerum auctores
testesgue produco C; credita ves auctore
suo est U uvěřeno tomu vzhledem ku
zpravodaji, vypravovateli; čn Jtbe/lis uno
auctore prolatis C v seznamech jediným
Antoniem pověřených a vydaných; se id
auctoribus certis comperisse Ú z jistého,
dohrého pramene; legati auctores sunt
concilta haberí L dotvrzují, že...; a.
pluviae O ručitel deště, zvěstovatel, vě
stitel; čucis «. V zvěstovatel dne (0 ko
houtu); guamovis magnae ret a. L třeba
sebe podivnějšího zjevu svědek; vami
sermonis a. IL šiřitel; suĎdlato auctore S
zamlčevší jméno vypravovatelovo; = spec.
«) vzor, příklad, předchůdce,
osobnost, učitel, autorila: Cratippo auc
tore C dle příkladu Kratippova; hajes
auctorém, guo facias hoc IŤ máš pří
klad; Pythagoras non sordidus a. na
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turae verigne IL učitel, badatel, zpvytatel;
nihil a. Apollo sudvenit V učitel lékař
ství; G) (o spisovatelichsvědek, zpravo
daj, vypravovatel, Jjistitel, pra
men, autorita; dějepisec, spisova
tel dějin: nullus scrůptor, guo sa
tis certo auctore stetur L; famae
Piso a. est IL pověst uvádí; e«uctores
tradunt L prineny zaznamenávají; uč
guidam auctores sunt L jak někteři,
některé prameny vypravují, piší, tvrdí;
auctores habeo LI' mám dějepisce, děje
pisci vypravují: pluvihus auctoribus L
dle vice pramenů; auctores antiguissinu
L nejstarší dějepisci; Jos seguor «ucto
res I. držím se svědectví těchto; = vůb.
spisovatel: a. rerwunI'omanarum C;
Homerus, Optimus a. ČC;carminis a. I;
JI (o tom, kdo jest původcem, podporovatelem
děje, snesení a pod.) 1) původce konání,
rádce, návodce,navrhovatel, dopo
ručitel: Aunc ret publicne actorem et
au.ctorem habebant IN jeho činem i ra
dou se spravovali; me (te, illo) auctore
na radu, radou mou, návodem, přičiněním
mým, slovem mým; auctoribus, gui adďe
rant L na radu přítomných; deditčonis
a. et suasor Ú; multarum legum aut
auctar aut dtssuasov L zákony dopo
roučel (navrhoval) neb proti nim mluvil;
auctovem esse alcis vet raditi k čemu,
schvalovati něco, naléhati na něco, zasazo
vati se o něco; a. belli sum IL ženu do
války; pacis reddendacgue Flelenae sem
per auctores fuerunt L radili k míru
a k vydání Heleny; «. er0 audendi V
Ja radím odvážiti se; radim ti, „Jen se
odvaž“; a. tibiů sim, ut.. ne bad
dím ti, aby ..;donec labantes consilto
patres firmaret a. M až utvrdil otce
udělením rady (jež od něho vycházela); =
spec. «) stvrditel: patres auctores
Jfiunt ČL (patricijský) senát dává stvr
zení, schvaluje, prohlašuje platným; G)
strůjce: a. sceleris C; 2) původce,
převod: seréptor et auctor rerum 8
spisovatel a konatel činů; (často s gen.)
a. beneficit dobrodinec; a. muneris O
dárce; oniscuerat auctorem muneris O
(= Bacchum= vinum); consilii a. Ču
rádce; «. conciltů L svolavatel schňze;
a. caedis L vrah; owuctor. cladis O
zhoubce; a. salutis mene C; legum a.
O zákonodárce; ne supplicií a. esset L



auctorámentum

aby trest smrti od něho nepocházel; ne
gue enim is telt nec vulneris a. V ani
střely nevyslal ani neranil; a. in an
certo O kdo střelu vyslal, nejisto; — spoe.
m) zakladatel, vynálezce: Zliacae
urdis VČu; templi a. O; 3) praotec:
generis a. V; a. sanguinis Oj milu
fantalus a. U; Jlí (t. t. v mluvóprávní)
zástupce, poručník, kurátor: guod
multer stne tutore auctore proměserít C
bez pravoplatného souhlasu kuratorova; =
gpee. zástupce jmění, statku při koupi
(bývalý vlastník, nynější) prodavač:
a. fundi C; guod a malo auctore emis
sent C.

auctoramentum, ž, 2. [auctoro) 1)
závazek; 2) meton.závdavek, mzda.

auctoritas, aťes,f. [auctor] vliv pod
porující; I zaručenost, rukojemství,
záruka, Jistota; platnost; spo
lehlivost, hodnověrnost: a. pu
blicarum tabularum Ú; tanta a. est in
hominum fidelitate Ú; a. divinationis
Cu potvrzení božství; a. meorum testium
C; meton. (písemně zaznamenaný) doklad,
kistina: pudblicae auctoritates ac testi
monia Čj = spec. ©) (mocný) přiklad,
vzor: Italiae auctoritatem segui C; a.
matorum Č přiklad předkův; 3) (osob
ni) vážnost, (vážný) vliv, váha, moc;
důraz, ráznost, úsili: valere auctort
tate V míti vliv; vir summa auctori
tate ČC;nemo id auctovitatis aderat, ut
£' nebylo nikoho, jenž by byl měl tako
vou vážnost; gut auctoritate unteceďde
bat (U vážností vynikal; čďdouod maxt
me jacit auctoritatem C nejvice dopo
málá k vážnosti; comětes (prencipibus)
constlium símul et a. adsunt 1 jsou
přítomní na poradu a na vážnost, tj. kn
zvýšení vážnosti; nemna cum auctort
tate bellum gerere Cs; matore auctort
tate eventum consilti tncusare Li guid
expectas auctoritutem loguentium Ú co
čekáš na rázný výrok mluvících; (0 včeceh)
a. hutus loci C toto závažné misto;
hutus vet a. Ú; = meton.vlivná, zů
važná, vážná osoba, osobnost; auto
rita: cercumstant te sumrmae auclort
tates C; corruptela serví a tanta aucto
rrtate adprobata C; II rada, přimluva,
domluva, návod, návrh: etus auctort
tate impulst N; eorum auctovitate eum
contunctionem defugi C; ex auctori
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tate etus L na její radu; consiltum et
a. T sbor poradný; = spec.G) závažné,
vážné minění, vůle (hlasovánímvy
rčení), usnesení, nález, rozhod
nutí, schválení: audire clarissitmi
veri. auctoritatem Ú; eorum auctorita
tem aspernarí C; Čatuli a. et senten
tia Č závažné mínění; auctoritates con
trariae C váha odporujicích si vývodův;
auctoritati vestrae odtemperare C řiditi
se míněním; zvl.častosenatus aucto
vitas vůle, usnesení, schválení seniitu
(ale takó vážnost senátu: de auctoritate
senatus detrahere C); ex hutus ordi
ms auctoritate ČCusnesením tohoto stitvu;
patímu hebescere aciem horum aucto
ritatis C necháváme tupěli břitké usne
sení těchto mužův (senátorův); tn aucto
vitate senatus esse IL vůli senátu se
podrobiti; a. collegit L. usnesení sboru;
Š) zmocnění,plná moc, pravomoc,
plnomocenství (též pisemné):Aabere
auctoritatem legum dandarum a se
natu C; legati a. T; legatos cum aucto
nitate mittere Ú; sua cuigue procuva
tio auctovitasoue est vestituta (* kaž
dému vrácen obor jeho úřední Činnosti
a moci; [IU (t. t. v mluvě právní) plat
nost vlastnictví,vlastnictví, právo
vlastnické: adversus hostem aeterna
a. (esto) C vůči cizinci stálé vlastni
etví, právo vlastnické nikdy se nepro
mlčis iure auctoritatis C na základě
práva vydržecího.

auctoro, are, avi. tum [auctor] 1)
za mzdu k nějaké práci zavázati, na
jmouti; part. auctoratus jenž se dal
najmouti (jako gladiátor), zjednaný;
2) metaf.zavázati: 60 pignore velut
auctoratus L.

auctumnális, auctumnus vizautum
nalis, autumnus.

1. auctuS, a, um [vl. part. perf. pass. od
augeo) zvětšený, zveličený, zvele
bený: eos honore auctiores esse volo Cs
chci, aby jim cti přibývalo; (udverb.)auc
ttus dů fecere 1I bohové hojněji ob
dařili.

2. auctus, čs, m. [augeo) 1) pří
množek, přibývání, vzrůst: date semen
tibus auctus O: a. fluminum T rozvod
nění řek, rozvodněné řeky; (meton.)Cívt
lem auctibus Germania extollebat 1
posilami sesilhovala; 2) metať. zvětěcní,



au-cujium

vzrůst, úspěch: a. imperit T; auctibus
crescere L vzmáhati se úspěchy.

au-cupiuni, 22, n. [(auceps] 1) čižba,
ptáčnictví, chytání ptákův; 2) metaf.
shon po něčem: verborum a. Č slovič
kařství.

aucupor, dri, dtus sum [auceps] 1)
provozovati čižbu, čihařiti, čihati na
ptáky, chytati ptáky; 2) metar.shá
něti se, půsti po něčem: tempus a. C
vyhlížeti čas, číhati na (vhodnou) dobu.

audatia, ae, f. [audax] 1) odvážnost,
odvaha, odhodlanost: guanta cutus
gue animo a. naturá auť moribus tnest
S; praerupta a. Č prehlá odvaha; (básn.)
st verlis a. detur O lze-li užiti smělého
výrazu; — spec. U) (v dobrémsm.) od vaha,
srdnatost, zmužilost, neohroženost,
chrabrost: dux rem Romanam animo
atgue audacia sustinebat L srdnatou
odvahou; matores negue consilůiů negue
audaciae eguere 9; B) (s příhanou)smě
lost, opovážlivost, drzost: ex avaritia
erumnit a. Ú; vir contra audaciam
fortisstmus ČC; cupiditas et avaritia
et a. C; a. et impudentia; 2) meton.
odvážný, smělý čin; drzost, opovážlivý
skutek: nehaělmateriae in víro aď auda
cčam esse L že muž nemá žádného na
dání k odvážnému činu; alcis audactam
expectare T' na smělý skutek, smělé vy
stoupení čekati; onhabilis (est) audaciae
valetudo 1I' nepostačuje (chatrné) zdraví
k odvážlivosti; (v plur.) audaciae homi
num T drzé skutky lidí; lolerandae
audaciae Č snesitelné kousky opovážli
vosti.

audáciter, obyč.sraženov audacter,
adv. [audax] odvážně, s velikou odvahou;
spec.«) srdnatě, směle: a. liberegue
dicere C; b) opovážlivě, drze: multa
scelerate, multa audaciter fecisti C.

audax, acis, adj. [audeo] smělý, od
vážný: a. poeta F smělý(v neobyčejných
obratech); (s abl. causae)veridus audax V
spoléhaje ve svou silu; audďaces dithy
rambi JH; a. volatus O smělý let; pau
pertas audaxz H (dlejiných: paupertas
impulit, audax uťversus facerem nouze
mne dolnala, abych odvážně skládal ver
še, abych se odvážil psáti verše). — Spec.
U) (v dobrémsm.) odvážný, srdnatý,
chrabrý, neohrožený: a. Turnus V;
B) (spříhanou)smělý, opovážlivý, drzý:

135 audientia

Verres, homo audacisstmus Ú; guo té
nomine appellemus? improdbum? audďa
cem? Č odvůžlivcem;ad facinus auda
cčor Č k zločinu opovážlivější ; conscius
audacis facti C svědom opovážlivého
skutku: a. apeti genus IÍ; a. omnia
perpeti II odhodláno snášeti vše (všecky
následky své opovážlivosti).

audens, enčis, udj. (vl. part. praes. od Gu
deo) (zprav. v dobrém sm.) odvážný, od
vážlivý, snělý, zmužilý: audentisstmus
guisgue T nejodvážlivější (z barbarů);
audentes fortuna tuvat V; ne cedemalis,
sed contra audentior ito V.

audenter, adv. [audens) — audacter.
audentia, ae, f. [audens] odvaha,

zmužilost, srdnatost.
nudeo, čre, ausus sum (konj.perf. Gt

sim vo významu možnosti) [od avidus m. *avi
deo] 1) býti dychtivý, dychtiti, míti
chuť, chtiti; odhodlati se: a. in
proelta V míti chuť do boje; st audes
chceš-li, libo-li; obyč. bývá sraženo v sůdes
(v. t.)3 (s inf.) auwdďecontemnere opes od
hodlej se zhrdati; sapere aude F pokus
se, zkus to býti moudrý; puerum est
ausus Romam portare docendum FI od
hodlal se, rozhodl se; 2) miti odvahu,
smělost, drzost; osměliti se, pokusiti se,
nebáti se, odvážiti se, opovážitise:
(absol.) Ji magistrů nihil docent guam
a. T býti smělým, drzým, miti drzé čelo;
(slovníhříčka)uť aď audendum protectus,
tta paratus ad audiendum 6. lonrius
a. 1 dále se odvážiti; (s inf.) aude id di
cere Ú; srov. dic, aude Č (jen) pověz a
neboj se, (neos.pass.) anemadvertuní au
deri adversus se dimicari IN že jest od
vaha, že se nepřátelé odvažují; (s ace.)
guidlibet audendi semper fuit aegua
potestas F čehokoliv se odvážiti, pustiti
se do čehokoliv; stůi alia omna aude
bant C; ausum talia deposcunt O na
potrestání vyžadují toho, jenž tak hroz
ných skutkův se odvážil, takového od
vážlivce, smělce; ulťtíma a. V nejkraj
nějšího se odvážiti; periculum; proelium;
aciem a. T; .- (part. V piss. význ.) ausis
ad Caesarem codicillis I' odváživ se
poslati prosebný hist k císaři.

audiéns, entis, m.
audio] posluchač.

audientia, ae, f. [audio] slyšení, po
zornost: audienttam facere praeconem

(vi. part. praes. od



audio

tusstt [L rozkázal vyvolavači zjednati mu
slyšení, rozkázal mu, aby poručil ticho:
facit ipsa stli audientiam oratio C
zjednává si, vzbuzsíje pozornost, láká po
sluchače.

audio, Zre, Vvt a dí, itum. (bůsn. impf.
audibam) [srov.dře slyšeti, atodďávoua
pozorovati' 1) (absol.) slyšeti, miti
sluch: awdiendi sensus Čs 2) transit.
a) slyšeti; doslýchati, zaslechnouti;
dovidati Se, zvidati (lam, alad; 11b,
ex, de algo od někoho;

s particip.; s ace. C. inf.; s nepř. ot.): non labo
ravit, guid. tm tudieto audiret ČC co
o sobé bude slvšeti, co se o něm bude
mluviti; andtente exercitu Cs u přitom
nosti vojska; čantum Ceimillus. audilus
imperator tervoris intulerat [o němž
se doslechlo, že .., zpráva, že Kamillus
jest velitelem ...; exdďité (praed.) adver
titis aeguore cursum V jako lidé, o nichž
jsme již slyšeli, ne nezníuní (t. j. jsme
zpravení o vaší plavbě po moři k nám);
guae audrta aliter patres ac plebem
adfecere L tato zpráva; auditos prae
ponere věsts caelestes O přednost dávati
nebešťanům, o nichž pouze doslechli, před
viděnými; srov,audtebanus Alexaudri
am, nunc cognoscímus Č slýchali jsme
o Alexandrii; 1 udito (abl. abs. s ace. c. inf.)
když se doslechlo, uslyšev, že ©; subst.
neutr. auditum, ž doslech: ehil kabeo
praeter auditum C nie jiného nemohu
uvésti mimo to, co jsem slyšel; = spec.
U) poslouchati, poslyšeti někoho,na
slouchati někomu,snehu propůjčiti. (o žá
cích) studďtosus audremdí NN,Archias au
diebatur a AL Aemilto C M. Aemilius
byl posluchačem (žákem) Archiovým; rex
vel princeps audiuntuv auctoritate sua
dendi T králi neb náčelníku dostává se
sluchu tim, že podávají vážnou radu; si
guwidloguov audiendum FI mluvim-li něco,
co stoji za poslech, co hodno jest poslechu
(tj. podaří-li se mi bůseň); nusguam
henigne legatio aadita est L vyslanectví
nebylo slyšeno, nebylo přijato: 5) (o soudci)
vyslýchati: testes a. ČC:audit dolos

do alga re o něčem;

V; %) vyslyšeti: audďivere dí mea
vota IIC; auditae preces I; audiit
Fuppiter V; levave prutperem vocatus
atgue non vocatus audit F, 0) sly
šeti a schvalovati, přisvědčova
ti, připouštěti: „tstum. eaheredare
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be anímo habebat“. Audio: nunc dicis
aligučd Č dobrá nyní praviš něce; non
awdlio ČC o tom nechci slyšeti, věděti,
to nepřipouštím; Socratem audio dicen
tem cíhi con'dlimentumesse famem Č od
Sokrata snesu výrok, že...; I) meton.Do
slouchati, uposlechnouti, býti po
slušný, na slovo důti: sč se awdiant [L
poslechnou-li ho; praecepta sponsae a. V;
non. audit cnvrus habenas V, sagitta
audit arcem (Is dicto au dientem
esse alct na slovo poslouchati, býti
poslušen někoho, 3) slyšeti (své jméno),
býti jmenován, nazýván, vzýván;sly
šeti osobě, platiti za něco,slouti něja
kým: matutine pater, seu Jane libeuttus
audis PČ huďže raději chceš býti vzýván
jménem „Jane“; rexgue patergue aurlisti
JL; sté curas esse, guod. úwdis 10 zač
platíš, zač jsi pokládán; — spee. dene,
male a. miti dobré, zlé jméno, po
věst, býti v dobré, zlé pověsti (jako
ZAÁWI a ZaAZÓC dzoťerv); bene a. ab
algo býti v dobré pověsti u někoho.

anditi0, ONL$,f. [atwulto] 1) akt. sly
šení, poslouchání: pneré fabellavum
amdittone ducínnlu? C; 2) pass. (co se slyší)
doslech,řeč,pověst: ftetae auditienes
smýšlené,jalové povidačky; fulsas audi
tiones depellere Ť' nepravdivé pověsti za
plašiti.

auditor, oves,m. (awdio posluchač:
multitudo audďitorum (Uz — spee. poslu
chač učitelův, žák: Platonis a. U.

auditorium, 22, 2. [auditor] 1) po
sluchávna; 2). meton.poslnchačstvo:
a. semper novum ex tnvidis et faven
tibus T

auditus, s, m. (audio 1) slyšení;
a) sluch; bh) poslouchání, poslech
nuti: Drevéauditu guamvis magna trans
tbat T i sebe důležitějším zprávám na
sleuchal jen napolo; 2) meton.doslecli,
pověst: amditime an oculis comperta
haberet Ču zná-li to z doslechu, či uzřel-li
na vlastní oči.nu-fero,Jerve,| abs-tuli,ab-láůtim
11) odnášeti, odstraňovati, odklizo
vati: multa donne anferebat: reflex.a
mal vzdalovati Se, pryč Se ubirati,
mizeti: a. se ex oculis; a. se ex con
spectu: ex oculis anferví T mizeti s oči,
s pohledu; conrersis fugax aufertwwha
dens V uniká, prehů; permis aufertu



Aufidena

Olynjpiam V na porutích se vznáší, od
léta: v D88.býti unášen, uchvaco
ván: tmpetu amnís ablatí Ču proudem
řeky uneseni, uchvácení, stržení;
(ziskané, cenu) si odnášeti, vzíti s se
bou; nabýti, dojíti: spolta O; (obr.)
gloriam secum sempiternam Č slávu ne
smrtelnou s sebou vzíti; gaudeim míli
anfero IL odcházím maje radost; eufert
Vacuvtus docti famam senis JÍ mů po
věst: ex priore acttone abstulit omitta
scelera. aegnavi posse ( odnesl si pře
svědčení, nabyl přesvědčení: 2) metaf. 4)
odnášeti, unášeti, odváděti: tn tllud
cornu omnes fugá abstulerat Ču. útěk
všecky strhl, útěkem byli strženij er
fuga longius abstulerat Ču dál a dále
prchal; fleminem a caede a. L od za
vraždění uchrániti; hb)odkládati: (s inf.)
aufer me vultu terrere IL nech. toho,
ustaň; IL 1) (proti vůli) odnášeti;
odnímati, odeizovati, loupiti: per
vém.stejna pulcherríma Verres abstulit
U; = spee. Z) odnášeti ol koho, VYNUCO
vati, vydirati m sestertium
madriujentics contvalege C; ab: =o
cis. čmpudenter C; 3) odniti: caput
aufert domino V hlavu utne. pánovi;
2) metať.odniti: prospectum oculovum
Cu vyhlidku překaziti: voces oculorum
usumabstulerant Ču. hlasy způsobily, že
nemohli viděti; alle stlť ablatus O svě
podoby zbaven; crras a. I zaplašiti;
fructum voluptatum a. © zmařiti poži
tek rozkoší; čudďicia a senatu a, C od
niti soudnictví senátu; = apee.uchvátiti,
zachvátiti, zničiti, zahubiti: aĎstulit
mors dchillem FČ; hunc hosticus aufe
ret ensis If schvátí: guodcenáne fnit
popučabile, dlučcider abstulerat O ohců
strávil, zničil.

= spec.

někom:

Aufidena, ae, f. město v Samniu (nyn.
Ařfidena) [.

Aufidius, římské jméno rodové; 1)
Cn. Anfidius, praetor r. 108. př. Kr.
složil římské dějiny po řecku; ve stáří
oslepl; 2) Aufidius Bassus, dějepisec za
Augusta.

Aulfidus, 7, m. prudká řeka v Apulii
(nyn.Ofanto); zosobněnýbůh řeky: tati
forms II

au-furio, ere,fiigž [ad afugio) upreh
nouti, uniknouti (odněkud).
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Auge, s, f. [av jas] divčijméno;
zvl. dcera Aleova, matka "Te'cfova Ó.

Augeds a Angiás, ae, m. (Ayčiac]
král v Elidě, jehož chlév vyčistil Mera
kles za jeden den tím způsoberu, že obrá
til do něho tok řeky Alfeia. (srov. chlév
Augeiův, Augiášův.)

auge0, čre, wi, ctum [sror. (5,
něšcávea| 1) podporovati ve vzrůstu, 10%
množovati, zvětšovati; v pass. množiti
se, přibývati, růsti: aneta in altitudi
nem (stlex) © vyrostlý, pnoucí se do
výše; amnis nímlůts auctus O. rozvod
něná; turres auctae TŤ věže sesileny;
Juppiter augeat annos O kéž dopřeje
dlouhého věkn; pomertium a. Ť' rozšířit;
auget sowilias L; a. cognomentum T
rozšiřiti jméno (0 slabiku 3 2) metaf. iL)
zvětšovati, sesilovati, zvyšovati, podpo
rovati, zvelebovati, povznášeti, osla
vovati; v pass. růsti, mohutněti, vzmáhati
se, nabývati moci: dnviďiam a. I voz
trpčenost proti někomu zvětšovati; opes
augentu moc se povznáší; Ďellum auge
tur Cs válka se vzmůhů; animus auge
tur Čs srdnatosti přibývá; angebatur ad
tnpensas vegis ančmus L chně k výda

se. zvyšovala, král nabýval větší
chuti K výdajům: familtaritas. aigetiw
I opřátelství se množí, počet důvěrných
přátel roste; omnia aucta senesciuit S
vše, co dospělo, stárne (scházi); ter gawn
one netalibus auctus O dospěv patnácti
let věku; tu a me anctus es tn petitione
punestwuae C byl jsi podporován, dostalo
se ti podpory; aweftus omíne T povzne
sen, povzbuzen věštným znamením; hb)
(nad pravdu) zvětšovati, zveličovati, nad
sazovati: terrorem delli a. L zvůtšo
vati postrach válečný: crimen ci. Č; nae
anucta rumore 1I' pověsti zvětšené; om
nia in matus metu. aurgente I; (mmo
dice numerum a. [z 3) něčim, 0 něco
roziunožiti, hojné opatřiti, obdařiti,
obohatiti, zahrnouti, povzněsti,
vyznamenati: Čereale solum pomis au
gent V Cereřinu půdu (t.j. koláče, které
jim sloužily za stoly) ovocem pokryjí,
ovoce na stůl nakupi; agro cargeré NN
pozemky býti obohacen; spoltis auecti
válečnou kořisti obohacení; Aeneas regun
netanue Latiní auctus erat (byl ud
dařen, povznesen; gwudbusvebis (ahl. cau
sae) el agris et uvdibus et nattonibus



augěsco

rem publicam auxerunt Č proto i pol
nostmi i městy i národy zveličili obec;
dtvitiis a. C obohatiti; dignitate non
augeri Č v hodnosti nepokročiti.

augésco, ere, —, — 1) vzrůstati,
růsti, přibývati: corpora lente auge
scunt T; augescente flumine T; 2) metaf.
růsti, přibývati,vzmáhati se: ugur
thae animi augescunt S Jugurtha na
bývá mysli; augescente licentia T.

augur, urěs, m. [att- snadm. avi- od
AVS, druhá Část uejistá; b1ov. auspex| pozo
rovatel ptákův; 1) ptakopravec, ptako
věštec, augur. Auguři tvořili v Římě slor
kněžský velmi Vážený; 2) synekd. věštec,
prorok: a. tmaginis O vykladač snu;
jako fem.aguae u. cornix JH vrána, věšli
telka deště.

augurális, e [augur]ptakopravec
ký, augurský; subst.neutr. augurále, 2s
místo, kde vůdce v táboře konal auspi
cie. Dle 7 bylo přímo spojeno se sta
nem vojevůdcovým: ÚČaesar nocte egres
su£ augurali adit castrorum vias T.

augurátio, oněs,f. |auguro] věštění
(na základě pozorování posvátného ptac
tva).

augurato, viz auguro.
augurátus, %s, m. (auguro) úřad au

gurský, hodnost ptakopravecká, au gur
Bt VÍ.

augurium, dž, n. [augur] 1) pozoro
vání a vykládání znamení z letu ptáků,
ptakopravectví, ptakověštba: a.
agere ČC ptakověštbu konati; a. capere
I,; 2) meton,věštné znamení letem ptáků
dané; vůb.věštné znamení, předzvěst:
a. accipere L věštné znamení jako pří
znivé přijimati; ©) (vůb. každé) věštění,
předpověď, věštba; spec.tušení, před
tucha: auguria rerum futurarum C;
tnhaeret in mentibus a. futurorum sae
culorum C; 4) meton.umění věštecké,
dar věštecký: non augurtco potuit de
pellere pestem V; contugis augurio I%
tana mota est O výkladem věštby.

augurius, a, um — auguralis.
auguro, re, avi, atum [augur] 1)

ptakověštbu konati, konati auspicie, pozo
rovati znamení z letu věštných ptáků a
je vykládati: augurutum templum L
chrám (2uspiciemi) posvěcený; ubl. ubšol.
augurato po vykonání auspicii, po
zpytová. ? věštného ptactva, vyzkoumání
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vůle boží, 8 vůlí boží; 2) metať. ze zna
mení věšťtiti; vůb.věštiti, prorokovati,
předvídati; = spec.předvídati, tušiti:
st guid mens augurat veri V.

auguror, úri, úlus sum — auguro
(v. t.): pugnae fortunam cantu a. T vý
sledek boje předpovidati; guantum ego
opinione auguror Č se dohaduji.

Augusta, ae, f. [2 Augustus] 1)
čestný titul Livie, manželky císaře Au
gusta (srov. Veličenstvo). Po tomto pří
kladě čestné jméno i jiných manželek, ma
tek a sester římských císařův; 2) jméno
několika měst, na př. Augusta Taurino
+um T (nyn. Turin).

Augustalis, e [2. Augustus) Augus
tovský: čuďi Augustales L hry slavené
ke cti zbožněného Augusta.

nuguste, adv. [augustus] velebně;
uctivě.

Augustiání, orum, m. [2. Augustus]
Augustiani, mladí římští rytiři, od Ne
rona vybraní, kteří mu tleskali při jeho
uměleckých výkonech T.

Augustodunum, %, n.
Ilaeduův (nyn. Autun).

1. augustus, a, um [augeo) povzne
sený; vznešený, velebný, posvátný,
majestátní: vestis a. L slavnostní, vzác
ný, skvostný. Out.

2. Augustus, č, m. čestné příjmení,
které římský senát udělil Oktaviánovi
17. ledna r. 27 př.. Kr. (srov. Veličenstvo).
Od něho přešlo i na ostatní císaře a na
bylo významu „císař, Veličenstvo“. Odt.
adj. Augustus, a, um Augustův; cí
sařský: mensis Augustus srpen; do
mus Augusta O císařský palác.

aula, ae (zastur. gen. aulai) f. (zVÁř)]
1) dvůr, nádvoří, ohrada; předsiň
2) atrium; síň, sál: lectus gemialis
in aula FÍ (t.j. někdo jest ženaty; aulat
medio V uprostřed sálu; — spec. (vladař
ský, knižeci) dvůr, palác: careť invwt
denda sobrius aula H, illa se iactet in
aula (Aeolus) V; (též o řiši Plutonově) 2%
manis ianitor aulae FH;meton.dvořan
stvo, dvořané: puer ex aula JH páže,
dvořenin: prona in eum a. Neronis T'
haudguaguam aulae accommodatus in
gento Ču nehodě se ke způsobu života
RA dvoře.

aulaeum, č, n. [aiAcia koberec) obyč.
v plur. 1) záclona; = spec.opona diva

hlavní město



Aulerci

delní (která rozdilně od našeho způsobu
na počátku kusu byla spouštěna a ke konci
vytahována): awulaeapremuntur IH my:
opona se vytahuje; aulaeum tollitur CH
my. opona padá; aulaea manere [Ť čekati
až do konce (kusu); 2) koberec (uměle
vyšivaný); cenae sine aulaeis eť ostvo
If (nendiadyoin)bez nachových kobercův;
té koberec u stropu rozestřený, balda
chýn: suspensa aulaea FH;syneka,aulaets
se regina composuit V (o jidelně balda
chýnem vystrojené, vyzdobené).

Aulerci, orum, m. Aulerkové, velký
národ keltský. Dělili se ve čtyři větve:
1) A. Brunnovices. sídlili mezi Ligerem
a Ararem; 2) A. Dčablintés; 3) <1. Ce
nomaní; 4) A. Edurovicés. Tři poslední
kmenové bydlili mezi dolním tokem Seiny
a Loiry.

Aulestěs, ae, m. kniže etrurský, spo
jenec Aeneův; meton.tt gravis A. V loď
Aulestova.

aulicus, a, um [aula] dvorský; subst,
aulici, orum, m. dvořané.

Aulis, čďis, f. [AůdZic) přístavní mě
sto v Boiotii proti Euboii.

auloedus, z, m. [oů/rodoc) zpěvák
flétnou provázený Č.

Aulon, dnes, m. |adAcv úval vínem
úrodný úval nedaleko Tarentu JH.

Aulus, 2, m. římské předejmení, oby
čejně psáno zkratkem A.

dua, ae (zastar.gen.aurat), J. [aťoa]
1) vání, vánek, větérek: nunc me omnes
terrent aurae V každý šelest; = spec.
«) vánek (dujicí do lodních plachet),
vání větru, vítr: a. secunda;a. ra
pida O: multa a. FHbohatý vánek, hojná
síla vánku; f$) lehké vání (vycházející
od zářivého tělesa), záblesk, třpyt, kmit,
bleskot: a. auré V; dulcis crinibus
spiravit a. V libá vůně zadýchla z vla
sův; 2) synekd,vzduch; v plur. vzdušiny,
vánky: guiďdguiďaurae ftuminis adpro
jstnguabant L čím více se přibližovali
k ovzduší (atmosféře) řeky; = spec. (G)
vzduch, který dýšeme, dech: vescí aura
aetherta V pežívati vánku vzdušného
(t.j. býti na živu); ale aurae aetheriae O
vánky nebeské: auras viťales carpere V
vdechovati vzduch životný; 5) vzduch
nad námi jsoucí: Dama se attollit in
auras V do vzdušiu, do výše: stat tu
rs ad aurus V strmi k nebesům; “)
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(oproti podsvěti)superas venire ad auras
V přijiti na svět; omnia ferre sub au
ras V na světlo vynésti, odhaliti; auras
aegra fugit V štiti se světla; ollos ad
auras reddit eguus V vydává na světlo;
3) metaf.lehký vánek; příznivý vánek,
přízeň: honoris a. C; aura, non con
stěto ferví I, dávati se unášeti okamži
tou přízní, ne rozvahou; popularís a. C
prchavá, nestálá přízeň lidu; nescius au
rae fallacis II klamavé, šálivé přízně.

aurárius, a, um [aurum)] náležející
k zlatu; subst.auwrarča, ae, F. (se.fodina)
důl, báně zlaté (na zlato).

nuratus, a, um [aurum] 1) pozia
cený, zlatem ozdobený: vestis, amictnsOzlatotkaný;dosa.Lbýkobětní( je
hož rohy byly pozlaceny); tecta a. O
zlatem zářící; a. teinpora V skráně zla
titou přilbou pokryté: a. milites L vojíni
s pozlacenými, zlatem zdobenými štíty;
2) básn.— aureus auratus cornua (ace.
vztah.) Eridanus Ó maje zlaté rohy.

Aurelius, římské jméno rodové; C.
Aurelius Čotta, přitel tribuna lidu M.
Livia Drusa, konsul r. 75 př. Kr., vý
borný řečník. Aaj. lex Aurelia Č zákon
Aureliův. R. 70 př. Kr. zavedl praetor L.
Aurelius Čotta tři dekurie soudců: sená
torů, rytířů a aerárních tribunů; Aue
la via C silnice Aureliova vedla z Rima
podél záp. pobřeží Etrurie do Pisy; Po
rum Aureltum ČCměstečko v Etrurii le
žici při silnici Aureliové; čridunal Aure
lium C na foru v Římě.

aurveolus, a, tm [adj.demin.od aureus]
1) zlatinký, zlatičký (jemně ze zlata
zhotovený); 2) metaf. zlatičký, zlatý,
drahý, drahocenný: a. libellus C

aureus, a, um [aurum] 1) zlatý:
a. virga V zlatý prut; a. nummus neb
subst. AUVEUS,Z, m. zlatý peníz Caesarem
zavedený, dukát (— 25 stříbrným dená
rům = 100 sesterciům); vis anrea O
sila zlatotvorná; — spec. 4) (— auratus)
zlatem zdobený, pozlacený: Iurnus
fnlgebat a. V zářil (celý) ve zlatě; mě
I'ies a. L zlatoštití vVojinové; a. vestis
V roucho zlatotkané; a. Pactolus O
zlatopisečný, zlatonosný; [) zlatý, zlato
barvý, zlatobarevný, zlatožlutý, zlato
skvoucí: aurea caesaries V zlatý vlas;
a. stdera O zlatoskvouci; 2) metaf.zlatý,
drahocenný, výtečný, znamenitý,



auri-comus

krásný, vábný, půvabný, Inzný, mi
lostný: dlludďnomen atrenm U zertovně
(— Chrysogonus ; a. mediocritas i zlatě
středocesti; u. aetas O; mores aureos
educit in astra [[ v zlatém lesku; aurea
Aensae genetréz Ó zlatilá, miloslná,

auvi-cComus, a, um. [aurm-coma]
1) zlatovlasý; 2) metať.zlatolistý:
aurtcomě fetus V zlatolstě plady (tj.
zlatolistá větev).

aurieula, ae, £ [subst.demin.od atts]
ouško: čnfima a. C ušní laloček3 ete
culam opponere JČ ucho ochotně nasta
viti, chtiti svědčiti.

aurifer, fere, ferum [arrum afero
zlatonosný: aurifera arbor Č. zlatů
plody (jablka) nesoucí.

aurifex, Jicis, m. [aurum a facto)zlatník.
auriga, ae, m. [odzastar,aurea udidlo,

otěž a ago| 1) vozataj; básn.u fem.) a.
soror | sestra řídicí spřežení; 2) metaf,
kormidelník: aurigam video vela
dedůse vatí O: 3) (souhvězdí severní)
Vozka.

auri-Fena, de, m. [attrnm a gtejno|
zlatem zplozený, zlatorozenec Ó (o Per
seovi). viz Zdenať.

nuri-ger, gera, gerum [auruma gero)
zlatonosný: a. terrus ČCbýk zlatorohý,
obětní (jehož rohy byly pozhiceny).

auris, čs, f. m. Šansts; svev. eĎC, čes.
uši, něm, Ohr[| 1) ucho: sensus awriwm
L sluch; adrectis anribus adstaně V
se. vzpříimenýma ušima, pozorně naslou
chajice; ire per aures V dojiti sluchu;
in. aurem dicere II do ucha Ššeptati;
Cynthius aurem vellit V zatahů (mne)
za ucho na znamení upomenuti): 2) meton.
a) sluch, pozornost; též sluch, jimž libozvuk.se.posuzuje,(kritický)| úsudek,
vkus: commodaveaurem alcí reč H slu
chu popřáti; aeguis auvibus audire Ču
s povděkem poslouchati; awrtbus alcis
servěré Čs. lichotiti uěkomus čritae hominum| nostrovumauresUvytříbený
vkus; gemiťtuxet planctus mělítum at
res advevtěre T pozornost obrátily; au
res aleis capere O poutati někoho; stu
dium atgue auves. adhtlere ČC zálibu
i vkus vstříc přinésti: ngentčim temports
eds inibus acconenodatum 1" vkusu tč
doby přiměřené, hadici se; bb) poslu
ehač: cem tebi sol plaves admoverit at
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res FF: C) (o předmětech uchu podobných)
sháněčka (n pluhu) V

anvitus, a, um [auris] 1) ušatý,
s dlouhýma ušima: asellus O; 2) metaf.
pozorně naslouchající: auritae guer
cus II.

aurora, ae, f [srovalol. GŮeJC,att. Čo]
1) zora, jitřenka, dennice,ranní záře,
červánky; (ranní)úsvit,svítání: príma
awrorá I, za první ranní záře, za prv
nich. červánků, za (prvního) úsvitu; 2)
Aurora, bohyně Zora, dcera boha slu
nečního JIvperiona, manželka "Tithonova,
matka Memnonova; 3) meton. strana vý
chodu, východ: ab aurorá V od vý
chodu.

aurum, č, n. 1) zlato: a. pluvium
O zlatý děšť:; -) meton. a) (zlaté předměty)
zlaté náčiní (stolní), nádobí: awro ce
nare L; zlatá dila umělecká: aurum,
gemmas cočmere Ú; zlatý pohár: cae
lata in auro facta patrum V; (hendiu
dyoin)paterts ltlamus et duvo V obětu
jeme ze zlatých misek (obětních): zlatá
šperky: děves pictai vestis et auri V;
zlatů záponka, spona; zlatý nálirdelník;
tungit eguos auvro V ve zlato, do zla
tého jha zapřahuje koně; regalt conspec
tus tn. auro IL ov zlatohlavu; zlaté
rouno: eo herosAesontuspotitur O;
zlaté šupiny: anguis cristis praesignis
et auro O; zlaté holeně: sturas incluse
vat auro V; zlaté penize, zlato; vůb.
behatství, poklady: auri sacra fa
mes V proklatů touha po zlaté, po pe
nězich; auro vě potitur V pokladů se
zmocní; hb) zlatý věk: redeant in a.
tempora prtscum F byť se vrátily doby
v dřevní podstatu zlatou (t. j. LVÉse vrátil
zlatý věk); argentea proles, auro dete
rčovO; e) zlatý lesk: spicae ffaventes
cnero O klasy žlutavé jako zlato.

Aurunci, drum, m. —=<lusones (v. t.)
Aurunkové, starobylý národ v Latiu.
Adj.Auruncus, a, um aurunský: se
ves V kmetové Aurunků.

Aurunculčius, římské jméno rodové.
Ausci, órum, m. Auskové, kmen

keltský usedlý v Aguitanii Cs.
ausculto, are, čivi. datum [au8g- srov.

arts vznikléz auszs| [) naikláněti ucho,
upjatě poslouehali, naslouchati něčomu(alad);=)motaf.© DOSlouchal,



Ausetanus

býti poslušen: mčhťausculta C mne
poslouchej, sleduj mne.

Ausetanus, a, m ausetánský (pří
slušný k městu Ansa v nejseverovýchod
nějším koutě Hispanie). Odt. obyv. Ausě
Ltani, Orum, m. Ausetánští.

NÍM potentiální konjunktiv perfeecti slov.
«audeo (v. t.).

Áusones, zum, m. A usonové, pra
obvvatelé střední a dolní Italie. Oat. 1)
Ausona; ce, f. město nedaleko Minturn
443 2) a) adí. Ausonius, a, um ansan
ský, jihoitalský: salis Ausonií «egior
V, synekd.italský, římský: Ausonea
terra V t.j. Malie: b) subst Ausonia,
de, f. (se. terra) Ausonie, dolní, jižní
Italie; syneha.Italie; ©) subst.AUsoni,
ovum, m. Ausonevé, jižní Italikové; synekd.
Malikové; ©3)adj. fem. Ausonis, čďis au
sonská: ora O; +) dle obdoby.patronvmik
Ausonidae, drum, m. — dusonči.

at-spex, spicís, m. (avi. (v. ans)
sloveso Specio pozorovai) |) — augrr
pozorovatel ptáků, auspex; 2) metaf. (p0
něvadž právo auspicii měl vojevůdce)
— vůdce, ochránce: awspice Teucro
J£ pod ochranou Teikrovou; dis aus
cedbus V pod ochranou bohů, s pomoci
boží; ausptice Alusa /Ť s milostivou po
mocí Musy; auspices. operum. coepto
rum | příznivci; = spee. zprostředkova
tel sňatku: nudit genero socrus nullis
auspicidus C,

aUSpÍCaLto, viz «awuspico.
aUuspicatus, a, Um (vl. part. perf. pass.

od auspico) 1) ptakopravectvím, auspi
ciemi zahájený, posvěcený, slavnostně
zasvěcený: auspicato in loco C; 2)
metať. Šťastně zahájený, šťastně začatý,
šťastný, příznivý, zdárný: 00 auspt
catí impetus II (= sine auspiciis sus
cepti — tnfausti nešťastné, neblahé úto
ky; auspicatissemumtnittum

auspicium, ti, 0. m. Fave-spictum;
«auspez| 1) pozorování věštných ptáků,
ptakozor, auspicium; 2) meton.aj
(věštné) znamení, vůb.věštba: exitus
auspicto gravior O; perpetuitatis a. I
znamení věštící věčné trvání; ©psis inet
přenéis Matrimonii «Uspiciis admone
dav T již ned počátečným obřady při
uzavírání sňatku uvádí se ji na pamet:
facere a. IL dáti znamení, pokyn; |)
právo auspicií, právo konatiauspicie
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(jež příslušelo pouze úředníkům): awspt
cta habere L; a. deponere U úřad slo
žiti; C) (právo auspicií ve válce měl pouze
vrchní velitel, odtud)—=vrchní velitel
ství, velení, řízení; nejvyšší, vrchní
moc: vecepta stana ductu Germanict,
auspiciis Tiberié T za vedení Germanikova,zavrchního.velitelství| Tibe
riova, z moci T.; hutus auspicus V za
vedení tohoto, vedením tohoto; duetu
auspiciogne, imperium auspictumgue L
(osobni) vedení a velení (řízení); básn. ma
toribus tre per eltum auspiciis V po
moli se plaviti pod vyšší ochranou; metaťf.
moc, vůle: populum paribus regamus
«auspictis V. stejnou moci; onets ducere
vitam auspictis V dle své vůle; čntonst
Cetonis anspicia F; d) (auspicie konány
byly před každým důležitým podnikem,
odtud)= počátek, podnik: a. infau
stum V; auspicia incipere T.

WUSDICO,dve, avi, tum (zastaralé)—
významem 4US))LCOV (v. t.). Často v abl. abs.
auspiceto (v platnostiadv.) i) po vykonáníauspicii,po.zpytování| věštného
ptactva: Jb) metať. za šťastných znamení,
šťastně, zdárně: nec a. nec litato in
struuní aciem L.

auspicor, čri, atus sum [«uspexz] 1)
konati auspicie, dotazovatise věšt
ných ptáků; 2) metaťa) zdárně, šťastně
začínali; p) vób.začinati; počínati:
Drusus auspicandi causa tribunal in
gressus I když Drusus chtěje počíti
úřadování vstoupil na tribunál.

duster, sčrř, m. 1) jižní vitr (oby
čejně vlhký): čellus pluvto maďescit aĎ
austro (Oj — spec. Žhavý vítr jižní va
noucí v Italii na jaře a na podzim (ital.
sctrocco, chorv.Jwg plumbeus «. II olo
věný, tisnivý; nocens corportbus a. IH:
2) meton.jižní, polední strana, jil.

NUSLĚTĚ, adv. [atslerus] jen metať. dr S
ně, přísně: agit mecum a. C.

austerus, a, um | ada 00S] 1) (ochuti)
trpký, kyselý; 2) metaf.drsný, přísný,
nevliídný: utrum severe dageremealit
an remisse; sin čllo austero more C;
austera počmate I vážné básně; a. la
čov FI tvpká, namáhavá práce,

australis, e [arster; srov. Austrálie]
jižní. němdi O; polus a. O; a. ora O
Jižní pás.



austrinus

anstrinus, a, um [auster])jižním
větrem způsobený: calor

ausum, %, n. (vl. part. perf. pass. od aU
deo| odvážný čin, podnik,odvážli
vost, opovážlivost:tdi pro talidus ausis
di persolvant grates dignas V; (Phač
thon) magnis excidit ausis Ó minul se
s velmi odvážným podnikem, činem;(v aing.)
auso poťiti sunt V provedli odvážný čin,
provedli to, čeho se odvážili.

aut, spojka rozlučovací:; 1) (při úplné protivě)
aneb, anebo: htc vivendum aut morten
dum est L; guod est verum aut falsum C;
sertus aut citius O my: dřive neb (či)
později; —spec.a) sice, jinak: ne flectat
vetro lumina, auť (se.st jlexerit) trrita
dona futura O; B) (stupňuje,opravuje)aneb,
aneb spíše, či spíše: (guoď tmperium)
st bene crediderint cives, aut sť credit
tum úllud et non raptum parricidio stť
L (důrazněji) a. pottus aneb (či) spiše;
a. etiam či také; a. omnino nebo zcela,
Či vůbec ; v) (oslabuje protivu) neb ale
spoň, nebo přece: cuncti a. magna pars
9; (důrazněji)a. certe; a. saltem; a. deni
gue aneb konečně: 2) podvojné auť —
aut buď — aneb(o), buďto — anebo:
horae momento auť ciťa mors venit aut
victoria laeta IH; guidguid dicam aut
erit auť non BH; nemo aut — auť ni
kdo ani — ani: nemo a. miles a. egues
transidat C; (nec) negue aut — aut a
(někdy: ale) ani — ani; ne aut — aut
aby ani — ani.

autem (srov. GŮ, aĎTE, AŮTIG) nejslabší
spojka odporovaci (klade se na druhé místo) ;
1) (znači protivu) však, ale: Gyges a
nullo videbatur, tpse a. omnia videbnt C;
2) (vyjadřuje pokračování v myšlence, přiřaďování
jakoBé) pak, dále: unum tter per Se
guanos, angustum et difficile .. ., mons
a. altisstmus impendebat Cs.

authepsa, ae, f. |adWďéďc; od aŮTOG
a ĚWO)samovar C,

Autolycus, 7, m. [AťróŽvzoc) syn
Hermův (Merkuriův), děd Ulixův, zlopo
věstný lupič.

Automatia, čás, f. [Aůtouatia; srov.
aÚTóuaT0G sám od sebe, jednající z vlast
ního popuduj Stěstěna (bohyně, která
řídí běh světa, zcela mimo lidské přiči
nění) N.
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Automedoón, ontis, m. [Aronédov]
vozataj Achilleův V; meton.rychlý a obrat
ný vozataj €.

Autonoě, čs,f. [Ačrovém „mající svůj
rozum, svéhlavá“] dcera Kadmova, matka
Aktaionova. Odt.adj. Autonoeius, a, um
Autonoin: A. heros (— Actaeon) Ú.

Autrouius, římské jméno rodové.
autumualis, e [autumnus]podzimní,

Jesenni.
1. autumnus, a, um (básn.— autum

nalis): frondes autumno frigore tac
tae U.

>. autumnus, 2, m. 1) doba zrání
ovoce; podzim; jeseň, podleti: pom:fer
a. F; v Halii doba nezdravá, plodicí ho
rečky: a. gravis, Libitinae guaestus
acerbae HH; autumno adulto T v pod
zimku (již) pokročilém; auťumno ver
gente T na sklonku podzimu; 2) zosob
něný bůh podzimu O; 3) synekd. rok:
septem egerat autumnos Ó sedm let.

autumo, €re, dvi, dtum (zastaraléslovo)
1) praviti, tvrditi: eum insanum CČhry
sippi grex autumat F praví 0 něm, že
jest šílený; 2) v duchu něco si praviti,
domnivatií se.

auxiliaris, e [auxiltum] pomáhající,
pomocný: carmen auxiliavre canit O
kouzelné říkání, kouzelná formule zaří
kaci; = spec. náležející k vojům pomoc
ným, pomocný; subst. auďilidrés, tum,
m. pomocná vojska, pomocné voje;
též v sing. voják pomocného vojska: Gan
nascus a. T.

auxiliarius, a, um [auxiltum]= au
oiliavis.

auxiliator, oris, m. [auxiltor) po
mocník.

auxilior, dri, dtus sum [auxtiltum)
pomáhati, přispívatí na pomoc; — spec.medicinanonformidatis| auxiltatur
aguts O nepomáhá, nevyléčí vztekliny.

auxilium, dě, n. [augeo) přírůstek,
sesilení, pomoc, podpora, přispění:
a. ferre hominí Cs; pecuniae Ús po
klad (chrámový) zachrániti; (zhustav dat.
účel.) auďilio esse alci přispěti na po
moc; a. venire, proficisci, mittere; a
gilio populi supersunt V na pomoc zbý
vaji, jsou tu ještě; (ve spojení s gen.) a.
Palladis V ochrana Palladina; adiit au
gilio (abl. instrum.) tempestatis Cs bouří



ÁAuximum

jsa podporován; (v plur.) cura, uť omni
um augzilia tibi adiungas ČC pomoc
všech; a. deorum 93 (meton. o osobě)
(Perseum) a. domus servatoremgue fa
tentur O pomoc, pomocník; auxrilia stu
dentia ČChorliví (nadšení) pomocníci; =
spec. U) zvl. v plur. pomůcky, (pomocné)
prostředky: minut opuli Romani
a. ČC;a. rei publicae C;detrahere alci
a. L; (v sing.) ad extremum auxilium
descendere Čs chopiti se nejkrajnějšího,
posledního prostředku; (B) (t.t. vojenský)

pomocná vojska, pomocné
pluky, voje: neutris a. mittere Cs
zůstati neutrálním; v protivě k jízdě — po
mocné vojsko pěší: a. eguitatumgue com
parare Čs pomocné voje pěší i jizdué;
váb. vojsko, válečná moc: infirmis au
giliis proficisci Cs.

Auximum, 7, n. město v Picensku
(nyn. Osťmo); obyv.Auximates, dum, m.
Auximští.

Auzea, ae, f. tvrz v Numidii (nyn.
Hamzah) T.

avaré, adv.[avarus] lakomě, lakotně,
hrabivě: superbe avaregue imperitare
victis L zpupně a hrabivě.

Avaricum, %, n. hlavní město Bitu
rigů (nyn. Bourges) Cs. Odt. adj. Avari
Ccnsis, e avarický.

aváritia, ae, f. [avarus] 1) dychti
vost: gloriae a. Ču; 2) zv. dychtivost
peněz,jmění; lakota; zišťnost, skou
post, hrabivost: ex luxuria existat a. ne
cesfe est, ex avaritia erumpat audacia
C; negue avaritiam negue sordes obiciet
vere gutsguam mihi FI lakotu a špinavost,
špinavou lakotu; sorďdem et avaritiam
Fontei mutaverat T špinavou lakomost
napravil (hendiadyoin).

avárus, a, um [srov.2. aveo, avidus)
vl. chtivý něčeho; 1) dychtivý něčeho
(alels rei): venter a. H; Acheron a. H
nenasytný; animus laudis a. [H bažicí
po chvále; Graii praeter laudem nul
lius avari FI po ničem jiném netoužicí;
ničeho jiného toužebně si nepřející; 2)
chtivý peněz, hrabivý, lakotný, la
komý, skoupý: fuge čitus avarum V
břeh laketný (t. j„ kde lakotní lidé obý
vají); subst.avarus, č, m. lakomec: sem
per a. eget IŤ; guantum discordet par
cus avaro JH jak velice se různí spořil
od lakomce.

v. plur.
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á-veho, ere, vět, vectum [ab a veho)
odvážeti, odvézti, zavézti někam; od
klizeti, odstraňovati: plaustro con
tugem ac liberos avehens L; ater guos
turbo alias avexerat oras V do jiných
zahnal končin; guorum fot manus unam
mulierculam avexerint T. odvlekly;
(v pass.) post avectam Medeam T po od
vezení Medeje, odvez Medeu; med. avehi
odjížděti, vzdalovati se: creditis avectos
(sc. navidbus) hostes? V že odpluli; ci
tato eguo ad cohortes avehitur L trys
kem odjede.

a-vello, ere, velli, vulsum 1) ode
rvati, odtrhnouti,utrhnouti: avolsa
saxTt8 (abl.) sara V skály od skal utr
žené; a. templo Palladium V vyrvati,
odciziti; caput humeris V hlavu utíti:
primo avolso (ramo) non deficit alter V
když první větev utržena; 2) metaf. a)
násilně odtrhnouti, vyrvati: Aunc de
matris amplexu C z objetí, z náručí vy
rvati; complexu avulsus Iuli V; a meis
avulsus C od svých (násilně) odloučen;
ut avellerentur castris veterant T aby
z ležení byli vzdáleni; reflex. se avellere
a med. avelli odtrhnonti se, odloučiti se:
non potes avelli O; bh)vyrvati, odniti
(někomuněco): čidi mavis pretitum avellier
(inf. praes. pass.) T; liberalitas Augusti

avulsaT dar Pe oddělen.avena, ae,f.[ srov.čes.OVeS|1) oves;
spec.ovsíř (polní plevel): steriles ave
nae V; 2) meton.(ovesné) stéblo: fi
stula disparibus surgit avenis O; meton.
pastýřská píšťala: silvestrem musam
meditaris avena V; (v plur.)structis can
tat avenis © píská na spojená (v píšťalu)
stébla, na syringu.

Aveuticum, %,n. hlavní město Helve
tiův (nyn. Avenche).

Aventinus, a, um aventinský: Aven
tinum iugum O (o pahorku aventinském);
subst.Aventinus 7, m. a) Aventin, jeden
ze sedmi vrchů starého Říma; bh) heros,
od něhož prý vrch tento obdržel jméno,
král albský VL. Vedlejší tvar Aventl
num, č, n.: A. novae multitudiní da
tum L.

1. aveo (haveč) čre, verb. defeet. jen
v Imperat, (hlavě, (h)avšte, (h)avěto! po
zdravné oslovení a) při příchodu: buď vitáu!
b) pří odchodu: buď zdráv! s Boheml



Ave0

= ave0, čre, —, — [srov. avidus),
(nedočkavě)dychtiti toužiti poněčem;
nemoci se dočkati něčeho; (s ace. předm.)
parto, guod avebas Fl nabyv, získav (to),
po čem jsi toužil; (s inf.) scčre avemus
C: aventes moenia subrepere FH.

Avernus, 7%,m. (se. lacus) [bývalo ne
spr. vykl. Goovoc „„bezptákův“ viz Aornos)
Avernské jezero u městaKkumvRam
ránii, z něhož vystupovaly sírové páry
omaaující, (:k že prý plíici přes ně nemohli
letěli (odtudprýjméno):portus Averní V pří
stav kumský. Ježlo pak pověst kladla tam
také vchod do podsvětí, meton.== pod
světí, říše stínů: (Homerum) summa
dies submersit Averno O. Odt. aaj. 1)
Avernus, a, um a) avernský: fons;
lacus; lucí; subst. Averna, orum, nm.
(se. čoca) kumský kraj; ale: zmis Ace
ronta adfatur Avernis V v hlubinách
podsvětních; bh) podsvětní: funo Aver
na O (= Proserpina); 2) Avernális,
e avernský: Nymphae O; aguae Fl.

aA-verr0, ere, verri, — směsti; (básn.)
pisces a. mensd I ryby se stolu (rybář
ského) dáti smésti (do síťky), t j. skou
piti ryby (neohližejíc se na cenu).

a-verruuco, are (starobylýt. t. v mluvě
kněžské)odvraceli něco zlého. zažehná
vati: a. deum iram L; prodigia; (absol.)
di averruncent (.

1. aversor, dri, atus sum [verb.fre
guent. od averto] 1) (z nevole, z pohrdání,
ze studu) odvraceti Se odněkoho(algm),
štititi se: a. filtum L; a. aspectum T
obličej od někoho odvraceti: 2) metaf.
odvraceti se od někoho (něčeho), za mi
tati: neve se uť parricidam aversaren
tur Ť a aby se od něho jako otcevraha
neodvraceli; a. adďopttonem I; a. ho
norem O; a. preces L; (s dvojímace.) a.
Plilippum patrem Ču odmitati Filippa

„Jako otce, neznati se k němu jako k otci.
2. AVEPSOr,res, m. odcizitel, zpro

nevěřitel, krádce: pecuniae publi
cue Č.

aVeErsus, a, um (vl. part. perf. pass. od
averto) 1) (čelem, tváři, obličejem) od
vrácený odněkoho,obrácený zády, tý
lem k někomu:aversi tenuere facem
obličej majíce odvrácený; aversus et
adversus impudicus es Ú ze zadu
i z předu; aversas boves in speluncam
trazit L po zpátku vtáhl; kominem aver

144 á-verto

sum figere V probodnouti ze zadu, od
zadu; occupat aversum (draconem) O
vrhne se naň ze zadu; aversos sternere V
poražeti odvricené týlem k nepřiteli, t. j.
utikajicí; averst passus O kročeje v zad
obrácené (při couvání); = spec. jsoucí
v zadu, v pozadí, vzdálený, odlehlý:
porta aversa L zadní brána; guae (porta)
aversisstma ab hoste erat L nejvíce od
vrácená, nejodlehlejší; nec tam a. Sol
ejwos tungit ab uvdbe V tak vzdálený,
v tak veliké vzdálenosti od našeho města;
subst.neutr.aversa, ori. odlehlá místa:
a. urdis L; a. tnsulae L; 2) metať. (ná
klonnosti) odvrácený, nepříznivý, nepře
jicí; nepřátelský: a. a Musis Č
(== dnwovaog) nevzdělaný, nepřítel bis
nictví; a. a vero Č pravdě nepřístupný;
averst amici II rozdvojenípřátelé; ave
sa deae mens V odvrátila se od nás ná
klonnost bohyně; (a dat.) nodis animis
averst T od nás smýšlením, srdcem od
vrácení,

a-verto, ere, verli, versum (starší
avorto) |) odvraceti; odváděti (alam
n. algd ab, ex re ad n. in algd): oculos LO
iter ab Arari Čs odchýliti se, odbočiti;

falces lagueis a. Čs od zdí odvraceti,
zachycovati; lumen a. Čs řeku, tok řeky
odvěsti; (básn.) regnum Italiae Libycas
oras (ace. směru) a. V říši italskou pře
něsti do libyjských končin; =- med.a intrans,
odvraceti se, obracetise: avertere! Ó
(jen) se obrať; s ace. eguus fontes averti
tur V odvracíse od —, tum prora aver
tit V se obrátila; = spec.«) (nepřátele) od
vraceli,odrážeti, odháněti zaháněti:
hostem; classem LCu; Italii a. regem V
odvrátiti, zdržeti od Italie; instantem
reginam a. V pohnouti, aby se obrátila;
B) (cennou věc) odstraniti, tajně vziti,
odciziti: pecuntam a. Č zpronevěřiti;
a. tabulas; argentum C; tauros a sta
bulis a. V odháněti; praedas a. domum
V kořist vléci domů; 2) metať. a) (zlé,
neštěsti a pod.) odvraceti: guoď omen
Iuppiter avertat C; pestem a. terrvis
(dat.) V záhubu odvrátiti od krajin; on
cendia leucris V; bellum in se a. [
válku (od jiných odvrátiti a) na sebe
uvaliti; Vetos a. terrorem L na Veje
obrátiti; noxam ab coacta in auctorem
delictí a. L svalovati vinu od znásilněné
na vinnika, vinu dávati vinníku, ne cura



avia

militem a proelio averteret Ču; cogita
tionem a miseriis a. Č myšlenky odvá
děti od běd, nemysliti na bídy; animum
ab ve C; sanos sensus a. V zdravé smy
sly (od pravé cesty) odvrátiti, pomásti;
curas dicťis (abl. instrum.)a. V (útěšnými)
slovy odvraceti, zaplašovati starosti; ferro
averte dolorem V mečem si odejmi bo
lesti, učiň konec bolestem; b) (osoby,
jich smýšlení) odvraceti od někoho,odci
zovati; odraditi: a. civitates ab amici
tia alcis Čs odvraceti od přátelství s ně
kým, pohnouti k odpadnutí; totum se ab
elus amicitia averterat Cs úplně, zcela
se s ním rozešel, rozdvojil, přerušil přá
telské styky.

1. avia, ae, f. [avus] bába, babička:
mater et a. C; anus avia Ču stará ba
bička.

2. AVIA, Orum viz avius.
aviavium, č, n. [vis] u) mistov lese,

kde se ptáci zdržují, odlehlý háj V;
b) klec, posada C.

avidé, adv. [aviďus] 1) dychtivě,
chtivě, žádostivě, nedočkavě: recipe
rare glorviamavidius guam consultius Ť
spíše chtivě než rozvážně; = spec. pran
sus non a. II ne hltavě; avidius in eas
(voluptates) se merserant L přiliš váš
nivě, prudce.

aviditas, dtis, f. [avidus] dychti
vost, chtivost, nedočkavost: (s gen.subjekt.)
animi a. Cu; (s gen.objekt.) sermonis a. Č
toulia po rozprávce; a. dimicandi I. boje
chtivost; a. tmpert ďandi T; fluminis
a. T přilišná žádost po vodě (t. j. mýti
se a koupati); — spec. dychtivost peněz,
hrabivost, lakota, lakomost: pro con
sule in omnem aviditatem pronus TŤ
prokonsul naklončný ku všeliké lakotě;
a. hostium T.

avidus, a, um [2. aveo] dychtivý,
chtivý, žádostivý, nedočkavý, lačný
něčeho:(s gen. objekt.) pacis avidissumus
erat S po míru velice dychtil, míru tou
žebně si přál; a. rerum novarum S ba
žící po novotách; a. futuri II (o starci)
po budoucnosti, po zitřku, po (dalším)
žití dychtivě toužící; a. caedis O krve
lačný; (s předl.)aviďae tn direptionem
manus T hrabivé po kořistění; 212 omme
fas et nefas avidi T všeho, ať to bylo
dowoleno neo ne, dychtiví; (s inf.) avidi
comnuttere pugnam O; = spec.G.) peněz,

[.atinsko-český slovník.

145 Avius

majetku židostivý, hrabivý, lakotný,
lakomý: fraudusse dicitur lileralis
avědum Č štědrý lakotného; a. in pe
cuniis locuplettum (Č; avidae manus
heredis H; avidum domave spiritum H;
a. ingentum 9 panovačná povaha; £)
pokrmu dychtivý, hladový, lačný,
hltavý, nenasytný, dravý: avidi aegri
RHnemocní stále hlad mající; convivae
a. H; avidi leones O; a. ffamma O
dravý, sživavý plamen: (od ohně přeneseno
pa boha) a. Volcanus If; avidum mare
H nenasvtné;) vášnivý, prudký,
divý: rex avidior fuit guampatientior
Cu vice msty žádostivý byl; a. ample
cus Ó vášnivé, horoucí objetí; a. cur
sus V prudký, divý běl.

Aviones, wi, m. Avioni, kmen sueb
ský, usedlý v severní Germánii T.

vis, 18, f. [srov. oleai"0c pták z pův.
*Grovóc) 1) pták: aves Romanas se
ouerentur T (0 orlech); aves aestivae HH
tažní, stěhovaví ptácij (básn.)velaťur avi
bus O odivá se šatem z ptačích per; =
spce.věštný pták: věsamconsulit au
gur avem O; nisi aves addixissent I;
2) meton. znamení věštnými ptáky dané:
tus tussus avibus L; vůb. (věštné) zna
mení: secundis avibus in proeltum mit
tere L za blahověstných znamení; čte do
nis avibus O; mala avě FI za neblahého
znamení, v nešťastnou hodinu; ave de
ceptus falsa O; 3) metať. souhvězdí Ptá
ka Ó.

avitus, a, um [avus] 1) dědovský:
hospes tuus a. C; agro paterno avitogue
1 na statku zděděném po otci a po dě
dovi; 2) metať.(po předcích) zděděný,
dědičný,prastarý: avitum malum
dědičná choroba; věrtus a. V; u. decus
recolu'ť I obnovil čestný pomník svých
předkův.

Wvius, a, um [G viď; srov. od-vtus] od
(hlavní n. pravé) cesty stranou ležící,
odlehlý; neschůdný, osamělý, pustý:
avia itinera S pochody stranou (od hlav
ních cest); Gn montes sese avius (praedik.)
abaidit V do hor (stranou) od cesty od
bočnje, bezcestím se ukryl; a. nemora V
odlehlé lesy, lesní pustiny; subst. noutr.
plur. via, Orum odlehlé cesty, ne
schůdné cesty, scesti, bezcesti; sa
moty, vzdálené krajiny, pustiny: adďt
tum per a. guaerit V hledá přístupu
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avocátiů

místy odlehlými, na místech odlehlých;
a. cursu seguor V po odlehlých cestách
běžím, prchám; a. nemorum 0; a. sal
tuum T neschůdné hvozdy; a. Óceani T
pustý Okeán:; (s zen. parit.) a. Armentae
T' neschůdné části Armenie; per a. dloe
stae T.

avocatio, čnis, f. [avoco) odvolání
Od něčeho;odvracení Se: a. a coji
tanda molestia C odvrácení mysli od
obtíže.

A-VOCO,dre, dvi, datum 1) odvolati:
pudbem in arcem I. povolati; 2) metaf.
odvolávati, odvraceti, odraditi: gnes
tam aetas a proeliis avocabat Ú které
jejich věk již zdržoval od boje, kterým
již věk bránil bojovati; guodď senectus
avocet a vebus gerendis C vzdaluje od.
zbavuje veřejné Činnosti; Pompeium ca
Caesaris coniunctione a. C odvrátiti od
spolku s Caesarem; metus a foedisstnus
factis potest a. Č odvrátiti, odstrašiti;
avocare algm a spe capiendae urlis L
odvolati někoho a tim zmařiti naději do
býti města.

a-volo, are, avi, útum 1) odlétati,
ulétati3; 2) metať.odkvapiti: tuvenis
avolat V kvapí prvě; citatis eguts aro
lant Romam L; voluptas corpovis avo
lat C prchá, mizi; hinc a. C odtud (s to
hoto světa) odejíti (= zemřiti).

Avona, ae řeka v
Avon) T.

avunculus, č, m. [subst. demin. od GVUS:
Onkel) ujec (bratr matčin);

magnus a. Ú ujec matčin, bratr babič
čin (praujec): často v tomio význ. prostě (l.
Germanicus avunculum Augusltun fe
rens 1.

Dritannii (nyn.

Srov. něm.

146 Axona

avus, Z, m. 1) děd: SŽ) vůb. pra
děd, předek: Turnus avis atavisgué
potens V předky i prapředky mocný; Ču
muli avovum O; bDustisexisse feruntur
avi Ú duše (zemřelých) předkův,

Axenms, a, um [dševoc) a Arinus,
a, um |áševos] nehostinný: Pontus
A. dřívější jméno Černého moře, zvaného
později (ominis causa) Pontus Luxinus
lečŠeivoc] hostinný.

1. axis, 18, m. (srov. čšov, OSA,něm.
Achse) [) osa, náprava u vozu: a. te
mone revulsus Ó5 2) synek. Vůz: tu
tjnilero are consistere O3 (též v pur.)
solis fessit axes ÚU: (srov. voziti po ná
pravě). 43)meraf.osa zemsků i nebeská:
terra círcam aaem se torgnet C; timuit,
ne longus avdesceret a. O aby nevžní
tila se osa nebeská (kol níž koule, klenba
nebeská se otáčí a tím celý svět (ves
mír). Odt. a) točna, pól zvl. severní:
loca posita sud axe O; medium Rho
dope porvecta sud axem O; b) klenba
nebeská, obloha nebeská, koule nebeská,
nebe: Atlas candentem sustinet arxem
U; nudo sub aetheris axe V pod širým
nebem; zlurora tam medium aetherto
cursu tratecerat axem V; ne te cilus
auferat a. O rychle se otáčející klenba
(koule) nebeská; progentes magnumcaeli
ventura sud axem V nod oblohu nebes
(t j. na svět); ©) světová strana:
ace sub hesperio V na západě; a. do
věus O seva.

2. 4xiS. 48, ne. (správnějiassts) deska.
prkno, fošna: trabes axibus religare Čs.

Áxius, dě, m. (48:03 n. 4čróc) řek:
Makedonii (nyn. Vardar).
Áxona., ae, f. řeka v belgické Gallii

(ayn. Aisne, pobočka lsary (nyn. Očse).



Ď
Babylón, čnis, f. [BaBrvAov]Baby

lon, zvaný též Babel, hlavní město ba
bylonskochaldajské říše nad Eufratem.
Odt.aaj. Babylonius, a, um babylon
ský: Babylonii numeri IČ babylonské
počty, astrologické výpočty chaldajských
kněží, t. j. věštění ze souhvězdí; subst.
Babylonii, orum, m. Babyloňané;
Babylonia, ae, f. (se. terra) Babylo
nie, jižní část roviny prostirajicí se od
šije mezi Eufratem a Tigridem až po
záliv perský (nyn. Mesopatamie).

baca, ae, f. 1) bobule: dacae oli
vae F; daca dlinervae O — oliva, poně
vadž olivový strom zasvěcen byl Minervě:
(v širším sm.) vůb. plod: ardorum Ďacae
C; — spec. bobule olivová, ovoce oli
vové, oliva: certat d. Venafro (dat.)F
zápolí, může se měřiti oliva (tarentská)
8 Venafrem, tj. s olivou. venaferskou
(co do jakosti): 2) metať.perla: aceto
dilut bacam IH; nitebant auridus ge
minis circum tempora bacae Ó.

bacatus, a, um [srov. daca 2)) ozdo
bený perlami, perlový: monile daca
tum V.

baccaris, ts, f. [Bdaxxaerc)odolen,
kozlík (rostlina s vonným kořenem, z ně
hož se připravoval olej).

Baccha, ae, t. [Báxzyn])bakchantka,
nadšená ctitelka Bakchova (při slavno
stech Bakchových). Bakchantky se sa
tyry tvořily bujnou a rozpustilou družinu
boha Bakcha; meton. DBacchis imitiare
algm L zasvětiti v tajné bohoslužby
Bakchovy, v službu Bakchovu.

bacchabundus, a, um [dacchor] po
způsobu bakchantek rozpustilý, jása
jicí: agmen Cu.

Bacchanal, alis, n. [Bacchus] obyč
v plur. DBacchinália, ium n, drum Bal

chapnalie, slavnosl Bakchova, která se
ča-em. zvrhla v necudné noční. orgie,
tak že r. 186 př. Kr. od senátu byla
zakázána; meton.místo, kde se koná slav
nost Bakchova: omnia Bacchanalta di
vuere L; metaf.pervigilta ac dacchana
ča T' prostopášnosti (při hýřivých ho
stinách).

bacehantes, viz bacchor.
bacchatio, čnis, f. [bacchor] bak

chantské těksiní a povykování; prosto
pášnost, hýření.

bBaccheius n. -cheus, a, um [Baz
vůtoc, Bazxyxeioc)bakchijský, bak
chovský: bBaccheča dona V (= vino);
DBaccheiululatus O výskot bakchantek.

bBacchiadae, drum, m. [Baxyidóai]
Bakchiovci, potomci Herakleovce Bak
chia, panovnický rod v Korinthu.

bBacchicus, a, um bakchijský, bak
chovský: serta Ó.

bBacchius, a, um — Bacchěus.
bacehor, čr, Gtus sum [srov.Baccha

a Baxxeúerv] 1) býti nadšen jako bak
chantky, blouzniti, bujně slaviti Bak
chovu slavnost; part. v platnostisubst. bac
chantěs, um (tum),f. (— Bacchae) bak
chantky: Cithaeron bacchantum voce so
nabat O; part. perf. v pass. výzu. Nazos
bacchuta tugis V jásotem, rykem, skřeky
bakchantek rozechvěný,se ozývající; Tay
gela dacchata virginibus Lacaenis (dat.
původ.) zŤ na němž divky lakonské jako
bakchantky těkají a výskaji (jásají); 2
meraf. (rozkoší, láskou, radostí) býti nad
šen,já sati, plesati; (nadšením,hněvem,
šileností) blouzniti,býti opojen, vztekati
se, zuřiti: tn voluptate bacchabere Č
budeš plesati; aspectus Čethegi in vestra
carde bacchantis C pohled Cethega, jak
vražděvás jisá; n antro bacchatuv vales
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Bacebus

V běsní (ve věšteckém nadšení a ops
jeni); dacchante vento JI an vítr zuří; =
spec.(šíleně) těkati, pobihati: regina
per urdbem dacchatur V jako šilená po
bihá; dacchatur Fama per urdem V.

Bacchus, z, m. [Bázyoc) syn Jovtv
a Semelin, bůihvína a nadšenosti: audito
Baceho V uslyševši jásavý výkřik „i
Bacehe““; meton.a) vinná réva, víno
fsmara Baccho conserere V; vertunt
felicia Baccho Massica V: M) vinný
mok, víno: čmplentur veteris Baceht V
do syta se napijí starého vina; Bacchum
ministvant V

Bacenis, čs, f. (se. stěva) Bacenský
les, lesnaté pohoří, které dělilo Sueby od
Cheruskův Čs.

baci-fer, fera, ferum (ldacaa fero]
bobule plodici; spec. olivonosný: 0.
Pallas O (= oliva).

bacillum, ž, n. [subst. demin. od dacu
člun) hůlka; spec. hůlka liktorská (místo
fasces v. t.): anteibant lictores non cum
bacillis, sed cum fascibus ČC.

Bactra, črum, n. hlavní město per
ské provincie Baktrie nedaleko řeky Ozu
(nyn. Balk); meton. U) — DBaktrové: se
cem Bactra vehit V; L) — provincie
Baktrie. Odt.adj. 1) Bactrianus, a, um
pakterský: subst..Bactridni, Orum,
m. Baktrové; 2) Bactrius, a, um bak
terský.

Bactrus, 2, m. pobočka řeky Oxu, nad
níž leželo město Baktra Čtu.

baculum, č, n. a -l|us, č, m.
VáxToov hůl) hůl, berla.

Baduhennae lůcus, háj v zemi Fri
sův T.

Baebius, jméno plebejského rodu řím
ského; ČC. Baebius Sulca, tribun lidu
r. 111 př. Kr. od Jugurthy podplacen 5;
adj. lec Baebia L zákon Baebiův.

Baecula, ae, f. město v Hispanii bae
tické (nyn. Baylen).

Baetis, is, m. řeka v jižní Hispanii
(nyn. Guad-al-guivir arabsky— velká
řeka).

bagrada, ae, m. řeka mezi Utikou a
Karthaginou (nyn. Medžerda).

Baiae, rum, f. město na půvabném
pomoří kampánském, proslulé teplými láz
němi, jakož i rozmařilým životem lázeň
ským; meton.Batas, convivia tactare C

[srov.

1489 balsamum

rozmařilý život v lázních. ode. adj. Bali
nus, a, um bajský.

balaena, ae, f. [pážar a) velryba.
balanus, %,f. [PáÁavoc) žalud; =

spec. pressa d. IŤ (voňavý) olej z ořechu
behenového vytličený.

balatro, ons, m. tlachal, šašek.
balatus, čis, m. [dalo] bečení, me

čení: dalatum exercere V mečeti.
1. balbus, =, um [srov.čes.blbý, bla

bolitij koktavý: dalda verda-H koktavě
pronesená.

2. Balbus, římské přijmení.
balbutio, žre 1) intrans.a) koktati;

h) metar. bleptati, nesrozumitelně mlu
viti (de re); 2) transit.koktaje jmeno
vati: ollum balbutit scaurum JI mazlivě
nazývá kulhánkem.

balearis (Baliáris), e baleárský:
Baleares tnsulae L t j. Mallorka a Mi
norka na vých. od poloostrova Ilispanie;
funditores B. Čs L prakovníci baleáršti
(výborní), subst. Baleares, zum, m. Ba
leářané, obyvatelé baleáršti. Odt. adj.
Balearicus, a, um baleárský; také
čestné příjmení A. Caecilia Metella, jenž
podrobil Baleáry.

balineum |Balavetov], sražený tvar
balneum, ž, n. 1) koupelna: e balneo
exire C; 2) koupel, lázeň; v plur. ii
linea n. bhalnea, orum, n., obyč. však
balneae, črum, f. lázně (místo zařízené
ke koupání).

ballaena, viz dalaena.
Ballio, čnis, m. jméno kuplíře v ko

moedii Plautově: jakožto appellativum== nl
čemný člověk Č.

ballista, ae, f. [srov.Bá4Ao) kame
nomet (válečný přistroj, z něhož metány
byly balvany).

balnea, balneae viz dalineum.
balneária, orum, n. [dalneum] kou

pelny; lázně.
balneator, oris, m. [balneum)lázeň

ský, lazebník.
balo, are, avi, — mečeti; (bázm.)

balantěs, um, f. V (mekavé) ovce, brav.
balsamun. ž, n. [Bádoauov] 1) ži

vičník, balsám (keř); 2) meton.šťáva
balsámová, balsám: udi tura dalsama
gue sudantur T balsám 8e vypocuje,
prýští.
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balteus, 7, m. (zřídka— um, 7, n.) barbatulus, a, um [adj.demin.od dar
pás, opasek; = spec. závěsník (meče):
humero apparuit alto balteus V

bambalio, oms, m. (vl. kokta;
BauBaliČe) příjmení M, Fulvia, otce
Fulvie, manželky Antoniovy.

Bandusia, ae, f. pramen u rodného
mista Horatiova Venusie. Dle něho na
zval básník také pramen na svém sta
tečku sabinském.

bantia, ae, f. město v Apulii (nyn.
Banzi). Oat. adj. Bantinus, a, um ban
tijský.

barathrum, z, n. [Bdoavďoov]1) pro
hlubeň, propast, jícen; = epee.propast
pekelná: čmmane db.V; barathro donare
algďd HH vhoditi do propasti, promarnitij
2) metaf. d. macelli FI nenasytný jícen
trhu (o nenasytovi).

barba, ae, f. [srov. brada, něm. Rart]
vousy, brada; ch upy.

biarbana, ae, m. řeka v Illyrii (nyn.
Bojana).

barbare, adv. [dardarus] 1) cizo
zemsky, cize; 2) hrubě, nevzdělaně:
b. logui C

barbaria, ae, f. (a — les, dět,f.)
[bardarus) barbarství, cizozemství; 1)
země barbarů (v protivě k Řecku a Římu),
cizozemsko, cizina: Graecia bavba
riae (— Troiae) lento collisa duello F;
meton.barbarstvo, barbarský národ:
guele ellum nulla umguam d. cum sua
gente gessit Ú; 2) metať. a) (duševní)
nevz4élanost; hb)(mravní) nevzděla
nosí, surovost, nrubost („barbar
ství“),

barbaricus, a, um |BuoBuorxóc]cizo
zemský, cizokrajný, cizí (tj ne
římský, neřecký); — spec. eve dardarica
u C KHnnčusfrvžský, trojský; 8. carmen
O fryžská píseň.

barbarus, a, u [BdoBavos] 1) bar
barský, cizozemský, cizomluvný, cizí;
subst. Oarbavus, 7, m. ciz0
zemec, cizinec (v protivě k Řekům a hi
manům) N+ek, Neřiman; zvl. o Peršanech
(jakožio nepřátelích Rekův) a jejich králi;
in bardarum (v platnosti adv.) T dle ci
zího způsobu: in 0. corrupta civitas
obec barbarskými mravy porušená; 2)
meton.A) (duševně) nevzdělaný, hrubý;
b) (mravně)hrubý, surový, barbar
ský: tmmanes et bavrdari mores C.

8rOov.

báůr SAT,

batus) 8 malým vousem, fousek.
barbatus, a, um |dardaj; srov. bra

datý) vousatý: si guem delectet davda
tum FI vousatého, t. j. dospěltho; subst.
bradáč, vousáč (na označeníŘímanů
ze starých dob, kdv sí vousů neholili):
antigui čili et lavbuti C (rov. šosák)

banrbitos, z (voe.darbite) m. f. (Bdo
Grroc| 1) varyto (strunný nástroj po
dobný lyře, ale poněkud větší a hlubšího
zvuku); 2) meton.píseň, zpěv (prová
zený loutnou).

barbula, ae, f. [subst.demin.od darda]
bradka, bradička; vousky.

Barca (Barcas), ae, m. |semitskéslovo
— blesk) praotec rodu, z něhož pocházeli
Hamilkar a Ilannibal. Odt. adi. Barci
RUS, a, um barkovský 3 subst.Darcině,
orum, m. Barkovci.

Barcaet, orum, m. Barčané, kočovný
kmen nazvaný dle města J3arce (v 8e
verní Africe).

barditus, s, m. válečný pokřik
Germánův T'; viz též havrilus.

bardus, a, um nechápavý; hloupý.
Bargusii, orum, m. Bargusiové,

národ v sev.-vých. Hispanii L.
Bargyliae, azum, f. Bargylie, při

mořské město v Kari! Ž. Odt. aaj. Bar
gylieticus, a, um bargylský: sinus L,

Barium, čz, n. přístavní město v Apu
hi (pyn. Bari).

baro, onrs, m. člověk, jehož sila tě
lesná převážně jest vyvinuta (dach zakr
nělél: hlupák, troup, hňup.

barritus (daričus), Us, Mm.jiné čtení
mistobarditus © válečný pokřik Ger
mánův.

barrus, ž, m. [indskéslovo) slon.
basilicus, a, um [PaoiZ:zó6c)králov

ský; subst, basilica, ae, f. [Baoi/izů
se. oroá) basilika (Dudova, v níž byly
konány veřeiné soudy i vyřizovány zále
žitosti obchodní).

Basilus, příjmení rodu Minuciova(gens
Minucia).

basis, is, f. [Bdorc] základ, podsta
vee, pata (sloupu): d. statuae C; —spec.
základna: d. triangulě C.

bassania, ae, Í. město v Ilyri (nyn.
Hl-bassan); obyv.bassanitae, Grum, m.
Bassaňané,



Bassaré is

Bassaréůs, ež, m. [BaoaaoeÚc odBao
ocoa liška, jejiž koží bakchantky (Bao
cavcidec) se odívaly] příjmení Bakchovo /ď.

bBassus, č, m. římské přijmení, jež
měla na př. gens Aufidia, Čaesia a j.

bastarnae, drum, m. Bastarnové,
germánský národ, mající sídla v poříčí
Prutu T.

Batavi, drum, m. Batavové, kmen
keltský, usedlý na ostrově mezi ústím
Rýnu a Mosy, kterážto krajina slula od
tud Batavorum insula Ús.

Batavo-durum, ž, n. město v územi
Batavů T.

bathyllus, ž, m. 1) miláček Anakre
ontův If; 2). propuštěnec Maecenatův,
jenž zavedl v Římě pantomimu T.

batillumu, viz vatillum.
battus, ž, m. [BárTroc) 1) Řek The

řan, jenž založil město Kyrenu v Libyi.
ode.Battiadés, ae, m. | Bartrdónc]) Bat
tovec, Kyreňan = básník Kallimachos,
rodák kyrenský O; 2) pastýř koní Ne
leových Ó.

batulum, 7, n. město v Kampanii V.
baucis, idis, f. |srov. Beevzóg něžnýs

„něžná“] manželka Wilemonova Ó.
Bauli, črem, m. Bauly, místo v Kam

panii (nyn. Dacolo).
Bavius, 07, m. jméno veršotepce V
beate, adv. [deatus] šťastně, bla

ženě.
beatitas, atis, f. a beatitudo, čnis,

f. blaženost €.
beátus, a, um [vi part. perf. pass. od

deo) obdařený, oblažený, požehnaný; 1)
zámožný, bohatý, majetný. Thyna
merce db.JH; homo non beatisstmus N
nehrnbě zámažný; satis d. unicis Sadi
nis H jsa dosti bolat, spokojen jediným
statkem sabinským; = spec.požehnaný,
úrodný: deatum rus HH;2) blažený,
šťastný: o tergue guatergue deati,
guis... V; 0. ille, gut procul negotits
H; nihil est ad omni parte dbeatumH
nic není s každé strany (úplně) šťastného,
dokonalého.

Bebrýcius, a, um příslušný k zemi
Bebrycia — vozdějšíBithynia, bebryc
ký, bithynský V

Bedriacun, 7, n. ves v hořejší Italii
mezi Kremonou a Mantnou (nyn. eve
rara). Odt.aaj. Bedriacénsis, e bedri
acký: pugau B. T bitva u Bedriaka,
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Belgae, drum, m. Belgové, obyvatelé
sev. části Gallie t. zv. belsické mezi ře
kami Seguanou, Matronou, Mosellou a Rý
nem. Odt.adj. Belricus, a, um belgic
ký: Gallia D. Cs.

Belgium, čč, n. souborné pojmenování
belgické Gallie.

belides, viz Belus.
bellátor, čris, m. [dello) 1) váleč

nik, bojovník; 2) v platnostiadj. vů
lečný, bojovný, zmužilý, hrdinný,
bohatýrský: d. eguus V; d. Turnus V.

bellátrix, čcís, f. [dellator] 1) bo
Jovnice, bohatýrka ; 2) v platnosti adj.
diva d. O válečná, bojovná bohyně (= Mi
nerva).

belté, adv. [Žellus] hezky, pěkně,
roztomile: Ď. se habere ČCdobře se
mili.

Bellerophon, phontis, m. [BeZeoo
rov] a Bellerophontes, ae [BeZ2e00
gróvrns) bohatýr korinthský, syn Gliu
kův, vnuk Sisyfův, zahubil obludu Chi
maeru (pomoci okřídleného oře Pegasa).

bellicosus, a, um |dellicus] 1) hoj
ný, bohatý válkami: annus dellico
stor L; 2) bojechtivý, bojovný, vá
lečný, války milovný: spse dellicosus,
at ille imbellis S; guod multo belli
costus est L což jest větším uměním vů
lečný m.

bellicus, a, um [bellum] 1) válečný,
vojenský: laus dellica Č; res belli
cae S věci válečné, vojenství, válečnictví;
bellica peregrinague mors ČC smrt ve
válce a v cizině; subst. Ďellicumm, %, n.
(se. stgnum) znamení k boji: d. canere [
dáti znamení k bitvě, k boji (troubou);
metaf. účďdem me Ů. cecinisse dicumnt C že

Jsem strhl pokřik válečný, že jsem je
podnítil; 2) (— dellicosus): hostis L;
dea; virgo O (== Minerva).

belli-xer, gera, gerum [bellum a gero)
války vedoucí, válečný, vojeuský.

belli-rero, dre, avi, datum [bellum
gero) (zastaraléslovo) válčiti, bojovati.

belli-poteéns, entis, naj. [dellum a po
tens) mocný ve válce; oubst.V vladyka
válkv (= Mars).

hello, are, čvi, tum (zastar.vedl.tvar
bellor, dri V Aen.XI 660)válčiti, bo
jovati: homines dellandi cupidi Cs
bojechtiví, bojovní, váleční; hoc lellum
bellatum est L válka byla vedena,
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Bellona, ae, f. Bellona, bohvně
války, sestra Martova. V jejím chrámu,
jenž stál na poli Martově za hradbami
Serviovými, scházel se senat, když měli
býti slyšeni cizí vyslanci neb římští voje
vůdcové, kteří žádali za triumf.

Bellovaci, črum, m. Bellovakové;
bojovný národ belsvický usedlý mezi ře
kami Sekvanou, Isarou a Samarou Čs.

bellum, č, n. [starolat.. tvar. duellum
(v. t.). tedy vl. zápas mezi dvěma stranami)
1) válka, vojna: non proelio, sed
bello devictus L; 6.facere válku zpřiso
biti, vzbuditi, začíti (s někým); domě Del
ligue n. belli domigue doma i v poli,
v míru i ve válce; meton. Ď. deferre alci
C vedení války svěřiti někomu; wsus belli
Cs zkušenost ve válečnictví; 2) meton.
bitva, boj: db.deposcere Ču; ceu ce
tera nusauam bella forent V; Nereus
bella non transfert © válečné voje ne
přepravuje (přes moře); 3) metaf. válka,
boj, hádka, různice: 8. tribunictum L
a tribuny; Venus bella movet HM mi
lostné pletky; ventrě bellum indicere Fl.

bellus, a, um (tvar.synkop. z *ben'u)lua
m. “direnulos. derninutiva od *duenos, star
šiho tvaru adj. Óonus] 1) hezký, pěkný,
roztomilý: bellafama H pěkná,dobrá
pověst; 2) rozlomilý, způsobný: žomo
b. et humanus C.

bělua (bellua), ae, f. 1) zvíře (v pro
tivě k člověku); - spec. veliké (a nemo
torné) zvíře, obluda, zvl. slon: ma
nus beluarum Ču choboty slonů; bd.
centiceps JÍ o psu Kerberovi; 2) metaf.
netvor, obluda (0 lidech).

beluosus, a, um |delua] bohatý
obludami: Oceanus H.

Belus, ž, m. 1) pobřežní řeka ve Foi
nikii I; 2) bájeslovný zakladatel říše
assyrsko-babylonské a zbudovatel Baby
lonu; $$) král aegyptský, otec Danaův a
Aegyptův. Odt. patronym. a) Belhdes, ae,
m. Belovec (— Lynkeus n. Palamedes);
b) Leliděs, um, f. [BnAidec]Belovny
(t. 3. Danaovny, vnučky Belovy).

Beniicus, č, m. (se. lacu s) jezero Be
nakus v severní Italii (nyn. jezero gard
ské, ago di Tardu).

Bendidius, a, um náležející ke thrác
ké bohyni měsíce Bendis zvané: templum
4. chrám Bendidin.
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bene, adv. [*direnos — bonus] kompara
tiv. melius, superl.optimé; 1) (přislovesech
a panicipiich)dobře, řádně, náležitě:
o. mereri de algo zasloužiti se, zásluhy si
ziskati o někoho; Ď. audire miti dobrou po
věst, býti v dobré pověsti; 0. pollicerí S
hojuě slibovati; d. mort L slavně umí
rati; 8. tudicare dobře, správně souditi;
D. sperare de algo dobré, utěšené naděje
skládati v někoho, dobrého se nadíti do ně
koho; 0. credere impertum alci L se svým
prospěchem, ku svému zdaru svěřiti vlů
du; 8. emere dobře (— lacino) koupiti;
di melius (ae. vertant) O kéž bohové
v lepší obrátí; melčus peribimus L lépe
bude, když zahyneme, raději zahyneme;
melius lugebitis ambo O: non bene

ferre Ó těžce, bolestně; fiďere Ó poše
tile; complere O ne dobře, ne zcela vy
plniti; viz bene desterat O sotva ustal
(v řeči), jen domluvil...; = spec.šťast
ně; věvitur parvo d. FI: re bene gesta;
b. cedere O dařiti se: ouoď b. vertat
Ču kéž se to zdaří, zdař bůh; bene
dícere uobře řečniti, býti výmluvný; b.
dicere alci dobře mluviti o někom, Chvalili
někohoj subet. Dene dictum, č, n. chvála;

bene facere: d.fecisti, gu0ď - - dobře
jsi učinil, že. ., vhod. b.facere alci
dobrodiní prokazovati; b.facere ret pu
blicae S dobré služby konati obci; sedi
b. facere popláti 8i čeho; subst.Denefac
tum, čt, n. dobrý, šlechetný skutek, zá
sluha; dobrodiní; bene est jest dobře,
jsem spokojen, dobrá: d. est alcť něko
mu se vede dobře, někdo má se dobře,
jest šťasten; (nobis) b. erat pullo atgue
haedo (abl. tnstrum.) ZŤ pochutnávali jsme
si na kuřeti a kůzlátku; 2) (u adjektiv a
adverbií)dobře, velmi, hodně: 8. multa
carmina O; db. magna caterva ČC: b.
sanus H vpravdě rozumný; Ď. numma
tus H.

benedico, benedictum, henefacio
viz bene 1).

bene-ficentia, ae, f. (beneficus] do
bročinnost.

bene-ficiirius, ii, m. [sc. miles] t. t
ve vojenství: Sproštěnec, vojín sproštěný
přízní (Beneficio) důstojnikovou konání
nižších služeb (jako: nositi vodu, konati
práce opevňovací).

bene-ficium, či, n. [bene a facio)
1) dobrodiní; milost, přízeň, laska
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vost, úsluha, úslužnost, slnžba: conce
dere rem hominí leneficii causa n. per
beneftcium z úslužnosti, z ochoty; zvl.
abl. beneficio: b. sortium Čs příznivým
losů vrhem; d. deorum Cs milostí boží;
b. Fortunae Cs milosti Štěstěny, šťast
nou náhodou; d. stlvarum Hirt. ochranou,
záštitou lesů; = spec. (ve správě obecní)
důkazy přízně, vyznamenání, pocta,
povýšení (často o úřadech od lidu udilených):
b. populi Iomani C důstojnost od ná
roda římského propůjčená; in deneficiis
ad aerarium delatus est C byl navržen
ke státní pokladně jako muž zasluhujíci
odměnu; výsada, přednost: fecisti, ne
cučus beneficii tabula figeretur Čs aby
židná deska s výsadou nebyla vyvěšena;
tribunos creare consulum fuerat 6. L.

bene-ficus, a, um [benefacto] dobro
činný; úslužný, ochotný.

beneventum, ž, ». město v Samniu
vých. od Kapue (nyn. Denevento). Odt. adj.
beneventanus, a, um beneventský.

benevole, adv. [dbenevolus] dobro
myslně, příznivě, laskavě, s přátelskou
laskavosti: Aaec bd.fiunt Č tyto výtky
dějí se v dobrém úmyslu.

bene-volentia (benivolentia) ae, f.
[od zastaralého Denevolens — benevolus) a)
akt. dobrá vůle, dobromyslnost, laska
vost, přízeň, oddanost, náklonnost
(erea u. in alan); WD)pass. přízeň u lidi,
obliba: iď benevolentid (etus) factum
est N.

bene-volus (denivolus) a, um dobro
myslný, příznivý, laskavý: oddaný.

benigne, adv. [denignus] dobrotivě;
a) laskavě; ochotně: d. pollicerí ope
vam L ochotně, laskavě svou činnost při
slibovati, d. arma capere L; b) dobro
činně; hojně, štědře: bd.facere alci C
(— lene facere) prokázati dobrodiní;
praedam b. ostentare S; b. praedam
concedere L štědře kořist darovati; deni
gnius depromere merum FŤ hojněji (než
obyčejně), hojně vina dáti přinésti (ze
sklepa); C) (v mluvě pospolité značí benigne
sc. dicis n. facis) zdvořilouodpověď,jíž oslo
vený nabídnutou jemu věc buď přijímá neb odmítá):
laskavě (pravíš, činíš),jsi velmi laskav,
děkuji, díky, prosím.

benignitás, atis,f. [benignus]dobro
tivost; A) (ve smýšlení)dobrota, laska
vost: 8. animi T dobrosrdečnost; =

152 Bestia

spec. milost: deum tmmortalium b. (Ú;
b) (ve skutcích)dobrotivost, dobročin
nost, štědrost: saťis supergue me Ú.
tua ditavit F.

benignus, a, um [*duenos— donus
a (gti gno, srov. dobro-děj| dobrotivý; 1)
A) (smýšlením)laskavý, přívětivý,
dobrosrdečný, nakloněný:(s dat.)for
tuna nunc mihi, nunc alit benigna
přejici s bb) (skutky) dobrotivý, dobro
činný, štědrý; úslužný: (sgen.)vím:
somnigue b. H dopřávající Si; 2) metaf.
štědrý, bohatý,hojný; úrodný: be
nignum cornu H roh hojnosti; d. dans
If, tmgeni b. vena IM bohatá žíla na
dání; benigna vice H bohatou splátkou,
bohatou měrou; b. ager Ó.

beo, are, avi, atum 1) obdarovati,
obdařiti: dtvite lingua H; 2) obla
žovati: Alusa caelo beat FHnebem daří,
oblažuje; se b. interiore nota Falern H
oblažovati se, pochutnávati si na lepším
druhu, na lepší známce vína falernského.

berecyntae, drum, n. ntes, ntum
m. Berecyntové, bájeslovný národ
usedlý ve Frygii. odt.adj. Berecyntius,
a, um berecyntský, fryžský: Derecyn
ttia mater n. pouzeDerecynčia — Kybele;
D. heros Ó (— Midas, syn Kybelin);
D. túbia FH(ohnuti) tlétna fryžská.

Berenice (DBerunica), ae, f. [Beoe
vízn „Veronika“| ženské jméno; zvl. slič
ná sestra krále judského Heroda Agrip
py T.

beroe, és, f. | Beoón] jméno ženské;
1) pěstounka Semelina O; 2) Okeanov
na V; 3) manželka Doryklova V.

beroea, ae, f. [Běoora) město v Make
donii. Odt.adj. Beroeaeus, a, um;
Deroeaei, drum, m. Beroeané.

Berytus, č, Jf. přímořské jméno foi
nické (nyn.Detrut).

bes, dbessis, m. dvě třetiny (assu);
viz GS.

DBessi, drum, m. Bessové, thrácký
národ. Odt.aaj. Bessicus, a, um: gens C
národ besský.

1. hbestia, aé, f. zvíře (protičlověku);
fera b. šelma CLCu; — spec. dravé
zvíj'e, šelma („bestie“); meton.ad be
stias můttere C odsouditi k zápasu se
šelmami.

2. bBestia, přijmení rodu Kalpurniova
(gens Čalpurnia)s viz Calpurnius.

subst.
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bestiarius, 17,m. zápasník se šel
mami (o veřejných hrách).

bestiola, ae, f. [subst.demin.od destia]
zvířátko.

beta, ae, f cevikla (červená řepa) C.
bias, antis, m. [DBiac] z Prieny v Io

nii, jeden ze sedmi mudrců, vrstevník
Kroisův.

ae, f. [BiBdtobůzn]bibliothčca,
knihovna.

bibo, ere, bibi, — [vl. redupl.praes. assim.
nj *pibo ke kof. *polt) —, srov pDoťusVW,
pitij 1)píti: Čircae pocula b. H napiti se
z pohárů, vvprázdniti : oháry; Digentia rt
vus, guem Mandela bibit F. potok,jej? (je
hož vodu) pijí obyvatelé Mandely; gu? Tide
vím bibunt V kteří pijí voda z Tibery, bydlí
na Tibeře (itom. JrívovTEG ÚO nědav
Aioňnoto Todec); extremum Tanain si
biberes H; 2) metaf.vpijeti, vssůvati
do sebe, ssáti, vstřebati, napájeti se:
hasta bibit cruorem V dřevce napilo 8e,
nassálo (do sebe) krve; arcus didit V
duha pije, táhne (vodu); sat prata bt
berunt V dosti luka se napojila, napila
vláhy; amphora fumum ů. instituta H
dým do sebe natáhnouti; pugnas dibit
aure vulgus F sluchem vpijí (do sebe),
t. j. dychtivě naslouchá; Dido bibebat
longum amorem V vpíjela dlouhou lásku.

bibracte, zs, n. hlavní město Hae
duů, leželo mezi Ararem a Ligerem Cs.

Bibrax, f. město Remů v belgické
Gallii Čs.

bibroci, orum, m. Bibrokové, kmen
usedlý v jihových. Britannii Cs.

1. bibulus, a, um [bibo] 1) pijavý,
rád pijící, (stále) žíznivý: (8 gen.)

'alerní FH; 2) metať.(vlhkost) vpijejíci
do sebe, vlhký, žiznivý: 0. lana
o vlně, jež barvu vpiji; 8. nubes O ží
znivá mračna (jež táhnou vodu).

2. bBibulus, přijmení v rodě Kalpur
niově; viz Calpurnius.

bi-ceps, cipiťis. adj. [bis a caput)
dvouhlavý: fanus O se dvěma obli
čeji; Parnassus O dvoutemenný.

bi-color, Oris, adj. [bis a color] dvou
barevný, dvoubarvý: 0. baca Miner
vae O oliva (jež z počátku jest temně
zelená, později černá); populus 6. V tj.
bílý topol, jehož listy na líci jsou temně
zelené, na rubu bělavé; 8. myrtus Ó
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poněvadž na myrtovém stromě současně
bývají plody zelené a černé (zralejší).

bi-corni-ger, gera, gerum [bis a cor
niger) dvourohý: Bacchus Ó.

bi-cornis, e [dis a cornu) dvourohý:
Rhenus V (říční bohové představováni
byli 8 rohy na hlavě); luna 6. F půl
měsic; furca b. VO vidlice dvouzubá,
rozsochatů.

bi-Corpor, oris, adj. [dis a corpus)
dvoutělý.

bi-dens, entis, subst. [dis a dens)] 1)
f. (se.hastia) ohětní dobytče (jež má
na dulejší čelisti dva zuby delší než
ostatní; to platí zvl. o ovcích, obyčej
ných zvířatech obětních, u nichž ona
známka se jeví na konci druhého roku); =
spec.ovce: lanigeras mactuabat vite bt
dentes V; 2) m. (sc.raster) dvouzubá
motyka.

bidental, dlis, n. hrob blesku, tj.
místo, do něhož blesk udeřil. Blesk byl
za určitých obřadů pohřben a ono místo
opatřeno obrubní. Jméno d. pochodí od
bidens 2), symbolu blesku: 8. movere [I
(hnouti bleskovou obrubnía tím) znesvětiti.

Bidis, is, f. městečko na Sicilii ne
daleko Syrakns (nyn.9. Giovanni di Di
dini). Odt.adj.Didinus, a; um bidský;
obyv. Didinč, Orum, m. Biďané.

bi-ďuum, U, n. [bis a *ďinom, srov.
dies] doba dvou dní (jdoucích po sobě):
biduo ve dvou dnech; (ace.) didutum (po)
dva dny; diduo post, d. ante C o dva
dny později n. dříve; via didui Cs dva
dni cesty.

bi-ennium, dž,n. (dis a annus]) dvou
leti, dvě léta, dva roky.

bi-fariam, adv.na dvě strany, na
dvé: db.castra facere L zřiditi tábor na
dvou mistech.

bi-fer, fera, ferum [bis afero) dva
krát do roka rodící: (enallage)diferi
rosavia Paesti V růžové sady v Paestu
kvetoucí dvakrát do roka.

bi-fidus, a, um [bis a findo) dvoj
klaný.

bi-foris, e [disafores] dvoudveřný,
dvoukřidlý: biforem dat tibia cantum V
dvojí zvuk (vyšší a nižší, z rozličných
otvorů vycházející).

bi-fovmatus «a, um [bis a forma)
dvojtvárný.
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hi-formis, e [břs a forma) dvoj
tvárný, dvoutvarý,dvoutělý: mon
stvum O (= Minotaurus ; Scylla V;
lanus, Čentaurus O; l. vates H jako
biisník a jako labuť (dle jiných označení
dvou druhů poesie Horatiovy, t. lyrické
a hesametrické).

bi-frons, ončis, adj. (Disafrons) dvou
čelý; se dvěma obličeji: Zanus V.

bi-furcus, a, um [bis afurca] dvou
klaný, rozsochatý, vidlatý: ramus

bigae, drum (jen u pozdějšíchsing. Liga,
ae) f. [staženoz di-tugae (dis a tirgum)
1) dvouspřeží, t j. dvě tažná zvířata
zapřažená do jednoho vozu; 2) meton.
dvouspřežný vůz, dvouspřeži.

bigatus, a, um [dga] (jen o stříbrných
mincích)obrazem dvouspřeží opa
třený: argentum L; subst.higati, Orum.
m. (se. denarii t.j. stříbrné denáry, na
nichž vyražena byla bohyně vitězství,
ana řídí spřežení.

Bigerra, ae, f. město v jihových.
Hispanii L.

bigerriones, um, m. Bigerrioni,
kmen keltiberský usedlý v jižní Agul
tanii Čs.

bi-iugis, e a bi-iugus, a, um [dis a
tugum] dvojspřežný: dituges egui V
dvojspřeží koni; ditugum certamen V
dvojspřežný zápas, závod dvojspřežím;
subst. biiugi, drum, m. (se. egui) dvoj
spřeží, válečný vůz,

bi-libra, ae, f. [bis a libra) dvou
libra, dvě hbry.

bi-libris, e [dčsa Ččdra]dvouliberní.
bi-linguis, e |dis a lingua) 1) dvou

jazyčný; 2) metaf.a) mluvící dvěma
jazyky, řečmi: CČanusinus 8. H oby
vatelé města Kanusia mluvili směsí slá
lanou z řečtiny a laliny (dříve ošliny);
b) obojetný, neupřímný, pokry=
tecký, potměšilý, Istivý, klamavý.

bilis, 28, f. 1) žluč Čjako tekutina);
2) metaťf.žluč, zlost, hněv: meum čecur
urere (inf. histor.) 0. JI má játra půlil
hněv, žluč mi kypěla v útrobách; uč
mihť dílem vestrí movere tumultus H
vaše řádění vznítilo hněv, žluč mi vzky
pěla vaším řáděním; = spec.atra Ď. těžko
myslnost, melancholie,

bi-l1x, čcis, adj. [dis a Žicíum nit]
dvounitý; dvoudrátý, dvoudrátový: lo
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rica V (pancíř řetízkový, jehož řetízky
spleteny jsou z dvojnásobného drátu).

bi-lustris, e [dis a lustrum pětileti|
trvající dvě pětileti, desitiletý.

bi-maris, e [bis a mare| dvoumoř
ský, ležící při dvou mořích: Corinthus H;
Istimus O.

bi-maritus, a, wm dvojženatý; subst.
manžel, muž dvou žen.

bi-máter, čris, m [his a mater) ma
jící dvě matky (příjmeníBakchovo) O.

bi-membris, e [dis a memůrum] dvoj
údý, dvojtvárný: nudigenae dimemůres V
mrakozrozenci dvojtvární; (též subst.) odďíc
lavěre Limemůres vulnera Ó dvojůdci
(o Kentaurech, jichž tělo bylo odpola
lidské, odpola koňské).

bi-mestris, e [dis a mensis] dvou
měsíční; na dva měsíce,

bimus, a, um [staženo z *be-htmos
(ktems)) „dvouzimní“, dvouletý: d. ho
nos O (o dvojím konsulátu).

bingium, čč,n. město v belgické Gal
lii (proti nynějšímu Bingen) 1.

bini, ae, a [bis] 1) po dvou, dva a
dva: pocula bina et duo crateras V
dva páry (čtyři) pohárů a dvě měsidla;
bis dina guot sunt? Č kolik je dvakrát
dvě; =) (u subst. pomnožných neb těch, jež
v plur. mají jiný význam než v sing.) dva:
binae litterae C dva dopisy; 3) dva,
dvé; pár: dině manu crispans hasti
lia V; 5. scyphi Č pár pohárů.

bi-noctium, z, n. [Pts a no] dvou
noci; dvě noci

bi-nominis, e [dis a nomen| dvou
jmenný: Ister (— Danuvius) O; Asca
něus (— Iulus) O; Irus (= Arnaeus Ó.

bion, onis, m. (Bier) kyrenský filo
sof (v III. stol. př. Kr., známý jizlivým
vtipem. Odt.adj. Bioncus, a, wm Bionův:
3. sermones JH jizlivé satiry, kritiky

(psané způsobem Bionovým).
bi-palmis, e [dis a palma dlaň] dvou

pídní; dvě pídě dlouhý.
bi-partitus (dřperťitus), a, um [rl

part. perf. pass. od bipartio děliti ve dva
dily] rozdělený ve dva dily, dvojitý,
dvojnásobný;at. hipartito n. bipertito
(v platnostiadv.) dvojako, na dvě strany,
dvojím směrem; ve dvou odděleních.

bi-patens, entis, adj. [dis a pateo|
dvojako otevřený: portae dipaten
tes V brány dvoukřídlé; čecta V sál, síň,
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dvorana (na Olympu), jejiž dvoukřídlé
dvéře jsou otevřeny.

bi-pedalis, e [dis a pedalis stopu
dlouhý]dvoustopý.

bipenni-fer, fera, ferum [bipennis
afero) třímající dvousečnousekyru,
ozbrojený dvousečnou sekyrou.

bi-pennis, e [dis a penna) dvoukřídlý;
dvousečný; subst.bipennis, čs, f. (se.
securis)dvousečná sekyra (s dvojim
ostřím), oboručnice; válečná sekyra; me
ton. ornus accisa crebris bipennibus V
údery, ranami sekyr.

bipertito, viz dipartitus.
bi-pes, edďis, adj. [dis a pes) dvou

nohý: egui V o koních bohů mořských,
jichž zadek vybíhal v rybí o0ca8; subst.
bipedes, um, n. dvounožci (s příhanou
o lidech) C

bi-rémis, e (bis a remus) 1) dvou
veslý; o dvou veslech: scapha HH; 2)
subst. birémis, 8, f. (se. navis) loď
o dvou řadách vesel, dvojřadka.

bis, adv. (ze starolat. GLx8; srov. OíG z
*dnis, čes.dvůjjdva krát: disgutngueviri
JI decemvirové, desítipáni; dis sex locis
thorax pevfossus V (okrouhlé číslo) na
mnoha místech; dis tergue JH dvakrát
i třikrát, často, častěji; ale dis terve bo
nus JH dvakrát neb (nanejvýš) třikrát,
jen zřídka.

Disaltae, drum, m. Bisaltové, thrác
ký národ při řece Strymonu VL. Odt.ad).
Disalticus, a, um bisaltský; subst.
Bisitica, ae, f. (se. terra) země Bi
saltův.

DBisaltis, dis, f. dcera heroa Bisalta,
od něhož země Bisaltů dostala jméno
(—=Theophane) Ó.

Bisanthe (Bizanthě), čs, f. tvrz
v thráckém Chersonesu při Propontidě N.

DBistoněs, num, m. Bistonové, kmen
thrácký v okoli Abdery. Oat. 1) bisto
nis, zdis, f. Thrákyně, thrácká bak
chantka; 2) adj. Ibistonius, a, um bi
stonský, thrácký.

bi-sulcus, a, um [bis a sulcus) dvou
brázdý; rozštípený, rozeklaný: bd.
pes O kopyto.

Bithvni, órum, m. Bithyňané, oby
vatelé Bithynie. Odt. adj. a) Bithynus,
a, um bithynský; b) Dithynius, a,
um; subst.Dithynia, ae, f. (se. terra)
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Bithynie, krajina na severozápadu Malé
Asie; c) Bithyýnicus, a, um bithynský.

Bitias, ae, m. jméno mužské; 1) Tro
jan, bratr Pandarův VW;2) Tyřan V.

Biton, čnis, m. (Bíreov) syn argej
ské kněžky Heřiny Kydippy, bratr Kleo
biův C.

bitumen, inis, n. zemské klí, zemní
pryskyřice, smůla, asfalt.

bitůminius (ditumineus), a, um [bi
tumen) klejovitý: víres O. klejovité,
smolně hmoty.

Bituriges, gum, m. Biturigové,
mocný kmen keltský, sídlící jižně od řeky
Ligeru Čs.

bi-vius, a, um [bis a via] dvojcestý:
biviae fauces V t.j. úzký vchod a vý
chod z úvozit subst. Divium, 27, n. dvoj
cesti, rozcestí: d. portae V.

1. blaesus, a, um [BAaicóc]šeplavý,
breptavý: lingua; sonus O

2. Blaesus, příjmení rodu Juniova;
viz Junius.

Blandae, črum, f. Blandy, město
na pomoří v Lukanii L.

blande, adv. [(dlandus] lichotivě:
blandius Orpheo (abl. kompar.) moderari
fidem H vůbněji nad Orfea hráti na
lyru.

blandi-loguentia, ae, f. [dblandea
loguor] lichotná řeč.

blandimentum, 1, n. [dlandior] 1)
lichocení, úlisný způsob; často v plur.
blandimenta muliebria; bd.adversus
plebem T; 2) metaf.vnadidlo, lahoda,
půvab: dlandimenta plebi dare L po
skytnouti vnadidla lidu; d. vitae T; =
spec.dráždidlo: sine dlandimentis expel
lunt famem Tbez koření.

blandior, zrč, čtus sum [blandus] 1)
lichotiti někomu,lichotiti Se k někomu,pochlebovati.(alci):| pavidum(ace.
vnitřní)dlandita dixit O úzkostlivě k ně
mu se lichotíc; dlandiebatur coeptis
Fortuna T; Hannibal patri pueriliter
blandiens, ut L lichotivě prose,
aby ...; 2) metar.lichotiti, lahoditi,
vábiti (k požitku): dlandiente tnertia T
ana zahálka jim lahodila; ignoscere vt
tiis Dlandientibus T odpouštěti neřestem
lahodícim.

blanditia, ae, f. (Ulraedus]1) licho
cení, pochlebování, úlisnost; zvl. v+plur.
lichotivá slova, lichotné řeči: dlan
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ditias adhibere O lichotně mluviti; 2)
metaf.půvabnost, lahodnost: d. volup
tatum Ó.

blandus, a, um 1) lichotivý, li
chotný, pochlebný: amor b. Ó něžná
láska; Orpheus b. ducere guercus H
umějicí lichotným zvukem vůbiti dubv;
docta prece d. F prosbou nančenou (od
básníka) se lichotě; amicus 8. Č po
chlebujicís 2) metať. vábný, poutavý:
aguae

blatero, čre, avi, dtum tlachati,
žvaniti, pleskati, nesmyslně mluviti.

blatta, ae, f. šváb; mol.
DBlossius, iimské jméno rodové; Č.

Dlosstus z Kum (Cumanus , filosof stoic
ký, přítel staršího Grakcha ČC.

boárius, a, um [bos] dobytčí: fo
rum d. n. pouze doarium dobytčí trh
(v Římě mezi Tiberou, Velikým cirkem
a Palatinem).

Boecchar (Bocear), aris, m. 1) král
mauretánský za doby Hannibalovy; 2)
vojevůdce Syťfakův L.

Bocchoris, s, m. bájeslovný král
aegvptský T.

Bocchus, 7%,m. král mauretánský,
tchán Jugurthy, jejž vydal Římanům S.

Bodotria, ae, f. mořská zátoka na
vých. pobřeží Britannie (nyn. Fěrth of
Forth) 1.

Boebe, čs, f. [BoiBr] město a jezero
v Thessalii LO.

Boeotarchěs, ae. m. [BowoTGo7nd]boiotarch;| nejvyššíúřadníkvBolt=
ti L.

Boeoti, črum (gen. Boeotum IT) m.
[Boio10i] Boiotové, obyvatelé Boiotie;
pokládání byli ve starověku za obmezené
na duchu. Odt. adj. 1) IBoeotus, a, um
boiotský: tellus O; 2) Boeotius, a, um
boiotský; subst. IBoeotii, órum, m. —
Boeoti; Boeotia, ae, f (sc.terra) [Boro
Tic) Boiotie, krajina ve střednímŘecku
mezi Fokidou a Attikou s hlavním mě
stem Thebami.

Boethus, ž, m. [BonWboc„pomocník“]
1) stoický filosof C; 2) řecký umělec
v ciselování ok. r. 370 př. Kr.

Boi, n. také Boii, Borórum, m. Bo
jové, keltský národ v Gallii a v sev.
Italii ČSLT. oat. Boihaemum (Dočhé
mum), č, n. [odt. Bóhmen] země Bojů
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(nyn. Čechy, kdež Bojové prvotně byli
usedli).

Boihaemut viz Boř.
Bola, ae (V) a. Bolae, drum (L) $.

starobylé město Aeguů v Latiu. Odt. adi.
Bolánus, a, um bolský; subst.Bolanz,
orum, m. Bolané.

Bolánus, z, m. člověk horkokrevný
a prudký l.

bolétus, č, m. [Bodirys| hřib.
Bomilcar, aris, m. důvěrníkJugurthy,

od tohoto pro zradu utracen Ó.
Bona ea („Dobrá bohyně“) staro

italská bohyně, jež od římských pani
byla ctěna jako bohyně úrody a počest
nosti. Hlavní slavnost jeji, k níž muži
neměli přístupu, světila se v prosinci
v domě konsulově nebo praetorově.

bonitas, aťtis,f. [bonus] 1) dobrota
věci; (o polích)úrodnost; 2) dobrota
(ducha), dobrosrdečnost, šlechetná po
vaha; štědrost: d. naturae, ingenii C
dobrá, přirozená povaha; b. causae C
spravedlivá věc.

Bonna, ae, f. tvrz na levém břehu
Rýnu (nyn. Bonn) T. Odt. aadj. Bonněn
sis, e bonnský: proelium T. bitva
u Bonny.

Bononia, ae, f. město v předalpské
Gallii (nyn. Bologna). Odt.adj. Bononi
ensis, e bononský.

bonuin, 2, n. [bonus] dobro; 1) dobro,
prospěch, užitek, výhoda: donis amici
guast diffundi Č štěstím přítelovým tako
řka se rozplývati (radostí); cuč bonofue
rit C komu byl čin na prospěch, s pro
spěchem; b. publicum I' dobro, blaho
obecné; 2) a) (hmotné) dobro, statek,
majetek, jmění, bohatství: (jen v plur.)
bona patria C dědičné statky; b) (du
ševní) dobro, nadání, přednost: finis
bonorum T svrchované, nejvyšší dobro;
D. naturale ČN dar přírody, přirozený
dar, nadání.

bonus, a, tm (kompar.melior, superl.
optimus) dobrý; | lmotněa zevně 1) do
brý, zdatný, výborný: bonae (opti
mae) artes Č krásná umění; aleavaritia
urtes bonas subvortit S dobré vlastnosti;
Claudius bonarum artium cupiens erat
1; nummos adulterinos pro bonis ac
cípere C falešné, padělané penize misto
pravých; 7gnorantia bonarum verum N
pochoutek; = spec.dobrý, zdravý, svěží;



bonus

meltor sanguts V. svěžejší, čerstvější,
mladší krev; color bd.O zdravá barva;
vultus boni © jasná, vlidná, veselá tvář;
b. aetas C mladý věk, mladá lěta;
2) dobrý k něčemu,vhodný, příhodný,
prospěšný, užitečný: (s dat.)ager
b. pecori; (s předl.ad) campi miltti ad
proeltum boni T; (8 abl. supina) věťatu
meltus IL lépe vyhnouti se; — spec. «)
zručný, obratný; (s inf.) d. calamos
inflare leves V znalý; (s abl.) hic taculo
d. V výborný oštěpometce: 6. remis V
výborný, obratný veslař; d. pedibus V
výborný běžec; sagittis melior Dacus HH
ebratnější lukostřelec: 3) zmužilý, udat
ný, statečný: čmperium )h. ignavus
aegue sibi exoptant 9; iuxta boni ma
ligue odtruncarí S; %). rodem dobrý,
vznešený, urozený: donogenerena
tus C; fortes creantur fortibus et bo
nis H: č) dobrý, pěkný, krásný, jemný:
scyphos optímos aufert Ú; signa optima
C; plena domus caelati argenti optimi
C překrásných prací vypuklých ve stří
bře; s) hojný, značný, valný: bona
copia C; bona pars hominum H dobrá,
převážná část; G) dobrý, zdárný, příz
nivý, šťastný: 0. annus V; meltus
omen V; guoď Donum faustum felix
fortunatumgue sit C; ite bonis avibus
O za šťastných znamení (věštných). di
meliorů (se. dent, velínť) chraň Bůh;
II 1) (v ohledu mravním) mravně dobrý,
řádný, poctivý, hodný,šlechetný,
počestný: sanctisstma femina atgue
optima Č; bond (optima) fide C svědo
mitě, poctivě; causa optima C věc zcela
čestná; optimo ture plným právem; ver
b. (* čestný muž, poctivec; (ve smyslu filo
so"ckém) mudřec; (někdy ironicky) dobrák
(edřdnc); (ve smyslu politickém)vlastenec n.
aristokrat; oderunt peccare boni virtutis
amore JH; (v oslovení) done! můj milý;
optime! V můj drahý; — spec. «) po
ctivý, nezištný: dona Ctnara H; 3)
sm. polit. doDrý s bledlska konservatlvců a arl
stokratů,vlastenecký; subst.dobrý občan,
vlaslenee: optimi cives C; optimus
gutsgue každý přítel vlasti; pars melior L
strana vlastenecká; cevičas est in pote
state optimorum C aristokratů. Protodoni
u Č (= optimates) dobře smýšlející, kon
servativci; 2) dobrý k někomu,laskavý,
přívětivý, dobromyslný, dobrotivý, mi
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lostivý: Dona (cirm) venia ČC s laska
vým dovolením; des veniam d. JFmilo
stivě; doni diví W; tam melior mihi V
laskavější, milostivější ke mně; če, Capi
toline, ouem propter beneficia populus
Romanus optimum nomtnavit Č nejvýš
debrotivý.

boo, dre, dvi (z řec. Boéce) 1) Kři
četi, volati; 2) metať.hlukem se roz
léhati. ozývati: foro doante Ó.

Boolěs, ae. m. [Boeing] Vozataj
(vl. pobaněč volů), souhvězdí vých.od Vel
kého Vozu. Jiné jméno jeho jest Arcto
phylax (v. 1).

Bora, ae, m. horský uzel v Makedonii L.
boveas, ae, m. [Ooočaci srov. bora)

1) severovýchodní vítr; (u básn.často)
severní vítr, severní bouře, sevei'ice
(ryze lat. aguilo); zosobněný bůh sever
ního větru, Sever, syn Aristaiův a Auro
řin, bydlí v "hrikii; 2) meton. sever,
severní, půlnoční strana: doreae
finitimum latus H.

Boresti, Orum, m. Borestové, národ
v severním Skotsku Ť

boreus, a, um [30oeroc]severní.
Borysthenes, is, m. [Boovaděvnc]

řeka v Sarmatsku (nyn. Dněpr). Odt. adj.
Borysthenius, a, um: amnis O řeka
Borysthenes.

bos, bovis m. Í. [Boďg, dor. Bus; srov.
hov-ado) (hovězí) dobytče; m. býk

vůl; f. kráva, kravice; (v plur.)skot,
dobytek.

Bosphorus « Bosporus, 7, m [DBóo
jrop0G „dobytčí brod“ dle báje nazván
tak po Ioi těkající v podobě krávy| úži
na mořská, průliv; 1) D. Iracius,
průliv mezi Pontem Euxeinem a Propon
tidou (nyn. průliv Caiihradský); 2) D.
Cimmerius průliv mezi Maiotidou a Pon
tem Euxeinem (nyn. průliv Kerčský). odt.
adj. aj Bosporius (Bosphorius) a, um
bosporský; b) Bosporanus (Bospho
ranus), a, um; subst.Dospordni, orum,
m. Bospořané.

Bottiaea, ae, f. [Boruacie) krajina
makedonská mezi Axiem a Pieril L.

Bovianum, č, n. hlavní město samnit
ského kmene (nyn. Dojano).

Bovillae, arum, f. Bovilly, měs
tečko v Latiu, jihových, od Říma při
silnici Appiově. Out.aaj. Bovillanus, a,
um bovillský,



bovillus

bevillus, a, um = dubulus.
bracie, drum, f. (široké)kalhoty.
brácátus, a, um 1) oděný (širokými)

kalhotami, nohavicemi,nosící kalhoty;
2) meton.cizezemský, barbarský.

bracchium (drachčum), či, n. [Boa
viov) 1) předloktí: 2) synekd.rámě,
paže: enlla dare draccha circum V
kolem krku obejmouti? 8) metaf. (0 věcech
rameni podobných)©) klepeto (račí n. ští
rovo): curvantem dracchia cancrum O;
B) větev, haluz, výhon: annosa drac
chta pandit ulmus V; %)ramena luku;
a) ramena kružidla; e) ráhno;
Č) rameno zátoky; mw)rameno náspu,
výběžek, příčná hráz: consul muro
Ardeae 5. intiungerat L spojil rameno
náspu s hradbou Ardce.

bractea viz drattea.
Branchidae, drum, m. [Boayxyióai]

Branchovci, potomci Branchevi, dědiční
kněží věštírny Apollonovy v Bidymech
u Mileta Ču.

Brannovices, um, m. vizAulerci.
brattea (drattia), ae, f. kovový lupl

nek, listek; — spec. zlatý lupinek V (srov.
„české brakteaty“ stříbrné penize tenké
jako lupinek).

Bratuspantium, dž,n. pevnost v úze
mí Bellovakův Čs.

Brennus, č, m. vůdce 1) Gallů se
nonských, kteři r. 390 př. Kr. dobyli
Říma L; 2) Gallů, kteři r. 278 př. Kr.
dobyli Makedonie a vtrhli do Řecka C.

Breuui, drum, m. Breunové, rhaet
ský národ usedlý v údolí řeky Innu ZF.

brevis, e Boaxůc) krátký; I
(v prostoře)1) krátký, malý: Čreve ca
put JH mali, hezká hlava; ledrum in
breve cogere I knihu těsně svinouti;
brevisstmus tratectus Čs nejkratší pře
chod; — spec. ©) (neširoký) malý, úzký,

Sro V.

těsný: confintum breve artis et falsi Ť
úzké rozhraní vědy a klamu; 5) (nevy

soký)krátký, malý, oh tudexbrevtor ipse guam testis Č; (nehlu
boký) nizký, mělký: brevia: vada V
mělké brody; subst.brevia, dum, n. měl
činy, pisčiny [Ta Boazéa]: negue dis
cerní poterant db.a profundis T; (na
ves) Lurus in db.urget V; (kollekt. sing.)
naves plano alveo adversus breve T;
2) metať.a) malý, skrovný, nepatrný,
chatrný: census 6. FH malé jmění; b)

158 Bructeri

(o řeči)krátký, stručný, úsečný: dreve
carmen O; guod ego brevi explicabo C
stručně; (též o osobě)Ď. esse laboro, obscit
rus fio 41; IL (o čase) 1) krátký: ad
breve tempus Č (jen) na krátký čas;
drevi (tempore) v brzku, za krátko; Brevi
post krátce potom; 2) krátký, jsoucí krát
kého trvání, krátko trvající, krátko
dobý, pomíjející: cena d. II hostina
krátká, (tudiž) prostá; dapes mensae dre
vis If; rosa H vychle odkvětající; Ďreve
čiltum JÍ rychle vadnouci; doměnus db.II
půn na krátko; (v metrice) Ď. syllada Zl.

brevifás, atis, f. [Úrevis] 1) (v pro“
stořo)a) krátkost, nepatrnost:
spatii Cs malá vzdálenost; magnituda
Gallorum ... 8. nostra Cs mali naše
postava; bh) metať. stručnost: Aaec
brevitatis causa relinguo C; 2) (v čase)
krátkost: vitae Č krátká doba života.

br evItCY, adv. [brevis] a) (v prostoře)
krátce, na krátkou, malou vzdálenost:
Sarmatae omisso arcu, guo brevius va
lent T' jimž na kratší vzdálenost stříleji
(t.j. ne tak daleko jako Parthové); b)
metaf.krátce, stručně, úsečně: guod
egoplurilus verbis, illi brevius C.

Briarétis, ez, m. storuký obr.
bBrigantes, um, m. Briganti, mocný

národ v sev. Britannii. Odt.adj. Brigan
ticus, a, um brigantský.

Brinii(es, wm,m. Briniati, národ
usedlý v Ligurii L.

Briseis, dis, f. Briseovna, dcera
kněze Brisea, kořistí vzatá od Aclil
lea JIÓ.

Britannia, ae, f. Britannie (nyn.
Velká Britanie, t. j. Anglicko a Škotsko).
Adj.a) Dritannus, a, um britanský;
subst. IBritanní, črum, m. Britannové;
b) Britannicus, a, um britanský: če
giones T; subst.Britannicus, č, m. Britan
nikus, syn císaře Ixlaudia a první jeho
manželky Messaliny.

Brixellum, 7, ». pevnost na pravém
břehu Padu, sev.-vých. od Parmy (nyn.
Brescello).

Brixia, ae, f. město v hořejší Italii
(nyn. Drescia).

Bromius, dž, m [806u0g hlučný)
Jméno Bakchov 0 „Jásav ec“

Bructeri. črum, m. Brukterové,
národ usedlý mczi nyn. řekami Lippou



bvuna

a Emží. od. aaj. Iructerus, a, um
brukterský.

brůma, ae, f. [synk. z *drev(i)ma,
superl, od Orevis] 1) doba nejkratších dní;
zimní slunovrat; 2) synekd.zima:
Ďb. tners H.

brumalis, e [druma] zimní: horae
brumales Ó krůtké zimní hodiny (Římané
totiž dělili přirozený den ve 12 stejných
hodin; byly tudiž hodiny zimní kratší
letních).

Brundisium, č, n. přístavní město
v Kalabrii, z něhož Římané obyčejně se
plavil do Řecka (nyn. Brindisi). Odt.adj.
Brundisinus, a, um brundisijský;
obyv. Drunděisční, ovum, m. Brundi
sané.

Bruttii, orum, m. 1) Bruttiové,
obyvatelé nejjižnějšího cípu Italie; 2)
meton.zeměRruttiů, Bruttijsko: tn Brut
tiis CCs; in. Bruttios L. Odt.aaj. Brut
tius, a, um bruttijský.

1. brutus, a, um 1) těžký: druta
tellus F nehybná země; 2) metať. (jen za
doby archaické v užívání) těžkopádný, ne
japný, blbý.

2. Brutus, i, m. [srov. slovo předcházející
„Hlupák“] přijmení rodu Juniova; 1) L.
Iunius Brutus, jenž z Říma vypudil rod
královský; 2) AI. Iumus Brutus, Cae
sarův mikiček a vrah, přítel Ciceronuv,
proslulý řečník a filosof; 3) Bec. Iunius
Brutus, legát Caesarův, jeden z vrahů
Caesarových.

Bůbastis, is, f. aegyptská bohyně
měsíce, dcera Osiriova a Isidina

bBubasus, %,f. město v Karii. Odt.
Bubasis, idis, f. bubasská žena O.

bubo, onis, m. výr; fem.sola d. V.
hubulcus, ž, m. [bos] volák, pacho

lek (od volů).
bubulus, a, um [bos] hovězí.
Bůcar viz Bocchar.
bucca, ae, f. 1) (nafouklá) tvář,

Hce: gun Iuppiter illis ambas buccas
inflet H aby na ně obě tváře nenadul
(t. i. aby se na ně nerozhněval); 2) huba,
ústa: guidguid in Duccam venit Č co
koliv do huby přijde, cokoliv komu na
padne.

buceula, ae, JÍ. [subst. demin.z bucca]
1) ličko; 2) metaf.náliček, licnice
(u přilby), hledi.
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Bucephalás, ae, m. [srov.Bovxégaos
majicí býčí hlavu) válečný kůň Alexan
dra Velikého. Dle něho nazval Alexander
osadu Bucephala, ae, f., kterou založil
při středním Hydaspu Óu.

bucerus, a, um [Povxčowc] býko
rohý, krávorohý: ducera armenta Ó
rohaté stádo skotu, stádo rohatého skotu.

bucina, ae, f. [*dovicina od bos a
cano| 1) (pastýřský) roh, jimž dáváno
znamení k shromáždění neb k rozchodu;
2) (vevojenství)roh, polnice (jíž dáváno
znamení k nastoupení a vystřídání stráží):
ad tertiam bucinam praesto esse I, na
třetí zatroubení polnici, o třetí stráži býti
pohotově;3) metaf.lastura, ulita Tri
tonova.

bucinator, oris, m. trubač (na roh,
na polnici); D egistimationis C hlasatel.

bůcolicus, a, um [Bovnodix0c odBov
x0Á0: pastýř) pastýřský Ó.

bucula, ae, f. [subst. demin. od bos) ja
lovička,jalůvka.

buťo, onis, mi. (žába) ropucha.
bulbus, ©, m.. [srov. Bo4Bóc, bulka)

cibule, bulva.
buleuterium, 22, n. [Bovdevrňorov]

radnice (v řeckých městech) C.
bulla, ae, f. 1) bublina O; 2) pu

kla, vypouklá ozdoba (k okrášlení
pasů, dveři); 3) (zlaté n. stříbrné) pouz
aro, které bylo nošeno na hrdle jako
amulet proti uřknutí a kouzlům.

Bullis (Byllis), idis, f. město a kra
jina v Ilyrii blíž Apollonie. Obyvatelé
Bullidénses n. Bullienses, 7m, n.
Bullini, orum, m. Bulliďaněé.

bumastus, a, um [BoÚ-uaotoc prs
natý) velkohrozný: subst.f. -Us, Z velko
hrozná réva.

Buri, orum, m. Bnrové, národ use
dlý v údolích řeky Váhu.

1. biiris, is, m. kleč (zadní část
pluhu) V.

2. Buris, čs, f. pobřežníměsto v Achaii,
které zemětřesením r. 373 př. Kr. do
moře se propadlo.

Busiris, čdďis, m. bájeslovný král
v Aegyptě, jenž obětoval cizince VO.

bustuarius, a, um |dustum] týkající se
žiroviště: gladiator D.C gladiator, jenž
bojoval na počest zemřelého na žárovišti.

bustum, 7, n. [povstalo chybným dělením
v com-buro misto v comů-uro) 1) žůro.



Buthrotum

viště; 2) eynekd.a) hranice: semtnusta
servant lusta V; h) rov, mohyla (pův.
na žárovišti zřízeni), náhrobek; $3) metaf.
hrob: Pěso, d. rei pudlicae C; d. nati
O (o Tereovi, jenž snědl svého syna).

Bůthrotum, ž, n. i Bithrotos, ž,f.
pobřežní město v Epiru (nyn. Butrtnto).

Butrotus, %, m. řeka v Bruttijsku
(nyn. Druciano) L.

Buxentum, ž, n. město v Lukanii
(nyn. Policastro) L.

buxus, č, f. n. buxum, č, n. [zrúšoc)
1) zimostráz, dřevo zimostrázové; 2)
meton.věci ze zimostrázu zhotovené: čym

100 Byýzantiutu

pana nos burxusgue vocant Ó zimostrá
zová píšťala; volubile 0. V kotoně, vlk,
vlček; crines depectere luxo O lřeben
zimostrázový. ©

Byblis, čes, f. bájeslovná dcera Mi
letova, jež byla proměněna v pramen Ó.

Byblus, z, f. starobylé město foinické
(nyn. Džebajl) Cu.

Byllis viz Dullis.
Byrsa, ae, f. hrad v Karthagině L.
Býzantium, či, n. [Bvčávuov) nyn.

Cařihrad. Odt.aaj. Byzantius, a, um
byzantský; subst. Dyzaeněiič, drum, m
Byzauťané,



Ú

C. jako zkratek značí 1) předejmení Ga
tus; 2) na hlasovacích tabulkách porotců
C (= condemno),pročež littera tristis C;
3) C (= centum) 100.

caballus, i, m. [srov. xaBalámo, ko
byla, komoň] kůň; herka: (přisl.)optat
arare c. HHorati chce kůň, t.j. nikdo
není svým stavem spokojen (k polním
pracím užíváno bylo za starověku. jen
skotu).

Cabillonum, viz Cavillonum.
Cabiri, črum, m. [(KáBeeor Kabei

rové, mystická božstva ctěná zvláště na
ostrovech Lemnu a Samothrace.

cachinnátie, onis, f. [cachinno]roz
pustilý, hlasitý smích, chechtot, řehot.

cachinno, are, avi, úťum [srov.x
xdČe, čes. chechtati se) smáti 86 na
hlas, chechtati se, řehtati se.

cachinnus, z, m. hlasitý, hlučný
smích, řehot: čollerecachinnum F spus
titi hlasitý smích.

cacůmen, nis, m. ostrý výběžek,
špička, hrot; vršek; vrchol, témě.

cacumino, čre zašpičatiti: aures Ó.
Cacus, £, m. [Kéxoc) syn Vulkanův,

loupežný pastýř, jejž zabil Herkules VOL.
cadave“, eris, n. [caďo] vše, co padlé

leží; padlina; 1) mrtvé tělo, mrtvola;
zdechlina; 2) metaf.(nadávka)mrcha Č.

Cadmus, %,m. [Kdduoc| I dle po
věsti syn tyrského krále Agenora, jenž
hledaje unesené sestry Europy, přišel do
Boiotie, kdež založil (thebský) hrad Kad
meiu. Odt.ad).a) Cadmeus, a, um. Kad
mův; subst. Cadměa, ae, f. (se. arx)
Kadmeia, vyšehrad thebský; b) Čad
meis, idis, f. kadmejská,thebská;
subst.Kadmovna, dcera Kadmova; II ja
kýsi kat za doby Horatiovy AH.

I.atinsko-český slovník.

cado, ere, c*cďdi,casitrus 1) padatt:
poma caďunt O; vela cadunt VO plachty
se spouštějí; cadďdunt de montibus umi
brae V padají, snášejí se; cadunt arma
de manibus ČCvypadnou z rukou; colus
digiťis cectdit O kužel z prstů vypadl; =
spec. (Z) (o střelách)padati (bez účinku), do
padati: pila levius cadunt Čs s menší
silou (prudkostí)dopadají;fulmina caden
tia Cu sjiždějící blesky; B) (o tekutinách)
padati, téci, vytékati, stékati, vtékati:
lacrimae per genas Ó stékají po licichr;
(obr.) Graeco fonte c. H plynouti z řec
kého pramene (0 slovech); %) (o hvězdách)
zapadati, zacházeti, chýlitise, skl
něti se k západu: cadentibus astris V
když hvězdy mizejí (8 oblohy); caďente
dte O k večeru; 2) padati, klesati:
c. de eguo C; — spec. (mrtev) padnouti,
klesnouti, zahynouti, seklán býti: in
acie c.; ignavo leto c. O nectnou smrti
zajíti; metať. (o městech)padnouti, kle8
nouti (v prach), sřítiti se, býti dobyt:
arces casurae O pádu blizké (propadlé),
zkáze usouzené; 3) metaf.11)padati, kle
sati, poklesnouti, podléhati, pozbývati
sily (vážnosti), ochabovati: (na soudě)c. 2n
tudicto C; causčí c. Č prohráti při, spor;
(absol.)st cederet Marcellus T; cecidit
Jlamma Chimaerae H vzala za své pla
menná tlama; guodďstfovtececiderunt (ty
ranní) C jsou-li náhodou svržení; cecide
runt animi CLO mysl, srdnatost ochabla;
c. anímo (animis) klesati na mysli;
cadit vis venti L; ventus cecidit L vitr
ochabl, utišil se; caďit ira OL hněv
klesá, přestává, utišuje se; caďent, guae
nunc sunt in honore vocabula HHzapad
nou, přijdou v zapomenutí; securus, ca
dat an recto stet fabula talo HMnemaje
starostí, propadne-li kus či udrží-li se na
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jevišti (či bude-li přijat s oblibou); Zen
gua cadit inter verdbaH jazyk umlká,
vázne; b) upadati, dostati se, při
jíti v něco, do něčeho(in alad): c. tn mor
bum; c. tn suspicionem N; in id sae
culum cecidit aetas C připadl; sub oculos
c. bíti do očí; c. in conspectum Č býti
viditelný; c. in deliberationem Č přichá
zeti v úvahu, býti předmětem úvahy;
guod ne in cogitationem guidem cadit Č
na COse ani nepomýšli; ftunt ex tpsis
el in ipsa caďdunt O do sebe se vracejí;
v sebe se rozpadají (pralátky); — spec.
a) spadati v moc něčí, připadati, do
stávati 8€ někomu:regnum ad servitia
cadit L připadá, dostává se otrokům;
guibus cecidit custodia sorte V připadla
stráž; B) připadati, hoditi 86 naně
koho, slušeti někomu(in alam): superdbia
tm, te non cadit Ču nemůžeš viněn býti
ze zpupnosti; caďdil in guemguam tan
tum scelus? V může-li někdo tak ohavný
zločin spáchati; sapientia non cadit in
hanc aetatem Č nehodí se do..., ne
srovnává se 8 touto dobou; ©) (obraz vzatý
odhryv kostky)padnouti, přihoditi se,
udáti se; vypadnouti, dopadnouti ně
jak: fortuna secunda, haud adversa ca
dat V kéž osud šťastný, ne nešťastný
padne, kéž jen štěstí nás provází, štěstí
budiž se mnou, ne proti mně; praeter
opinionem res ceciderat N věc se sběhla;
non omnia cadunt secunda N nedopadá
vše dle přání, nedaří 8e; st minus fortis
simí viri virtus civibus gvata cecidis
set C kdyby byl skvělý čin připadl jako
méně milý občanům, kdyby nebyl býval
s díky přijat od občanstva; c. ad (in)
tnritum LT přijíti na zmar, býti marný;
misericordia in perniciem cadit S zvrací
se, zvrhá se v záhubu; guo res cumgue
cadent V jakkoli věci dopadnou; guo
promissa cadant ři jak dopadají, jak se
splňují sliby.

caduceator, oris, m. [cadďuceus]hla
satel, mluvčí;vyjednavatel (parla
mentář).

caduceus, ež, m. [dor. xA0Úxtov — att.
xnoÚnetov] (hlasatelská) berla, hůl; zvl.
o berle Merkuria, posla bohův. Též -umn.

caduci-fer, fera, ferum [caduceus a
fero) nosící berlu; subst. berlonoš O
Cpříjmí Merkuriovo).
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cadůcus, a, um [carlo] 1) padající:
opadávající; spadlý: aliguid tamguam
tn arborumůdacis... caducum C; Tita
nas fulmine sustulerit caduco (Ťuppi
ter) H bleskem na ně (dopadajícím) mrště
ným, bleskem náhlým zdrtil; — spec. pa
davý, k pádu náchylný, zralý k pádu:
vitis natura est c. C réva svou přiroze
ností k zemi se kloní; lignum c. tn do
mini caput FH ochotné spadnouti, jež
chtělo padnouti na hlavu pánovu; (básn.)
mora leti caduco oratur tuvent V mla
díku (předčasně) smrti propadlému, jenž
brzy klesne; bello caduci (— ocetsť)Dar
danidae V ve válce (předčasně) padlí,
oběti války; 2) metaf.1) nestálý, vrat
ký, prchavý, pomijejicí: zes humanae
fragiles sunt et caducae C život lidský
jest křehký a vratký; caďuca fortunae
munera Ú; b) (t t. v právní mluvě) here
ditas caduca C dědictví připadající státu,
odůmrtní, odůmrť.

Cadurci, orum, m. Kadurkové, kelt
ský národ usedlý na pravém břehu ho
řejštho toku Garumny Čs.

cadus, č, m. [xddoc] 1) větší hliněná
nádoba 8 úzkým krkem, džbán (zví. na
vfno); — spec. popelnice: o0ssalecta
cado texit ačno V; 2) meton.víno: guo
Chiumpretio cadum mercemur, taces H
za jakou cenu koupíme, co stojí soudek
chijského vína.

Cadusii, orum, m. Kadusiové, med
ský kmen na jihozápadu moře Kaspického
NLCu.

Caecilius, jméno plebejského rodu řím
ského (gens Caecilia), jehož nejznameni
tější rodina byla Metellů; viz Afetellue;
1) Caeciliae dcery O. Caecilia Metella
Makedonského; 2) Caecilia C dcera 0.
Caecilia Metella Balearského; 3) C. Cae
ciltus Statius z Insubrie, básník komoe
dii, vrstevník Enniův. Odt.adj. Caeciliá
nus, a, um Caeciliův: fabula; senex
C stařec v komoedii Caeciliově.

Caecina, ae, m. přijmení rodu Lici
niova, jenž pocházel z Etrurie: A. Lici
nius CČaecina, jehož hájil (r. 69 př. Kr.)
Cicero v řeči nás dochované.

caecitas, tis, f. [caecus]1) slepota;
2) metaf.slepota, zaslepenost: men
[18

caeco, dre, avi, dtum [caecus]) 1)
oalepiti;s 2) metar.zaslepiti, zatem
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niti: c. mentes imperitorum targitione C;
pectora serie laborum caecata © srdce
otupělé; celeritate caecata oratio Ú za
temněná, nesrozumitelná.

Caecubus, a, um caekubský, z kra
jiny caekubské v jižním Latiu u zálivu
kajetského: vinum CČaecubum neb pouze
Caecubum, 7, n. H víno caekubské
(ušlechtilé, jehož pěstění později pokleslo):
v plur, adsumere Caecuba

Caeculus, %,m. staroitalský heros, syn
Vulkanův, zbudovatel města Praeneste V.

caecus, a, um nemající světla, slepý;
I akt nevidoucí;1) slepý, nevidomý:
nudum et c. corpus S část těla jsoucí
bez ochrany a nemající oči, nechráněná
a nevidomá, t j. záda, týl; subst. Cae
Cus, ž slepec, slepý: 8t c. tťer mon
strare velit HM;2) metaf. slepý, zasle
pený (duševně i mravně): arcem caeci
religuere Sabíni L ve své slepotě, za
slepenosti; c. cupiditate; c. animo Ú;
c. ad has belli avtes L slepý pro ta
kové lsti válečné; (o vášních)c. cupiditasC;c.pavorT'lichý,panickýstrach( je
hož původ nelze si vysvětliti); = spec.
slepý, nejistý, nemající cíle, bezůčelný:
c. fortuna C; (básn.)caeca regens filo ve
stigia V slepé kroky, v temnotě bloudicí:
caect tgnes V slepé blesky (které nebiji
do pravého), blesky na slepo, maně bi
jicí; caeco Alarte resistunt V v bezna
dějném boji; c. 8ors JL slepý osud, ne
mající rozvahy; II pass.neviděný; 1) a)
(na čem, včem nelze nic rozeznati) temný,
tmavý, neprůhledný: c. nozxČVO
temná, čirá noc; corpora includunt caeco
lateri V muže uzavrou v temný bok; c.
pulvis V neprůhledný; c. acervus Ó temná
spousta, směs; (básn.) pro sluch nesroz
umitelný: caeca murmura V temné hu
čení; murmure caeco saxa sonant V tem
ným bzučením (včel) ; b) (o tom, čeho nelze
viděti)neviditelný, ukrytý, skrytý,
tajný, nepozorovaný: caecae fores V;
sara caeca V; vada caeca V; res cae
cae et ab aspectu remotae C; caecum
dare cuspide volnus V nepozorovaná
rána, rána do týla; c. tctus L; 2) metať.
neprohledný,nevyzpytatelný, tajem
ný, záhadný, neurčitý,nejistý: c. sce
lus omne retexit V; e. crimen T'; caeci
terrores V tajemná hrůza; caeco pavere
metu O; caecos volutat eventus antmo V;
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eaeca fata JH nevyzpytatelný, nenadálý;
anceps et caeca existimatio Cu domněnka
pochybná a nejistá; caecis obscura late
bris verba datae sovtis Ó slova dané
věštby pro neprohlednou tajnost temná.

caedes, is, f. [caedo| porážení; 1) za
bitf, zabíjení, pobiti; a) (jednotlivce) ZA
bití, vražda: vivevrein caede atgue ex
caede Č žíti ve vraždách i z vražd; (básn.
o vražednémzáměru) nosťrae inturia caedi8s
V; b) (hromadné)pobití, vraždění, krve
prolití, seč; porážka: caedemfacere,
efficere krveprolití způsobiti, povražditi;
guamdiu c. facta est N pokud vraždění
se dálo, trvalo; c. atgue incendia C
vraždění a pálení; caeďe atgue cupt
dine ferri V (hendiadyoin)vražedná touha;
c. magis guam proeltum L více zabí
jení (vraždění) než bojování (boj, bitva);
nusguam proelium, omnibus locis c. est
L; in hostes vertere caedem L porážka; =
spec. porážení obětních dobytčat, obět,
žertva: multa c. bidenttum H hojná
obět ; 2) meton. ©) místo krveprolití, bo
jiště: non longius ab ea caede abesse
Hirt.; B) lidé zabití, padli, mrtvoly
(= caesa corpora): caedis acervi V hro
mady zabitých, mrtvol; straťa tnnocen
ttum caedibus urbis pars T' mrtvolami
poseta; c. utrtmgue par fuit L počet
padlých; v) vražda, krev (vraždou pro
litá): terrae caede madentes Ó vraždou,
krví mokvající, zvlhlé; aďdspergo caeďdisO
postřiknuti krve.

caedo, ere, cecid?,caesum 1) a) tlouci,
bíti, tepati (algmn. algdalgare): c. calcibus
arva V patama tepati půdu (o těžce raně
něm); ale? terga c. L někoho do zad, ze
zadu bíti; caesae (mediat.)pectora pal
mis O bijice se v prsa (zraněné na prsou)
rukama; b) bičovati, šlehati, mrskati:
virgis c. securigue ferire L bičovati a
sekerou popraviti; virgis ad necem c. C;

flagellis ad mortem c. H; 2) a) (dříví)
porážeti, káceti: silvam c. Cs les mý
titi; materiam c. CČu káceti dřeva, se
kati dříví; (přisl.)vineta sua c. H vlastní
vinici káceti (o těch, kteří vědomě sobě
škodí), sám k své chybě se přiznati; =
spec. G) (kamení) lámati, tesati: c. sarum
L skálu vylámati; murum c. zeď prolá
mati, vybourati; B) rozřezávati, rozbí
jeti, roztloukati: caesum capuť repe
*»tur in extis Ó rozříznutá hlava; dola
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bris vasa c. Cu; b) (lidi) pobijeti, za
bíjeti, rubati, vražditi, usmrcovati;
(vojsko)pobiti, potřiti, poraziti; (jedno
tlivce) zavražditi, zabiti, skláti: cae
sus tn acie C, exercitus caesusfususgue
C; legiones c. L; Ti. Gracchum c. C; =
spec. A) (žartvu) zabiti, obětovati: ďeos
caexis hostiis placare C oběti zvířat;
victimas Alinervae c. Cu dobytčata Mi
nervě v žertvu obětovati; praculčum ho
stčam c. L na smiření žertvu konati; —
caesus sanguis V krev obětovaných; 3)
(zvěř)kláti, pobíjeti: cervos V.

caelánien, čnis, n. [caelo] polovy
puklá, tepaná, ciselovaná, reliefová prá
ce, dilo: c. clipeč O na štítu.

caelator, óris, m. [caelo] umělec dila
polovypuklého, ciseliř, rytec.

caelebs, čidis,adj.1) neženatý, 8vo
bodný; mládenec: c. vita H život mlů
denccký; 2) metať.platanus c. If nesnou
bený (s révou), jejž réva neobepiná; c.
stne palmite truncua (ulmi) O. (srov.
marito).

caeles, títs, adj. [caelum] nebeský;
eubst. (obyč.v plur.) nebešťané.

caelestis, e [caclum] jsoucí na nebi,
v nebi, přicházející 8 nebe; 1) a) ne
beský: c. minae T hrozby nebeské; c.
vox L hlas s nebe; aguae caelestes L
přívaly; subst.caelestia, tum, n.: plera
gue caelestium T' největší část nebeských
těles: h) božský: signum caeleste O
socha bola; caelestes caerimoniae L uctí
vání nebeských božstev, obřady pro ne
bešťany; míhi caelestia sacra placebant
O služba bohů, hlavně Mus (— básnictvi);
subst. A) Caelestes, tum, m. zřídkav sing.
nebešťané, bohové; 3) caelestia, tum,
n.: persuasto caelesttum I přesvědčení
o říši nebeské, o nebi: 2) metať.božský,
výtečný, znamenitý: c. ingenium O;
vuos Elea palma veducit caelestes fl
uvádí domů jako bohorovné; c. vox T

caeli-cola, ae, m. [caelum a colo) oby
vatel nebes, nebešťan.

Caeliculus, č, m. část caelijského pa
horku v Římě C,

caeli-fer, fera, ferum [caelumafero]
nebenosný: c. Atlas V

Caeli-montánus (Caelemontanus),a,
um příslušný k Caelimontiu, což bylo
obyčejné jméno caelijského vrchu; Cae
lijský: porte C.
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Caelius mons caelijský vrch, jeden
ze sedmi pahorků iimských na jihový
chodě města (nyn. krajina kolem Late
ránn).

Caeliis a správnějiCoelius, jméno pleb.
roda řím. 1) C. Coelius Caldus, konsul
r. 94 př.Kr., zavedl hlasovací tabulky také
při soudech pro velezrádu; 2) M. Caelius
Iufus, státník a řečník, mladší vrstev
ník a přítel Cicerona, jenž ho hájil v řeči
nás dochované: $$)L. Coelius Antipater,
římský letopisec, vrstevník Grakchů.

caelo, dre, avi, atum [caelum m.
“caid slom (odcaedo) rydlo, jehla! 1)(vko
vu) vypukle pracovati, ciselovali;
zdobiti, krášliti dilem, obrazem (polo-)
vypuklým. Zvl.part.perf.pass. caelatus,
a, um vypukle, vypuklinou,vypuklým
dilem zdobený, čekaněčný; tepaný,
ciselovaný: c. argentum ČCčekaněné stř
bro, nádoby z tepaného stříbra; vasa c.
C; arma aturo et argento c. Ču zbroj zla
tem a stříbrem vykládaná; st guiď cae
lati aspexerat ČCkdykoli spatřil nějaké
dilo reliefové; clípeus c. imagine mundi
O štit vypukle zdolený obrazem všcho
míra; caelata in auro fortia facta V
hrdinské činy (polovypuklinou) ve zlatě
zobrazené; 2) metaf. (o dile básnickém) Opus
novem Afusis caelatum HHdilo všemi de
víti Musami vyzdobené, vytvořené.

caelum, %,n. nebe 1) A) (vzhledemk po
větrnýrn úkazůmnebeským) neb e, klenba
nebeská: de caelo tangi LV hromem,
bleskem býti zasažen, zabit: de c. per
cuti C; icť e cnelo C; (t. t. mluvy ausrurské)
de caelo servare pozorovati znamení na
nebi; caelo albente C když se dnilo, na
úsvitě; c. vesperascente N za (večerního)
šera, za soumraku; (přísl.) c. ac terras
miscere VL nebe i země pobuřovati; b)
(v protivěk zemi) ©) nebe, výšina ne
boská: čt caelo (dat.) clamor V; (hyperbo
licky)Zuncta caelo montium tuga I. nebe
tyčné; nec caelo contenta Iovis ira O
nespokojujíc se lijavci (8 nebe dšticími);
(proti podsvětí)falsa aď c. mittunt ma
nes V k nebi, na svět; B) vzdušný pro
stor, vzduch; povětří,počasí; pod
nebí, pásmo, kraj: c. adimere C;
animam ducere de caelo C dech popa
dati ze vzduchu; altus caeli status Ču
jiná doba; salubre c. Ú; incognita illi
cuelo siccitas T; c. imůvibvs ac nebulis
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foedum T podnebí lijavci a mlhami
hrozné, pošmourné,c., suů guo natus edu
catusgue essem L; c., non anímum mu
tant, gut... JHpodnebí, kraj mění; c)
nebe (jakosídlobohů):ompetus de caelo
delapsus Ú jenž 8 nebe sestoupil; od
bohů seslaný; meton. bohové; božské
uctění,božská pocta; nesmrtelnost:
caelo gratissimus amnis V; commercia
caelt O styk s bohy; c. sperare V dou
fati v božskou poctu, nadíti se božské
pocty; Aeneam deberi caelo V že Aeneas
jest povinován nebi, že bude přijat do
nebe, mezi bohy; c. decernere alci T při
souditi božství, vřaditi mezi bohy (o apo
theose); 42) metaf. nebe, nesmrtelná
sláva, svrchované štěstí, svrchovaná
blaženost, nesmrtelnost: caelo Musa
beat H nebem, nesmrtelnosti daří; tn c.
laudibus efferre, tollere do nebes chvá
lami vynášeti, do nebe vychvalovati; de
cnelo detrahere algm C strhnouti s nebe
slivy.

Caelus, 7, m. (jako Oťoarvóc) zosob
něný bůh nebe, syn Aetherův, otec Sa
turnův, Vulkanův, Merkuriův a Vennšin,

Caementum, 7, n. [s *caid-smentom
od caedoj; srov.„cement““] lámaný kámen;
zdicí, stavební kamen, kamenné
zdivo.

Caenéůs, ei, m. [Karveúc) 1) syn
krále Lapithův, Elata. Byl dříve dívkou,
zvanou Caenis, později proměněn od Nep
tima v muže. Byl zabit v boji s Ken
taury OV; 2) Trojan, drnh Aeneův V.

Caenina, ae, f. městečko severový
chodně od Říma L. Odt.A) adj. Caeninus,
a, um caeninský; b) subst.ÚUacninenses,
tum, m. Gaeninští.

Caenis viz Caeneus.
caenum, ž, n. 1) nečistota, kal;

bláto; bahnos 2) metaf.kal: ex caeno
consulatum extrahere L z bláta plebej
ského vytáhnouti konsulství; (nad'ivkaosobě)
c. tilud ac labes C ona ohava (onen
ohavnik) a špinavec.

caepa viz cepa.
Caepio, příjmení rodu Serviliova; viz

Serviltus.
Caere, n. (nesklonné)jedno ze dva

nácti spolkových měst etrurských (nyn.
Cervetrí). Odt. A) aaj. Úaeres, iťis (čťis)
caerský; b) subst. Úaeres, eťis, f. (sc.
uvůs) město Čaere: gut Caerete domo V
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kteří domovem z Caere byli; ©) subst.
Caeritěs, um, m. Caeriťané, kteří sice
byli římskými občany, ale bez aktivního
i passivního práva volebního, bez poli
tických práv (cťves stne suffragio). Ta
bulae Caeritum seznam občanů nemají
cích práv politických: Caerite cera digní
H hodní seznamu cerského, t. j. hodni,
aby (za trest) vřaděni byli do nižší třídy
občanstva, aby potrestáni byli odnětím
práv politických.

caerimoOnia a caeremoOnia,aef.1) po
svitné uctívání, posvátná úcta, po
svátnost, náboženská bázeň: summa
c. colere N ve svrchované úctě chovati;
e. loct T posvátnost místa; non reli
gione nec caerimontiis imminens ext
tium dijferebut T ani posvátností mista
aniž bázní boží hrozící sobě záhubu zdr
žoval; 2) meton posvátný obřad, po
svátný výkon, náboženský obyčej (srov.
„čeremonie“): .caertmontae publicae T
veřejná pobožnost.

Caeros1 (Caeroesť), rum, m. Čae
rosové, kmen usedlý v Gallii belgic
ké Cs.

caeruleus a caerulus, a, uni [snaod
caelus nebe místo*caelulus, dissimilací cae
rulus] 1) modrý jako nebe (jižní, italske),
tmavomodrý, azurový, blankytny:
caeruleus aether V; subat.neutr. plur. gřtém
tu tolles in caerula caeli O do blankvtu
nebes (— do nebe); 2) (o barvě moře, řek
a vodníchbožstev)medrý jako moře, tmavo
modrý, sivý: c. pontus V; Thydris V;
subst. plur. neutr. OET7NŮ caerula V brázdí
(tmavomodré)moře; caeruleos halet unda
deos O; caeruleus deus O (= Veptu
nus); mater caerula (Achillis) H (— The
tis); (o mořských zvířatech) caerulet ca
nes (Scyllae) V; 3) (o barvě vzdálenýchvr
cholů horských)modravý: (o Tmolu)guercu
coma caerula cingitur O (poněvadž mo
dravá mlha rozkládá se nad vzdálenými
vrcholky hor); +) (o barvěstromů) modro
šedý: (o olivě) caerula Palladis ardor
O; 5) (o barvěočí) jasněmodrý: truces
et caeruleť oculi I'; nec fera caerulea
domuit Germanta pude H; (též o barvě
drakůva hadův)modravý: caeruleus ser
pens O; draco caeruleus V; (o tetování
borstem) omnes se Britanni vitro tnje
ctunt, guod caeruleum efficit colorem Cs
tmavě modrá, tmavá barva; () (o podsvětí
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s předmětechtamějších) temně modrý, tem
ný, chmurný, ponurý: sťant máanibus
arae caeruleis maestae vittis V; caeru
let egut (Přutonis) O; caerulea puppis
(Charonis) V.

Caesar, aris, m. [pořec.Kaioae, odt.
Kaiser; císař] jméno proslulé rodiny roda
Juliova(gens Iulia); 1) L. Iulius Caesar,
konsul r. 90 př. Kr., přivrženec Mariův;
2) C. Iulius Caesar Strabo, řečník,bratr
předešlého, zároveň 8 ním zavražděnr. 87
př. Kr.; 3) ČC.Iul'us Caesar diktátor,
geniální vojevůdce a státník, znamenitý
spisovatel, zavražděn r. 44 př. Kr.; 4) C.
lulius Caesar Octavianus, vnuk sestry
Caesarovy, od diktátora Caesara adopto
vaný, pozdější císař Augustus. Všichni
nástupcové jeho na trůně přijali vedle
„Augustus“ titul „Caesar“, takže tento
nabyl významu obecného. Odt. adj. a)
Cnesaréns, a, um Caesarův; b) Cae
sariánus, a, um Caesarův, caesarský,

Caesarea, ae, f. [Karodoea, „město
Caesarovo“] 1) hlavní město Judaee (nyn.
Kaisarieh); 2) město v Mauretanii, jejíž
východní část zvána dle něho Alaure
tania Caeseriensis T.

caesaries, či, f. 1) (dlouhé, splýva
jící) vlasy, vlas; kštice: c. longae
bardbae O dlouhé vousy (na bradě); 2)
metaf.listí: capilli horrida c.fiert (coe
perunt) Ó (o listech cypřišových).

Caesennius, jméno rodové; Caesen
nius Paetus, konsul za Nerona T.

Caesia silva, Caesijský les v 86
verozáp. Germánii (nyn. FHůserwalď).

caesim, adv. [caeďo) 1) sečmo: ©.
ensem detcere L titi mečem; 2) metaf.
úsečně, (jedním) rázem: c. dicere Č

1. caesius, a, um modrošedý, sivý:
oculi C

2. Caesius, římské příjmení, Caestus
Cordus; Caestus Nasica T.

Caeso (Kaeso) příjmení, na př. v rodě
Fabiů.

Caesonius, římské jméno rodové; M.
Caesonius, aedil zároveň 8 Ciceronem C.

caespes, zťis, m. 1) kus drnu, drn:
pvimum caespitem extruendo tumulo
Caesar posmit T; 2) a) syueka. drn,
trávník, pažit; b) meton.oltář zdě
laný z drnu: positus carbo in caespite
vivo JI.
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caestus, čs, m. [místo *caed-stus nů
caedo) (tvrdý) řemen, řemení, pletivo
z řemení, pošité olověnými kuličkami,
jimž za zveličením rázů pěstní zůpasníci
(bitci) si ovíjeli ruku od zápěstí až přes
dlaň; olovnice.

caetra, ae, f. [gallskéslovo] lehký ští
tec hispanský, pavéza:pelta caetrae haud
disstmilis est L. Out.

caetratus, a, um lehkým štítem his
panským opatřený: caetratae ultertoris
HHispaniae cohortes L. dubst.caetráti,
orum, m. šťtitonoši, (hispanští) lehko
oděncl.

Caicus, 7, m. 1) řeka v Mysii VO;
2) druh Aeneův V.

Caieta, ae, f. 1) Aeneovapěstounka;
2) předhoří a přístavní město na roz
hraní Latia a Nampanie, kdež dle po
věsti pěstounka Aeneova byla pochována
(nyn. Gačta).

Calaber, dra, brum kalaberský:
Calabrae Pierides HHkalaberské musy,
t.j. básně Bnnia, jenž pocházel z města
Rudií v Kalabrii; subst. Čaladri, órum,
m. Kalabrové; meton. Kalabrie.

Calabria, ae, f. Kalabrie, jihový
chodní výběžek polostrova italského.

Calacte, čs, f. (xaAň dzrTý krásné
pobřeži)] město na sev. pobřeží sicilském.
Out.adj. Calactinus, a, um (pocházející)
z Kalakty ČC.

Calagurris, čs, f. město v severo
východní Hispánii. Odt.subst. Calagurri
tiní, Orum,m. Kalagurští Cs.

Cahiis, is, m. 1) okřídlený syn Bo
vcův O; 2) [srov. xe Aóc| význačné jméno
sličného mladika FH.

Calamis, dis, m. [(KaAatuc) řecký
sochař z doby Perikleovy OC

calimister, stri, m. 1) želizko na
pálení vlasů; 2) metaf.(v plur.) řeč
nické ozdůbky, kudrlinky: calamistri
Maecenatis T.

calamistrátus, a, um |calamister| že
lizkem kadeřený: saltator c. tanečník
8 napálenými vlasv, kadeřemi.

calamitás, dtis, f.[srov.tncolumis])1)
škoda, pohroma naobilí, na osení
(zvl. krupobitímzpůsobená):c.fructuum C ne
úroda; 2) obecněškoda, nehoda, úraz,
neštěstí, pohroma: calamitatisumN
jsem na škodu, působím škodu; magnum
numerum civium calamitate prolibere C
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odvrátiti pohromu od...; viďdehamper
nicem meam cum magna calumitate
rei publicae esse coniunctam Ú; v plur.
calanitates rei publicae C. — Spec.a)
(vevoj.)válečná pohroma, porážka
(v boji): calamitatem accipere Čs; proe
liis calamitatibusgue fracti Čs nešťast
nými bitvami jsouce zkrušeni, vysílení;
accidit illa c. apud Leuctra N; Čan
nensis úlla c. ÚU;3) (s gen. osoby) po
hroma, zkáza něči,záhuba, smrt:
negue etus calamitate de tanta volup
tate guicguam Fortuna deminuerat Cs;
Titurii c. Cs.

calamitose, adv.[calamitosus| strasti
plně, nešťastně: c. vivere C.

calamitosus, a, um (srov,calamitas]
1) akt. pohromu přinášející, zhoubný:
tncendium plebi c. S; 2) pas. plný
pohrom; nešťastný, zbědovaný:defen
dere miseros et calamitosos C.

calamus, %,m. [xá/4atnoc] 1) třtina,
stéblo (rákosové), stonek: dispares ca
ami O nestejná stébla (syringy); 2) me
ton. (o věcech ze třtiny zhotovených) a) šíp:
arcum frangere et calamos V; b) prut
udičný, udice: calamo ducere pisces O;
C) (v plur.)pišťala pastýřská složenáz ně
kolika stébel rákosových nestejně dlou
hých, syringa: calamos inflare V pís
kati, hráti na pišťalu.

Calánus, ž, m. indský gymnosofista C.
calathus, z, m. [záAados] 1) pletený

košík (podoby rozvitého květu liliového)
zvl. na květiny, plody a p.; 2) metaf. ko
flik, číše: věna fundam calathis V.

Calatia, ae, f. město v Kampanii (nyn.
Guajazzo). Odt. adj. UCálátinus, a, um
kalatijský; též přijmení rodu Atiliova
(viz Atiltus 1)); subst. CUalátiní, orum,
m. Kalatijšti.

Calaurea, ae, f. |KaZaoea) ostrov
v saronské zátoce O.

calcar, dris, n. [calx pata; místo*cal
care (se.ferrum) patni ocel); 1) ostru
ha: eguo calcaria suddere L vziti koně
na ostruhy, ostruhami pobodnouti; 2) metaf.
ostruha, pobidka, podnět: c. adhibere
alcž Č ostruhy dávati, pobízeti; vatidus
addere c. HHbásníky, pěvce nadchnouti.

calceamentum, %,n. [calceus] obuv.
calceo, are, dvi, datum opatřiti

obuvi, obouti (do střevícův).
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calceolus, T, m. [aubst. demin. od cal
ceus) střevíček.

calceus, %, m. [2 calr) střevíc
(jenž kryl celou nohu, často též kotníky
až k lýtkům): c. male laxus in pede
haeret H střevíc (příliš) volný na nohu
dobře nepřiléhá; Milo calceos et vesti
menta mutavit Č přezul se a převlekl;
ale obr. calceos mutare státi se senátorem,
povýšen býti do stavu senátorského; 86
nátoři totiž nosili střevíce, jichž řemení
křížem na nártě spočívajíc kolem nohy
až k lýtkům se otáčelo. Mimo to stře
vice jejich zdobeny byly na nártě stříbr
ným půlměsíčkem (lunula).

Calchás, antis, m. [KdAxac) syn
Uhestorův, slavný věštec řecký před Tro
jou CV.

Calchédon, čnis, f. viz Chalcedon.
calcitro, čre [2. calx) 1) bíti, te

pati patama, nohama; (zadkem) vy
hazovati: resupinus harena calcitrat O
v písku se třepetá, sebou hází (o umírají
cim); 2) metaf.vzpouzeti se, vzpírati
se, býti tvrdošljný.

calco, are, dvi, čitum [2. calx] 1)
(patou, nohama) šlapati, dupati po ně
čemn. na něco(algd): pede ac vestigio cal
cart T; mixtů cruor calcatur harena V;
calcatae uvae O tlačené hrozny; (o mistech)
calcanda (est) via leti H kráčeti jest
cestou smrti; durum calcavimus aeguor
O po ztuhlé, zamrzlé hladině jsme krá
čeli; scopulum c. Ó vstoupiti na...;
2) metaf.nohama šlapati, zdeptati,
utiskovati, potlačovati; pohrdati: čt
bertas calcatur L.

calculus, 8, m. [subst.demin.od I. cal)
(hladký) kaméneck; — spec. «) kamé
nek na početnici; mcton.počet (srov.
kalkulovati): calculos suĎdducere C spo
čitati; ad calculos algm vocare L činiti
účty, účtovati s někým;nimis exiliter ad
calculos vocare amicitiam Č přiliš mali
chernému počtu podrobovati přátelství,
bráti přátelství na vážky příliš mali
cherné; 3) kamének vrhcábní O;
+) kamének hlasovací.

caldus, synkopovanýtvarmístoC4? dusív. t.).
Caledonia, ae, f. Kaledonie (nyn.Skot

sko).
cale-facio (calfacto), ere, fěci, fae

tum [caleo a facio) 1) oteplovati, za
hřívati: calefacta ora V horká tvář
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(obličej); 2) metaf.rozpalovati, roz
ohbňovati, drážditi, znepokojovati:
calefacta corda tumultu V.

cale-facto, ave [verb. Intens.od calefa
cio) silně, hodně ohřáti.

cale-f10, pass.ke calafacio (v. t.).
Calendae viz Kalendae.
Calenus, a, um viz Cales.
caleo, čre, ui icaliturus O) 1) býti

teplý, horký,vříti, páliti: uve c. V lit
kadidlem; part. calens O horký, teplý;
epulae O jidla horká, kouřící se; arae O
planoucí; caliturae tgnibus arae O oltáře,
které by měly pláti (plápolati) ohněm
(obětním); terrae alio sole calentes H
jiným sluncem zahřívané; 2) (touhou,
vášni)hořeti, planouti: scribendistudio
H; animi spe calent Ču srdnatost na
ději jest rozehřáta, plane, jest silena;
femina c. HHpláti ohněm lásky k...;
guo calet tuventus F jímž (jehož krásou)
se rozchřívá, pro nějž jest nadšena; —
crimen caluit re recenti C obvinění pro
novotu ohnivě, živě bylo přetřásáno; ca
lebant nundinae Č kupčení ohnivě (hor
livě) bylo provozováno.

Cales, tum, f. Kaly, město v Kam
panii, proslavené výborným vínem (nyn.
Calvť). Oat.aaj. Calénus, a, um kalský.

calesco, eve, Ut, — |verb. inchoat. od
caleo) 1) otepleti, rozehřáti se, zaho
řeti, rozpáliti se: volucres medio ca
luere Caystro O ptáci (labutě) se ohřáli;
2) metar. (mysli) rozehřáti 8e, vzpla
nouti: mero c. HHvínem se rozchřáti,
rozjařiti; agitante deo calescimus O ní
time se, rozněcujeme se (láskou).

Caleti, orum (Caletěs, um) m. Kale
tové, kmen usedlý v belgické Gallii při
ústí Seguany Čs.

calfacio viz calefacio.
caliandrum (caliendrum), %, m. vy

soký účes (zhotovený z cizích vlasů);
paruka.

Calidius, římské jméno rodové; M.
Calidius, řečník a státník Cs.

calidus (ca!dus), a, um f[caleo] 1)
teplý, horký: agua calida nebjen ca
lida (calda) T teplá voda; 2) metaf.
ohnivý, horlivý; horkokrevný, prud
ký: c. redemptor H; c. tuventa H horko
krevný, vášnivý mládím; caldior est H
jest příliš zhorka nakvašený; calida con
stlla C ukvapené, nerozvážné záměry.
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caliendrum, 7, n. viz caliandrum.
caliga, ae, f. (šněrovaci) střevíc

(jenž sahal až na konec holenní kosti),
polobotka; zvl.vojenský střevíc,
škorně.

caliginosus, a, um [1. cal'go) po
chmurný, zachmuřený, zakaboněný;
zahalený v mrákotu, mrákotný, chmurný,
temný: c. nox H (o budoucnosti).

1. cali30, znis, f. (srov. kal, kalný;
xmAigskvrna) 1) temnápára, (hustá) mlha,
dým, mrákava: picea caligine tectus O
černým dýmem obestřeu, zahalen; c. atra
V černý mrak (prachu); guast per cali
ginem cernere Č pozorovali jakoby skrze
mlhu; 2) mrákota, temnota, temno:
oculis c. offunditur Ču mrákota se roz
lévá před očima, oči se zatmivaji, tmi
se v očích; res caligine mersae V věci
v mrákotu pohřížené; 4) metat. chmura
(doby): c. illorum temporum Č chmurné
ony doby (v obci). Odt,

2. caligo, re, dvi, atum 1) intrans,
býti temný, tmavý, býti zachmuřen,
zahalen v mrak: caligans nigra formi
dine lucus V háj temnicí se černou hrů
zou; mundus caligans Ču svět zachmu
řený; nubes hebetat visus et... caligat
V mrak temnotu Ššiři; metaf. býti slepý,
neviděti: ad cetera c. Ču k ostatním
věcem býti slepý, ostatnich věcí neviděti;
2) trans.zachmuřovati, haliti v mrak,
v temno, zastihovati.

Caligula, de, Mm.(vl. subst. deinin. od
caliga „škornička“| přezdívka Gaia Cae
8:w'a, syna Germanikova, jenž po TitUori
riovi dosedl na trůn T.

calix, čeis, m. [zÚÁič; oat. kalich] 1)
pohár, číše: calices stcerrveFHpoháry vy
prazdňovati; meton.feceeridi calices guem
non fecere disertun? H; 2) miska:
minor (calix) fabas, holus alter hube
bat O.

Callaicus, a, um kallaický:
O t j. Kallaikové (Gailaekové),
usediý v severozáp. Hispanii.

calleo, čre, ur, — [callum] 1) intrana.
míti tvrdou, mozolovitoukůži, míti mo
zoly: venae callent O žily tvrdnou; metaf.
zkušenosti otužen býti, míti zkušenost;
býti zkušený: usu c. L.3 2) trans.(ze
zkušenosti) znáti, věděti, rozuměti,
vyznati 8€ v něčem(algd; s inf.): dura c. L;
sonum digitis c. et aura fi dověšti po

hostis
národ
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souditi i na prstech £ sluchem; callet
pauperiem pati JHzná, dovede...

Callicratidas, ae, m. [KaAAinzoati
Óac) spartský vojevůdce.

Callicula, ae, f. hora v Kamnpanii
(nyn. Cajanello) L.

callidě, adv. [callidus] u) (v dobrém
smyslu)chytře, důvtipně, obratně: cal
lidrus interpretari T; B) (s příhanou)
chytře, zchytrale, lstivě, úskočně: c.
cogitare N osnovati chylré zámysly;
simultates c. nutrire T.

calliditas, tis, f. [callidus] mozol
nost; zkušenost, znalost; — spec. (G)
(v dobrém sm.) zběhlost, chytrost, dů
vtip: c. atgue prudentia Čj; c. et cele
vitas ingenit N; B) (s přihanou)chytrost,
zchytralost, úskočnost, ošemetnost:
c. foré T právnická zchytralost (při
soudním jednání na foru).

Callidromus, č, m. [KaAlidoouoc]
část pohoří Oity nedaleko Thermopyl L.

callidus, a, um [calleo] mozolovitý;
zkušený, znalý; — spec. (Z) (vdobrém
smyslu)zběhlý, dovedný, obratný, dů
vtipný, chytrý, důmyslný: callt
dum imperitus fraudavit? ČC;cal
ltda tunctura H dovedná vazba; (s dat.)
amici accendendis ojffensionibus callidi
T znali v podněcování k nenávisti; (s gen.)
militaris rei c. T' znalý vojenství; cal
lidi temporum T znalci časových po
měrů; (s inf.) čestudo resonare callida H
zručná, dovedná ozývati se; 3) chytrý,
zchytralý, Istivý, úskočný: gensnon
astuta nec callida TI'; c. incendendis
e/Fenstonidus T' obmyslný v rozněcování
pohoršení; c. lideralitas N vypočitavá,
zištná štědrost.

Callifae, rum, f. Kallify, město
v Samniu Z.

Uallimachus, 7, m. [KaAAiuaxoc),
Kallimachos z Kyreny, znamenitý bás
nik a diterární historik (v 3. slol. př. Kr.
v Alexandrii).

Calliopě, čs (básn. též -pěa, ae) f.[KaAhónm| „krásnohlasá“)| výmluvné
jméno ainusy epického zpěvu. Dle po
věsti byla matkou Orfeovou. — U básn. též
mnsa kteréhokoli druhu básnictví; meton.
píseň, báseň: guem mea C. laeserit O.

Calliphon, ontis [KaAlipoóv] a Cal
hpho, onis, m. řecký filosof, jenž hle
děl spojiti učení Epikureovcův o rozkoši
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(voluptas) 8 učením stoikův o mravnosti
(honestas) C.

Callipolis, is, f. [KaAAinzoArc] 1)
město na thráckém Chersonesu (nyn. Gal
lipoli); 3) aitolské město na Chergonesu
taurském L.

Callirhoč n. Calliroě, čs, f. [Kad
Aič0ó1 „krásnotoká“) dcera říčného boha
Acheloa O.

caliis, čs, m. f. (horská) stezka,
stezník; (lesní) pěšina: tter callium
Cu cesta po steznících; pl. meton.(horská)
stráň, pastvina: rara (praed.)per occul
tos lucebat semita calles V (jen) zřídka
temným hvozdem prosvitala stezka; nu
dae calles Ču holé stráně.

Callisthenes, is, m. [KaAhcdévns)
řecký přírodozpytec a dějepisec, vnuk
Aristotelův, provázel Alexandra Velikého
na jeho výpravě proti Peršanům CCtu.

Callisto, če, f. [KaAAarů „nejkrás
nější“] dcera arkadského krále Lykaona,
porodila Jovovi syna Arkada a byla od
Junony proměněna v medvědici. Když ji
jednou syn Arkas na lovu chtěl zabiti,
proměnil jej Juppiter v medvěda a pře
ložil matku i syna mezi hvězdy (velký
a malý medvěd) Ó. Viz Arctos.

callosus, a, um [(callum] mozolo
vitý, tvrdokožný: callosa ova H celá
vejce (mající skořápku — callum).

callum, 7, n. 1) mozolovitá, tvrdá
kůže; mozol; 2) metaf.otupělost, otuži
lost, otrlost: labor guasi c. obducit
dolori Č činí otužilým, otužuje proti bo
lesti.

1. calo, are, avi, dtum, [srov. clamo
xaÁo| volati, svolávati, vyvolávati.

2. calo, onis, m. vojenský vozataj,
záškodník, pakostník; vob.pacholek
u koní, štolba, kočí.

1. calor, óris, m. |caleo] 1) teplo,
horko, vedro, parno; = apeec.meďits ca
loridus IL uprostřed letních veder, upro
střed léta; c. ossa vreliguit V teplo
(životně) opustilo kvsti, mrůz projel kost
mi; 2) metaf.zápal, žár (lásky), horoucí
láska: trahere calorem O láskou vzpla
nouti; calores Aeoliae pnellae H žáry
lásky Sapfiny.

2. Calor, oris, m. řeka nedaleko Bene
venta L.



Calpurnius

Calpurnius, jméno rodu římského(gen8
Calpurnia), z něhož nejznámější jest ro
dina Pisonů; 1) Č. Calpurnius Piso,
konsul r. 180 př. Kr., navrhl zákon 0 ne
zákonném ucházení se o úřady (lex Cal
purnia de ambitu); odt.aaj. Calpurni
anus, a, um Kalpurniův: egučtesL
sloužící pod Kalpurniem; 2) L. Cu?pnr
nius Piso J*rugi, jenž jsa tribunem lidu
r. 149 př. Kr. navrhl zákon o vydirání
peněz (lex Calpurma de repetundis);
3) L. Calpurnius DBestia, tribun lidu
r. 121 př. Kr. S; 4) L. Calpurnius
Piso Caesonius, jehož dcera Calpurnia
byla manželkou Caesarovou; 5) L. Cal
purnius Dibulus, nevlastní syn M. Bruta,
jehož choť Porcia provdána byla po prvé
za M. Kalpurnia Bibula, soudruha Caesa
rova v konsulátě r. 59 př. Kr.

caltha, ae, f. žlutá květina; nejspíše
měsíček n. pampeliška V.

calumnia, ae, f. [m. *caluomnia od
zastar. calvor strojiti úklady, klamati]; 1)
(t. t. v mluvě právní) utrhání na cti, křivé
nařknuti, lživé obvinění, křivá, zlomy
slná žaloba; ošemetné vykládání zá
kona. soudní pletichy: calumniů litium
fundos petere C domáhali se majetku
soudními plelichami; calumniae condem
nari T; meton.pokuta, trest ply
noucí z dokázané křivé žaloby: čělo
twdicio calumniam non effugiet C; 2
ráb. klam a mam, úklad(y), úskok(y),
obmysl; překrucování, vykrucování:
calumniam culhibere Č užívati úskoků;
Arcesilae calumniae ČCsofismata.

calunniator, Oris, m. [calummor]
křivý žalobce, zlomyslný žalobník:;
překrucovatel práva.

calumnior, dri, atus sum [calumnia!
lživě,křivě viniti; pomlouvati, utr
hati na CL1 algm, pozd. alci.

Calva, ae f [srov.calvus] leb, lebka.
Calvinus, římské přijmení; T. Vetu

rtus Calvinus, konsnl r. 321 př. Kr.,
byl se svým soudruhem v úřadě konsul
ském i 8 vojskem sevřen od Samnitů
v sontěskách Kaudijských.

Calvisius, římské jméno rodové; 1)
C. Calvistus Sabinus, podvelitel Caesa
rův Cs; 2) C. Calvistus Sabinus. kon
sul r. 26 po Kr., skončil za Kaliguly
sebevraždou T.

calvitium, 17, n. [caloms] pleš.
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1) calvus, a, um [srov.calva] lysý,
holohlavý,plešatý.

2. Calvus [, Plešik“] římské příjmení;
C. Licinius Calvus, vrstevník Ciceronův,
básník a řečník.

1. calx, cis, f. (a m.) [yd/AiS; něm.
Kalk z lat.) 1) vápenný kámen, vápenec,
vápno; 2) meton. cíl v závodišti váp
nem pobilený: adď carceres a calce revo
cart C od cile závodiště zase k jeho vý
chodišti, od konce k začitku býti po
volán.

2. Calx, cis, f. (am.) pata: ferrata
c. V mata ostruhou opatřená, ostruha;
calcemgue terit tam calce V tře nohu
svou o nohu odpůrcovu, jest mu v pa
tich, v patích za ním běží; certare
pugnis calcibus C rukama nohama (srov.
zrůě zdi Aúš); (0 zvířatech)kopyto: cal
ces remittere N vyhazovati zadníma no
hama; calce petere FH útočiti kopytem;
(guadrupes) calcibus auras verberat V
předníma nohama.

Calycadnus, %, m.
v Kilíkii.

Calydon, ončs,f. [Ka4vóov] hlavní
město Aitolie, sídlo krále Oinea (nyn.
zl don). Odt. adj. a) Calydonis, zdis,

kalydonská; subst. Kalydoňanka
— Deanira) O; 4h) Calydonius, a,
um kalydonský, aitolský: amnmisO
(— Achelous); heros Ó (— IMeleager);
Calydonia regna Ó o říši, kterou v Apu
li založil Diomedes, vnuk Oineův.

Calymne, čs, f. malý ostrov v aegej
ském moři poblíž Rhodu Ó.

Calypso, us,f. [KaAvyo] dcera Atlan
tova, nymfa na ostrově Ogygii, u níž
Ulixes prodlel sedm let.

camava viz camera.
Camarina (Camerina), ae,f. [Kaua

otva) město na jižním pobřeží sicilském.
Cambůnii montes, kambunské po

hoří, tvoří přirozenou hranici mezi Make
donií a Thessalii (nyn. Voluzza).

Cambyýses, is, m. 1) otec staršího
Kyra; 2) syn staršího Kyra a nástupce
jeho.

camella, ae, f. (subst.demin.od camera]
číše,

camelus, 7, m. [xd1unAos]velbloud:
dromades cameli Ču dromedáři.

Caměna, ae, f. 1) pěvkyně, bohyně
zněvu, Kamena; Musa, Uměna; 2) meton.

řeka a předhoří
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zpěv, píseň, báseň: prima, summa b) ovičištěm mládeže; oat. campestria
c. H arma H tělocvičné nářadí; subst. Cam

camera (camara) ae, f. [xaudoa;
něm.Kammer s lat., č. komora z něm.) kle
nutí, klenutý strop; sklepení; = spec.
lehká loď, barka pontská (překlenutá) T.

Cameria, ae, f. a -ium, i, n. 8a
binské město v Latiu. Odt. adj. Cameri
nus, a, um kamerijský, z Kamerie.

Camerina viz Camarina.
Camerinum, 7, 2. město v Umbrii (nyn.

Camerino). Odt.adj. a) Camers, tis ka
mertský; subst. Camertěs, tum, m. Ka
merfané; b) Camertinus, a, um ka
mertský.

Camillus, příjmenív rodě Furiů (gens
Wuria). zv. M. Furius Camillus, jenž.
dobyl Vej; vítěz nad Gally r. 390 př.
Kr.; —(v plur.)Camilli mužovéjako Kamil
lu83 metaf. novus C. L nový K. (zachra
nitel vlasti); — Camilla, ae, f. decra
krále Volskův Metaba, pomáhala Turnovi
v boji proti Aeneovi V.

caminus, 7 m. |xduivoc; něm.Kamin
z lat., č. komín z něm.) 1) pec; krb; = spee.
výhe ň (Vulkanova n. Kyklopů): Cyclop um
educta caminis moenia V hradby zdělané
ve výhni, v kovárně, v dílně Kyklopů; 2)
meton.oheň: oleum addere camino H
oleje přilévati do ohně.

Camirus, 7, m. [Kdnuerooc) bohatýr
ctěný na ostrově Rhodu, zakladatel stejno
jmenného města tamže C.

Camisarés, is, m. otec Datamův MN.
Campania, ae, f. [? campus rovina]

Kampanie, úrodná krajina ve střední
Italii. Odt.adj. Campanus, a, um kam
panský: urds V; coloma C. (— Ca
pua); ČC.morbus FH nemoc v Kampanii
rozšířená, která hyzdila obličej bradavi
cemi; Campana supellex H (laciné) hli
něné nádobí (z kampanských továren);
subst. Campanií, orum, m. Kampanové.

campester, -stris, -stre [campus]
plochý, na rovině (ležící), rovinatý:
c. tter L pochod rovinou, po rovině;
hostis c. L bojující v rovině; loca cam
pestria místa plochá, rovina; munitiones
Cs hradby na rovině; Seythae c. H
stepní; subst.campestr va, tum, n. ro
vina, kraj; = spec.jsoucí, konaný na ro
vině, na poli Martově (v Římě). Pole
Martovo bylo a) místem volebním; odt.
gratia campestris L vliv při volbách;

pestre, s, n. zástěra, podpáska,hace
(nošená zvl. při hrách tělocvičných; též
za letního parna místo tuniky pod togou).

campus, č, m. 1) ploché pole, ro
vina, pláň, planina, niva, luh, úhor:
guod campt (gen. guantit.) esť L co roviny
jest, celá rovina; — (zorané, oseté) pole:
opimi atoue uberes campi C; širé pole
ku svádění bitvy (odt. něm. Kampf boj):
credere campo V důvěřovati boji v ši
rém poli; 2) metať.plocha, pláň: campt
lati ačrts V širé nivy vzdušné; campi
hguentes V tekuté pláně (— moře);
camp? salis V pláň, hladina mořská; =
spec.FOVÍNA,pole Martovo (v Římě při
Tibeře), na němž konány a) komitie cen
turiátní, odt.— komitie, volby: descendat
in campum petitor H; dies campi C
den voleb; Bors domina cempi; cam
pum corrupit L sněm (volební) porušil,
podplatil voliče; c. aget gemitus V pole
(Martovo), davy lidu (římského tam shro
mážděné) povedou nářky; b) shromaž
diště lidi cvičících své síly, bavících se
hrou a procházkou: apricum odit cam
pum H; metaf.(širé) pole, obvr (čin
nosti), rejdiště: hic tantus c.

Camulodinum, ž, n. město v Britan
nil (nyn. Colchester) T.

camur, a, um [srov.camera) sklenutý,
dovnitř zahnutý.

Canace, čs, f. [Kaváxr] dcera Aio
lova

Canae, drum, f. Kany, pobřežníměsto
v Aiolidě, proti Lesbu L.

Canache, čs, f. [xavaxů himot] vý
mluvné jméno psa Ó.

canalis, s, m. [canna třtina]trouba,
koryto, žlab, stoka, kanál: arundinet
canales V trubky rákosové.

Canastrum, ž, n. jižní výběžek polo
ostrova pallenského. Odt. adj. Canastrae
us, a, um kanasterský: C. promun
tortum L.

cancelli, orum, m. [subst.
cancer, crt Mříž, což povstalo dissimilací
z carcer)| 1) mříže, mřížoví, mřížový
plot, přepažení, zábradlí; 2) metaf.meze
(někomu uložené).

cancer, cri, m. [srov. xaoxivoc) 1)
rak; 2) metaf.znamení, zhvězdění raka
ve zvěrokruhu, v něž slunce vstupuje za

demin. od
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letního slunovratu (21. června); odt. meton.
jih: čer cancri dbracchtavidiť O; parno,
úpal; 8) rak, rakovina.

Candávia, ae, f. hornatá krajina v Il
lyrii.

candela, ae,f. [candeo]voskovanýpro
vazec, vosková (lojová) svíce, svíčka.

candelábrum, č, n. [candela]) nosič
svíček; svícen (kandelabr).

candeo, čre,už, — býti běloskvoucí;
(bělostně) skvíti se, zářiti, lesknouti se;
part. candens, v platnostiadj. běloskvoucí,
zářivý: c. elephantus V (— slonová kost);
sara candentia H £ j. křídové skály;
villa c. H mramorem zářící (t.j. z bílého
mramoru); subst.neutr.candentia, tum běl:
de candentibus atra facere Ó z bilého
učiniti černé; — spec. (do běla) žhavý,
řeřavý, rozpálený: candenti carbone
capillum adurere C.

candesco, ere, candu%, — rozzařovati
se, zastkvívati se (bílýmleskem);=
spce. (do běla) rozpalovati se, řeřavěti:
ačy canduit Ó.

candidatus, a, um oděnýbílou togou,
bile oblečený; subst.candiddtus, %,m.
uchazeč o úřad, kandidát (poněvadž
uchazeči odívali se togou běloskvoucí
barvy): c. consulatůs L o konsulát.

candide, adv. [candidus) 1) jasně
bíle, sněhobíle; 2) metaf.upřímně, po
ctivě.

candidulus, a, um [adj.demin.od can
didus) jasně bílý, běloskvoucí.

candilus, a, um [candeo) 1) bělo
skvoucí, sněhobílý, (jasně)bílý:
c. toga CL běloskvoucí toga uchazečův
o úřady; c. dbarda V střibrný (bělavý,
šedý) vous; c. turda O dav bíle oděný;
c. sententia O hlas osvobozující (bilým
hlasovacím kaménkem); c.ferrum Ču bilé
železo, cín (?); 2) leskem zářící, skvoucí
se, zářivý, jasný (0 zářnékráse): C.
Mata V; c. dies H jasný den; 3) metať.
a) (o slohu) jasný, průzračný: c. genus
dicendi C; b) (o smýšlení a povaze) čistý,
ryzí, bezůhonný,poctivý, nestranný;
ušlechtilý, šlechetný, upřímný,srdeč
ný: c. tudec H; animae candidiores H;
e. tngentum IM; ©) veselý, bujarý, utě
šený, radostný, příjemný, šťastný: c.
kora O; c. fatum O

candor, čris, m. [candeo) 1) (zářicí)
hělost; vůb.jas, záře, lesk: candore
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notabilis ipso O patrná již svou bělosti,
jasem (o mléčné dráze); 2) metaf. čistota
smýšlení, nelíčenost, ryzost, upřímnost,
poctivost: animc.

Cáněns, entis, f. (vl. part. praes. act. od
cano „pěvkyně“] italská nymfa, dcera
Janova a Veniliina O.

canens viz caneo.
caneo, ére, —, — [canus] býti bělo

šedý, bělavý, sivý, šedivý: ager cůne
bat aristis O pole bělalo se klasy: zvl.
part. cánens, entis (== canus): bělošedý,
bělavý, šedý: oliva O (vzhledem k šedo
zeleným listům); gelu O šedý mráz (po
krývající věci jiním); colla canentia O
šije pokrytá pěnou, zpěněná; c. senecta V
stříbrošedé stáří; canentia lumina V
hasnoucí zrak (0 umírajícím).

canephoros, ž,f. [%xavrpóooc] dívka
nesoucí košík; v plur. caněphoroe divky
athenské, které při náboženských průvo
dech slavnostních nosily v nádherných
košících na hlavě posvátná nářadí.

canesco, ere, —, — [verb. inehoat. od
caneo)j šedivěti, bělati; — spec. stár
nouti.

Cang1 viz Ceangi.
canicula, ae, Í. [subst.demin.od canis)

vl. malý pes, psík; (ve hvězdářství) psí
hvězda, Sirius (vychází ráno ke konci
července, odtud horké „psí dnt“).

Cánidia, ae, f. stará mastičkářka, již
Horatius pronásleduje jako travičku; pravé
její jméno bylo prý Gratidia.

Caninefátčs, viz Čanntnefates.
Caninius, římské jméno rodové; Č.

Canintus Rebilus, legát Caesarův Cs.
caninus, a, um [canis] pal.
canis, is m. f. [srov. XŮCV, gen. XU

vóc) 1) pes: multa c. H smečka psů;
spec. tuleň; 2) metaf. A) /< přihanou 0 U
dech) pes, kousavý, jízlivý člověk; sli
dič; patolizal; |) (ve hřev kostky) nej
špatnější vrh; ©) (ve hvězdářství)— ca
nicula (v. t.).

canistrum, 7, n. [xávaoroov) (jen
v plur.)pletený košík, košíček (na ovoce,
dary obětní a p.).

canities, či, f. [canus] 1) šedost, še
divost: c. capitum Cu šedivé hlavy;
2) meton.šedivé vlasy, šediny, stříbrný
vlas (stáři): Charon, cut mento c. iacet
V; stůáři.



canna

canna, ae, f. (xávva] 1) třtina,
rákos, sítí: cannae flerae Ó věnec
z rákosí; 2) meton.(v plur.) pastýřská píš
ťala (zdělaná ze stébel rákosových ne
stejné délky), syringa.

Cannae, drum,f.Kanny,městov Apu
lii, proslulé porážkou Římanů r. 216 př.
Kr. (nyn. Canne). oat. adj. Úannensis, e
kanenský.

Canninefates (Caninefates), tum, m.
Kanninefati, batavský národ, bydlící
v rýnské deltě; adj. ala Canntnefas T
četa Kaninefatů; Canninefas tumultus Ť'
vzpoura Kaninefatů.

cano, ere, ceceni, cantatum [srov.4
vaxt chřest, hlahol) vydávati melodický
zvuk, melodicky zníti; I intrans. 1) (hla
sem) zpívati, pěti: lČapides movere ca
nendo JH zpěvem; lunam deďucere ca
nendo O měsíc s nebe stáhnouti kouzelnou
písní, kouzelným říkáním; aď tibicinem
(tibiam) c. Č při flétně zpívati; = spec.
o zvířatech: (0 kohoutu) kokrhati; (o vráně,
krkavci) krákati; (o sově, kulichu) houkati;
svov."anae cecinere guerelam O žáby
skřehotaly stesk ; 2) (nástroji) u) (o lidech)
hráti, pískati: symphoniacanit
hudba hraje; c. fidibus C hráti na lyru;
arundine c. O pískati na píšťalu; re
ceptui c. CL troubiti k ústupu (srov. též
JI 3)); B) (o nástrojíchsamých) zníti, za
zníti, zvučeti, zazvučeti: tudae cornu
ague cecinerunt L; signa canunt L
znamení troubou daná se ozývají, trouby,
rohy zní; repente a tergo signa c. ©
znamení (t. polnice) zaznívala; classicum
canit L znamení k útoku se vytrubuje,
dává (srov. též IT 3)); IT transit. 1) zpí
vati, pěti něco:carmen c. zpívati, pěti
píseň; (ale též) skládati báseň; carmen
auxiliare canit O (kouzelnou) píseň po
mocnoupěje,odříkává; Fama facta atoue
infecta canens V zvěstujic, rozhlašujíc;
funont cane vota V slib Junoně učiň
(slavnostními slovy); — spec.opěvovati,
(zpěvem, písní) slaviti, oslavovati: Her
culem canunt T opěvají, oslavují písní;
arma virumague cano V; regum facta
c. H; Galli canentes Caesarem H' vola
jíce slávu Caesarovi; 2) (o věštbách)pěti,
prorokovalti, věštiti, přenes.předná
šeti): horrendas canit ambages V hrozné
věští zahady; mihi multi canebant sce
tus V prorokovali zločin; veraces ceci
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nisse (Parcae) HHParky pravdomlavné;
ut haec c. dii immortales viderent ur C;
anser Tallos adesse canebat V zvěsto
vala (jako nějaký věštec); 3) (t. t. voj.)
tubictnes signa c. tubet S troubiti k útoku;
bellicum c. ČL troubiti k boji; classtcum
c. CsT (znamení vojenské) troubiti (aby
vojíni se shromáždili), troubiti vzhůru:
(vásn.) tuba canit commissos ludos V
dává znamení (k) početí her; receptus
c. O (= receptut c.) troubiti k ústupu,
k odtoku.

Canopus, ž, m. město při západním
ústí nilském, pověstné rozmařilostí; meton.
(rozmařilí) obyvatelé jeho.

canor, Oris, m. [cano)] (jen básn.) zpěv;
zvuk.

canorus, a, um ([cano) zvučný,
hlasný; zpěvný, libohlasý, libo
zvučný: c. aves V zpěvaví ptáci; c. ales
H (= zpěvná labuť); subst.canorum, 7,
n. libozvučnost, lahoda (hlasu).

Cantaber, dri, m. Kantaber; též koll.
C. bellicosus H; obyč.v plur. Cantabri,
orum Kantabrové, bojovnýnárod na
sev. pobřeží Hispanie. Odt. aaj. Canta
bricus, a, um kantaberský.

canterius víz cantherius.
cantharis, idďis,f. [xavďagic] pu

chýřník lékařský, španělská moucha
(jedovatá).

cantharus, 7, m. [xdv9aeoc) kon
vice 8 dvěma dlouhými obloukovými
uchy, z níž naléváno víno do menších
pohárův.

canthčrius, čt, m. [xavďýdioc) va
lach.

canticum, ž, n. [cano] 1) kantikum,
monodie, samozpěv, jehož obsah herec
pantomimicky znázorňoval, kdežto zpěv
přednášel zpěvák (cantor) k průvodu
flétny (podobno nyn. melodramatu):
agere L zpěv mimicky provázeti; 2) váb.
zpěv, píseň.

cantiléna, ae, f. [canto] 1) známá,
stará písnička; 2) metaf. (s příhanouo řeči
častoopakované)stará písnička.

cantio, dnis, f. [cano])zpěv;
zelný zpěv, říkání.

cantito, Gre |verb. freguent. od canto)
často zpívati.

Cantium, i, n. jihovýchodní kout
ostrova Britannie proti Gallii (nyn.Kent)
Cs.

kou



cantiuncula

cautiuncula, ae, f. (subst.demin.od can
tio) písnička.

canto, re, dvi, datum [verb. intens.
od cano) I intrans. 1) (hlasem)zpívati:
cantando victus V ve střídavém zpěvu
překonán, podlehnuv; = spec. (0 zvířatech):
galli cantant Č kohouti kokrhaji; 2)
(nástroji) (©) (o lidech)hráti na... (abl.):
tibiis c. N pískati na flétnu; structis c.
avenis O; DB)(o nástrojích samých) zníti,
zaznivati, zvučeti: cantabať tibia ludis
O; HI transit.1) zpívati, pětij básniti
něco: c. Catullum FHzpívati, omilati písně
Katullovy; gut Pythia cantat tibicen FH
kdo o závod na flétnu píská při hrách
pythijských, kdo ve hrách pythijských zá
vodí jako pištec; — spec. G) opěvovati,
(zpěvem, básní) slaviti, velebiti: dum
meam canto Lalagen II; cantatus Áchil
les O opěvaný, slavený; (s příhanou)čota
cantabitur urde FI po celém městě v (po
směšných) písničkách bude přetřásán, te
pán; 3) říkati píseň kouzelnou, slova
kouzelná, očarovati: carmen canta
tum Ó kouzelné říkání, zaříkávání; can
tatae herbae O očarované, kouzelné by
liny; srov.cantando rumpitur anguis V
písní kouzelnou puká had.

cantor, čris, m. [cano] 1) zpěvák;
c. Apollo H pěvec Apollo (jako citha
roedy; spec. zpěvák v kantiku veselohry:
donec ©. „vos plaudite“ dicat I až
řekne herec; 2) metaf. A) pochlebný vy
chvalovatel: cantores Euphorionis C;
b) odříkávatel: c. formularum C.

cantus, zs, m. [cano) zněni; 1) (©l
dech) zpívání, Zpěv; píseň; — spec. (0 zví
řatech): c. corvě C krákání; gallorum C
kokrhání, zpěv kohouti; (o sově) houkání;
(o křepetce)tlukot; 2) (o nástrojích) zvuk(y),
hudba, hra: čubarum c. V zvuk, hlas
trub; čruci cantu deterritus Cu děsným
zvukem (trub) odstrašen; 3) kouzelná
píseň, kouzelné říkání, slova kouzelná.

Canulčius, jméno plebejského rodu
římského; zvl. ČC.Canuleius, tribun lidu
r. 445 př. Kr., původce zákona, jímž se
dopouštěly právní sňatky (conudtum) mezi
plebeji a patricii.

CAUUS, a, UM [m. *cas-nu8; srov. CGS
mar (v nář.Paelignů) stařec) 1) šedý, še
divý, šedavý, bělošedý, popelavý: ca
nae aguae O zpěněné vody; c. seges O
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bělavé osení; zvl. cant capillt (neb s vý
pustkoupouze) cn? šedivé vlasy, šediny:
falsi cani O; 2) metar.šedý, starobylý,
prastarý; ctihedný, velebný: c. Ve
sta V.

Canusium, čž, n. město v Apulii, je
hož obyvatelé mluvili řecky a oskicky
(nyn.Čanosa). Odt.aaj. Canusinus, a, um
kanusijský; subst.Canusinus, %,m.
Kanusian, obyvatel Kanusia: Bilinguis FH.

capácitás, atis, f. [capax] 1) schop
nost moci v sebe něco pojmouti; 2) meton.
prostor.

Capanéris, ei, m. [Ka-raveúc) jeden
ze selmi bohatýrů bojujících před The
bami, Byl od Dia bleskem usmrcen.

capáx, acis, adj. [capio] 1) schopný
mnoho pojmouti, prostorný, objemný,
velký: c. urna JH; moles tam c. T bu
dova tak prostranná; insula magnae se
dis haud c. Ču ne dosti prostranný pro
velké sídlo (město); (homo) cibi vinigue
capacisstmus L jenž snesl mnoho jídla
1 vína; silný, náramný jedlík i piják;
2) metaf.obsáhající, obsáhlý; schopný
něčeho, k něčemu, Ghůpavý: (absol.) č ge
nium c. O obsáhlé, velké nadání; (s gen.)
aetas honorum nondum c. T věk ne
schopnýještě hodností; c. tmperti (prin
cípis loci) I' schopný vladaření, vlády;
antmal mentis c. O tvor schopný roz
umu (o člověku); solam Augusti mentem
tantne molis capacem (fuisse) T že
pouze duch Augustův obsáhl (dovedl ob
sáhnouti) tak velikou spoustu (o vládě);c.fortuitorummareT nicvsoběne
skrývá tolik náhod; capacta bonae spet
pectora Ču daše vnímavé pro dobré
naděje.

capědo,inis.f.[capislobětní miska.
capeduncula, ae, f. [subst.demin.odca

pedo) obělní mistička.
capella, ae, f. [subat.demin. od capra)

1) kozička; 2) metaf. (hvězda)Koza:
Olenta c. O (v souhvězdí Vozky).

Capeua, ae, f. město v Eltrurii. Odt.
adj.a) Capenás, dtis, kapenský; subst.
Capenates, tum, m. Kapeňané; b) Ca
penus, a, um kapenský.

caper, pri, m, [srov.xGIr00G kanec)
(se změněným významem) kozel.

CADEsso, ere, Tvě(7), Zťum [verb. desid. od
capto|1) horlivě chápati 8e čeho,po
jímali co falad): corde c. básn. u C; 2)



Capetus

metaf.a) chvátati, usilovati, dospěti ně
kam; snažiti se oč, pachtiti 86 po něčem:
c. Italiam V; oras V; tuta capessunt V
octnou se v jistotě (v bezpeči); pars tur
res capessat V ať vstoupí na věže; b)
horlivě chápati se něčeho,horlivě bráti
na sebe, podstupovati něco(alad): Bu
gnam c. L dávati se v boj; fugam c.
L (chutě) dávati se na útěk; pericula
c. L podnikati, podstupovati; regna c. V
uvázati se ve správu říše; čussa c. V
chipati se rozkazů, vykonati rozkazy;
magistratum c. Ť nastupovati na úřad;
c. provincias T uvazovati se ve správu
provincii; rem pudlicam c. vstoupiti na
dráhu politickou; ale capessite rem pu
blicam S ujměte se obce, vlasti; c. accu
sationes T prováděti žaloby; c. caert
montas T obstarávati náboženské obřady;
tustittam c. T dbáti spravedlnosti; noc
tem c. T noc tráviti.

Capetus, 7, m. král albský L.
Caphareus (Caphéréus), et, m. [Ka

Enoeisc) mys na jihových. konci Euboie,
kdež se ztroskotalo loďstvo Řeků vrace
jících se od roje; meton.perpetimur
Capharea O zakoušime pohromu (loď
stva) u Kafarea. Oat.adj. Capháréus, a,
um Kafarejský.

capillatus, a, um [capillus]vlasatý.
capillus, ž, m. [capuť] (v sing. koll.

4v plur.)vlas, vlasy, kadeř, kadeře: htems
cana capillos (ace.vztah.)Ó zima se sněho
bilými vlasy; též vous, vousy: Diony
stus sidi aduvebdat capillum Ú.

capio, ere, cépi, captum
I 1) jimati, bráti, chápati, popadati;
chápati 8e€(algm; algd): arma c. chápati
se zbraně; cčdum c. © pojíštis srov. som
num c. usnouti; moderamina navis c.
O chopiti se řididla lodního (= kormi
dla); — spec. (o místech) zanjímati, zabí
rati, obsaditi: montem; locum; — (m
místo)doraziti, dostati se, dostihnouti:
portum; insulam doplouti k...; čerras
aves c. videntur V že doletují, snášejí
se k zemi; 2) metať.(jednání) chápati
se, uchopovati, před se bráti: occastonem
(tempus) c. LC; ex consiliis hostis co
natůs c. L podle záměrů nepřátel zaří
diti své podniky (své kroky); coniectu
ram c. Č dohadovati se, domýšleti se;
tnitium c. C počinati se; er (de) alga
re exemplum (documentum) c. bráti si
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příklad; fugam c. Cs dávati se na útěk;
consiltum c. konati úradu, raditi se;
pojímati záměr (úmysl); osnovati, kouti
záměr (obmysl); zůstávati na něčem, unií
niti si, odhodlati se, rozhodnouti se (ně
jak); capite orgia mecum V slavte orgie
se mnou; oddejte se opojným radován
kám se mnou; — spec. (úřady) na se vziti,
převzíti: magistratus CS; honoresC;
regnum ab algo 0;
II (za jistým účelem) bráti, vybrati, vy
hledati, zvoliti (8i): locum casťris ido
neum Čs; anfractum viae c. N. voliti
zacházku; prospectum ad urbem c. L
rozhled na město si zjednati; (s dvojím
aec.) Aunc cape consiliis soctum V to
hoto si vezmi za účastníka porad, přibeř
na poradu;
III 1) (osoby, věci) bráti, odnímati,
(u)chvátiti,(po)lapiti,chytati, zajímati,
loviti: capti (— captivi) zajatci; prae
das c. kořisti uloviti, kořistiti, loupiti;
navem c. O (po)lapiti loď; id (lumen)
cepisse manu O že oko (lstí) odcizil
(srov.IV 2) B)); (obr.) rem pudlicam c. S
uchvátiti vládu obce, opanovati stát; poe
nas verborum c. (— sumere) O ztrestati
slova, pomstiti se za slova; == (0 místech)
vzíti, dobýti, zmocniti se: castra; ur
bem; Troia capta H po dobytí Troje;
(se slovní hříčkou)Graecia capta fertim
victorem cepit F Recko pokořené poko
řilo, podmaněné podmanilo; 2) metať.a)
(o síle tělesné; jen v pass.) býti chycen,
ochromen: capti auvibus et oculis L
(jsouce) ohlušeni a oslněni; auribus cap
tus C ohluchlý, hluchý; pedibus (mem
dris) captus CS ochromen na nohy; ca
put leto captum V hlava smrti stižemů,
zachvácená; (o síle duševní) menfe esse
captum ČCrozumem býti pominulý, býti
ztřeštěný, na hlavu padlý; captus animi
(lokativ) L I na rozumu pomatený; b)
(mysl)jímati, dojímati; uchvacovati;
(při)vábiti, zvábiti; (při)poutati: se
natum meťtuscepit L; nos laudis satie
tas cepit Ču nás jala sytost slávy, jsme
nasycení slávou; udi periculum guenm
gue ceperat S zastihlo; aures, lumina
c. O sluch, zrak poutati, vábiti; comi
pendio capti Čs (jsouce) zaslepení výděl
kem; capti (sunt) dolis V oslepeni; =
spec. (s příhanou) polapiti někoho, získati;
podskočiti, přelstiti, oblouditi, okla
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mati: legatos plerosgue capit (Iugur
tka) S lapí, získá (pro sebe); hac (ratt
one) egercitůs c. Čs timto způsobem voj
ska obelstiti; errore capt L; amicitiae
imagine c. Oj — zvl. často part. captus
(byv, jsa) jat, dojat, překonán, sveden,
okouzlen, zváben, zaslepen, podskočen;
IV (přijimajicod jiného) bráti (= accipere);
1) přijimati, obdržeti, dostávati
(alad ab algo n. ex re): praemia c. V získati
odměny ; (s dvěmaace.)vaccam praemia c.
Ó kravici za odměnu, odměnou dostati;
honorem c. docházeti pocty; = spec. U)
(penize)bráti, dáti se podplatiti: guos
pecuniae captae accersebat S z úplatku
poháněl (na soud); (3) (o důchodech)bráti,
vybirati: stipendium Čs; 2) metaf.
bráti,obdržeti, dostávati; alter ab
undecimo me tam ceperat annus V první
po jedenáctém mne obdržel rok (t.j. byl
jsem ve dvanáctém roku života); fruc
tum oculis (dat.) c. N miti požitek pro
oči, zrakem se pásti (na něčem); cape
dicta memor V vštěp 8i; — spec. a)
(radost, žal) míti, pociťovati: voťlup
tatem: laetitiam ex alga ve; pro me
cepisse ttmorem V že za sebe pocitil
jsem strach; dolorem c. rmoutiti se; de
trimentum c. škodu vzíti, utrpěti; infa
miam c. Čs hanbu (si) utržiti; G) (pro
měnou)dostati, vzíti na sebe: formam;
novas figuras Oj lumen c. O dostati
světlo, zazářiti; duritiam c. O tvrdnouti;
V (o prostoru)1) v sebe bráti, pojimati,
obsáhnouti něco: míti místo pro něco:
non captet tuus venter plus ac meus Fl
nepojme; officium populi vix capiente
domo Ó an dům stěží pojímá úslužný,

Zdvořilýlid; portae non capiebant funeraO nemohlypojmouti,nestačilypo
hřbům; onera c. L pojmouti náklad (0 člu
nech);populi, guos Achata cepit O v sebe
pojala, chová; tn formam, guantam ipsa
capit (zabírá), reďducit O; tram non ca
pit ipsa suam O nemůže pojmouti, vměst
nati (do hrudi) velikost hněvu, hněv ne
veide se do hrudi; nec captunť (— non
continent) inclusas pectora jlammas O
hruď nestačí pro plamen (lásky), jejž
v sobě chová; nec tam se capit unda V
a voda (vroucí) nemůže se již udržeti
(v kotli), var vystoupne; (obr.)nec te Trota
capit V nemůže tě pojmouti, jest pro
tebe (příliš) malá; guae (se. gloria) víx
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caečo capi potest ČCkteréž ani nebe ne
může pojmouti; 2) metať.4) pojmouti něco,
stačiti, býti přiměřenněčemu;míti sílu,
býti s něco: cepisset genttor st Phai
thonta Merops O kdyby Faěthontovi byl
stačil; magnitudinem c. Ču. velikosti
býti přiměřen;guanta (promissa) tpstus
fortuna capiebat Cu sliby, které s jeho
stavem se srovnávaly; concupiscis, guae
non capis Ču toho žádáš, seč nejsi;
guidguid mortalitas c. poterat Ču co
lidská přirozenost mohla vykonati, seč
byla; sapientiam c. Ču býti schopen
moudrosti; c. nomen Ču snésti jméno,
býti hoden jména; hb) (v ducha) pojímati,
duchem obsáhnouti, chápati, vystiho
vati, rozuměti: Viď spes suas antmo
cepit O duchem neobsáhne, netuší veli
kosti svých nadějí; veram speciem Ro
mani senatus c. L.

capis, čďis, f. [srov.capedo| miska,
číše 8 uchem, zvl. obětní.

capistro, are, dvě, datum[capistrum]
dáti ohlávku: tigres capistratae O
mající ohlávku, s ohlávkou.

capistrunm, č, 2. ohlávka, náhubek.
capital, alis, n. [vl. subst.neutr. adj. ca

pitalis; pův.capitale] úhlavní, hrdelní
zločin (trestaný ztrátou hrdla neb ob
čanství): nojč. C. esť, St... n. s inf. jde
o hrdlo.

capitalis, e [caput] 1) týkající se
hlavy, hrdla (— života), při čem jde
o hlavu, hrdelní, úhlavní: res c. věc,
zločin hrdelní; noza c. L zločin hrdelní;
c. supplicium Cu trest hrdelní, poprava;
2) metaf.a) život ohrožující, úhlavní;
záhubný, zhoubný: c. hostis ČCúhlavní
nepřitel; c. odtum Č úhlavní, smrtelné
zášti, záští na život a na smrt; dra c.
JH; c. pestis C zkázonosný jed; c. ora
tio C; b) (týkající se hlavy jakožto sídla roz
umu)hlavní, znamenitý, výborný: c.
ingentum Ó.

Capiťinus, a, um kapitijský (od
města Capitium na Sicilii) Č.

1. capito, onis, m. [caput] hlaváč.
2. Capito, onis, m. (v. Hlaváč) pří

jmeni římské.
Capitolinm, čř, n. [stov.caput] hlavní

místo; 1) (v užšímvýznamu)Kapitolium,
jihozápadní výběžek (homole) vrchu kapi
tolského (mons Capitolinus) 8 proslave
ným chrámem trojice božstev, t. Jova,



capitulátim

Junony a Minervy (u basniků za příčinou
metrickou Často v plur.); 2) (v širším významu)
vrch kapitolský, i se severových. vý
běžkem, na němž stál hrad (are) (nyn.
Campidoglio). Odt.adj. Úapitolinus, a,
um kapitolský.

capitulátim, adv. [(capitulum]ve hlav
ních věcech, (jen) zhruba, stručuě.

capitulum, %,». (subst. demin.od caput]
hlavička, hlavice.

Cappadox, docis, m. (Kazndáó08)
Kappadok; obyč. v plur. Cappadocés, um
Kappadokové. Odt.adj.Cappadocius,
a, um kappadocký; subst.Cappadocia,
ae, f. (ae.terra) Kappadokie, krajina
v jihovýchodní Malé Asii.

capra, ae, f. [caper] 1) koza: fe
rae caprae V (snad) kamzici (n. kozo
rožci); 2) metar. hvězda (=—Capella v. t.)
Koza; 3) meton zápach kozí (kozli),
kozina: olidae caprae H.

Caprae (Capreae) palis, Kozi mo
čál, místo na poli Martově, kde dle po
věsti Romulus zmizel LO.

caprča, ae, f. divoká koza, srna,
srnka; Capreae palus vizČaprae palus.

Capreae, arum, f. [w. Kozí ostrov)
Kapreje, ostrov kaprejský u pobřeží
kampanského (nyn. Čapr?).

capreolus, Z, m. [subst. demin. od CG
preus srnec) 1) mladý srnec, (srněí) ko
louch; 2) metať. (ve stavitelství) podpěrka,
záporník, krokev Cs.

capricornus, %,m. [caper-cornu] (sou
hvězdi,znamení)kozorožec.

caprificus, č, f. [caper-ficus] vi. kozí
fik; planý fik.

capri-Zenus, a, um [caper-gigno] z ko
zího rodu, kozorodý, kozí.

caprinus, a, um [caper] kozí; (přisl.)
rigaré de lana caprina H hádati se
o kozí chlup (my: o komáři sádlo), t J.
o malichernost.

capri-pěs, pedis, adj.[caper-pes) kozo
nohý, kozlonohý: satyri H.

l. capsa, ae, f. [srov.capto pojimati
v sebe| (kovové)pouzdro, schránka
přenosná na listiny, spisy a p.

2. Capsa, ae, f. město v Africe na
západ od Malé Syrty (nyn. Gafsa v Tu
nisu). Obyv.Uapsenses, čum, m. Kap
sané.

Latinsko-český slovník.

177 capto

Capta, ae, f. Zajatka, Zajatkyně,
příjmi Minervy, jež měla chrám na vrchu
Caeliu Ó.

captátio, dnis, f. [capto] lapání, chy
tůni; jen metaf, c. verdborum C slovičkář
ství, puntičkářství.

captátor, čris, m. [capto) kdo lapá,
pase po něčem, lapač: c. aurae po
pularis L jenž se honí, honec za ván
kem přízně lidu; — spec. c. Nasica H
mamič, ludař dědictví.

captio, čnis, f. [capto] 1) chytání, la
pání; 2) metaf. (v klass. lat.) klička, úskok,
zálud, podvod; = spec. (v logice) klamný
důkaz, závěr, sofisma.

captiose, adv.[captiosus] úskočně,
podvodně.

captiosus, a, um [captio) lapavý;
klamavý, úskočný, podvodný,šaleb
ný; chytající za slova; subst.captičsa,
rum, n. klamné závěry: c. solvere (.

captivitás, dtis, f. [captivus]zajetí,
tazba; meton. poroba; spec. (o městech)
vzetí, dobytí; téžv plur.

captivus, a, um |part.captus] chycený;
1) (o živých bytostech) chycený, jatý,
zajatý: captivi pisces O chycené, ulo
vené ryby; subst. capťivus, T, m. (vá
lečný)zajatec; captiva, ae, f. žena
zajatá, zajatkyně; (enallagou)patřící
zajatému: lacerti captivi O paže za
jatých (žen); c. sanguis V; c. cruor T
krev zajatců; 2) (o věcech)(ve válce) uko
řistěný, plenem vzatý: aurum argen
tumgue L; cuvrrůs O; portatur captiva
Corinthus H kořist z celého (dobytého)
Korinthu; = inicere captivo (prolepticky)
dbracchtia caelo O vztáhnouti paže na
sídlo nebeské, aby ho dobyli (o Gigan
tech).

capto, are, dvi, atum [verb.intens.od
capio) 1) prudce 8ahati po něčem (alad),
chytati, lapati: plumas c. O chytati
pírka, honiti se za pírky; c. naribus
auras V lapati vzduch; undam (ftu
mina H) c. O lapati vodu (o Tanta
lovi); pisces harundine c. O ryby chy
tati prutem; tn vices c. anhelitum oris O
dech úst navzájem ssáti; auras graves
Aiatu c. O morový vzduch vdechovati;
(obr.) aure admota sonitum c. L přiklo
něným uchem lapati, zachycovati zvuk;
auribus ačracaptat V ušima lapá vzduch
(vání větru) (o úsilném naslouchání); = Saepe
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taptus

captata IHesperie () často chytaná, stí
haná (od Aesaka); 2) metať.a) honiti
se, pachtiti se po něčem, číhati na něco,
Btáti.o něco, dychtiti po něčem (alad): ©,
occastonem C; tempus O čihati na při
hodnou dobu; c. plausus C; c. populi
suffragia HH usilovati o hlasy, sháněti
se po hlasech; misericordiam c. C do
máhati se; voluptatem c. Č pachtiti se
po rozkoši; čempestates c. L na povětří
(příznivé) čekati; lidertatis auram c. L
(dychtivě) čekati na vánek (paprsek) vol
nosti; testamenta c. H čihati na závěti
(o mamiči dědictví); (s inf.) prendere cap
tans O dychtě jej uchopiti; b) hleděti
potapiti, podskočiti někoho,čČihati na
někoho:guď vič te captent Č jak by tě
polapili, dostali; consiltum insidiis ho
stem captandi L zámysl dostati do tenat
nepřitele.

captus, čs, m. [capto) 1) chopení;
2) metať.pochopení, chápavost, vníma
vost, schopnost: uť est c. hominum Č
jak jest schopnost lidi, pokud lidé schopni
jsou.

Capua, ae, f. hlavní město kampanské.
capůdo, tnis, f. viz capedo.
capulus, ž, m. [capto] držadlo, ruko

věť: c. aratri Ó kleč; = spec.jilec
(meče): capulo tenus V až po jilec.

caput, itis, n. 1) a) (o bytostechživých)
hlava (lidská i zvířeci): c. aut collum
petere Č miřiti na hlavu; delua multo
rum capitum JH obluda mnohohlavá;
consules capita conferunt L sestrkuji
hlavy, potajmo se smlouvají; (jako sídlo
myšlení)negntia per c. saltunt FHhlavou
probíhají, víří; tncolumi capite es FÍ jsi
při zdravém rozumu; (přisl.)supra c. esse
býti na hrdle, býti v týle (někomu), b)
(o věcech) nejhořejší, nejkrajnější část;
hlava, vrch, vrchol, kraj, konec něčeho:
capita papaverum L hlavičky máků,
makovice; c. tignorum Čs trámové zhlaví;
c. iecinoris CO vypuklina (pravého) la
ločku játrového; capita vitis Č révové
úponky; c. molis Ču konec hráze; capita
arciis W konce luku; c. pontis předmostí;
capitum iugatio C spojování svislých
podpor přičkarmi; — spec. (o vodách) počů
tek, zřídlo, pramen; též ústí: aguae
c. IŤ pramen (vody); celsis c. urbibus
exit V na výšinách (můj) temeni se pra
men; Řhenus multis capitibus in Oce

178 caput

anum injluit Čs; metaf.zdroj, pramen,
původ, příčina; původce: fons et c.
misertarum Č; se clamat c. malorum V
sebe nazývá původcem pohrom; 2) synekd.
hlava,člověk, jednotlivec, o80ba,
duše: carum c. VH drahá hlava, duše
(srov.aůraAdeAepov'louůvug ndoa); libe
rum c. Č muž svobodný; c. noxium,
innozium L vinný, nevinný člověk; Au
gustum (adj.) c. O (— Augustus); c. tm
superabile bello O hrdina ve válce ne
přemožitelný; detestatus c. euntis Ó
(= euntem); (při sčítání)hostium nume
rus capitum Ú milium fuit sto tisic
duši; sextantibus conlatis in capita L
když šestina assu připadla na (každého)
jednotlivce; capite censt SL odhadnuti
pouze dle hlavy, dle počtu (nikoli dle
jmění), nejnižší třída občanstva; (o zvířa
tech) dina Ďoum capita V po dvou ku
sech; triginta capitum fetus V třicet
kusů; ©) meton.hlava jakožto podstata
života, život; a) fysický život, hrdlo:
c. vovere Ú; vim a capite propnulisare C;
salvo capite ČC se zdravou hlavou, bez
nebezpečenství; capitis periculum N ne
bezpečenství hrdla, života; čuďicium ca
pitis N soud, při němž běží 0 život, soud
hrdelní; capitis poena Ús trest smrti;
capitis dimicatio Ú boj na život a na
smrt; reum capitis esse C býti obžalo
ván ze zločinu hrdelního; pro capite et
fortunis causam dicere Č hájiti hrdla
i statků (o obhájci);ale causam capitis di
cere N hájiti se ve věci hrdelní, před
soudem hrdelním, býti žalován ze zločinu
hrdeluíhoj capitis accusare N žalovati
na život a na smrt; capitis damnare
hrdla, na smrt odsouditi; capitis adsol
vere N Ureslusmrti sprostiti; b) občan
ství, obč.existence, souhrn práv týkajících
se osobní svobody, práv občanských i ro
dinných; odt.capitis deminutio umenšení
n. ztráta práv občanských; rapitis mu
nor H (— capite deminutus) (jako za
jatec) zbavený práv občanských a (tim i)
rodinných (o Regulovi); +) o tom, co jest
nejhlavnější, nejdůležitější; a) (o osobách)
hlava, hlavní osoba, náčelník, přední
muž; vůdce: capita coniurati0..is L; ca
pita rerum L náčelníci obce; senatus, c.
pudblici consilii L hlava vlády; hb) (o vě
cech) hlavuí věc, hlavní bod, (hlavní) zá
sada: hoc c. est to jest hlavní věc; ©.



Capys

defensionis C Mavní bod, část obrany;
c. čitteravrum C (hlavní) obsah listu; c.
cenae H hlavní jidlo (při hostině); ©)
(o mistech):hlava, hlavní místo, hlavní
město: c. gentis Artaxata T; (o Římu)
c. rerum (orbis) hlavní město říše (řím
ské) n. světa; Praeneste, c. belli L stře
diště; (I) (o spisech)hlavní část, hlavní
článek, hlava, kapitola, odstavec:
capita legis C; €) (o penězích)jistina,
kapitál (70 xepadarov): de capite de
ducere L z (dluhované) listiny, z dluhu
odpočitati, srazitis; guinas hic capitt
mercedes (= usuras) exsecat H 5"/
měsíčně, t. j. ročně 60"/, z půjčené jis
tiny 8i srazí, odrazí.

Capys, 08, m. 1) otec Anchisův O;
2) druh Aeneův; meton. loď Kapyova:
Anthea st guem videat aut Capyn V;
3) král kapujský L; +4) král albský
LVO.

Car, Cáris, m. Kar, obyvatel Karie:
obyč.v plur. Cárés, um [KGoec) Karové.
Odt. 1) (Čaria, ae, f. Karie, krajina
v jihozáp. Malé Asii; 2) adj. Údricus, a,
vm karský; subst.carica, ae f. (se.fi
cus) karský, sušený fik.

Carales, tum,f. Karaly, městov Sar
dinii (nyn. Cagliarť) L. oat. adj. Corali
ftanus, a, um karalský; subst.Curalitant,
Orum,m. Raralštií.

carhaseus, a, um [carbasus) z jem
ného plátna, kmentový.

carbasus, 2,f. [1 <Gozraaoc]1) jemné
plátno, kment; 2) meton.a) kment, rou
cha kmentová (jemná); (zvl.v různoro
démplur.)carbasa, rum, n. B) plachty
lodní: c. deducere O spustiti, rozvinouti;
c. contrahere O stáhnouti, svinouti; c.
mota sonant Ú třepetavé plachty šustí.

1. carbo, onis, m. uhel (buď zhaslý
neb žhavý); (obr.j Creta an carbone no
tati FŤ označeni křídou neb ublem, bile
neb černě t. j. pochválení neb zavrženi
(od přirozené symboliky barev přeneseno
na povahu).

2. Carbo, ónis, m. přijmení rodu Pa
piriova (gens Paptria).

carcer, eris, m. [odt.něm.Kerker) ohra
zeti, nzavření; 1) vazba, vězení, ža
bá ří též obr. o poutech tělesných; 2) v plur.
carceres (zť.v sing.)ohrada (ohrady), zá
bradli, šraňky, kolna (kolny) v závo
dišti (odkud jizda o závod počinala): car
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cerťbus missos rapit ungula cuvris F
z ohrady vypuštěné chvátí, unáší pod
kova (t j. koně) vozy; metaf.začátek:
ad carceres a calce revocavi Ú viz calx.

carchésium, it, n. [xaozřatov] pid
pohár 8 dvěma uchy nad hořejší kraj
silně vyvýšenými VO.

cardaces, cum, m. perské čety ná
mezdné X.

Cardea, viz Carna.
cardiacus, a, um [1a0diaxóc od xG0

óta ústí žaludku) chorý žaludkem.
Cardiánus, a, um kardijský, (po

cházející) z Kardie (města na severo
západu thrackého Chersonesu); subst. Kar
dian.
- cardo, inis, m. 1) stěžej, čep dveřní
Cepy otáčely se v bronzových pánvicích
nalézajících se v hořejším a dolejším pod
voji dveří: emoťticardine postes V dvéěře
z čepů vypáčené; cardinem vertere, ver
sare Ó stěžejemi otáčeti, t. j. otvirati
dvéře; 2) metar. A) točna, 08a zvl. 86
verní: cum sim sub cardine mundi O
pod točnou půlnoční; hraniční čára,
rozhraní; b) stěžejný bod (kolněhož
vše se otáči), hlavní věc, obrat: tanto
cessadit cardine rerum V v tak rozhod
ném obratu (chvili).

carduus, č, m. bodlák.

care, nedearus] draze: dimidio catus emere o polovici dráže koupiti.
carectum, %, n. [carex) rokytí V.
careo, čre, caruž, cavitůvus býti

Prost něčeho,býti bez něčeho,nemiti
(algare): suspictone c. C býti prost pode
zření; metu c. Č býti beze strachu; la
erimae jine cavrent (© nemaji konce;
morte c. I býti ušetřen smrti, býti ne
smrtelný; ripa caret ventis FŤ na břehn
nevejí, nevanou větry; guae caret ora
eruove nostro? H který kraj není skro
pen, napojen krví; lacrtmae pudore ca
rerent Ó neplodily by studu; túťínam
muneré carutssem kéž bych nebyl došel
daru; carent guta vate sacro F poně
vadž se jim nedostalo pěvce; part. ca
věns: aditu carentia saxa O nepřístupné;
sole c. domus Ó slunce nemající; gravi
tate c. aether O váhy prostý, vzdušný:
něridus c. O bez vlády; lade vita c.
bezůhonný; verba vivtute carentia H
mdlé (postrádající síly) výrazv; lux fine
caritura O nekonečné; = spec.©) (dobro

12"



Cares

volně) býti bez něčeho,obejiíti se bez
něčeho,zdržeti se, neužívati něčeho,
odříci 8i něco (== adstineo): amicorum
caruit facultatibus N neužil prostřed
kův; cido c. Cs pokrmu nepožiti, nic ne
jísti; (o místech)straniti se, vyhýbati
se: carutt foro Pompetus, cavuit se
natu, carutt publico C neukázalse na...;
B) (nerad) býti bez něčeho,míti nedosta
tek, nemíti, nedostávati 8€ někomu, po
strádati něčeho,pohřešovati něco:haud
facile ludidinibus c. S nerad pohřešo
vati rozkoší; commodďis c. C postrádati
výhod; aspectu ctvtum c. C zmizeti obča
nům 8 očí; munere c. V nebýti účasten
tryzny; matre caventes privigní H tou
žící po matce, jimž se stýská po matce;
nividus caritura Rhodope Ó jež mělo
býti prosto, jež mělo (jemuž bylo usou
zeno) postrádati sněhu; patriď c. NCČT
(nuceně) vyhýbati se vlasti, býti vyhnan
cem (eufemismus);Appia via carebamus C
musili jsme se vyhýbati, nebyli jsme
v bezpečnosti na silnici Appiově.

Cares viz Čar.
Carex, cis, f. ostřice V.
Caria, cárica viz Car.
cariés, či,f. zetlelost, zpuchře

lost: cymba vertitur in cariem O ko
cábka puchií, tlí.

carina, ae, f. (srov.«G0-vov ořech) vi.
ořechová skořápka; metaf.1) spodek, dno
lodni; 2) synekd.loď, koráb.

Carinae, árum, f. Kariiny, část města
Říma, prostirající se na záp. výběžku
Esguilina.

cariosus, a, um [cartes] 1) zpuchřelý,
zetlelý; 2) metať.vetchý: senectus.

Caristia viz Charistia.
caritas, atis, f. [cGrus] 1) velká cena,

drahota: tanta vilitas annonaeex
summa caritate ret frumentariae con
secuta est C; nummorum c. Č nedosta
tek peněz; 2) metať.vážnost, úcta;
láska, obliba: (s gen. subj.) c. ctvium
láska spoluobčanů; (s gen.obj.)patrtae c.
láska k vlasti; c. tm regem; c. erga
patriam; apuď milites tanta caritate
esse L býti tak oblíben; plur.omnes om
nium caritates patria una complexu
est (Uvšechny city lásky ke všem.

Carmánia, ae, f. Karmanie, krajina
při Perském zálivu Čtu.

180 Carmo

Carmělns, ž%,m. Karmelské pohoři
v Galilei (nyn. Karmel).

carmen, čnis n.m. *canmen srov. CU
no] 1) zpěv, niseň; zvuk: casu fuiť
miserabile c. O při pádu zazněl žalostný
nápěv; carmina vocum Ó zpěvy písní;
(básn.)feralt carmine bubo V houkání;
carmina moriens cant cycnus Ó zpěvné
hlasy vydává, zpívá; 2) zpívaný text,
píseň, báseň, (básnická) skladba: car
mine tragico certare FH závoditi básní
dramatickou; c. famosum, malum H;
probrosum T hanlivá, posměšná, potupná
píseň (báseň); též úryvek, (jednotlivé)
verše (z větších skladeb): Euripidis
rettulit c. Ču pronesl úryvek z dra
matu Euripidova; — spec. «) lyrická
báseň: carmine tu gaudes, hic delec
tatur tambis FI (básně lyrické — básně
satirické): 3) báseň, skladba drama
tická: Pompontus carmina scaenae
dadat T; v) nápis, nadpis (metrickyslo
žený): tumulo superaddite c. V; vem
carmine signo V (o nápise obětním); 0
tum est c. incisum in sepulcro C; 3)
formule, průpověď (náv.oděnáv rhyt
mickouformu); spec. U) mravní průpo
věď: Appi Čaeci c. C; B) formule
zákona, právnická formule, vzorec,
obsah (zákona); formule obřadů nábožen
ských, posvátná, zažehnávacípíseň,
modlitba: lex esť horrendi carminis L
zákon má strašlivý obsah, znění, formule
zákona jest strašná; c. rogatienis L;
saliare c. H (liturgická) píseň Saliův;
audientem carmina Vestam H modlitby;
+) věštebný výrok, věštba, proroctví:
Cumaeum c. V o věštbě Sibyllině; foliis
ne carmina manda V nesvěřuj věšteb
svých listům, nepiš na sty; ©) kou
zelná píseň, kouzelnéříkání, zaříká
vání; vůb.čáry, kouzla: c. augihare
camt O; carmintbus promittit solvere
mentes V; cavminibus Čirce soctos mu
tavit Ulixis V.

Carmentis, %sneb -ta, ae, f. Kar
menta, matka Euandrova, věštkyně a
bohyně porodní. Odt.aaj. Carmentalis, e
Karmentin: porta C. brána v Římě na
jižním úpatí Kapitolia LV.

Carmo, onis,f. město v Hispanii Bae
tické Z. Odt.obyv. Carmonenses, tum,
m. Karimonští.



Carna

Carna, ae, f. bohyně, jež maso (caro)
udržovala zdravým. O ji ztotožňuje s Kar
dou (Carda) n. Kardeou (Cardea), bo
hyní stěžeji (cardo).

Carneaděs, ts, m. [Kaovedónc]) z Ky
reny, * 215 — +1130 př. Kr., výmluvný
filosof řecký, původce nového (třetího)
směru v platonské akademii. Odt. adj. Car
neadeus, a, um Karneadův.

Carni, črum, m. Karnové, keltský
národ usedlý v zemi dle nich zvané Koru
tany (a v Krajině) L.

carni-fex, čcis, m. [caro afacio) jenž
dělá kusy (masa), rozsekává v kusy; 1)
kat, popravčí; 2) metať.a) kat, tryz
nitel mučitel, trapič; b) (nadávka)
šibeničník, lotr.

carnificina, ae, f. [carnifex] 1) úřad,
řemeslokatovské, katovství; 2) mu
čení, muka; 3) metaf.muka, trápení,trýze.

carnifico, are rozsekávati v kusy;stinati.
Carnutes, um, m. Karnutové, mocný

národ keltský, usedlý na obou březích
řeky Ligeru Cs.

Caré, carnis (zastar. carnis, €S)
[srov.carnifex) odřezek, úkrojek; 1) kus,
dil; = spec.díl masa: carnem Latinis
petere C; 2) maso: c. ferina S zvě
řina; carnes O kusy masa; metať.c. pu
tida C smrduté maso, mrcha (o člověku).

Carpathus, ž, f. [Kdonados] ostrov
v moři aegejském mezi Kretou a Rho
dem (nym Scarpanto). Odt. adj. Carpa
thius, a, um karpatský: mare HV
t. j. jihovýchodní část moře aegejského
neb též (celé) moře aegejské; C. vates O
(= Proteus, jenž se tam zdržoval).

carpentum, %,2. [gallské slovo] dvou
kolý kočár, vozík, vůz.

Carpetani, orum, m. Karpefané,
bydlící v Hispanii Tarrakonské; jejich
zemé slove Carpetania, ae, f.

carpo, ere, psi, plum (srov. XAOTÓLC
r. utržené, plod) bráti kus po kuse; 1)
šŠkubati, trhati, rváti: poma c. V
česati; obr. undigue flosculos c. C ode
všad vybírati květy, ozdoby řečnické;
gramen carpsere capellae O trávu šku
balv, spásaly, ve trávě se pásly; alia
animalia sugunt, alia carpunt Č se
pasou; c. thyma JH ssáti (o včele); tnter
cornua saetas c. V vytrhávati; carpen
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tes pensa puellae V cupující vlnu, pře
douci; cacumina c. O vrcholky (stromů)
strhovati, srážeti, lámati; Tiťyi tecur c.
O vyžírati, klovati játra; viscera dente
c. O sápati; ora alimenta carpant O
ústa požívejte potravy, živte se potra
vou; oscula c. O bráti, krásti polibky;
2) metaf. a) (povlovně, klidně) k soběbráti,požívati© somnos,guietem,80
porem V; auvae vitales c. V dýchati
vánky životné; regni commoda c. O
okoušeti; ale carpe diem JI (rychle) užij
dneška; b) (z cesty, již jest vykonati)
kus po kuse urážeti, cestou (prostorem)
kráčeti, bráti se, ubirati se: c. tťer O;
carpe vias O vydej se na cesty; car
pitur trames (se. ad is) O. stoupají
stezkou, po stezce; supremum iter' c.
kráčeti posledni cestou (o smrti); Čitora
carpens Ó kráčeje, procházeje se po...;
curru carpebam litora O jel jsem po
břehu; ačra alis c. O letěti vzduchem;
mare c. Ó letěti přes moře; ©) utrhati
někomu,hlodati, zlehčovati: maleďico
dente c. C; carpit et carpitur una O
hlodá jiné i zároveň sebe samu (0 Závisti);
cavpit livor opus Oj d) (slovy)strhati,
tupiti, haněti: Sabinus militum voci
bus nonnihil carpebatur Čs; algm sermo
mbus c. L tupiti v rozmluvách; e) (t t.
voj.)stále trhati někoho,dorážeti, dotl
rati, zuepokojovati (a tim oslabovati): c.
agmen Ús; novissimos c. L dotirati na
zadní voj; £) (znenálla) sžirati, trá
viti, soužiti, oslabovati, snižovati: vir go
carpitur igni OV jest sžirána žárem
(lisky); carpěre tuventa V budeš se
sžírati, trápiti: tuos labores carpunt
obltviones JH tvé námahy (činy) hlodá,
tráví zapomenutí; 3) a) roztrhávati, roz
dělovati, rozdrobovati: Etymandrus
carpitur Ču řeka Etymandrus jest roz
vádéna (k zavodňování); exercitum in
multas partes c. L; b) metar.rozptylovati,
rozdrobovati, oslabovati: summam
unius belli in mulťta proelia c. L roz
hodnuti jediné války rozdrobovati na
mnohé potyčky; carpuntur vires dam
ms L ztrátami se oslabují.

carptim, adv.[carpo| trhaně; metaf.a)
po částech, úryvmo,úryvkovitě: res
gestas c. perscribere 9; b) na různých
mistech, sem tam, opětovně: c. aggredt;
c. lacessere hostem L; ©) (nž najednou)



Carrhae

Jednotlivě, porůznu,znenáhla: seu
c. partes seu untversi L; dimisst c. ac
stnguli T.

Carrhae, drum, f. Karrhy, město
v Mesopotamii (biblické Haran).

Carrus, č, m |odt. něm.Karren, č. kára)
čtyrkolý vůz dopravní Čes.

Carseoli, orum, m. Karseoly, měs
tečko Aeguů v Latiu (nyn. drsolť). Odt.
udj.Úarseolánus, a, um karseolský,

Carsulae, drum, f. Karsuly, město
v Umbrii.

Carteia, ae, f. 1) město v jižní His
panii L5 2) hlavní město Olkadů (ne
daleko Toleda v střední Hispanii) T.

Carthaeus (Carčhčus, Carthětus), a,
um karthejský, příslušný městu Kar
chaea na západním pobřeží kvkladského
ostrova Rea.

Carthago (Karthago), inis, f. 1) zna
menité město obchodní v sev. Africe, roz
beřené r. 146 př. Kr. od Scipiona mlad
šiho. Odt.aaj.Carthaginiénsis, e kartha
ginský; obyv.Carthagintenses, tum, m.
Karthagiušti, Karthaeiňané; 2) Čartha
g0 nova, město v jihovýchodní Hispanii
(nyn. Cartagena).

caruncula, ae, f. (subst.demin.od caro)
kousek masa C

k. carus, a, um 1) (o vnějšíceně)drahý,
drahocenný: carisstma annona Č převe
liká drahota; c. harenae O (o zlatémpísku);
non tn caro nidare voluptas F ve vůni
draze koupené; 2) (srdci) drahý, milý,
oblibený: ales vitam sua salute carto
rem habere Čs něčí život ceniti nad
vlastní svě blaho; dis c. If bohům milý,
miláček bohů (o člověku, jemuž bohové přeji
štěsti); c. amplexus O sladké objetí.

2. Cárus, č, m. příjmení rozličných
rodů římských.

Carventánus, a, um karventský,
příslušný městu Carventum v Latiu L.

Caryvae, arum, f. Karye, městečko
v Lakonii na hranici arkadské s chrá
mem Dianiným.

Carystos, ž, f. [Kdovarog) městona
Jižním pobřeží ostrova Euboie. Odt. adj.
Carystius (básn.též Carystěus), a, um
karystský, z Karystu; obyv. Čarystů,
črum, m. Karystané.

casa, ae, f. chyše, chatrč, barák,
bouda: aeďificare casas If stavěti 8i
domečky (o dětské hře).
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Casca, ae, m. příjmení rodu Servi
ltova.

CASCUS,a, um [srov. canus z *casnus|
pradávný.

Cáseus, 7, m. [srov. čes. kvas; něm. Káse
z lat. Sýr.

Casia, ae, f. [xacia] J) kasie, druh
skořice; 2) libovonná rostlina.

jasilimuu, č, n. město v Kampanii
nad řekou Volturnem €.

Casinum, z, n. město v Latiu (nyn.
S. (čermano 8 klášterem Wonte Cas
sino) L.

Uasperia. ae, f. městečko sabinské
v Samniu V.

Caspius, a, um kaspický, příslušný
moři Kaspickému (Chvalinskému): fre
tum, mare Caspium; Časpiae (se.por
tae) T kaspický průsmyk (v pohoří kav
kazském nejspíše u nyn. Vladikavkazu);
zván též Caspia via T. oOdt.Caspianu,
Orum, m. Naspiové, kmen u moře Kas
pického.

Cassander, dri, m. [K dooavóooc) svn
Antipatrův, král makedonský (+ r. 297
př. Kr.).

Cassandra, ae, f. [Kacoúrdva] dcera
Priamova, věštkyně, potrestána od Apol
lona, že nedbala lásky jeho, tím, že věšt
bám jejím nikdo nevěřil.

Cassandrea (-ia), ae, f. |Kacoú»
Oveta) město v Makedonii, jež dříve slulo
Votidaia. od. CUassandréus, ei, m. Kas
sándřan (== samovládce Apollodoros);
Uassandrěnses, cum, m. Kassandřané.

CASSĚ,adv. [cassus) marně, nadarmo»
(pochybné čtení u L).

Uassíi, črum. mm.Kassové, národ
v jihovýchodní LUritannii při Temži Čs.

Cassiánus, a, ur 4 Cassius 2) 3).
cassida, ae, f. [vedl tvarslova |. cas

ste] kovová přilba V.
Cassiepia, «e,f.| Nacowénea)= Cas

stope (souhvězdí) C.
Cassiop, es, f. [Kaoowoxrn]1) man

želka aithicpského krále Kefea, matka
Andromedina; po ní nazváno souhvězdí
v mléčné dráze O; 2) město na ostrově
Korkyře C.

1. cassis, čes, f. kovová přilba,
přilbice.

2. CASSÍS, 75 obyč. v plur. CASSÉs, tum,
m. 1) síť, tenata, léče; — spec. pavu
čina; 2) metať.tenata, osidlo, úklad.



Cassius

Cassius, římské jméno rodové; zvl.
1) Sp. Cassius Viscellínus, konsul r. 502
a 493 př. Kr., navrhl první zákon po
zemkový ; byl svržen se skály Tarpejské,
že prý bažil po samovládě; 2) L. Cas
stus Longinus byl, jsa konsulem r. 107
př. Kr., od Helvetiů na hlavu poražen a
sám padl. oat. Casstanum bellum (Cs
válka (Helvetiů) proti Kassiovi; 383)L.
Casstus Longinus Ravilla navrhl jsa
tribunem lidu r. 137 př. Kr. t. zv. lex
Cassia tabellaria, aby také při soudech
národa hlasování dálo se tajně hlasova
cími tabulkami (tabellae). Byl znám jako
přísný, opravdový soudce. Odt. Casstant
iudices C přísní soudcové (jako Kassius);
Cassianum illud C Kassiova zásada, vý
rok (t. cui bono fuerit); 4) C. Cassius
Longinus, jeden z vrahů Caesarových;
o) Casstus Parmensis (z Parmy), bás
ník, jeden z vrahů Caesarových Z; 6)
Casstus EFtruscus, skladatel mnohých
knih H; 7) C. Casstus Longinus, učený
právník za císaře Tiberia; 8) T. Casstus
Severus, řečník a básník za Augusta a
Tiberia.

Cassus, a, um 1) a) (absol.)prázdný,
dutý, jalový: cašsa nux H hluchý ořech;
c. canna O neplodné rokytí; b) (s předm.
v abl.): c. Žumine V zbavený světla (ži
vota); c. aethere V; 2) metaf. jalový,
daremný, marný, zvl.adv.in. cassum
naprázdno, nadarmo, marně, bez úspěchu.

Castalia, ae, f. (Kaoralia) pramen
vyvěrající z Parnassu, zasvěcený Apolli
novi a Musám. ode. Časťalius, a, um
kastalský: antrum Ó věštnájeskyně
delfská (nedaleko pramene kastalského).

castaneus, a, um kaštanový: casta
neae nuces V kaštany; subst.Castanea,
ae, f. (1áotavov] kaštan (jedlý,strom
n. plod).

castě, adv. [castus) čistě, neposkvr
něně, nevinně: c. integregue vivere C
čistě a bezůhonně; — spec. a) nezištně,
poctivě; c. integregue versavi C; B) cud
ně, mravně; %) nábožně, zbožně: lup
piter castissime colitur a matribus C.

castelkinus, a, um [castellum] týka
jící se tvrze, hradní: castellaní trium
plu C triumfy na oslavu dobytých tvrzí:
subst.castellání, Orum, a. obyvatelé tvrze
ned hradu.
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castellatim, adv.[castellum] po tvr
zích L.

castellum, č, R. [subst. demin. od CG
strum] 1) (malá) tvrz, pevnost, pev
nůstka, bašta; srub: castella commu
nire Cs zříditi pevné bašty; Norica ca
stella V dvorce a dědiny; 2) meta. hrad,
bašta, útočiště: c.omnium scelerum L.

castigátio, onis, f. [casťigo]kárání;
G) (slovy)domluva, napomenutí, vy
plísnění: c. verborum L káravá slova,
napomenutí; B) (skutkem)pokárání, důt
ka, trest.

castisator, óris, m. [castigo)karatel,
mravokárce: c. minorum FÍ mrávo
kárce mladších, mládeže.

castig0, dre, dvi, dtum (srov.castus]
činiti čistým, opraviti něco nesprávného;
1) kárati; a) (slovy)kárati, plísniti,
domlouvati; (s ut) důtklivě napomínati;
B) (skutkem)kárati, trestati: pueros
c. verbis et verberibus C; castigantgue
moras V kárají opozdění, průtahy (t. j.
líné mravence, opozdilce); 2) metať. na
pravovati, opravovati: carmen ad un
guem H; 3) držeti na uzdě, krotiti:
eguum frenis c. L.

castimoOnia, ae, f. (castus] 1) tělesná
čistota (jaké bylo třeba k nábožným
úkonům); zdrželivost (od smyslných
požitkův a jistých jidel): decem dierum
c. L půst po deset dní; 2) mravní či
stota, mravnost, bezúhonnost, (mravní)
zachovalost.

castitás, aťis, f. [castus) mravní čis
tota, bezůhonnost, cudnost.

1. castor, oris, m. [xdorwo) bobr.
2. Castor, oris, m. [Kdorwo] 1) syn

Tyndarea, krále lacedaemonského, a Le
dy, bratr Pollukův a Helenin, výborný
krotitel ořů. Kastor a Pollux (— Dios
kurové) byli jako jasné dvojhvězdí vzý
vání zvláště od plavců na moři. Aedes
Castoris (neb Častorum aedes) chrám
Dioskaurů, stál na jižní straně fora řím
ského. Zbytky jeho spalřují se dosud;
Castores T — Kastor a Pollux; 2) vnuk
krále Deiotlara C; 3) Trojan V.

castoreum, ž, n. [1. costor) bobrový
stroj V.

castra, viz castrum.
castrátus, viz castro.



castrensis

castrensis, e [castrum] táborový:
c. turisdictto T' soudnictví, soudy v tá
borech vojenských, vojenské.

castro, are, dvi, tum 1) klestiti:
homo castratus neb pouzesubst. castratus,
t kleštěnec, eunuch; 2) metať.osla
bovati.

castrum, ž, n. 1) (v sing.) opevněné
misto, pevnost, tvrz, hrad. Častějijako
jménovlastní: a) Castrum Album L („Běle
hrad“) v Hispanii; b) Castrum novum L
(„Nový hrad“) na pobřeží etrurském;
c) Castrum Vergium L tvrz v Hispanii
Tarrakonské (nyn. Berga); d) CČastrum
Inut V („Hradec Inuův“) pobřežní město
v Latiu; 2) (v plur.) vojenské ležení, tá
bor (opevněný náspem a příkopem): c.
ponere, facere klásti se táborem; c. Aa
bere (contra algm) ležeti polem, v poli,
táborem; c. movere, promovere, proferre
býbati táborem, táhnouti dále, postupo
vati 8 vojskem; c. removere, referre tih
nouti zpět, nastoupiti zpátečný pochod;
(básn.) egreditur castvris miles ab isdem
O z domu téhož (jenž byl jakoby tábo
rem celé rodiny); invadit trepidantia
c. V tábor (strachem) se chvějící, t. j.
vojsko v táboře; — spec. castra (praeto
rianorum) T tábor, kasárna praetorianů
(císařské stráže) na severovýchodě Říma,
zřízená za císaře Tiberia od Sejana; (obr.)
apum cerea c. V voskový tibor, úl; =
meton.a) válka, služba válečná, vo
jenská: magnum in castris usum ha
bere Čs; alcis c. seguč N tálnouti s ně
kým do pole; cedat forum castris ČC;
b) denní pochod (poněvadž po denním
pochodu na večer zpravidla byl zřizován
tábor): guintis castris Gergoviam per
venit Čs po pěti dnech pochodu, po pěti
denním pochodu; ©) metaf. tábor, (boju
jici) strana: nil cupientium c. peto IH
spěchám do táboru těch, kteří nic (více)
nežádají, do táboru spokojencův.

Castulo, čnis, m. město v Hispanii
Tarrakonské, (nyn. Cazlona). oat. Častu
lonensis, e kastulonský: saltus Cs
(východní část pohoři Sierry Moreny).

castus, a, um mravněčistý, mravný,
neposkvrněný; bezůhonný, nevinný: ©.
a cruore civili C nesposkvrněný krví
občanskou; — spec. ©) úplatkem nepo
skvrněný, nezištný: homo c. ac non
cupidus C; B) cudný, panenský: casti
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vultiůisO cudná tvář; c. Minerva; sitgna
casta O známky cudnosti; c. cruor O pa
nenská krev; c. pudor O panenský stud;
v) nábožný,zbožný; posvátný; cti
hodný: c. Aeneas H; c. lucus H; c.
verbenae JH posvátná zeleň (na oltáři);
casti crines O posvátné vlasy (kněze).

casus, čs, m. [caďo] 1) padnutí, pa
dáni, pád, klesnuti, sříceníse: graviore
casu decidunt turres FÍ těžším pádem
sřicují se věže; casu fuit miserabile
carmen Ó při pádu zazněl žalostivý ná
pěv; pluma levat casůs O peří (t. j. křidla)
zmirňuje pád; c. nivis L padání sněhu,
chumelice; 2) metar. A) pád, úpadek,
zánik, konec; zkáza, záhuba, smrt:
noster et rei pudblicae c. C; c. in servt
tium ex regno S pád v otroctví s trůnu;
adulescentiae viae lubricae, guibus stné
casu aliguo insistere vix possit C bez
nějakého poklesku: c. Čremonae T (= ex
cidtum); c. urdbis Troianae V; sub ca
sum hiemis V na sklonku zimy; Grac
chorum c. Č zahynutí, smrt; c. insontis
amici V; b) připad, náhoda, příhoda,
příběh, událost; stav, osud: plures ca
ss mortis Č četnější případy smrti, větší
úmrtnost; aď novos casus raťiones ac
commodare Č dle nových (případů) okol
ností činiti opatření; (častov abl.) casu
náhodou, právě: neseio guo casu N ne
vysvětlitelným způsobem; non consulto,
sed c. C ne schválně, nýbrž náhodou; du
bii variigue casus C; casus secundi et
adverst N přihody šťastné i nešťastné;
štěstí i neštěstí; castbus variis venire L
(za) po rozličných příhodách, změnách
osudu; čn eum casum deduci Cs v ten
stav; ad ertremum casum res deducta
est Čs ve svrchovaném nebezpočenství věc
se ocitla; čoct casuůs narrare O příběhy
místní; ečus diet c. Cs výsledek toho
dne; casůs logut O vypravovati přiběhy
své, osudy; aliorum respice casůs O; =
spec. U) šťastná (vítaná) přihoda, příle
žitost: c. (= occasio)invadendae Arme
niae T příležitost vtrhnouti do Armenie;
casum victoriae invenire S; st c. da
retur T kdyby se naskytla příležitost;
G) nešťastná příhoda, nehoda, neštěstí,
pohroma: saťis tam eventuum, satis ca
suum T dosti úspěchů, dosti nehod; even
tus cassve T; meum casum dolere C;
res casiis rvecipit Cs věc připouští ne



Catabathinos

hody, nehody mohou stihnouti (někoho);
casůs cognoscere nostros V naše pohro
my; communes belli casus Čs obyčejné
nehody válečné;forte tulit c., ut... L
nešťastná náhoda; ©) (t. t. mluvnický)pád
(při skloňování) ČC.

Catabathmos, 7, m. [KaraBaďnóc]
sklonitá pláň mezi Aegyptem a Libyí
(nyn. Akadah) S.

Catabolum, ž, n. město v Kilikii při
zálivu Isském Cu.

Catadipa, črum, n. [Katrádovna)
jméno vodopádů (prahů) nilských na hra
nicích aithiopských ČC.

Catamitus (Catamidus), %,m. italský
tvar řeckéhoslova Ganymedes; meton. Zá
letník, milec.

Cataonia, ae, f. [Karaovia]) horská
krajina v Malé Asii na úpatí Tauru;
obyv.Uataones, um, m. Kataonové.

cataphractes, ae, m. [1arTapodzry3
od Eoáace krýti, chrániti) šupinový
pancíř (kovový neb kožený) T.

cataphvactus, a, um [xardpeaxT0c)
oděný pancířem (šupinovým), obrněný.

catapulta, ae, f. [1aranéArnc] šipo
stříl (metací stroj válečný, z něhož vodo
rovně metány byly velké oštěpy).

cataractes, ae, m. a -ta, ae, f., [1a
Tadoáxrns) 1) vodopád, ručej; 2) metať.
zdvihací brána (pevnostní)L.

cate, adv. [catus] chytře, obratně,
opatrně.

cateia, ae, f. [slovokeltské] házecí
kopí, dřevce V.

catělla, ae, f. [subst.demin.od catena)řetízek.
catellus, , m. [subst.demin.od caťtulus)

štěňátko, psiček; (lichotnéslovo)sume,
catelle! FL vezmi, drahoušku! (kočičko)!

catena, ae, f. 1) řetěz; (v plur.)
okovy, pouta: caťtenas inicere alci
pouta dáti někomu: (obr.) Cantaber será
domitus catená JH pozdě pokořený pod
jarmo, pozdě podmaněný; 2) metaf. a)
pouta, meze: legum catenae C; hunc
(animum) tu compesce catend H drž
na řetěze, na uzdě; b) (právnická)
pouta, výhrady: mille adde catenas
JH vymysli si ještě tisíc pout (na dluž
nika).

catenatus, a, um spoutaný, (jsoucí)
v poutech.
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caterva, ae, f. hromada, dav, zá
stup: magna c. togatorum Ú veliký
dav občanů v togách; (o ptácích)catervae
avium V hejna ptákův; — spec.©) vojen
ská četa, sbor, zástup (zvl.o vojenských
shorech pomocných a námezdných proti
legiim): catervae conductictae N čety
žoldnéřské, námezdné, najaté vojsko; ca
tervis et cuneis concurrere I po zástu
pech i klínovitě; catervis (— caterva
tim) decurvrere T po zástupech, hromadně
sbíhati; 3) tlupa, sbor divadelní: c.
tota clarissima concentione contionata
est C.

catervatim, adv. [caterva] v tlupách,
v davech, valem, po zástupech; hro
madně: non actie, sed c. incurrunt 8;
c. dat stragem V hromadně niči.

cathědra, ae, f. [1aďédoa] sedadlo,
křeslo, lenoška.

Catilina, ae, m. příjmení rodu Ser
giova; zvl. L. Sergius Catilina, zlopo
věstný spiknutím proti státu zosnovaným
r. 63 př. Kr. odt. adj. Catilinárius, a,
um Katilinův, katilinský.

1. catillus, 1, m. [subst.demin. od Caťt
nus) miska, taliřek.

2. Catillus (a Catilus), i, m. vnuk
argivského krále Amfiaraa vystěhoval se
dle pověsti do Italie a založil město Ti
bur: moenia Čatili H (— Tibu»).

Catina, ae, f. (latinisované řecké jméno
Katrávn) město na jižním úpatí Aetny
(nyn.Čatania). Odt.aaj. Catinensis, e ka
tinský; obyv.Catinénsés, tum, m. Ka
tinští.

catinus, č, m. mísa, talíř.
Catius, %, m. 1) epikurský filosofok.

r. 50 př. Kr.; 2) labužník HH.
Cato, onis, m. přijmení v rodě Porciů;

I) M. Porcius Čato mator n. Censortus
(bývalý censor) * 235 — T 149 př. Kr.,
muž přísných mravů, vzor starořímské
prostoty. Vynikl též jako spisovatel a
řečník ; (jako jméno obecné) vocadula pris
cis memorata Catonibus H Starořímané;
2) M. Porcius Čato, * 95 — + 46 př.
Kr., pravnuk předešlého, jemuž též mravy
i smýšlením se podobal. Po nešťastné
pro republikány bitvě u Thapsu usmrtil
se v Utice; odtud příjmeníjeho Uticensis.

Catullus, z, m. římské přijmení; Ú
Valerius Catullus z Verony, lyrický bás
nik římský (* 87 — T asi r. 52 př. Kr.).
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1. catulus, ž, m. [srov. kotiti se] mlá
dě zvířecí: c. leaenae FH Ivíče: zvl. (psi
mládě) štěně: venaticus c. I mladý
pes myslivecký (honicí).

2. Catulus, 7, m. příjmení vrodě Lu
tatiů (gens Lutatia).

Caturiges, um, m. malý národ usedlý
v římské provincii Gallii.

catus, a, um [slovosabinské =—acutus|
1) ostrý; 2) metať.bystrý, vtipný, chy
trý, obratný; rozumný; (s příhanou)
potměšilý.

Caucasus, 7, m. Kavkaz; 1) pásmo
hor v Asii mezi mořem Cerným a Chva
linským. Odt.adj. Čaucasius, a, um kav
kazský; obyv.Caucasii, drum, m. Kav
kazané; 2) (— Caucasus Iudicus) obyč.
svanýParapamisus (nyn.Hindukuš).

cautla, ae, f. ocas, ollon; (přísl.)
caudam trahere [H ocas vléci za sebou
(jako zvířátko), t. j. blizna dělati ze sebe,
býti za blázna; (dvojsmyslně)c. Verrina ČC

v. kančí ocas, t. j. ocásek, přívěsek ku
jménu Verres, totiž Ver»-uctus.

caudex, čcis m. viz codex.
Caudium, či, n. město v Samniu při

silnici Appiově. Odt.aaj. Caudinus, a, um
kaudijský: furculae Caudinae L sou
těsky, průsmyk kaudijský, v němž Ří
mané od Samnitů byli zaskočeni (r. 321
pi. Kr.); Č. saltus L.

caulae, drum, f. stáj; ovčinec.
Canlis (vulgárnítvar colis) is, m. [xav

Aóc; něm.Kohl] 1) lodyha, stonek; =
spec. stonek kapusty, košťál; 2) ka
pusta, zelí.

Caulon, onis, m. (vedl.tvar Caulónia,
ae, f.) přímořské město v Bruttiu L.

Caunus, ž, f. [KaĎdvoc] přímořské
město v Karii, založené dle pověsti od
Kauna, syna Krefana Mileta a nymfy
Kyanee. Odt.adj. Cauneus (Čaunčus), a,
um kaunský, karský: Čauneae (se.fi
cus) C kaunské, karské fiky; obyv.Cau
niz, orum, m. Kauňané.

caupo, čnis, m. krčmář, hospodský.
caupona, ae, f. krčma, hospoda.
cauponor, arž, tus sum [crttpo| krč

mařiti, kramařiti: c. bellum u C En
něus kramařiti 8 válkou.

cauponula, ae, f. [subst.demin.od cau
pona) bídná krč ma, hospůdka.

Cauvus, ž, m. severozápadní vítr.
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causa, ae, f. I (skutečná) příčina,
důvod, podnět (s gen., 8 guod, eur, ut, 8 inf.):

felix gui potuit rerum cognoscere cau
sas V; satis causae putare Čs poklá
dati za dostatečnou příčinu, dostateč
nou příčinu shledávati; causam in algm
tvansferre N vinu svalovati; c. dolovis
pramen bolesti; ale causam fassus amo
viS (gon. epexegetický) (O příčinu vyznav,
(totiž) lásku; causa falsae suspictonis
Cs příčina, totiž křivá domněnka; ap
pellationis c. Cs přiležitost k oslovení;
sparst c. venení O účinek jedu; alci
causae esse L podnět dáti. Velmičasto abl.
Causa (jako předložka 8 gen., kladena obyčejné
za tímtopádem)Za příčinou, k vůli, pro:
custodiae c. Cs za osobní stráž; timoris
c. ze strachu; ančmí c. Čs pro radost;
aggeris petendi c. Cs pro stavivo k náspu;
belli c. L aby byla příčina k válce; ale
mea, tud, nostra „ causa pro mne,
mně k vůli, na mou přímluvu; = spec. («)
důvodná, závažná příčina, spravedlivá
věc, plné právo: cum causá accedere
ad accusandum C; non sine causa il
(opak sine causa); B) příčina, již někdo
uvádí na omluvu, (důvodná) omluva,
námitka: causam accipio ČCnznávám
omluvu; parum precibus, parum causa
proficere L málo omluvou pořizovati;
causae nihil dicímus, guin C nic ne
namitáme, aby ne; guiď causae est,
guin... i co tomu překáží(brůní), aby
ne; causas nectis inanes V osnuješ liché
námitky (proti mé účasti); %) předstiraná
příčina,záminka, zástěra, výmluva:
causam inferre, interponere bráti si za
záminku; altus alia causa illata C každý
jinou výmluvu uved, každý pod jinou zů
minkou; per causam pod záminkou, před
stiraje; II příčina, věc (na níž něco
se zakládá), záležitost: gui super
tali causa eodem misst erant N v tě
příčině, v té věci; Milonis a senatu
probata est C senát schválil vče, záleži
tost Milonovu; alci causam dare C svě
řiti věc, záležitost; a) (předsoudem)právní
věc, pře, rozepře, spor, soud: his de
causis (z těchto důvodů) ego Auic cau
sae (této při) patronus extiti C; causae
publicae et privatae Č pře veřejně (věci
trestné) a soukromé (pře občanské):
capitis pře, soud lrdelní; de re et de
causa tudicare C rozhodnouti o případě



causárius

i při; actor causae C zástupce práva
(něčího); causam dicere (jak o obžalovaném)
(== reum esse; opak accusare) hájiti 8e,
býti obžalován, (tak také o obhájel) zastá
vati něčí věc, hájiti někoho; anďicta
causa bez řádného výslechu, bez obhá
Jení; causam cognoscere vyšetřovati, vésti
vyšetřování; causam agere vésti spor;
causam obtinere (tenere, sustinere) právo
podržeti, práva svého obhájiti proti ně
komu, vyhráti spor; opak causam per
dere n. causů cadere prohráti (při); c.
prtor O (= pars prior causae) výslech;
I) (mimosoud)sporná věc, sporná otázka:
c. disserendi C otázka, látka, o níž jest
jednati; ©) věc, jíž se někdo ujímá, zá
jem, prospěch: non laedetur c. nobili
tatis C věc šlechty; causam foederis
egit L zastal se smlouvy; Sulla a po
puli causa remotissimus C; dictator rem
in causamplebis inclinavit L; pietatem
publica c. vicit O lásku otcovskou pře
konalo blaho obecné (prospěch obecný);
d) (vnější) stav, položení,okolnosti:
in meliore causa erat Regulus C lépe
byl na tom; €) stav, poměr k někomu,
styk, spojení s někým:guae mčhi c. sit
cum Čaesare C v jakém poměru jsem
k Caesarovi; causam amicitiae cum algo
habere Čs přátelské styky; causae ne
cessitudinis C Cs.

causarius, a, um [causa] z (důvod
ných) příčin, pro nemoc (neb zmrzačení)
propuštěný ze služby vojenské, neduživec,
invalida L.

causi-dicus, %, m. [causa a dico)
právní zástupce, advokát.

Causor, dri, dtus sum [causa] uvá
děti, udávati za záminku, omlouvati se,
předstirati: (s ace.) Atemem aut nego
tia T'; (s ace. o. inf.) causatus se consu
lere velle T' stavě se na oko, jako by
se chtěl poraditi.

Caute, adv.[cautus] 1) ostražitě, opa
trně, obezřele; 2) s (náležitou) právní
jistotou: partitionis caput scriptum c. C.

cautes, is, f. (obyč.v plur. cautes, tum)
ostrá skála, úskalí, skalisko, skalina,
bradlo.

cautio, onis, f. [caveo] 1) opatr
nost, ostražitost: (s gen.obj.) forum vi
tiorum una c. est C jediný jest prostře
dek, abychom se uvarovali těchto chyb; pass,
(leneficentia) habet multas cauťiones Č
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mnohé stránky, kterých je třeba se varovati;
2) zabezpečení,jistota, záruka, úpis.

cautor, čris, m. [caveo])ručitel: c.
alieni periculi C (— 1s gui cavet alteri
periculum) odvratitel nebezpečenství od
jiného, ochránce bezpečnosti.

cautus, a, um (vi. part. perf. pass. od CU
veo) 1) zajištěný, zabezpečený, jistý
cautos expendere nummos If vyplatiti
penize na dostatečnou jistotu; res Č za
jištěné jmění; 2) ostražitý, opatrný,
obezřelý: vulpes cauta FHchytrá liška;
(destiae) in eam partem peccant, guae
est cautior C (zvířata) chybují po té
stránce, která jest opatrnější, t. j. chybují
tím (tak), že jsou příliš opatrna.

cavea, ae, f. [srov.caulae) 1) ohrada,
klec; (o včelách) úl; =) a) metaťf.hle
diště (divadla neb cirku 8 polokruho
vými řadami sedadel povlovně nad sebou
se zvedajícími): gut in prima cavea
spectat C divák v prvních řadách, se
díicí v popředí hlediště; in ultima (ca
vea) v posledních řadách, v zadu (na
poslední galerii); bb) syneka.divadlo.

cave0, ěre, cůávi, cautum est [srov. čes.
zkoumati) 1) stříci se, vystříhati 8e,
hleděli se něčeho, varovati se, býti na
stráži před někým n. něčím (algm. n. ab alno,
algd. n. a re, 8 ne n. ut ne, 8 inf.): (absol.)
negue illi ad cavendum dolus aut astu
tiae deerant S k ostraze, k ostražitosti;
cave! pozor! (před někým); soctum c. Č
míti se na pozoru před společníkem; c.
ad homine impuro C; hoc caverat mens
provida Reguli H toho se vystřellu;
malum caveri potest S zlu lze se vy
hnouti; numguam hominí (dat.pův.)satis
cautum est in horas HH (nikdy od člo
věka není dosti vystříháno) nikdy člověk
dosti nemůže se míti na pozoru, člověku
nelze se dosti stříci. Pomocí imper. cave
bývá opsán často prohibitiv: C. 2gnoscas C střez
se, abys odpouštěl, neodpouštěj; cave
te fratrum misereat € neměj slitování
s bratry; cave faxis JH nečiň (toho);
2) býti na stráži ve prospěch někoho,
péči míti, pečovati o někobo,opatro
vati, chrániti někoho od něčeho (alci a re):
veteranis cautum esse velumus C chceme,
aby bylo postaráno o vysloužilce; orant
ac monent, uť ipsis ad tnvidia cavea
tur L aby chránění byli od nenávisti; =
spec. (Z) (o právním zástupci) radou právnic
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kou při zabezpečení na soudě pomá
hati: čn čure c. C; haec urbana mili
tia respondendi, cavendi Ú; P) dáti
Jistotu někomu,státi, ručiti, zaručovati
8€ někomuza něco: Ctviťates odsidibus (abl.
instr.) de pecuniis cavent Čs rukojměmi
se zaručují, že peníze složí; cavetur a
Caesare, ne.. Čs Caesar se zaručí;
+) dáti si zaručiti něcood někoho, vyhra
diti si jistotu: aĎ sese caveat, guem
admodum velit C; 0) (zákonem, smlou
vou, závětí) vyhraditi, stanoviti, na
říditi (algd n. de re, 8 ut n. ne): čestťamento
c., ut C; in guo (foedere) cum caveretur
sociis, nihil de Saguntinis cautum est
L když opatření se dálo ve prospěch
spojenců, nic nebylo vyhrazeno ve pří
čině Sagunfanův.

caverna, ae, f. [cavus] dutina, nitro,
jeskyně, sluje, rozsedlina: cavernas mí
lite implent V dutiny, nitro koně (troj
ského); cavernae tngentes ad acctpten
dum tmpetum fluminis Ču vodojemy.

cavillatio, enis, f. [cavillor] škád
lení, škádlivý vtip, vtipkování, špičko
vání, úštěpek.

cavillator, oris, m. vysměvač, po
směváček.

Cavillonum, Z, n. město Haeduů nad
Ararem (nyn. Chalon-sur-Saóne) Cs.

cavillor, dri, aťtus sum 1) škádliti,
špičkovati, vtipem si dobírati, uště
pačněvtipkovati, úštěpky si činiti:
(algdn.cumalao)verba patrum c. T úštěpky
si činiti z řečí senátorů; (centuriones)
tvibunos plebei cavillans vocare L úštěp
ky si čině, uštěpačně; 2) vytáčeti se;
hledati vytáček, vymlouvati se: c. tum
tribuni L věc vytáčeli tribunové.

cavo, dre, avi, datum [cavus] hloubiti,
vyhlubovati, vydlabávati: (přísl.)guťta
cavat lapidem non vt, sed saepe ca
dendo O vymilů; parmam (gladio) c. O
proraziti; firma cavavit robora V pevná
prorazil, rozbil prkna dubová; cavatus,
a, um vyhloubený, vydlabaný, dutý:
c. rupes V skalní sluj; daculum cava
tum L vyhloubená hůl; — spec. naves
[intresgue c. ex ardoribus L lodi z kmenů
vyhlubovati, tj. vyhlubováním dělati;
tegmina (se. capitum) cavant V přilby
vyhlubují, dělají.

Cavus, a, um [srov. xočAoGz *x0 FtAoc)
1) dutý, vydutý, vyhloubený, (dovnitř)
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vyklenutý: cavae aedes V klenuté síně,
komnaty (dle jiných: zadní dvůr); colles
cavi V roklinaté pahorky; cavae viae L
úvozy; cava vallis L úžlabina; cava
tempora O vyklenutá skráň; c. lumina
O vpadlé oči; aes cavum O měděný ko
tel; palude cava submergere O ponořiti

v hlubinu bažiny; pocula, gud cava suntO dutiny, vnitřky pohárů; 2) dutý, t.j.
zahalující, obestírající: nubes cava O:
cava umůra V; cava imago formae V
prázdný přízrak podoby; = subst. CAVUS,
Z, M. n. Čavum, ž, n. dutina, díra.

Cáýstr OS,7, m. [Kdvoatooc) řeka v Ly
dii, jež teče asijskými nížinami na la
butě bohatými. Odt.adj. Cá$strius, a, um
kaysterský: ales O (= labuť).

Cea, Cia, ae, f. (se. insula) ostrov
Ke083 viz též Ceos.

Ceangi, črum, m. Ceangové, bri
tannský národ T.

Cebenna mons, m. Cevenny, po
hoří v jižní Gallii, které tvořilo hranici
mezi vlastní Gallií a římskou provincií
Cs.

Cebrenis, zdis, f. Kebrenovna (žen
ské patron.) (— ffesperie) dcera Cebrena
(KeBoňv), říčního boha v Troadě O.

Cecrops, opis, m. [Kčzoow|) báje
slovný zakladatel Vyšehradu athenského
(Akropole) a nejstarší král athenský, zpola
člověk, zpola had (geminus O dvojtvárný).
Odt. 1) (patroným.) Cecropides, ae, m.
[Kexoonxidnc|Kekropovec (= Te
seus); (v plur.)Cecropidae, drum, m. Ke
kropovci (— Atheňané); 2) Čecropis,
tdis, f. a) Kekropovna; (= dglau
ros, dcera Kekropova) O; Cecropides O
(— Prokne a Filomela, dcery Pandionovy);
b) adj. attická: terra O; 3) Cecro
pius, a, um a) kekropský: are O;
Cecropia, ae, f. Vyšehrad athenský;
b) athenský, attický: C. coťhurnusH
attická tragoedie.

1. cedo, ere, cesst, cessum I intrans.
1) (odměřeným krokem) jiti, stoupati,
kráčeti, ubírati se: per ora c. (==in
cedere) H před očima si vykračovati; =
metaf. a) přecházeti někam, v něco, Mě
niti 8e (in alad), platiti za něco(pro
re): vis aurea cessiť in amnem Ó; te
meritas in gloriam cesserat Ču slepá
odvážlivost ve slávu se změnila, zvrátila;
Chattis fortuna in sapientiamcessit T



cedo

štěstí bylo vyloženo za moudrost; Auc
aratri cessiť amor V sem, v toto (ve
válečnou zbraň) přešla, změnila se láska
k pluhu, tj. pluh, jeuž se těšil (dříve)
lásce; largi apparatus pro stipendio
cedunt T platí, jsou počítány za vojen
ský plat, jsou na mistě platu; b) pře
cházeti (vlastnictvím) na někobo, dostá
vati se, připadati někomu(in algm,alci):
res Albana in Romanum imperium ces
sit L přešla, dostala se pod římskou
svrchovanost;Lepidi arma in Augustum
cessere T Lepidova válečná moc přešla
na Augusta, Augustus strhl na sebe Le
pidovu válečnou moc; bona in medium
cedunt T statky stávají se jměním obec
ným; in praedam (n. praedae) c. L
státi se kořistí; cut prorima caelo po
testas cessit 0; praeda victovibus ces
sit T cesseruní piscibus undae habi
tandae O připadly za pobyt; cedat La
vima coniune V dostauiž se za něho;
C) (o podniku)jíti (ku předu), vésti se,
dopadati, dařiti se nějak(alci 8 adv.): mu
nus bene cedit O dar dobře slouží; res
male cedit špatně se vede; prout prima
cesstssent T' dle toho, jak první podniky
dopadnou; guia temptatum antea (bel
lum) secus cesserat S jinak (než doufal,
t. nešťastně) dopadla; ubi insidiae pa
rum cessére I když se lest nepodařila;
Parcae sinebant c. res Latio V aby
Latinům dobře se vedlo; (bez podm.) uť
cungue cesserit Cu jakkoli věc dopadne;
si male (bene) cesserat JH vedlo-li se (mu)
špatně (dobře), v neštěstí (ve štěstí);
2) ustupovati, odcházeti odněkud
(s abl, ex n. de re): mec mea loco sen
tentia cedit V a 8 mista se nehýbe, t.j.
pevně (neochvějně) trvá mé předsevzeti;
senatů c. Ť vystoupiti ze senátu; e vita
(vita) c. C rozžehnati se s životem, ze
mřiti; patriď c. C opustiti vlast; (absol.)
plagam cedendo arcebat Ó ustupuje;
aér natura cedens est maxime C je po
volný; = spec. (o vojsku) ustupovati,
couvati: Aosti c. V ustupovati před
nepřítelem; cedďentes violari vetuit IN
ustupující, prchající (nepřátele); confes
stonem cedentis pro victoria habere L
přiznání nepřítele, že ustupuje, poklá
dati za vítězství; = metať.a) ustupovati,
zanikati, tratiti se, mizeti, míjeti:
cessit pudor O; furor V; cessit in
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auras Ó zmizel do vzdušin, do vánků;
(e) memorič c. C mizeti, tratiti se z pa
měti; guo tibi fiducia cessit V Kam se
poděla; horae cedunt et dies Č uplývaji,
plynou; b) odstupovati, upouštěti od
čeho, vzdávati se, zříkati 8€ čeho,pře
nechávati, postupovati něco (alcí alga re)
alci possessione hortorum c. Č postou
piti zahrady; possesstone rei publicae
c. L vzdáti se správy obce; tmperio
c. T odstoupiti od vlády; captae urbis
titulo c. Ču postoupiti (někomu)slávy,
že města dobyl; collegae (dat. commodi)
honore c. L k vůli soudruhu zříci se
pocty; ©) ustupovati, povolovati, pod
dávati se, podrobovati 86 někomu(alci):
tu ne cede malis V neustup, nepodlehni;
nulli cessura dearum Ó já, jež bych
neustoupila, jež bych nedala. piednost
žádné z bohyň; pluridus c. Ču podrobitisevětšině;auctovitativiric.C upo
slechnouti rady; fortunae c. ČCs pod
robiti se osudu; fato c. L osudu ustou
piti (eufem. o samovraždě); (absol.) ebu? ceďdiť
O sloň povoluje, poddává se; d) (co do
hoduosti) ustupovati, přednost dávati, ne
vyrovnávati 86 někomuv něčem,býti za
někým(alci re n. in re): salig cedit olivae V
nevyrovná se; Minervae (dat) laudibus
(abl.)c. O chválami nedosahovati Minervy;
ut in hoc Graeciae nihil cedamus ČC
nikterak nejsme za Řeckem, nezadáváme
Řecku; nulli in regem caritate c. N
každému se vyrovnati, býti roven, moci
závoditi; Trotanis studio ac fide c. L
ostávati za Trojany co do oddanosti a
věrnosti; II transit.postoupiti, přepu
stiti, přenechati někomuněco, povoliti
někomu, aby (alei algd, 8 ace. c. inf., 6 ut): e2
currum O; multa mulťtis de ture suo c.
C; plebes cessit patribus, ut... L.

2. CĚdO, v plur. cette [povatalo z ukazova
cíbo přivěsku C€- (srov. hi-ce, hic) a z imper.
*do, date) a) dej sem, dejte sem, sem
s něčím(8 ace.); c. mihi litteras et testi
montum ČC; b) sem s tím, ukaž, pověz,
řekni: unum c. auctorem tui facti C;
c. tandem, gui sit ordo C; €) považ,
pomni.

Cedrosia, ae, f. Cedrosie, pobřeží
při moři Arabském (nyn. Deludžistan);
obyv.Cedrosii, orum, m. Cedrosští.

cedrus, %,F. [xédooc] 1) cedr; 2)
meton.a) cedrové dřevo, dříví: nerčt
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nocturna in lumina cedrum V páli cedr
(cedrové louče) k osvětlení noci; ) ce
drový olej (jimž natirány, napouštěny
byly závity papyrové, aby byly chrá
něny od molů a zpuchření): carmina lt
nenda cedro F básně hodné, aby byly
napuštěny cedrovým olejem (t. j. básně
hodné, aby byly uchovány, výborné); nec
cedro charta notetur O a blána (papy
rová) nebudiž natřena cedrovým olejem.

Celadon, ontis, m. [xeŽddov hlučici,
křičicí| význačné jméno válečníkův O.

Celaenae, drum, f. [KeAarvaí] Ke
lainy, město ve Veliké Frvgii LČu.

Celaeno, s, f. [KeŽarveh „chmurná,
černá“] význačné jméno 1) jedné z Pleia
dek O; 2) jedné z Harpyi V.

celeber, celebris, celebre (později též
celebris, e) 1) často a hojně navště
vovaný, hlučný, živý, lidnatý (s abl.
neb absol.): celebres mergis undae O vody
hojně navštěvované, hlučné, bohaté potáp
kami; Jde fontibus celeberrima O pra
meny přebohatá; celebre convivium femi
ns vtrisgue T hostina hojně navštivená
ženami i muži; Nčobe comitum celeberri
mů turóá O hojně obklopena davem dru
žek, v přečetném průvodu družek; urbds
celebris et copiosa U město lidnaté a zá
možné; celeberrimus urbis locus C; cele
berrimo fort T' na nejlidnatější části
náměstí (dle jiných: v době, kdy náměstí
jest nejživější); 2) meton.a) (četným sro
můžděnímúčastníků) slavený, hojný,
četný, slavnostní: cečeberrtmusvtrorum
conventus C velmi hojné shromáždění;
unus amore ctvtum celebre L slavný

pohřeb; funus per laudes et memoriam
virtutum etus celebre futt T pohřeb
oslaven byl pochvalnou zmínkou o jeho
statečných činech: celeberrima tota Cy
pro dies O nejslavnější den, největší
svátek, slavnost; guos (dies) tn vita
celeberrimos viderit Ú jež zažil jakožto
nejslavnější, v nichž se dožil v životě
největší slávy; dea celeberrtma (pracd.)
colitur O velmi slavně jest ctěna; Dt
ana celebris FI slavena (jejiž chrám pln
jest ctitelů); b) hojně uživaný, obvyklý,
často jmenovaný, rozhlášený, známý,
slavný: sagittarum celebri usu Cu poně
vadž střílení šípy jest všeobecné; minus
c. auditů Ču o němž méně (často) se
alýchává; res tota Sicilia celeberrima C;
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celebre per Hispaniam responsum L
rozhlášená po Hispanii odpověď; fama
celeberrtmus Ó pověstí veleslavný, pro
slulý; = spec.velebný, slavný, proslulý:
clarisstmarum urbtum excidio celeber
rimi věrt L; ©)často opětovaný:
vox úlla fuit celeberrima Ó ona slova
byla nejčastěji (ode mne) opakována.

celebrátio, onis,f. [celebro)1) četné
shromáždění, valná schůze: Aominum
celebrationes C slavnostní shromáždění
(lidi); 2) hlučné shromáždění k nějaké
slavnosti, hlučné oslavování: c. Judo
rum Ú; c. ad praetorem translata (est)
T' konání, řízení slavnosti bylo přene
seno na praetora.

celebrátus, a, um (vl.part. perf.pass od
celebro) 1) hojně navštěvovaný, hlučný:
forum maxume celebratum S; 2) od mno
hých účastníků slavený, slavný, slav
nostní: celebrattor supplicatio L slav
nější, hlučnější slavnost děkovná; 43)často
užívaný, běžný, všeobecný, rozšířený,
rozhlášený, známý; = epec.slavený,
slavný, proslulý: scto me in rebus
celebratisstmis omntum sermone versari
C vím, že se nalézám u věcí z obecného
hovoru obecně (zcela) známých; Hate
ritus eloguentiae celebratae (gen.aual.) T
slavený řečník.

celehris viz celeber.
celebritas, aťis, f. [celeber] 1) hojné

navštěvování, hlučnost imista): c. loct
CT; oppidorum c. Č lidnatost měst;
2) hlučné shromáždění se ku slavnosti,
slavení, oslavování, oslava, slavnost:
supremi diet c. C slavnost posledního
dne (t. j. slavnost pohřební, slavný pohřeb);
ludis celebritatem addere L dodati osla
vy, hry vypraviti skvěleji; 3) a) hlučná
návštěva, hlučný zástup, hojné obe
censtvo: c. etfreguentia occurrentium Ť
hlučný a četný zástup vstříc jdoucích;
in maxima celebritate atgue in oculis
cčvium vivere C žiti ve stálém styku a
před očima spoluobčanů; bh) časté na
skytování se něčeho,časté opakování
se, obecnost; známost: c. periculorum T
časté opakování se nebezpečenství; — apec.
vyhlášenost,proslavenost, proslulost:
c.famae C (rozhlášená) slovutnost, slavná
pověst, proslulé jméno.

celebro, re, dvi, dtum [celeber) 1)
častoa hojněnavštěvovati, hlučně
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'oživovati atma celebrantur O síně
se plní, se hemží (četnými návštěvníky);
carmine ripas c. O hlučným zpěvem
oživovati, naplňovati; viae multifudine
celebrabantur C byly naplňovány; a)
v hlinčném davu provázeti: fre
guentia et plausus me usgue ad Capi
toltum celebravit ČC; bb) hojně se schá
zeti k slavnosti, míti hojné úča
stenství, hlučně slaviti, světiti:
totů celebrante Siciliá N za valné
účasti celé Sicilie; festos dtes Čudorum
c. C; sacrum c. L světiti svátek; dčem
natalem c. T; natalem O: convírium c.
L hostiny slaviti na hostiny často při
cházeti, hostin často se účastniti; funtus
omni apparatu atgue honore celebratum
est Ču pohřeb byl oslaven, byl vystrojen
se vší nádherou a poctou; mors funere
censorio celebrata I' pohřeb byl vystro
jen nákladem obce, na státní útraty;
celebramus litora ludis V hlučně oži
vujeme pobřeží hrami, hlučně slavíme
hry na pobřeží; 2) metať.často (a hor
livě) konati, Často provozovati
něco,Často užívati čebo:celebrart de
integro turis dictio L konáno bylo, za
čalo znova odsuzování (dlužníků); seria
ac iocos c. L tráviti chvile vážné i žer
tovné, oddávati se horlivě opravdovým
věcem i žertům; posten, celebratum td
genus mortis Ť ten způsob smrti byl
oblíben; a) často připominati, rozhlašo
vati, ústy roznášeti, činiti známým:
gua re celebrata Ú; consulem factum
esse Murenam nuntii litteraegue cele
brabant Č; caedes omnium sermone cele
Drata Ú; — spec. velebíc rozhlašovati,
velebiti, oslavovati, činiti slavným:
segue remaue pubdlicam. c. 9 proslaviti
scbe i obce; [Palladis urdbem carmine
e. H básní oslav'ovati, opěvati; gens tuos
celebrabit honores V tvé pocty slavnými
učiní (t. j. tebe poctami oslaví); rem in
matus c. LS z míry vynášeti, chválou
nadsazovati; facta pro maďumis c. S
činy vyhlašovati za největší.

Celciates, um, m. Celeiatové, li
gurský kmen L.

Celemna. ae, f. město v Kampanii.
Celenderis, is, f. tvrz v Kilikii T.
celer, eris, e [srov.xéAAe strkati) 1)

bbitý, rychlý, ruči: celerčusomnium
opinione venit Čs; (s abi.) pedidus c. V
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rychlonohý: ce. žaculo V rychlý kopim,
zručný oštěpometce; anser c. penná
rychlokřídlý; (s inf.) c. segut fŤ rychlý
ve stíhání (nepřátel); 2) metať.a) rychlý,
kvapný, brzký: celeria remedia WN
léky rychle (brzy) působici; c. subst
dium Čs brzká, okamžitů pomoc; = spec.
příliš kvapný, ukvapený, náhlý, prud
ký: oderunt sedatum celeres If nenávidí
rozvážlivého rázní; trasci c. HIvznětlivý,
prchlý; subst.Celeres, um, m. jezdci,
rytíři: čridunus celerum L. náčelník
jizdy.

celeripěs, pedis, ad).
rychlonohý.

celeritás, atis, f. [celer] 1) hbitost,
rychlost, prudkost: c. itineris Čs chvat
ný příchod; c. perseguendi Ú rychlé
pronásledování; 2) metaf.rychlost, živost,
čilost: morťis c. Č rychlá smrt; ve
nent c. C prudkost, rychlý účinek jedu;
c. animorum Č čilost ducha; c. ingenii
N bystrost, vynalezavost ducha; c. con
stlit N duchapřitomnost, rozhodnost, ráz
nost.

celeriter, adv. [celer] hbitě,
kvapně, spěšně.

celero, are, avi, atum [celer] 1) (tran

Bit.)nry Butt uspíšiti něco:tn stlvas c.fugam V; oppugnationem T; haec cele
rans iter ad naves tendebat V chtěje
rychle toto obstarati spěchal k lodim;
celerandae victoriae intentior I (tím)
horlivěji usiluje urychliti vítězství; 2)
(intrans.)kvapiti, chvátati, pospišiti si:
cum erercitu celeravet I aby spěšně
(rychle) přitůhl; agere eť c. statuit T
rozhodla se jednati a pospíšiti Bi, od
hodlala se k činu a urychliti jej.

Celetrum, ž, n. město v Makedonii L.
Celěus, %, m. |K'eAeóc] otec Tripto

lemův, dávný král eleusinský, jejž bo
hyně Ceres naučila orbě a tajemné boho
službě VO.

cella, ae, f. 1) schránka, komora;
podzemní komůrka (otroků): servorum
cellae C; angustis etecta cadavera cel
lis H. zm. 2) zásobní komora, zá80
bárna, špižirna; sklep: Čato Siciliam
rellam penariam rei publicae nomina
bat C nazýval obilní komorou; cella vi
navria, oleavria, penaria Čj (o úředniku
v provincii)frumentum sibi in cellam
imperare Č poručiti si obilí do (své)

[celer a pes)

rychle,
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zásobárny, pro domácí potřebu. Podobuě:
in cellam dare, emere, sumere, guod
tibi senatus cellae nomine conces
serat C k vydržování domácnosti; huic
praedae cellae nomen tmponis Č toto
kořistění nazýváš opatřováním domácno
sti; 3) buňka medového plástu: apes
distendunt nectarve cellas V; 4) (v chrámě)
síň chrámová, cella, do niž se vchá
zelo z předsíně. V celle stála socha bož
stva: cella lovis, Alinervae, Iunonis
v chrámu Kapitolském L; (synekd.)8va
tyně, chrám: armatos tn cella Concor
diae includere C.

Celmis, ts, m. (vok. Čelmi), jeden
z idaejských Daktylů na Kretě; byl pro
měněn v ocel Ó.

celo, re, dvi, dťum a) zakrývati,
skrývati, zastirati: c. vultus, uterum ma
můbus O; Sol, gut dtem promis et celas
H; b) ukrývati, tajiti, chovati (vsobě)
aeguora pisces celant IM; c. sucum H
e) skrýti, ukrýti, utajiti, schvalovati;
smlčeti, neprozraditi: plerosgue ii, gut
receperant, celant Čs; c. arma Cs; sacra
tervae (lokativ) celavimus L v zemi jsme
skryli; factum V; commissa N svěřená
tajemství smlčeti, zachovati; c. senten
ttam C; ingentum ves adversae nu
dare solent, celare secundae FH;ce
lata virtus H utajená statečnost, básní
pěvcovou neoslavená; praecepta canam,
celabitur auctor IH předpisy vyjevím,
původce (jich) bude (ode mne) zamlčen,
jich původce jmenovati nebudu; celanda
effari L vyjevovati to, co má býti za
tajeno; non est celandum WNtoho ne
třeba smlčovati; tď cum minus diligen
ter esset celatum ; c. se tenebris V ukrýti
se v temnu; d) tajiti něcopředkým, tajiti
8e někomu něčím, zatajiti před někým něco,
nic neříci někomu (algm alad, alam de alaua
re): mortem regis omnes celat L přede
všemi zatají; tter guo habeat, omnes
celat N; pass.td Alcibiades celari non
potut N nebylo lze před Alkibiadem
tajiti, nemohlo zůstati tajným; de inst
diis celare te volutt C; non est profecto
de illo veneno celata mater Č podání
onoho jedu před matkou nebylo zatajeno;
credo celatum esse Cassitum de Sulla
uno C.

celox, čcis, m. f. [srov.celer; pův. adj.
ne. lembus (malý člun) neb navis); rychlá,

192 Cenabum

honěf loď; čejka: celocesviginti de
ducti L; piratici celoces et lemůi L.

celsus, a, um (part. perf. od (ex) cel
leve srov.collis, české čelo, čeliti] 1) vzty
čený, vzpřímený, vyvýšený, vysoký,
strmý; vertice celso V na vysokém 1e
meni hory; celsae turres [Ť; celsae urbes
V vysoko ležící; Acherontia celsa IL;
c. puppis V vysoká korma; celsum
super naeguora collum Ó vztyčená šije;
si celstor tbis O jestliže příliš vysoko
poletíš; celstor tpse loco Ó sám na po
výšenějším místě: cervus in cornua c. V
jelen 8 vysokými parohy, vysoký paro
háč; 2) metať. povznesený ; spec. (%)(v do
brémsmysle) VZNeŠENnÝ, povznešený, ve
Jikomyslný, velikodušný:gut poterit
esse c. et erectus C; (5) (8 příhanou): domý
šlivý, hrdý, py šn ý: erectum et celsum
vagart toto foro C; celsi Ramnes H
hrdí Ramnové.

Celtae, drum, m. Keltové 1) (v šir
ším smysle) souborné pojmenování všech
národů gallských, bydlících za starodávna
mezi Rýnem, Pyrenejemi, Apenninami,
říčkou Rubikonem a v Britannii; 2) (vuž
ším smysle) obyvatelé střední Gallie mezi
řekami Seinou, Garonnou, Okeánem a Al
pami Čs. Odt.adj. Čelticus, a, um kelt
ský; (subst. i8ol.) Celticum, d, n. veške
rost národů keltských, říše, oblast Kel
tův L.

Celt-iberi, črum, m. Keltiberové,
národ ve střední Hispanii na jih od řeky
Ebra povstalý smíšením Keltův a Iberův.
Oat.a) Celtiberia, ae, f. Keltibersko,
země Keltiberův; b) Celtibericus, a,
um keltiberský.

Celtillus, ž, m. náčelník arvernský,
otec Vercingetorigův Cs.

cena, ae, f. hlavní jídlo u Římanů,
bylo podáváno dle našeho času mezi 3.
až 4. hod. odp., oběd; hostina: ce
nam alcui dare C; cenae pater FI hos
podář; caput cenae C hlavní jidlo; su
per cenam Ču při stole, při hostině;
pontificum cenae FH hostiny pontifikův
(pověstné bohatostí a nádherou).

Cenabum, %,n. město Karnutů v Gal
lii (nyn. Orléans). Oat. aaj. Cénabensis,
e cenabský; subst.Cenaběnsés, tum,
m. CČenabané.
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cenáculum, %,n. |ceno| 1) jidelna;
2) (poněvadž jidelny Římanů za staro
d:iivna nalézaly se v hořejším patře do
mi) mcton.hořejší patro; podkrovní
světnice, obydlíchudých: guiď pauper?
mutat cenacula ff mění 8vou podkrovní
světničku, (stále) se stěhuje.

Cenaeu m, 7, n. sev.-záp. konec ostrova
Enboie. Odt.adj.Úěnaeus, a, um: C. lup
piter O Juppiter na Cenaeu uctivaný.

cenátus, viz Ceno0.
Cenchreae, drum,f.[Keyxoéar] Ken

chreje, přístav korinthský v zátoce 8a
ronské (nyn. Kenkri) LO.

Cenchrěus (Cenchrius), 7, m. říčka
u Efesu T.

Cenimáeníi, črum, m. Cenimag
nově, národ v jih.-vých. Britannii Cs.

cenito, are, avi, datum [verb. freguent.
od ceno) obědvávati, jídati C.

CENO,čre, dot, atum [cena] 1) obě
dovati, stolovati, jisti: dene c. FH: ille
apud te postea cenavit Ú; cenas hodte
mecum ff se mnou, u mne; gu?s (— gut
bus) cenantibus (abl.abs.) unz? H kteří
hodovali zároveň (s tebou), ve které spo
lečnosti hodovní, stolní; 2) transit. Jísti,
pojidati, pojísti, stráviti něco: aprum,
aves, olus IÍ. vart.perf.cén tus, a, um
(ve význ.akt.) naobědvav Se, jenž se na
obědval,najedený, jenž pojedl: gutd
excogitari potest, cuv te lautum volu
erit, cenatum noluerit occidere? C proč
by byl chtěl zavražditi tě vykoupaného
(po lázni), ale nechtěl (zavraždili) naje
deného. Srov. sťatím milites cenatos
esse zubet S.

Cenomaní, viz Aulerci 8).
censeo, čre, su?, sum 1) počítati:

capite censt S občané počítaní pouze dle
hlav, dle množství, nikoliv dle jmění od
hadnutí; nejnižší, nejchudší třida obča
nův; 2) a) (t. t. o činnosti censorů) odhado
vati jmění římského občana a vepsati jej
v seznam občanstva: censores populi
aevitates, suboles,familias pecuntasgue
censento Č spočtětež a odhadnětež;
censum censere konati odhad; censendi
formula, lex L zákon a zásada, podle
které se census vykonával; legem censut
censendo dicere L ustanoviti zásadu k od
bývání censu; gutnto guogue anno St
cilia tota censetur C; haec classis cen
setur XI milibus aevis L tato třída,

I.atinsko-český slovník.

193 censeo

občané této třídy počítají se na 11 tisic
assů jmění; mělta octoginta eo lustro
civium censa dicuntur L bylo prý od
hadnuto, napočteno 80tisic; census egues
trem summam nummorum F jenž byl
odhadnut, jehož jmění bylo odhadnuto
na výši jmění rytířů, jenž mi jmění
stavu rytířského; b) dáti své jmění ve
psati v seznam k odhadu, přihlásiti
jmění k odhadu: convenerunt censendi
causa C; in gua tribu ista praedia
censuisti? (; (těž mediálně)voluisti ma
gnum agri modum censeri Ú; guaero,
stntne tista praedia censut censendo C
mají-li býti k odhadu přihlášena; 3) (vů
bec)odhadovati, určovati cenu, hod
notu něčeho,Ceniti, páčiti; vážiti Si:
rem c. atgue aestimare C; — spec. «)
censeri de aliguo za nečího býti poklá
dán: hoc domui debes, de gua censevis
O za jehož příslušníka jsi pokládin; ž
censeri aliguem inter comites Ó při
jmouti mezi průvodčí, do družiny, poklá
dati za průvodčího: hos est dea censa
parentes Ó tyto pokládala za své rodiče;
4) (v mysli odhadovati), miti za to,
mysliti, domnívati se, souditi, poklá
dati, (za dobré) uznávati; guiď cen
setis2 C co soudite, myslite; de ea re
ita censeo Ú; (s inf.) Antenor censet belli
praecidere causam JFuznává za dobré;
(s acc. cum inf.) matores nostri censuevrunt
causam morbi esse guaerendam Č; ma
turandu.. sidi censuit Cs rozhodl se,
že...; aeguum (esse) censere N za slušné
uznávati; (s uť): censuerunt, ut tribuní
hac lege tenerentur C; (s pouhýmkonj.)
vereamini, censeo C tuším, máte se obá
vati; magno opere censeo, desistas C.
Odt. )) A) (tt. o senátorech) Činiti návrh,
navrhovati, hlasovati pro něco,býti
pro něco, raditi k něčemu: guo loco cen
sebis, Caesar? T na kterém mistě, Cae
sare, budeš hlasovati; captivos redden
dos (esse) tn senatu non censuit C;
(s pouhým ace.) pars deďditionem, pars
eruptionem censebat Čs část radila ku
vzdání, druhá k výpadu; b) (t. t. o se
nátu) usnášeti 8€ na něčem,učiniti nález,
ustanoviti, usouditi,rozhodnouti,
nařiditi: guae patres censuerunt L;
bellum Samnitibus patres censuerunt L;
senatus censuit, ut (proconsul) Haeduos
defenderet Cs; (zřídka s dat. u T) při
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censor

řknouti uděliti někomuněco: censentur
Uctarto trtumphi tnsignia; aram Cle
mentiae censueve T usnesli se zasvětiti
oltář Milosti.

Censor, oris, m. [censeo] censor,
odhadce. Censoři (počtem dva) byli římští
úředníci volení z nejváženějších občanů,
kteří měli za úkol konati odhad (census;
viz t.) a vše, Co souviselo s výkonem
timto. Censura jako samostatný úřad byla
zavedena v polovici V. stol. př. IXr. Před
tim vykonávali census konsulové. Cen
soři byli volení v komitiích centur'átních
každého pátého roku a úřad jejich trval
nejdéle 18 měsíců. Pravomoc censorůlze
shrnouti takto: 1) censoři konali odhad
(census viz t.): 2) dohlíželi na veřejnou
mravnost (řegimen morem) a provinční
stihali četnýnu tresty (viznota censovta).
Odt.censor — přísný karatel, přísný
soudce, posuzovatel: castigator censor
gue minovum II karatel a přísný soudce
mladších; 3) vedli vrehní správu stát
nich financi. Censoři pronajímali státní
důchody, zadávali veřejné stavby a práce,
dodávky a p.

censorius, a, um 1) censorský,
mravokárný: censoriae leges censorská
nařízení neb nájemní smlouvy; c. tabulae
censorské listiny; animadversio, igno
minia, nota c. L trest, pokárání censor
ské; gravitas censoria Č; tiluď mínime
censorčum est C nikterak se nesrovnává
8 vážností censorskou; opus c. C věc
podléluvjící mravokárnémn právu censor
skému; 2) subst. censorius, 07, m. bý
valý censor: těžhomo c.; Cato Cen
80rtus.

ceusiira, ae, f. censura, censorství,
úřad censorský: censuramgerereČ
zastávati eensuru, úřad censorský; c.
agere O: c. sublata est Č úřad, hodnost
censorská byla odstraněna, zrušena.

census, s, m. [censeo] počitání; 1)
(t. t v Kímě) odhad jméní římského
občanstva a spojcné s tím sčítání, popis
(občanů). Census konán byl od censerů
každého pátého roku na poli Martově.
Každý občan římský byl povinen dosta
viti se před censorv a přísežně udati své
jméno, členy rodiny, jmění nemovité i mo
vité. Dle tohoto přiznání vyměřena byla
práva poÚtická i berně válečná: censum
habere CCs; c. agere L konati sčítání.

194 centesinus

Odt.také= přiznání jmění: censum
acc'pere L ovziti na vědomí. přiznání
jměni; censum deferre Ť učiniti při
znání jmění; 2) meton.A) seznam od
badní, seznam občanů (občanstva):
censu prohibere C, censu exchulere algm
L vyloučiti ze seznamu občanů, nepo
jmouti v seznam; čn censum irrepere C;
im censum referre L; census nostros
reguiris? C dovoláváš se našich odhad
nich seznamů; b) při odhadu přiznané
jmění; a vůb.majetek, bohatství:
c. eguester — 400.000 sestorčiův; c. se
natortus — 1,000.000 sesterciův; tnfra
Lucili censum (esse) JL býti pod jmě
ním, pod stavem Luciliovým, nerovnati
se stavu Luciliovu; Žomo sordidus, sine
honore, stne censu ČC beze jmění; dat
census honores Ó; ars (t piscatoria)
Uli sua census erat O rybářství bylo
(veškerým) jeho majetkem; demisso in
viscera censu (abl. absol.) O když břich
pohltil bohatství; c. privatus brevis H
soukromé jmění malé; cultus mator censu
H nádhera jdoucí nad jmění.

centaureéum, ez, n. | xEvTaÚosELOV])
zeměžluč V.

Centaurus, 7, m. [KévrTavooc| 1)
Kentaur; (v plur.)Centauri, órum Ken
taurové, divý a obrovský kmenthessal
ský mezi Peliem a Ossou. Dle pozdějšího
mythu dvojtvárné obludy, půl člověka
a půl koně: nobělis Č. f1 (= Cheirom).
Odt.adj. Centaurěus, a, um kentaur
ský; 2) jméno lodi: Čentauro invehitur
magníí (fem., doplníti jest navě) V3 3)
jméno souhvězdí.

Centenus, a, um, adj. číselné podilné:
po stu. V sing. jen bůsn.: centená avbore
Jtuctus verberat V sterými (tj. mnoha)
vesly tepe vlny. Obyč.v plur. cenltenč,
ae, a postu: decienscentenanulia =
1,000.000 sesterciův.

centěsimus, a, um [centum] stý.
Subst.isol. Cenfestma, ae, f. (se. pars)
stý dil, jeden dil ze sta, jedno procento:
centesitmne vectigal IH daň jednopro
centní; centestma rerum venalium T
Jednoprocentní poplatek, daň z věcí pro
dávaných; (v plur.) centěstm ae, avum:
úroky a sice 1"/, ze sta na měsíc čili
129/, ročně: dinae centesimae ČC 24,
ze sta.



centieene

ceniiceps, cípitis, adj. [centim a ca
put| stohlavý, mnobohlavý: dbelua
c. If (— Kerberos).

Centies nebcentiéns [centum] stokrát;
HS centies t.j. centiens (centena melia)
sesterttum —=10,000.000 sesterciův.

centimanus, a, um [centum a ma
nus] storuký: Gyas H; Typhóeus O.

cent, ons, m. vycpaánina,polštář
(sešitý z čerstvých koží, řasou a plevami
naplněný a v octě smáčený, aby bránil
střelám a kameni) Cs.

centum, číst. zákl. neskl. 1) stos £)
synekd.(velmi) mnoho, nesčetní: centum
puer avtium (zen.anal.)F jenž se vyzná
v nesčetných uměních; centum cčavibus
servare /Ť býti zavřen na sto zámků; non
miht si ltnguae stnť centum orague cen
tum V kdybych měl sebe více jazykův
a ust.

centumgeminus. a, em stonásob
ný: c. Drčareus V storamenný, storuzý.

sentumviráalis, e, adj. [centum a péo)centumvirální: 2udicerm, causa (.
cenGimiviri, orum, m. [centum a vir]

cetumvirové, stovka (sbor. soudcův
o 105 členech, kteří rozhodevali hlavně
ve sporech dědických).

centunculus, 2, m. [subst.demin.od cen
to| malá pokrývka LZ.

centuria, ae, f. |centum] pův.oddil
obsahující počet sto; 1) (ve vojenství) set
nina, centurie (— ;, legie = "/, mani
pulu — vŘ kohorty ); 2) (ve smyslepolitickém)
centurie. Dle podání rozdelil král Ser
vius Tullius, vzav za základ roztřídění
vojenské, římské občanstvo dle censu ve
193 centurie, které hlasovaly v komitiich
centuriátních.

centuriátim, adv.po centnriich, po
setninách: (o vojsku)c. mělites produ
cere Cs; (o národu) in campo dAlartio cum
c. populus citaretur L.

1. centuriitus, s, m. [I. centurio
a)] hodnost centuriona ČC.

2. centuriifus, čs, m. [I. centurio]
dělení na centurie, dělenív setniny:
ad deciriatum auť centuriatum conve
nire |..

1. centurio, re, ďvi, dtum [centurta]
dčliti na centurie, na setniny: a)
(o vojsku) tuventutem c. L; centuriati
nedites coninvabeant L pěši vojinové roz
delení v centurie, dle centurií, dle setnin

„5 Cepheus

společně přísahali: bb) (o občanstvu) co
mitia centuriata, komitie, shromáždění
centuriátní, v nichž národ hlasoval dle
centurií. Obor pravomoci kom. cent. byl:
1) volby vyšších úředníků; 2) zákono
dárství; 3) usnášení se o válce; 4) roz
hodování o zločinech hrdelních v připadě
provokace; lex cenčuriata zákon pi“jatý
v komitiích centuriátních, zákon centuri
dtní.

2. centurio, onis, m. [centurta] cen
turio, náčelník, velitel centurie (setniny),
měl hodnost mezi tribunem vojenským a
poddůstojniky.Vlegiibylo60 centurionův;
c. classtarius T lodní centnrio.

centurionatus, us, m. [2. centurio)
volba centurionů: c. agereTkonati
volbu centurionů.

Centuripae, drum, f. město sicilské
(nyn. Čentorbi) 25 km sv. od Etny. Oat
adj. Centuvipinus, a, um centurip
ský; subst.Centuripiní, orum, m.
Centuripané, obyvateléCenturip.

cenula, ae, f. [subst. demin. od cena)
malý oběd,malá hostina.

Ueos, (ace. Čeo, abi. Ceo) f. [Kčoc]
ostrov kykladský. oat adj. Ceus (C1u8) a,
um [Ketoc) kejský: Sťtmonides Ceus
C; Čea něnia fŤ kejský (t j. Simonidův)
žalozpev; Ceae camenae II pisně, bůsně
Simonidovy.

cěpa (caepa), ae, f. a cěne n. cibule.
Cephailénia, ae, f. [IepaZAnvía)

Kefallenic, největší ostrov v moři iou
ském (nyn. Čefalonta). Oat.subst.Cep hal
léněs, um, m. Kefallensti, Kefalle
ňané.

Cephaloedium, čz, n. pobřežní město
na Sicilii, vých. od Palerma (nyn. Čéfali).
Odt.adj. Cephaloeditánus, a, um
cefaloedský; subst.Cephaloedtitánií,
drum, m. CČefaloedštií.

Cephalus, z, m. [Képedoc] Atheň.m,
vnuk thessalského krále Aiola, manžel
Prokridy, dcery attického krále Erech
tlea Ó.

Cephenes, um, m. Cefenově, národ
aithiopský, ovládaný králem Cefeem, od
něhož obdržel jméno. Odt. aaj. Cěphě
nus, a, um cefenský,aithiopský O.

Cephčus, eč, m. [Knpeú:] král aithi
opský, svn Belův, bratr Aigyptův, Da
naův a Fineův, manžel Rassiopin, otec
Andromedin. proměněn ve hvé In. Odt



Cephisus

ad. Cephévus a Cephěus, a, um Ko
feňv: virgo (— Andromeda); Čephea
arva (= Aithiopie).

Cephisus. %,m. (Kngroóc) 1) řeka
protéka jící Fokidou a Bototií a ústící do
Kopajskéhojezera. Odt.adj. Cephůstus,
a, um kefiský; subst.— Narcissus;
Cephtisis, idis (a. fem.)kefiská: Ce
phlistdas undas O; 2) řeka attická. odt.
adj.fem.Céphisias, adis kefiská: ora O.

cera, ae, f. [xn0óc) 1) vosk: cerá
cercumfundere N obliti voskem (mrtvolu) ;
flavam ceram mollire O; fingere e cera
C dělati voskové podoby; 2) meton. a)
vosková podoba, podobizna(předků),
poprsí voskové: cum matorum
imagines intuerentur, vehementissume
accendi. Scilicet non ceram túllam
negue figuram tantam vým in sese ha
bere S; dispositas per atria ceras O;
b) vosková buňka: c. serangula O
šestihranná; ©) (voskem potažená) vos
ková tabulka, deska psací, do níž se
písmo rylo rydlem (sťilus); dopis: ex
illis tabulis cerave recitare L; codicis
extrema cera ČC poslední list, strana;
Caerite cera digní H (nz Čaere); guid
prima secundo cera velit versu F co
napsáno jest v druhém řádku první strany
(tam bylo uvedeno jméno dědice) ; vacuam
tenet altera (se. manus) ceram Ó; con
rectae cerae O; se cerae committere O:
d) vosková pečeť: in alla testtmonio
cera est C; e) bílé ličidlo: inducta
candorem guaerere cerd O.

Cerambus, %,m. [KécouBoc] pastýř na
pohoří othryském, byl proměněn v bromca
roháče O.

Ceramicus, %,m. [K e0auetxóc) „čtvrt
hrněířská“, sev.-záp. část města Athen,
rozdělená branou zvanou Dipylon v Kera
meikos vnitřní, obydlený z největší části
řemeslníky, a Kerameikos vnější, kdež
bylo pohřebiště výtečných mužův, obzvl.
v boji padlých.

cerarium, 8, a. poplatek z vosku
spotřebovaného k pečetění, voštěné €.

cerastes, ae, m. [xeoéorrc) roháč.
odt Cerastae, drum, m. Cerastové,
praobyvatelé ostrova Kypru; měli dle
báje rohy na čele Ó.

cerasus,?%,f.[1e80aaóc| třešně (strom
L plod).

196 Ceré3

cčrátuS, a, wm [partie pf. pass. z ce7are
voskem polepovati) olepený, potažený
voskem: c. harundo O pišťala voskem
spjatá, spojená; ceratae ope Daedalea
pennae HH křídla uměním Daedalovým
voskem stužená, spjatá.

Ceraunil monteěs, m. neb zvl. u básn.
Ceraunia, čórum, n. [Keoaúvia 001;
srov. xeoaÚvtioc, hromový, bleskový) vl.
„hromové hory“, skalnaté pohoří táhnoucí
se podle pobřeží epeirského.

Cerberus, 7, m. [IKéoBeooc] třihlavý
(u F „stohlavý“ centiceps) pes báječný,
jenž střehl vchodu do podsvětí. Odt. adj.
Cerbereus, a, um cerberský, Cerbe
rův: rictůs Cerberet O tlama cerberská
(t. 3. tak hrozná jako tlama Cerberova).

Cercetius, z, m. (sec.mons) horstvo
na rozhraní Epeiru a Thessalie.

Cercina, ae, f. ostrov 8 městem sou
jmenným na pobřeží africkém před Malou
Syrtou (nyn. Kerkine).

Cercopěs, pum, m. [zéoxowW opice]
báječný národ, sídlicí (dleO) na „opičím
ostrově“ (Ilronxoůcce); byl proměněn
od Jova v opice.

cercůrus, č, m. [xéoxovooc] lehká
(a rychlá) loď L.

Cercyon, onis, m. [IKeoxiov] lupič,
jenž zle řádil u attického města Eleu
siny; byl zabit od Thesea Ó. odt. adj.
Cercyoněus, a, um Kerkyonův.

CErcyrvuS, viz cercurus.
Cercális, viz Ceres.
cerebrosus, a, um [cerebrum]prchlý,

ztřeštěný,zbrklý,zhorka nakvašený.
cerebrumi, 7, n. [srov.řecké: K0, ZzON

hlava] 1) mozek: sparso infecta ce
rebro (arma) V zbraň (roztříštěným) moz
kem potřísněná; truncus inlapsus cerebro
JI men, jenž padl na lebku; 2) metaf.
a) (mozek, sídlo rozumu) rozum: c. De
rili H; b) (mozek, sidlo prchlivosti):
prchlost, prchlivost: o te, Bolane, ce
rebri felicem! F o šťastný Bolane so
svou prchlou hlavou, pro svou prchlivost.

Ceres, eris, f. 1) staroitalská bohyně
orby a tím vzdělanosti i úrody, dcera Satur
nova a Opina, sestra Jovova, matka Pro
serpinina; kladena úplně na roveň řecké
bohyni Demetře: ČC.arcana H tajemná
(vzhledem k mysteriim Demetřiným); mu
nus Cereris O dar Cereřin, potrava; 2
meton.Čereřin plod, C.plody, osení,



cereus

obilí a potrava z něho, chléb: redďit
udi Cereremtellus inarata guotannis H
ohilí vydává; inmetata iugera liberas
fruges et Čererem ferunt H; medio Ce
res succiditur aestu V obilí se požíná;
C. corrupta undis V obilí vodou zka
žené, smočené; dona laboratae Cereris
V dary namáhavě (pracně, lopotně) ziska
ných plodův obilných; Čererem canistris
expedtunt V chléb z košíků vybírají; ver
tere morsus exiguam in Čererem V za
tínati zuby do skrovných koláčův. —Odt.
adj.Cereális (Certalis), e Cereřin, obil
ný: dona, munera O chléb; Č. semina
Ó obilná zrna; C. arma V náčiní k mletí
obilí a pečení chleba; subst.Cerealia (Ce
rialia), tum, n. Cerealie, slavnostCe
reřina (19. dubna).

cereus, a, um [cera] 1) voskový, voš
těný; cerea tmago, effigies M; negue ficto
in petus voltu propont c. opto FH(0 ne
podařeném poprsí voskovém); cerea cas
tra V tábor včelí, úl; cerea regna V;
2) metaf.a) jemné barvy voskové, vosko
vitý, žlutavý: addamcereapruna V;
cerea bracchia H lesklá ramena (ale oby
čejněse čte na tomto místě: lactea bracchia).
b) měkkýjako vosk,ohebný, povolný:
c. tn vittum flecti (tuvenis) H jako
z vosku zlému podajný. Subst.céreus,t,
m. (se.funis): vosková svíce, pochodeň,
voskovice: tus et cerei (.

cérintha, ae, f. Derobvdn]voskovka(květina od včel oblíbená) V.
Rerno, ere, crěví, crětum [srov.0610)

1) tříbiti, rozlučovati,rozlišovati,
oddělovati; 2) metať.a) (očima, zrakem)
zřetelně rozeznávati, zříti, viděti, po
zorovati: nos ne nunc guidem oculis
cernimusea, guaevidemus C; guae
c. et videre non possumus C na vlastní
oči viděti; c. acutum H bystře viděti;
cerno antmo insepultos acervos civtum Č
vidím v mysli předvídám...; algd coram
cernere Čs osobně na něco patřiti; acies
cernebatur Čs šik bitevní bylo viděti;
constititť alma Venus nulli cernenda V
nikomu viditelna; negue cernitur ulli
(dat. pův.) a není viděn od nikoho, a ni
kdo ho nevidi V; (a ace. c. inf.) Aenean ad
fore cernetis V; (1v pass.) cernebaturv no
visstmos premi Ús; (s part.) migrantes
cernas ex urbe ruentes V; Antonius
descendens cernebatu* Cs Antonia bylo
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viděti, an sestupuje; (s nepř.ot.) cern.8, uťinsultent| RutuliV;cerneres,guanta
audacia fuisset in exercitu Catilinae S
byl by mohl člověkviděti...; eum tpsum
cernunt grati C k němu samému vděčně
mají zření; hb) (duchem, myslí) rozezná
vati,poznávati, znamenati: cogita
Úionessic intuentur, uťea cernimus, Guae
videmus C; ille nullum cernens sibí lo
cum esse tutum N; cernmis,ut ignavum
corrumpant otia corpus O; amicus cer
tus in re incerta cernitur u C I'nnius
poznává se; hae virtutes cernuntur in
agendo Ú; beata vita honestate cerni
tur Čs e) (= decernere)rozhodovati:
prtus guam iď sors cerneret L; — spec.
%)rozhodnouti bojem: čnterse coi
isse viros et cernere ferro V; ferro,
non auro vitam cernamus u Č Bnnius
ocelí, ne zlatem rozhodněmež o životě;
P) učiniti nález, rozsouditi, ustanoviti
se, usnésti 86 na něčem: guodcungue
senatus creverit, agunto Ú; guid de
Armenta cernerent T'; ) (t. t. právní)roz
hodnouti 8e pro něco, ujmouti 8e€ ně
čeho: guam hereditatem iam crevimus
C; cum Adranodorus hereditatem regni
creverit L.

cernuus, a, um [srov.cerebrum, xdo)
hlavou dolů, na hlavu padající, stř em
hlav se káceje: eguus incuměit c. V.

cerritus, a, um [Cer(r)us duch (pod-)
zemní) vi. Cerrem posedlý; bláznivý,
šílený, potřešténý.

certámen, ins, n. [certo] 1) zápas,
závod, zápolení; závodění, řevnivost,
soupeření; pře, 8por, svár: stc fortuna
in contentione et certamine utrumgue
versavit Ús tak štěstěna s oběma při na
máhavém zápase zatáčela; certamen veniť
ad tmpar Ó v nerovný dá se zápas; c.
disci O; c. cursis; c. pedum Ó běh
o závod; c. tacult závod v metání oště
pem; ditugo certamine V při jízdě o zá
vod na dvojspřeží; navali certamčne
victor V vítěz v závodě lodním; c. classis
V; c. ponere V závod zařizovati, usta
novovati (srov. KyÓOvajro0wdEvau); velo
citatis certamina tnire L v zápasy
o rychlost se pouštěti ; c. honoris eť dignt
tatis Ú; de urbis possesstone inter deos
c. fuit Ú53c. est alicui cum algo
zápasí s někým; c. regnt ac cupido L
zápas 0...; summo certamine matres
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tela iacirmt V v největším zápalu; diu
tnter mortales c.fuit, vine „an
byl spor o to, zda Či...; atrox cum
plebe c. L; c. irarum I. vášnivá sváda,
vášnivé rozhořčení; verborum certamina
L; 2) (konkr.) věc, o niž při zápasu jde,
předmětzápasu, základ, sázka: tantt
certaminis heres O dědic takového zá
kladu (t zbroje Achillovy); %83)zápas
(brannou mocí),boj, půtka, potyčka:
jit proelium acri certamine Ús přijde
k bitvě s krutým zápasem, strhne se tuhá
(krutá) bitva; vario certamine pugnatum
est Ús; cuius certamine pugnae cogni
tus? O v zápase kterého boje byl od
tebe seznán, seznal jsi jej; c. tnire L
v boj se dáti; c. temptare L Ču

certátim, adv. [2. certo) © zůvod,
o přítrž, o překot.

certatio, ónis, f. [2. certo)| 1) zů
vodění, zápasení,zápolení: certatio
nex corporum Ú; c. honesta inter ami
cos Č; 2) spor, pře: relinguitur virtuti
cum voluptate c. C; (o zápasena soudě)mul
tae, pocnae certatio C L soudníjednání
o uložení pokuty, trestu.

certe, adv. [certus] 1) (ve význ.jisticím)
jistě, zajisté, dojista,skutečně,vskut
ku, opravdu: c. illud eveniet C; de ce
teris c. sciebat Ú jistě, dojista věděl (t.j.
jisto jest, že věděl); c. nescio guid velle
logui te aiebas mecum If ano, říkal
jsi ..; (v kompar.)certius explorare L;
certius amittere O; c. cognoscere (s
jistěji, bezpečněji. Často v odpovědech: Ve
nerat haec res in tudicium? CČerteC
zajisté, jistě, ovšem, věru; num guisnam
est vestrum? Certe nemo Ú; 2) (ve význ.
omezovacím,8 vytčenímjistoty) (jistě) aspoň,
alespoň, přece: ego c. Úsjá aspoň; gui
dem c. Čs alespoňjistě; si non patriam
victam, domum c. L; c. constat L (to
lik) alespoň jest jisto; at certe alespoň
zajisté,

1. certo, adv.[cerťus]jistotně, určitě,
nepochybně, bezpečně: c. scio C jistotně,
určitě vím.

2. Certo, dre, dvi, atum [srov.certus,
cerno) vl. zápolic rozhodovati; 1) jiti v zá
pas, v závod,zápasiti, závoditi; zů
politi, potýkati se: vobiscum de amore
rei publicae certant C; labore cum ulti
mis militum c. L; cursu cum aegnalt
bus c. S; gaudio certare L o zůvod se
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jest můj pevný úmysl;

certus

radovati; oratinne c. L řeči adparovati;
cum wusurisfructibus praediorum c. Č
upláceti úroky (svých dluhů) úrodami
svých poplnží (statků); de virtute c. 9;
(zřídka 8 ace. věci, © niž jest spor) certatů
lite deorum Ambraciá O Ambracie, o niž
pří mezi bohy bylo zápaseno, A., před
mět hádky bohův; (s dat.) solus tidi certet
Amyntas V jediný Amyntas mohl by se
s tebou měřiti; (neos. pass.) facttonibus
inter ordines certabatur L straněním
mezi stavy bylo zápaseno; (s inf.) (0 závod)
usilovati, snažiti se: certat Phoebum
superare canendo V; negue vincere certo
V; aeguales certat superare legendo ();
certant tnludere capto V o závod ce
zajatce úsměšky si tropí; certat tollere II
o závod povyšuje; 2) (slovy a řečmi zvl.
předsondem)zápasiti, potýkati se,
soudně jednati: ture c.; provocatione c.
L odvoláním při vésti; multae certan
dae dies L den jednání soudního'o po
kutě; st gnid (ace. vnitř.předm.)se dtdice
certes II jestliže bys o něco před jelo
soudnou stolicí se přel; foro st res cer
tabitur HMbude-li o věci (soudně) jed
nino na foru; 3) (ve válce) zúpasiti, po
týkati se s někým,bojovati: de tmperio
cum populo Itomano c. ČC; proelio c.
S; acie c. V; (neos.)Dedriaci certaba
tur T v Bedriaku bylo bojováno; mul
tum, dtu certato (abl.abs.) I když prudce,
dlouho bylo bojováno, po prudkém, po
dlouhém boji.

certus, a, um [staré part. perf.pass.k CeT
no, srov. zowt0c) 1) a) ustanovený, roz
hodnutý, jistý: certum est mihis inf.jest
ustanoveno ode mne, jsem pevně odhodlán,

b) rozhodnut, .od
hodlán (odhodlaný) k něčemu,jenž si nčeo
pevně umínil, ustanovil: (absol.) Aeneas
c. ftuctiůs secabat V odhodlaně, směle;
(s inf.) tla certa mori V; (s gen.)c. eundi
VO odhodlánjiti (odplouti); relinguendae
vitae c. T' jsa odhodlán zemřiti; 2) a)
ustanovený (počtem,velikosti), určitý,
přesněurčený, jistý: certo die C; certa
lex © pevná podminka; c. graďus Ús
pevný, určitý, stejný krok; c. ordis O
vytčený kruh (v zápasišti); certa manus
Cs pravidelný sbor (vojenský); certae
naves (s určitý počet lodi; certi exrplo
ratores Čs pravidelně vysilani; (subst.)
certo anní T' (= certo aůni tempore);
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b) oosobách;a) jistý, bezpečný, spoleh
livý, hodnověrný, neomylný, neklamný,
pravdivý: per litora certos dimittam V
spolehlivé lidi; c. Apollo ff neklamný,
pravdomluvný: c. accusator Ú žalobce
své věci jistý; (s oslabenýmvýznamem)certi
homines nejen spolehliví lidé, ale i lidé
sice známí, jež však nechci zevrubněji
označiti, jistí (známi) lidé: nilil de con
spiratione auďiebat certovum hominum

5 (B) jist něčim, přesvědčen; (jistě)
dobře zpraven o něčem:exitii c. Ť
jist smrti; senatus spei c. I jsa pevné
naděje; consilii c. Ť jist úmyslem, pevný
úmysl maje před očima; c. incerta peri
cula lustvet Aeneas? V jsa jist (již pře
dem, že mu nic nehrozí) má podstupovati
nejistů nebezpečenství;algm certio
rem facere alcis rei, de alga re n. ace. c. inf.
zpravovati někoho, dávatl zprávu někomu
o něčem; (básn. též positiv) Anchisen certum
facio V; lacrimae matrem certam fecere
ruinae O; C) (nejčastějio věcech) jistý,
pevný, bezpečný, patrný, zřejmý, ne
pochybný, nesporný: sortes certae O
nezměnitelnésudby; certa hasta V jisté,
trefné kopí (t.j. jistě zasahující, nechy
bujicí se cíle); c. sagitta FI; certi liberi
I děti manželské (legitimní); (subst.)certa
maris opperiebahu: V čekal na bezpeč
nou plavbu po moři; res certisstmae Ús
nejpatrnější důkazy; certtus argumen
tum Č přesvědčivější důkaz; certum eri
men C odůvodněné obvinění; linguae
certa loguentes Ó mluvící jasně (zře
telně); pro certo habere, affirmare a j.
pokládati, tvrditi za jisté; deum certis
stma proles V.

nerva, ae, f. [cervus] laň.
rervicula, ae, f. [subst. demin.od Ce?

vic) (mali) šije: čactare cerviculam Č.
cervinus, a, um [cervus]jelení: c.

pellis FI vycpaná kůže jelení; c. vel
lere O.

Cervix, čcis obyč. v plur. CeErvices,
cum f. [snad cer(s)- srov.cerebruma vin
cio| vl.svazy hlavy, svaly poutající hlavu
s trupem: 1) šíje, týl, vaz. krk: c.
eguina II koňský krk; cervices fran
Jere ČC lámati vaz, rdousiti; Bracchia
cervicí dare H obejmouti někoho3cervici
imponere (imperat.)nostrae! V posaď se
na mou šíji, na má ramena; 2) metaf.
a) týl: guos (homines) a vestris cervi
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cibus depuli C; suis cervicibus rem pu
blicam sustinere Č na svých bedrech
nésti tihu (břímě) správy státní; dare
cervices crudelitatě C podrobiti se ukrut
nosti; čn guorum cervicibus stamus Ču
na jichž Šiji stojíme (my: sedime), t i.
jež jsme podmanili; b) sila, odvaha,
statečnost k podniku (k vydržení): tan
tis esse cervicibus C býti tak statečný.

Cervus, Z, m. [srov. zéoac roh) vl. pa
rohatý, parohič; 1) jelen; 2) metať.(ve
voj.) rozsocha, rohatina, vidlice, ro
hatka (větve neb tyče s vidlicovitými
nahoře ratolestmi na hradbách upevněné):
lorica pinnaegue cervis eminentibus Čs.

cessatio, čnis, f. [cesso) ustávání,
váhání,otálení; nečinnost, zahálka.

cessdtor, Oris, m. [cesso] otaleč, vá
havec, louda, povaleč, lenoch: ne
guam c. Davus II.

cessio, onis, f. [ceďo] odcházení, od
stoupení; (tt. v soudnímluvě)FŤ tn ture
c. Č postoupení (majetku) před soudem.

CESSO, are, dvi, dtum [verb. freguent. od
cedo) vi. opět a opět ustupovati, ustávati
(od nějaké činnosti); I) prodlévati,
meškati, opozďovatise, otáleti, vů
hati a něčím:guiď tua fulmina cessant?
O proč otálejí, proč nebiji; Tartara guidď
cessant? O proč váhá podsvětí (podro
biti se nám); cessans morbus FH choroba,
jež v téle otálí, nehýbe se 8 mista, vleklá
(chronická) nemoc; cessatium (= aut ces
saviť) ducere somnum JH přivoditi apů
nek, jenž (dlouho) otálel, se nedostavoval;
(s ace.vnitřn.)guiďdguiď cessatum est apud
moenia ITroiae V kolik let bylo pro
dleno před hradbami trojskými; praestat
(se. če) metas lustrare Pachyni cessan
tem V třebas se opozdíš (v plavbě); byť
i oklikou; cessas tn vota? V váháš, oláliš
s modlitbou; (s inf.) guiďdmori cessas? FH
2) upouštěti, us távati, ochabovati, likna
věti v něčem (in re, a re, s abl.); býti ne
činný, zaháleti, odpočívati: numguam
in suo studio cessavit C neochabl nikdy
ve studiích; numguam cessaverunt ad
opere L; muliebri cessat audacia L
jest daleka odvahy ženy, neosvědčuje,
nemá odvahy ženy; nec ullum erat tem
pus, guoď a novae cladis spectaculo
cessaret L a nebylo chvile prosté po
hledu (podívané) na novou pohromu; arae
cessant Ó zahálejí, t j. neobětuje se na
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nich; in errvis Cessatis () na nivách,
jež zahálely, na nivách ustálých; nehil
agere et c. C; c. nunc videor, cum della
non gero C zdá se, že jsem nyní ne
činný; haud tanto cessabit cardine re
rum V nebude nečinna, nebude zaháleti
při tak rozhodném obratu; ec ullum te
lorum cessat genus V nezahálí, neodpo
čívá žádný druh zbrani; oculorum ces
sabat usus Ču zrak nesloužil; multum c.
H často chybovati (0 spisovateli); = (trax
sit.) cessata tempora O zameškaný, pro
zahálený čas.

cestrosphendone, és,f. [xeat00agev
dóvn) druh metacích stroji válečných L.

cetárium, i, n. rybník, sádka, ná
drž, nádržka na větší ryby mořské
hlavně na tuňáky (xřr7): cetaria cre
scent JH.

cetarius, a, um rybářský: ludis
ceturiis T o hrách rybářských (nejisté
čtení ; subst. rybář, prodavač ryb.

cetě, viz cětus.
ceter, a, Um, zpravidlav plur. cetert,

ae, a ostatní: cetera nox O ostatní,
zbývající část noci; creditur, guta non
abhorret ab cetero scelere T od ostatku
zločinu, od dalšího zločinu; subst.celera,
orum, n. ostatní věci, ostatek: c. pontus
habet © (vše) ostatní; c. tristia etus
anni L ostatní smutné události toho
roku. = V platnosti adverb. A) ace. neutr. sing.
ceterum ©) (zvl. při přechodu k jiné věci)
ostatně: id dellum serius futt, c. li
bertas prope amissa est L; £) (v pro
tivě ke auidem neb k záporu) ostatně však,
avšak, ale, však, pak: stmulabat sese
negoti gratia properare; c.proditionem
timebať S v pravdě však; non omnibus
locis pugnandi copiam facit; c....
reges opperitur S naopak, nýbrž; ellis
merito accidet, c. 008 constderate S
ale vy uvažte; negue... adnuere aude
bat, c. supplementum etiam laetus de
creverať 9 naopak; I) aec. neutr. plur. C6
tera ostatně, jinak: (věr)c. Graius V
ostatně (celým vzezřením) Rek; c. parce,
puer, bello V ostatně varuj se války;
(rex) c. ignarus populi Romani S; ©)
dě cetero vzhledem k ostatnímu, co do
ostatního, ostatně, příště: de ceťero
parce Ču ostatně ušetř (našich rodičů);
de cetero, cum mihi scribes, memento
Ču ostatně, příště.
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cetero-gui ostatně, mim« (to, ne
hledíc k tomu: ego c. antmo aeguo
fero C.

Cethégus, 7, m. příjmení v rodě Kor
neliů. Rodina Cethegů byla proslulá še
třením staré prostoty; 1) M. Cornelius
Cethegus, konsul r. 204 pí.. Kr., nejstarší
umělý řečník římský, slavený zvláště od
básníka Ennia; fingere non eraudita
Cethegis H tvořiti slova, jichž Cethegus
a jeho vrstevníci neslyšeli, jichž staří
Římané neznali; (vocadbula) memorata
priscís Čatonibus atgue Čethegis IT;
3) C. Cornelius CČethegus,účastník spik
nutí Katilinova; byl popraven 5.

cetva, viz Caetr'a.
cetus, 7, m. [70 zijT0c) v plur. cěťě n.

(xúTea, zmim) obluda, potvora moř
ská (velryba, žralok, pliskavice): tnima
na cete V.

Ccéů, adv. (právě tak) jako: (položeno
za slovesem)lupi ceu V jako vlci; (s konj.)
jako by: ceu cetera nusguam della fo
rent V.

Ceutroněs, um, m. Ceutronové 1)
horalé vých. od Allobrogů na severových.
pomezí Provincie (v nyn. Savojsku); 2)
malý národ v Gallii belgické, chráněnci
Nerviův.

Cevenna, vis Čebenna.
Ceyx, Ycis (ace.yca) m. [Kňůš] král

trachinský, manžel Alkyony, s níž bvi
proměněn v lednáčka Ó.

Chaeronéa, ae,f. [Xaiodveta] město
v Boiotii na hranicích fokidských (pa
mátné bitvou r. 338 př. Kr..

chalcaspides, um, m. [xd4x-aoic)
kovoštítníci, vojsko makedonské opa
třené kovovými štity L.

Chalcédon, onis, f. [AgAxndwv]město
v Bithynii na Bosporn thrackém proti
Cařihradu (nyn.Kadikjo). Obyvatelé:Chal
cedonii, orum, m. Chalkedonští.

Chalcioecus (chaleioicos), adi. [70 zí
otx0c) „v kovovém domě obývající“, příjmi
bohyně Atheny (Minervy) ve Spartě NV;
subst. chrám Minervin L.

Chalcis, idis, f. Xa4zig) jméno
mnoha měst řeckých, z nichž nejznámější
bylo hlav. město na ostrově Euboii pí“
Euripu, rodiště básníka Enforiona. odt
adj.Chaleidicus, a, um chalkidský:
Ch. versus V verš Euforionův: ara V
brad kumský (v Ikampanii) poněvadž
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Kumy byly založeny osadníky chalkid
skými; subst. Chalcidenses, tum, m.
Chalkidští, Chalkiďané.

Chaldae1, orum, m. Chaldeové v Ba
bylonii mezi řekami Eufratem a Tigri
dem; byli proslulí hvězdářstvím. Odt.me
ton.= astrologové, hvězdáři,plane
táři. Chaldaea, ae, f. Challea, země
chaldejská; adj.Chaldaeicus, a, um chal
dejský.

chalybeius, a, um [srov.ZdAvW ocel)
ocelový Ó.

Chalyběs, zm, m. Chalybové, národ
na jižním pobřeží Černého moře, proslulý
ocelnictvím.

chalybs, ybis, m. [xdAvw) ocel.
Chamavi, orum, m. Chamavové,

národ v sev.-zip. Germánii TŤ.
Chaon, onis, m. Trojan, syn Pria

mův, bratr Helenův, eponymní heros Chao
nie V.

Chaoněs, num, m. Chaonové, ná
rod v sev.-záp. Epiru okolo Dodony. Odt.
aaj. Chaonius, a, um chaonský, epir
ský, dodonský: ČA.pater V(= Jup
piter); Chaoniae columbae V věštné ho
lubice dodonské; adj. fem. Chaonis, idts
chaonská, dodonská: ales O dodonská
holubice; Úh. ardbor O (posvátný) dub
dodonský; subst. iso. Cháaonia, ae (sc.
terra) Chaonie 1) krajina epirská L;
2) město v syrské krajině Kommagene Ó.

chaos, n. (abl.chao) [ydo0G;srov.XG-0x0
zeji| 1) bezmezný, prázdný a mrákotný
prostor podzemní, podsvětí: possidet
alter (Neptunus) aguas, alter (Pluto)
inane ch. O; chaos ingens vastigue si
lentia regni Oj (zosobněn)podzemní
bůh, syn Noci a Ureba; 2) změť prvků
beztvárné prahmoty před stvořením světa,
kolotajících v bezmezném prostoru; jich
odloučením od sebe povstal svět; spou
sta, směs, chaos: ch., rudis indiges
tague moles O; meton. stvoření světa: a
chao O.

chara. ae, f. jedlý kořen katránu
východního; (dlejiných) kořen kmínový Cs.

Charax, acts,f. pevnost v údolíTempe
v Thessalii (nyn. Carisso) L.

Charěs, čtis, m. |Xdomc) athenský
vojevůdce, vrstevník Deimosthenův

charistia, orum, n. [tů xacioria)
slavnosť svornosti. Byla slavena
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22. února k narovnání různic mezi při
buznými Ó.

Charites, um, f. Charitky, Gracie,
(tři) bohyně půvabu a krásy (srov. ZGOrc
půvab). Viztaké Gratia.

Charmadas, ae, m. filosof školy aka
demické, žák Karneadův (ok. r. 110 př.
Kr.).

Charon, ontis, m. [Xdeov] 1) syn
Erebův a Noci, převozník duší zemře
lých přes řeku Acheron do podsvětí CV';
2) Theban N.

Charondas, ae, m. [Xaoóvóac) z Ka
tany, moudrý zákonodárce Lokrův epize
fyrských na Sicilii (v VII. stol. pi. Kr.) C.

charta, ae, f. (xdotnc| 1) list pa
pyrový, papír: chartae litterarum no
tas captunt Ču listy papyrové přijímaji
známky písma, t. j. lze na nich psůti;
calamum et chartas et scrinia posco If;
guodcungue semel chartis inleverit JH
vše, Co jednou na papír namaže, napíše;
2) meton.Co na papír jest napsáno: pí8
mo, báseň, kniha, 8pi8: st chartae
sileant H básně; chartae Socraticae H
spisy sokratovské (ethické); chartae Grae
cae F spisy řecké; guidguiď chartis ami
citur ineptis I cokoli se zabalí do ne
japných plodů (duševních).

Charybdis, is, f. Charybdis, nebez
pečný vír v úžině sicilské naproti Skylle,
za starověku zosobněn v hltavou mořskou
obludu; metaf.hltavost, lakotnost:
Ch. bonorum C; guanta laborabas ('ha
ryddi H (o lakotné divce).

Chasuárii, črum, m. národ germán
ský na dolním Rýnu 7.

Chatti, orum, m. Chattové, národ
germánský, jenž byl usedlý v nyn. iles
sensku a Durynsku 7.

Chauci, orum, m. Chaukové, národ
germánský usedlý při sev.-záp. pobřeží
Germánie T.

chělae, arum, f. [xn4ň nůžky) (vastro
nomii)klepeta štírova: poněvadž mezi
nimi bylo zhvězdění „Váh“, proto meton.
„Váhy“.

Chelidon, onis, f. [ye4idov vlaštovka]
necudná milovnice Verrova (.

chelidonius, a, um vlaštovčí: Che
lidoniae insulae, ostrovy vlaštovči
proti mysu chelidonskému v Lykii (nya.
Chelidont) L.



chelydrus

chelýdrus. 7, m.
želvová V

chelys, %0s (ace. -yn, voe. -y) f. [zé
Avc) 1) želva; 2) meton.:lyra, lontna,
(která původně hotovena byla ze želvího
štítu) Ó. Viz též čestudo.

cheragra, viz chiragra.
Cherrončsus neb (ersoněsus, %,f.

[y8006-vy00c, 7e0GŮ-vrGec) vl. ostrov
připevněný z části k pevnině, polo
ostrov; = spec.Ch. Thracta thrácký
poloostrov mezi Hellespontem a sev.-vých.
mořem aegejským (drahý Chersones byl
taurský, nyn. Ikrim): (často prostě Ch.) S€
domum Chersonesí habere N na Cherso
nesu.

Chersidamás, antis, m. [y8001-0cGac
„rukama přemáhajicí“) význačné jméno
Lyčana Ó.

Cherusci, rum, m. Cheruskové,
národ v sev.-vých. Germánii mezi řekami
Veserou a Labem, oddělený od Suebů le
sem bacenským ČsT'chiliarchus,%,m.|ziŽiao%03| neb
-ches, ae [yrŽidoxrc| 1) chiliarch, tisic
ník (náčelník nad tisícem mužův), plu
kovník Cu; 2) první dvořan (ministr)
říše perské N.

Clulo, onis, m. [XeiAov] ze Sparty,
jeden ze sedmi mudrcův ČC

Chimaera, ae, f. [ziuaioa koza) 1)
bájeslovná nestvůra v Lykii soptící ohněm.
Měla podobu lví v předu, kozí uprostřed,
drači vzadu (lom. JTEdaVE Ačov, O7
Jev 08 doázev, učaan Óčviuatoa). Za
hubena byla od Bellerofonta. Podnět k báji
dala vulkanická rokle v pchoří Kragu
v Lykii (nyn. Kudlechtmari). Dle V má
své sídlo u vchodu do podsvětí; 2) metaf.
jméno lodi Aeneovy V. odt. adj.chimaeri
fer, fera, f7.um [Chimaera afero) chi

maeroplodný: 4BeChioně, čs, [Xióvy „sněhobilá“
Brov.YIGV sníh“ 1 dcera Daedalionov a,
milenka bohů Herma (Merkuria) a Apol
lona; 2) matka Eumolpova. odt. Chioni
des, ae, m. Chionovec (— Eumolpus) O
(jiné čtení: [donides).

Chios neb Chius, čz,f. [Aioc) velký
a bohatý ostrov ionský ve vých. moři
aegejském (nyn. Scro). Odt.adj. Uhius, «,
um (Xčoc) chijský: vinum JIH; tellus
O; subst. Chium, 7, n. (se. věnem) chij
ské víno: Ch'o nota si commixta Fa

[yčAvdooc) zmije
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černí est IT; Chta, ae, f. Chijanka, jméno
divky HH;Chn, drum, m. Chijští.

chiragra nebchěragra, ae, f. [zet
OG00, yěouyoa| dna ruky: nodďosaIl
uzlovitá.

chirographum, č, n. [zeredvoegov]
1) pismo vlastnoruční, vlastní ruka,
rukopis: convincere alam chirographo
C; imitari chirographum alcis C; 2) me
taf.vlastnoruční spis; vlastnoruční Úúpis,
zápis, směnka:falsorum chtrorra phorum
ojjicina C; chirographa CČuesarts de
fendere C

Chiron, onis, m. [Xeiowov]Cheiron,
Kentaur proslulý v hudbě, lékařství a
věštění, učitel Achilův. Byl proměněn ve
zhvězdění Střelce.

chlamydátus, a, um [chlamys] oděný
chlamvdou, t.j. řeckým pláštíkem.

chlamys, ydis, f. (záanÚc) u Řeků
krátký plášť vojenský střihu oválového,
spínaný na prsou neb na pravém) rameni;
(básn.)plášť paní i ditek: Siďonia chla
mys V (o plášti Didonině): fert Phry
giam Áscanio chlamydem V; chlamys
Tyria O nachový plášť.

Chloe, čs, ace. -ěn, f. [z4ów mladá
tráva, listí) význačné jméno divky H.

Unloréus, eč (ace. -ea) m. 1) Trojan
zabitý od "Turna; 2) fryžský kněz Ky
belin V.

Chloris, čďis, f. [140 „zelenající
se“] 1) bohyně květin, kladena na roveň
Floře O; 2) jméno divky JH.

Choaspes, is, m. 1) řeka v Susianě
(nyn. Rarun) Cu; 2) řeka v Indii (nyn.
Attok) Ču.

Choerilus, 7, m. [XoroiŽoc) z města
[assu v Karii, špatný baisník epický v dru
žině Alexandra Velikého.

Chórasmii, orum, m. Chorasmiově,
kmen v Sogdianě při řece Oxu.

chorda, ae, f. [70004] 1) struna
(střevová): chordae sunt intentae C; ch.
sonum veddit HH; cantare ad chorda
rum sonum N zpívati ke zvuku strun
(s průvodem strunného nástroje, loutny):;
tmpellere pollice chordas O3 citharoe
dus, chordí gut semper oberrat eďdem HH
jenž falešně hmatů na téže struně; 2)
meton.hra na loutnu, na lyru: verda
loguor socčanda chordis JH slova pěji



choréa

která mají býti provázena loutnou, hrou
na loutnn.

choréa, ae, f. [vooeía) rej, kolo, ta
nec (kolový): choreas ducere Ó provozo
vati tance; tuvat indulgere choreis V;
lustrantgue choreis (regem) V oslavují
krále tanci; pars pedibus plaudunt cho
reas V část nohama dupají tance (— tan
čí), povznášejí nohy v tanci.

choreus, %, m. [gooeioc] C — tro
chaeus 1) v. t

chorus, ž, m. (x000c] 1) kolo, rej,
tanec do kola (sborový),chorovod:
in chovt ludunt speciem Ó na způsob
kolového tance si hrají; choros egercere
V vésti, říditi reje, tance; choros ducere
H; 2) meton. a) (o osobách)sbor tančící
neb shromážděný k tanci, zpěvn, hře;
zvl sbor dramatický: doctus ch. dicere
laudes IH; actoris partes chorus defen
dat H; b) (vůbec)sbor, zástup, tlupa,
družstvo: Catilina stipatus choro ťuven
tutis; ch. philosophorum C; ch. vivtu
tum C; (ollť) agmina diductis solvěre
choris V onino rozdělením oddilů (jízdy)
voj uvolnili (o hře trojské).

Chremés, éťis, m. stálé jméno lako
mého starce v nové attické komoedii a
u Terentia AH.

Christianus, viz Christus.
Christus, ž, m. [(XorotT0cpomazaný

(Páně) od yole maži| Kristus. Odtadj.
Christianus, a, um křesťanský; subst.
Christiini, Orum, m. křesťané: Nero
guaesitisstmis poenis ajfecit Chvistia
nos. Auctor nominis Christus Tiberio
imperitante per procuratorem Pontium
Půatum supplicio ajffectuserat T.

Chromis, is, m. [srov.yoéno řehtati]
1) jméno satyra V; 2) průvodčí Aeneův
V; 3) Kentaur O.

Chromius, tř, m. Lyčan Ó.
Chrysas, ae, m. řeka na Sicilii.
Chrysě, čs, f. město v Troadě O.
Chrysés, ae, m. kněz v chrámu Apol

lonově v městě Chryse. Odt. žensképatronym.
Chrysěis, idos, f. (Xovanic) Chryse
ovna.

Chrysippus, 7, m. (Xoťoainoc) ze
Sol v Kilikii, slavný náčelník stoické
školy, vlastní vědecký zakladatel její,
žák Zenonův, žil v III. stol. pi. Kr.
v Athenách. Oat.adj. Chrysippeus, a, um
Chrysippův.
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Chrysis, čdis, f. jméno dívky.
chrýsizon [— yovoiČov]| v. stpho.
Chrysogonus, %, m. L. Cornelius

Chrysogonus, propuštěnec a miláček Sul
lův, jenž zároveň s dvěma Řoscii zmoc
nil se jmění jich příbuzného S. Roscia
z Amerie a obžaloval jej z otcovraždy.
ČCnarážeje na původjména X ovaóyovoc praví:
venio nunc ad illud aureum nomen
Chrysogoni.

chrysolithus, 7,m.[yovoóArdoc„zlato
kam“] m. f. chrysolit, topas.

Chthonius, z, m. [yóvioc domácí)
jméno IKentaura Ó.

Chytros, č, f. město na ostrově Ky
pru O (jiní čtou: Cypron).

cibarius, a, m [(cibus] 1) příslušný
k jidlu, jidelní, pokrmný; 2). metaf.
obyčejný, sprostý: c. panis C hrubý,
černý chléb; subst.isol.cibaria, orum, n.
strava, potrava, pokrmy; potraviny,
zásoby: inopia cibariorum Ús; c. mo
lita Čs mouka; anseribus cibaria pu
blice locantur C dodávky potravy hu
sám zadávají se veřejně; menstrua c. C
obrok (jehož stát poskytoval úředníkům
v provinciích).

cibo, úre, dvi, datum (cibus] krmiti:
cibari nolle nechtíti žráti L.

ciborium, čž, n. [x1Bcdorov] 1) seme
nik aegyptského bobu; 2) metať.pohár
kovový (aegyptskému bobu podobný) H.

cibus, ž, m. 1) jídlo, pokrm, krmě,
strava, potrava; píce: cibo et poťione
fames depulsa est C; citbum sumere N
potravu přijímati, pokrmu požiti; lauti
cibum captunt TŤ'umyvše se posnídají;
non multi cíbi (gen.aual.) hospes C ne
velký jedlík; c. omnmis in uúllo causa
cidi est O všeliké jidlo v onom jest (no
vou) touhou po jídle; eguus cibo utitur N
požívá píce, žere; = spec.vnadidlo (na
ryby): pendentia parvo aera cíbo ce
las O; cibi fallaces Oj 2) metať.po
krm, potrava: guasi guidam hu
manitatis c.; c.ffammae; c.furoris O;
c. animalis C vzdušná potrava (0 vzdu
chu, potravě plic).

Cibyra, ae, f. město v jihozápadní
Malé Asii. oat. Cibyrates, ae, m. Ciby
řan: fratres Cibyratae Č bratří cibyrští;
aaj. Cibyrácicus, a, um cibyrský.

cicada, ae, f. cikáda, cvrček.



Cicatrix 2

cicátrix, žcis,f. 1) jizva: cicatri
ces adversae n. adverso corpove eXcep
tae Cjizvy na pr80u; — spec.vrub, ná

řez, zářez (na rostlině): stgnata on
stirpe c. V; 4) metar.jizva, rána: re
fricare obductam iam rei publica ci
catricem Č opět zjitřiti zacelenou již
ránu obce.

cicer, eris, n. cizrna FH.
Cicero, onis, m. [srov. cicer; „pěsti

tel cizrny“] příjmení rodu Tulliova; 1)
M. Tullius Cicero, slavný řečník řím
ský, narodil se v Arpinu r. 106 př. Kr.,
na rozkaz Antoniův zavražděn r. 43 př.
Kr.; 2) Gu. Tullius Cicero, mladší bratr

předešlého, legát Caesarův, nak Attikův,zavražděn rovněž r. 43 př. 3) M.
Tullius ÚČicero, syn 1).

cichoreum, čž, n. [xtyOoetov 3 české
přajatéslovo: Cichorie] čekanka.

Cicones, um, m. (Kíxovec) Kiko
nové, národ thracký na IHebru.

ciconia, ae, f. čáp, bočan.
CiCUY,U7i5, adj. (od přírody) krotký:

in bestiis agrestibus, cicuribus, feris C.
1. cicuta, ae,f. 1) bolehlav, ze kte

rého se připravoval jed: tollet anum ci
cuta H odstraní stařenu bolehlav; (také
vplur.)listy bolehlavové (jako chla
dící obkladek proti horečce): guae pot
erunt umguam satis eXpurgare ctcutae
H (žertovně o básnické horečce); 2) třti
na bolehlavová, píšťala (z ní):
dispavibus septem compacta cicutis fis
tula V.

2. Ciciita, ae, m. jméno lichváře JH.
cidaris, ts (ace. -im), f. [slovoperské]

cidara, tiara (homolovitý klobouk, od
znak perských králů) Ču.

cieo, čre, civi, — (srov. x£© jiti, %t
véeo hýbati) buditi, vzbuzovati; 4) a)
uváděti v pohyb, hýbati: guodest
animal, id motu cietur C; venti et
aurae cient (mare) L; — apec. prudce
hýbati, otřásati, vzbouřiti: tonitru cae
lum ctebo V otřesu; čmo aeguore fundo
Nereus ciet V vzdouvá, vzbuřuje moře
z hlubin; antmus molem trarum ex alto
ciens L duch vynášející z hloubi náramný
hněv, náramný hněv z hlubokosti bouřící;
b) (osoby) volati, povolávati, přivolá
vati: aere c. viros V; ad arma ceteros
ctens L; Allecto c. ab infernis tenebris
V: ab ultimis subsidiis cietur miles T
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volán jest (na pomoc); (Germanos tn
nos ctet Vitellius T volá (na pomoc)
proti nám: 2) metaf.a) volati jménem,
jmenovati, vzývati: c. nomina singulo

"rum T volati jména jednotlivých, volati
jménem jednotlivé; singulos nomine ct
ens T; antmam supremum voce cte
mus V voláme duši poslední „s Bohem“ ;
terrena numina ctvit O jal se vzývati;
(s dvojímace.) consulem patrem c. possum
L konsulem mohu jmenovati otce; b)
vzbuzovati, podněcovati, tropiti,
působiti: pugnam c. L podněcovati
boj, rozohňovati k boji, počínati boj;
pugnae stmulacra ctebat V sváděl zdán
livý (ne opravdový) boj; bellum c. L;
procellas c. L; gemiťfiis c. V vydávati
nářky, lkáti; lacrtmas c. V prolévati
slzy ; mugitůs c. V vydávati řev; čin
nitůs aere c. V zvoniti kovem; stragem
c. V vznititi vraždění (krve prolití).

Cilix, čcis, m.; plur. Cilices, um (ace.
-as) [KiAixec] Kilikové, obyvatelé Kili
kie, pověstní námořští lupiči: Cili Tau
rus Ó kilický Taurus. Adj. fem. (ilissa,
ae: Č. spica O (— šafrán). Aaj.Cilicius,
a, um kilický: Ciliciae portae N
brány kilické (průsmyk vedouci od po
hoří taurského do Kappadokie); subst. 1)
cilicium, č, n. vlněná pokrývka (zho
tovená ze srsti kilických koz); 2) Cili
cia, ae, f. (se.terra) Kilikie, krajina na
jihovýchodním pobřeží Malé Asie. Odt.adj.
Ciliciénsis, e kilický.

Cilla, ae, f. (KiAAa] město v Troadě
se slavným chrámem Apollonovým O.

Cilnius, jméno vzácného rodu původně
etrurského v Arretiu, ze kterého pochá
zel C. Cilntus Maecenas. viz Maecenas.

Cimberius, 22,m. náčelník Suebův Cs.
Cimbr1, črum, m. Cimbrové, národ

germánský, usedlý původně v nyn. Jut
sku (Chersonesus Ctmůrice). Cimbrové
spojivše se s Teutony zaplavili r. 113
př. Kr. Gallii a znepokojovali po něko
hk let také severní Italii. Posléze pora
žení byli od Maria v krvavé bitvě n Ver
cell v horní Italii. Adj. Ctmdber trium
phus Ó triumf nad Cimbry; (jakožtopři
jmení) L. Tillius Címber jeden z vrahů
Caesarových. Adj. Cimbricus, a, um
cimberský: pictus Gallus in Marti
ano scuto Cimbrico Č (štít cimberský



cimex

jako vývěsní tabule obchodu peněžního
na foru).

CimeX, cís, m. štěnice (posměšně
o člověku): c. Fantiltus AH.

Ciminius, a, um ciminský: mons,
saltus, silva L (v jižní Etrurii); (básn.)
Cimini cum monte lacus V jezero a
hora ciminská.

Cimnmerius, a, um kimmerský; subst.
Cimmerii, orum, m. Kimmeriové, bá
Ječný národ ani světla ani tepla sluneč
ního neůčastný, bydlící na nejzazším zá
padě při Okeanu. V době klassické kla
dena sídla tohoto národa buď na Krym
neb do jižní Italie mezi města Baje a
Kumy.

Cimolus, %,f. [Kinwo4oc) kykladský
ostrov nedaleko Mela ©Ó.

Cimon, čnis, (Kíuov] 1) otec
mladšího Miltiada; 2) syn Miltiadův.

Cinara, ae, f. „dívka z Cinary“, ostro
va kykladského, domovato artyčoků (
váoa), milenka Horatiova.

1. cincinnátus, a, um [cincinnus)
kadeřavý, kučeravý, kudrnatý: c.
consul C.

2. Cincirnatus, č, m. (srov. Kučera,
Kudrnáč] příjmení římského rodu Guin
tiův. zvl. L. Autnttus Cincinnatus, kon
sul r. 460 př. Kr., za diktátora r. 458
od pluhu povolán; po druhé diktátorem
r. 439 v 80. roce věku ČL.

cincinnus, %,m. (xixrvvoc] 1) (umělá)
kučera, kudrna, kadeř; 2) metaf.stro
jená a nepravá ozdobnost řeči:
cineinní C. kudrlinky.

Cinciolus, ž, m. [subst. demin. od Cťn
cius] malý, milý Cincius Č

Cincius, římské jméno rodové (gens
Cincia), z něhož nejznámější jsou: 1) L.
Cincius Alimentus, římský annalista za
války hannibalovské L; 2) M. Cinctus
Alimentus, tribun lidu r. 205 př. Kr.,
původce zákona „lex Útíncia de donmis
et muneribus““, dle něhož žádný právní
zástupce neměl hájiti za mzdu LT.

cinetus, ús, m. [ctngere] 1) opásání;
ev). ©.Gabinus odivání se togou zvlášt
ním způsobem, přejatým dle podání od
obyvatelů města Gabij. Cíp togy totiž,
který se posléze měl píes levé rámě do
zadu přehoditi, Římané při některých ná
boženských slavnostech otáčeli okolo těla
a zauzlovali; 2) meton.(konkret.) pá8, zá
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cingo

stěra (kteráž od prsou až k nohám sa
hajíc nosila se za starých dob místo tu
niky).

cinctiitus, a, um [cinctus]opásaný
zástěrou, nosící zástěru (kol beder).
Zástěru (cinctus) nosili staří Římané,
prve než v obyčej u nich vešla tunika.
oat. cčnctuti Čethegi JŤ (na označení staro

bylých simanův).Cineás, ae, [Krvéac) moudrý a
výmluvný Thessal jejž Pyrrhus po ví
tězství nad Římany u Herakleie (r. 280
př. Kr.) poslal do Říma jednat o mir.

Cinga, ae, m. řeka v Hispanii Tar
rakonské (nyn. Čínca) L.

Cingeforix, žgis, m. 1) náčelník Tre
verů, přítel Římanův; 2) král v krajině
Cantium v Britannii.

Cing0, ere, cinxi, etnctum 1) opá
sati, obložitipůsem: zoná aurea mulie
briter cinctus Ču; (často o zbraních) ense
latus cinxit O mečem bok opásal, t j.
k boku si připjal meč; [ispano ctngitur
gladio L opásá se; cingi armis, telis V;
(básn.s ace.) inutile ferrum cingitur V
neužitečný meč Si opásá, neužitečným
opásá se mečem; (absol.) cingitur in
proelia Turnus V zbrojí se do boje; —
spec. ©) (o oděvu) opásati, podpásati, pod
kasati: cinctas resolvere vestes O vy
kasané uvolniti šaty; cinctar ad pectora
vestes O oděv majice podkasaný až po
prsa; puer alte cinctus JH vysoko pod
kasaný; 3) ovinouti, ověnčiti: ctngunt
vittae comas O; cinctus corona O; c.
tempora ramis V ověnčiti skráně vět
vemi; Hydra serpentibus cincta V obe
pjatá hady; fiammis cincta starem V
stála bych obepjatá plameny, uprostřed
plamenů; onsignibus c. T ozdobiti od
znaky; — (o hadu) opse cingitur © krouží
(stáčí) se; 2) metať.obklopovati, ob
kličovati, uzavirati: colles oppidum
cingunt Cs; flumen oppidum cingit Cs
obtéká; nondum oppida fossae cinge
bant O dosud nesviraly; saltus inda
gine cingunt V leči zatáhnou hvozdy;
cycn coetu cinxere polum V labutě
v hejnu kroužily na nebi; — spec. G)
ochranně obstoupiti, uzavříti, osaditi,
chrániti: urbem moenibus c. V město
obehnati hradbami; eguitatus latera cin
gebať Cs jizda chránila, kryla; B) ne
přátelsky kolkolemsevříti, obklíčiti:



cingulum

urlem obsidione c. V; totum opus co
ron militum c. Čs veškero dilo obsa
cti korkolem vojiny; %) (osoby) obstu
povati, jíti po boku (jich), prová
zeti: ne pantomimos eguites Itomani
cingerent T'; latus cingit tibí tuvda se
natůs O dav senátorů tě obstupuje.

1. cingulum, č, n. [cingo) (u básn.jen
v plur.) pás, Opasck; = spce. Závěsník
(meče): notěs fulserunt cingula bullis
Pallantis V. Srov.také cíngulus.

2. Cingulum, ž, n. horská pevnost
v Picensku jiho-vých. od Ankony (nyn.
Cingolo) Čs.

cingulus, ž, m. [ctngo) písmo zem
ské C.

ciniflo, čnis, m. [cinis a flo) otrok,
jenž želiízka potřebná ke kadeření vlasů
v žhavém popelu rozpaloval, kadeř
nik Žď.

CinÍS, eri8, m. zř.f. [srovn.nóvIG prach]
1) prach, popel: (obr.) incedis per
ignes suppositlos ctnevi doloso £I kračiš
po plamenech doutnajících pod popelem ša
lebným; negue tam cineres ferre potest
O děšť popelu; zvl. o popelu z mrtvol:
c. mort C3 cinis atgne ossa alcis C;
postonam collapsi cineres et flamma ni
ent V; ossa cinisgue tacent Ó kosti
leží popelem; post cinerem Ó po spálení
mrtvoly; 2) metnf. a) hromada spáleného
popelu, spáleniště (o městech lehlých
popelem): Iliaci cineres et flamma ex
trema meorum V; barbarus heu cine
res insistet victor Fi; b) popel, zkáza,
hrob: čn cinere dejlagrati imperii ČC
v popelu ohněm zničené říše; omne ver
tere in fumum et cinerem If obrátiti
v dým a v popel, tj rromarniti.

Cinna, ae, m. římskésmjmení; 1) Č
Helvius Čínna, římský básník, vrstev
nik Vergiliův; 2) L. Cornelius Čínna,
přivrženec Mariův, zuřivý protivník Sul
lův, muž povahy ukrutně; 8) L. Corne
ltus CČínna, syn předešlého, republikán,
jeden z vrahů Caesarových; 4) C. Hel
vius Cínna, tribun r. 44 př. Kr., přívr
ženec Caesarův, zabit omylem (misto č.
)) při pohřebních slavnostech Caesaro
vých. Aaj. Úinnanus, a, wm Cinnův:
C. tumultus N válka občanská vznicená
od Cinny (č. 2)); Cinnanae pártes N
strana Činnova; C. cruor Č.
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cinnamum, 7, [xtvvauov) sko
řice: cinnama avassa Ó. rozdrobená
skořice, kousky skořice.

Cinyphius, a, um cinyfský(C*nyns
řeka v Libyi); básn.— africký: Žudu O

Cinyras, ae, m. 1) král assyrský, je
hož dceru Juno proměnila ve stupně chrá
mové Ó; 2) kníže na ostrově Kvpru,
otce Myrrhy a Adonida Ó. odt. adi. Ciny
réius, a, um Cinyrův: Cinyreiavirgo
(— Wryrrha); Č. heros, Č. tuvenis (=
Adonis).

Uios n. Čius, ž, f. město v Bithynii
(nyn. Ghčo). Odt. subst. Uiani, črum, m.
Ciané L.

cippus, z, m. 1) zašpičatěný (špičatý)
kůl (jako překážka před opevnením), špi
čik Cs; 2) náhrobní sloup (kámen),
náhrobek (podoby čtyrhranné) /Ť

CIVCA (vedl. tvar slovce cCircum) [co do

tvořenísrov. supr, extrá) I adv. vůk ol,
kolem, kolkolem, na blizku: (28), gut
c. sunt (erant) lidé z (jeho) okoli, z dru
žiny, (jeho) druhově; fluvius a tergo;
ante circague veluť ripa praeceps L;
guoďd c. muri (gen. guantit.) erat L co
hradby bylo kolem; montes, gui c. sunt
L okolní vrchy, t j. (jsoucí) na obou
březich; certi c. terminí L jisté s obou
stran mezníky; (attributivně)multae c. ci
vitates L mnohé vůkol (= okolní) obce;
agrum c. Itomani depopulati sunt L
okolní (sousední) území; omnibus c. solo
aeguatis L všecky sousední budovy; ce
tera c. L ostatní okolí; pacati c. omnes
populi L5 (subst.)postonam satis tnta
c. sopitigue omnes videbantur L okoli;
[I předl. s ace. kolem čeho; 1) (o mistě)
a) čigna contulerunt c. casam N kol,
okolo, kolem chyše; (položenoza slov)
guem c. tigres iacent O kol kterého;
b) cum Capuam et urdes c. Capnam
occuparint C města okolo, na blízku,
blízko Kapue; c. ludum Aemilium 11
nedaleko školy Aemiliovy; esť c. mrrum
locus L podél hradby, při hradbě; ©)
(vůkol) po: c miťe solum Tiburvis et moe
nia Cat lť H po nivě a kolem hradeb; c.
pec'us II v prsou; c. nemus uvidinne
Viburis rtpas HH po háji (v háji) a při
březích; moror c. vilem orůdem IT pohy
bojí se ve všedním kruhu: esse c. cam
pos JH těkati po nivách; legalos c.
vicíinasgentes mistt L kolkolem do



circa-moerium

sousedních obcí, po sousedních obcích:
2) (o čase) c. eandem horam coptas ad
movit L okolo téže hodiny, asi o téže
hodině; 3) (při počtu)fuere oppida c.
(= ctretter) septraginta L okolo sedm
desiiti, k sedmdesáti, na sedmdesát, asi
sedmdesit; +) (o vztahu) C. bonas artes
socordia I' lhostejnost co do užitečných
umění, (vzhledem) k užitečným umě
ním; c. summa scelera distentus I za
brán (zaměstnán) největšími zločiny.

circa-moerium, i, n. [circa a zastar,
moerus (— murus)) (— pomoerčtum) L
volné misto s obou stran hradeb, ob
hradbi, kolemhradbi.

Circe, čs a Úirca, ae, f. [Kioxn] dcera
Heliova, sestra Aietova, pověstná kouzel
nice: Círcae pocula H poháry Kirčiny,
t.j. kouzelný, otravný nápoj. Odt.adj. Úir
caeus. a, um [Krozatoc| Kirčin: terra
V; litus O. pobřeží circejské v Latiu
(kam dle mytliu INirke z Kolchidy se
odebrala). VizCírcči; Circaea moenia H
(== Tuskulum, jež prý vystavěl Telego
nos, syn Kirčin).

(ireči, orum, m. Circeje, předhoří
a město v Latiu (nyn. ves Círcello). Odi.
jméno obyvatel Circéiénsés, tum, m. Cir
cejšti, Circejaně.

circensis, e [circus] příslušný k cirku,
cirkusový, v cirku slavený: ludis cir
censitbus C o hrách, v den her cirkuso
vých (v cirku slavených); magnis cir
censtdus (se. Čndis) actis V po skončení
velkých her cirkusových (v cirku); popu
lus optat panem et circenses (se. liubos)
lid žádá chleba a her.

circino, dre [circinus] kroužiti: eas
dem circinat auras O týmiž vzdušinami
(vánky) krouží. týmž kruhem vzduchu se
ubírá.

circinus, Z, m. [ztoxivoc| kružidlo,
kružítko: fčnmen uť circino circumduc
tum Čs řeka jakoby kružidlem (dle kru
židla, kruhem) kolkolem vedená, jakoby
kružitkem jí byl směr kolem města vy
tčen.

circiter [srov. circum; co do tvořenísrov.
brev-iter| | aav.ta dies c. XV iter fe
cerunt Cs okolo, asi 14 dni; media
c. nocte Čs okolo, asi o půlnoci, k půl
noci; [I předl.s acens.(= circa) c. meri

«dtem Čs okolo poledne, k poledni, asi
o polednách; c. horam octavam H.
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circus, V sraženýtvar z circulus (v. t.).
CÍrcNe0, viz círcimeo.
circu-(circum-)itio, ončs, f. 1) ob

cházení; = spce. (t. t. voj.) strážní ob
chůzka, patrolování: c. aediltum pledis
erat L; 2) metať. (o řeči) obcházka,
oklika, zacházka: guiď opus est cir
cutttone et anfractu? ČCnač potřebí za
cházek a oklik; circuittone guadam deos
tollens C oklikou jakousi odstraňuje bohy.

circu-(circum-)itus, s, m. [circueo)
obcházení; 1) oběh: c. solis C; 2)
obcházení, obcházka: c. fluminis Cs
řeka kolem tekoucí; 3) obvod, objem:
munitionis c. Css im círcuitu v objemu,
vůkol, kolkolem, se všech stran, odevšad;
vallum in oppidí circuitum ducere Cs
kolem (kolkolem) města; circiatu curvare
bracchia longo O u velikém objemu;
omnem pererrat undigue civcnitum V
a kol do kola se všech stran krouží;
4) obcházka, zacházka, zajížďka,
oklika: čongopeřere aeguora cercuitu V
maris terrarumague c. I. oklika po...;
3) (metaťf.)vbvětí, perioda (překladřeckého
jte0i0003) C.

circulor, avi, Gtus sum [círculus) tvo
řiti kruh kolem sebe, shromažďovati se
v kruhy (ku společnému hovoru), shluko
vati se, hromaditi se Ús.

CirCulus, Z. 777.[subst. demin. od CiretS?
odt.něm.Zirkel) 1) kruhová čára, kruh,
kolo: prtusguam hoccirculo excedas L;
coronae modici circuli (gen. aualit.)nepatr
ného objemu; odťtímus c. O polární (toč
nový) kruh, ledové pásmo; = spce. oběh
(hvezd), kruhová dráha: stellae circulos
suos confictunt (; 2) meton. (konkr.) a)
kruhovétěleso, kroužek, obruč, toče
nice, prstenec: tentw de vimine circli
(sražený tvar) V; c. aurt V (básn. opis =
torgues aureus); subnectit crines c. auro
V vinek ze zlata; b) kruh (skupina)
přátel; (společenský) kroužek, shro
máždění, společnost: sermones inter se
serenttum circulí L skupiny mužů roz
přádajících hovory; de círculo se sub
ducere L; in circulis conviviisaoue cele
brata ves L.

circum, [adverb. ace. od cercus kruh;
srov. cerca) vl. do kruhu; I adv. kolem,
kolem do kola, vůkol: opera, guae c.
sunt Čs vůkolní dilo (hradební); (básn.
položenoza slovem) portis c. omnibus in



circum-ago

stant V kol do kola na všecky brány
dorážeji; II předl. s ace. (o místě) a) ko
lem, vůkol, okolo něčeho:ťerra se con
vertit c. axrem suum C; c. se solitudi
nes habere Čs kolem sebe, kolem svého
území; b) kolem, v okoli, na blízku
něčcho:C. Aguileiam hiemare Cs; c. flu
mina V kolem břehů, na březích řek;
©) (kolem) po, v, na.c. haec loca commo
rabor (Ú; c. pagos et c. conipita JH po
dědinách a na křižovatkách: cusťos c.
omnes doctores aderat H u všech uči
telů ; (básn. položena za slovem) oras et li
tora c. errare V blouditi vůkol po bře
zích; errabant maria omnia c. V po
všech mořích; (oddělenaod pádu) guae (se.
vulnera) c. lurima muros accepit V
(= guae plurima accepit c. muros);
d) kolem do, vůkol do, po: dimittere c.
municipia litteras C vůkol do municipif;
in Apultam circumgue ea loca missi S
a do okolí té krajiny; pueros c. ami
cos diměttere Č po přátelích; (oddělenaod
pádu) c. vectavi rura JH projižděti se po
(svých) polích; e) (o osobách)kolem ně
koho, V družině něčí: gui c. aliguem sunt
(srov. oi JTECÍn. Gugi Tiva) průvod, dru
žina něčí; homines c. pedes habere Č
míti kol nohou, t. j. za sluhy, za noh
sledy ; (položenaza slovem)Hectora c. PU
nas obidat V po boku Hektorově ubíral
se do bojů.

circum-ag0, ere, čgi, dctum 1) v kru
hu, kolem hnáti, kolem voditi, obvá
děti; otáčeti, obraceti: c. eguos
frenis L otočiti koně za uzdu, otočiti se
koni; c. stgna (aciem) L obrátiti, oto
čiti se 8 vojskem; circumagente se vento
L ježto vítr se obracel; (příst.) czrcum
agetur hic orbis L kostka (karta) se
obrátí; *2) metaf. a) (o kruhu časovém) medial.
a reflex.circumagi n. se circumagere otá
četi se, obihati, otáčením dokonávati se,
uplývati: nobis in tpsoapparatu an
nus circumagitur L rok se dokonává,
uplývá; circumacto anno (anni tempore)
L pouplynutí roku, po roce; b) 8 mista
na místo, sem tam voditi: nil opus
est te circumagi H není potřebí, aby ses
plahočil (trmácel); Auc illuc clamoribus
hosttum circumagi TI' sem tam dáti se
vésti, běhati po křiku nepřátel; ©) (něčí
mysl) obraceti, převáděti na jiné smý
šlení, měniti smýšlení: in guoexer
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citu imperator rumoribus vulgi círcum
agitur L vůdce mění své smýššení dleřečí sprostých vojínů.

circum-aro, aráre, aráw, — oborá
vati.

circnm-cido, cidere, ciďi, cisum [ctťr
cum a caedo) 1) ořezávati, osekávati,
oklešťovati, okrajovatí otesávati: gladiis
eaespites c. Ús vykrajovati; 2) metaf.
ořezavati,zmenšovati, ztenčovati,
zkracovati:„multitudinem c. C: sumptůs
c. L.

CircumciSts, a, um [vl. part. perf. pass.
z circum-cido| kol do kola oříznutý; pří
krý, strmý, srázný: collis ex omni
parte c. Ús.

cireum-clhido, cZůdere, clusi, cliisum
[ctrcum a claudo) 1) kolem zavříti;
ovroubiti, obložiti: cornuaargento
c. Čs; 2) (nepřátelsky) kolem (se všech
stran) sevříti, obklíčiti: circumcludi
duobus exercitibus Cs; (obr.) Catilina
consiliis meis circumclusus (C sevřen
mými opatřeními.

circum-colo, ere obývati kolem
něčeho:sinum c. maris L.

circum-d0, dare, dedi, datum dáti
kolem, obložiti; 1) kolem nastavěti,
zříditi: turres toto opere c. Ús roze
staviti věže po celém dile (obléhacím);
2) (aladalcirei) a) postaviti, nastavěti
kolem něčchoomurus monti circumda
tus Čs zeď, jíž jest hora obehnána; čoti
urbi ignes circumdďatos restinximus C
uhasili jsme ohně založené kol celého
města; c. dracchia collo O lokty obe
jmouti šíji (svov.collo dare bracchia cir
cum VW);c. vincula collo V vhoditi pouta
na šíji; arma humeris c. V opásati se
zbraní; vincula plantis c. V připnouti
si sandály; circumdatur Romana legio
(sc. Aldóanis) L postaví se kolem; ci+
cumdato exercitu ad spectaculum L
rozestaviv vojsko do kola na podivanou
(k divadlu), t. kol místa, kde souboje
měly býti konány; D) metf. c. ministe
ria principi T dáti knižeti služebníky:
egregiam famam paci circumdedit T
výbornou pověst zjednal míru; supremis
suis secretum c. T svůj konec haliti
v temnost (v tajemství); matores neces
sitates alct c. L sevříti koho nutněj
šími příčinami; hinc patre, hine Catulo
latert circumdďatis L když s této strany



circum-duicó

postavil se po bok otec, 8 oné Katulus;
3) (alam n. alad alaa re) obklopovati,
obkličovati, ohrazovati někohoně
čím: lapis circumdatur auro V obkládá
se; portus moenibus circumdatus est
N byl obehnán, ohrazen; saltůs canibus
c. V zatálnouti ; opere se c. L obklo
piti se příkopem; circumdďata turbine
venti O (zahalena) uchvácena vírem větru
(vichřice); (med.)uvis ctrcumdatus fron
tem O ověnčiv si (ověnčeno maje) čelo

hrozny ; (o oděvu) circumdatus amiculo
N jsa oděn v plášť; (medial.) Stďdontam
chlamydem circumdata V oděvši si plášť,
oděvší se pláštěm sidonským (srov.vOvo
névy zldanůda); Venus faciem civrcum
data nimbo V zastřevší si obličej; Ji
guram mundi lěvitate circumdedit C
svět opatřil hladkým zevnějškem; Dri
tannici pueritiam robore c. Ť' opatřiti
Dritannikovo mládí silnou oporou.

circum-důco, děůcere,diixi, ductum
kolem do kola vésti, prov áděti, vésti
okolo: cohortes longiore ttinere c. Cs;

ffumen uť círcino circumďuctum Čs (viz
circinus); (s dvojím accus.) guos omnia
praesidia circumduxit Čs od stráže ke
stráži je (kolem) provedl; (absol.)praeter
castra hostitum circumducit (sc. eTerci
tum) L táhne mimo tábor, tábor obejde.

circum-e0 1 Circu-e0, čre, ti, ttum
1) jíti kolem něčeho,obcházeti (obejíti),
objížděti: c. munitionesČs; trunci
circutěre modum O obkročily (obstou
pily) míru (objem) pně; taculo Camil
lam circuit V plíží se kol Kamilly; Leu
cada freta circumeunt O Lenkadu moře
obtéká; = spec.©) obcházeje vyhýbati
se něčemu,obejíti zacházkou: drevi spa
tio eluviem c. Cu; locum tnsidiarum
c. Ču vyhnouti se místu nástr ah; (metať.)
Vespasitani nomen circumibant T obchá
zcli (opisovali) jméno Vespasianovo, t J.
Vespasiana nejmenovali přímo; () (tt.
voj.) obejíti, obklíčiti, obstouniti,
zaskočiti: aciem a latere aperto c.
Cs; 2) obcházeti někoho(něco), cho
diti po někom(něčem): c. fores N cho
di'i cde dveří ke dveřím; urbes c. L
ovcházeti města, choditi po městech; c.
domos T; c. saucios T navštěvovati ra
rěné; — spec. ©) (t. t. voj.) doziraje ob
cházeti (hlídky),prohlížeti,dozírati,
konati obhlídku: Aibernac. Čs; c.

Latinsko-český slovník.
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vigilias SL; provinciam c. L cestovati
po provincii; p) obcházeti prose n. vy
izeje: c. tdi et prensare homines coe

pit L (při ucházení se o úřad); c. sena
tum L; c. ordines et hortavi (s.

circum-eguito, áre koňmo (na koni
objížděti: moenia L.

circum-fero, ferre, tulí, lííťtum1) ko
lem nositi, otáčeti, obraceti (zvl.podá:
vajic něco, ukazujic): sangutnem in pa
teris c. S krev kolem podávati; (med.,
sol circumfertur C slunce se otáčí; cir
cumfert tegmine silvam V les (t.j. množ
ství) střel otáčí na štítu; arma aď op
pida c. L zbraň obraceti proti městům;
arma circumferens Ču zbraň na všecky
strany obraceje (tj. na všecky strany bo
juje a bráně se); clipeum aď tctus cir
cumferebat Ču štít otáčel proti nárazu
střel; socios purá circumtulit undá V
soudruhy obešel čistou vodou, očistil;
oculos c. L oči obraceti, očima točiti;
kolem se rozhlížeti; oculos circumtulit
alta superbos O vzpřimena hrdě vů
kol se rozhlédla; acies huc atgue huc
c. V sem i tam se rozhlížeti; vulťus c.
O obraceti obličej; clamor civcum la
tus L křik kolem nich povstalý; 2)
metaf.kolem roznášeti, šířiti, rozšiřo
vati: tncendia eť cacdes et terrorem
c. T páliti, vražditi a strach vůkol ší
řiti; dellum c. L; arma c. ad oppida L
válku nésti dokola od města k městu.

circnm-flecto, ere,flexi, flexum ovra
ceti, zatáčeti: longoa cursus c. V za
táčeti se dlouhou objížďkou (zajížďkou).

circum-flo, re ovivati: a ventis
invidiae circumflari C.

cirenm-fiuo, ere, ftuct (ffuxum) I 1)
téci kolem,obtékati: utrumgue latus
circumjlut eeguoris unda O; spuma
circumíluit victiis O pěna teče kol tia
my; 2) metať.(v hojnosti) obklopovati
někoho:guae (secundae res) ctrcumítuunt
vos Cu; II 1) přetékati (o řeči): ctr
cumfluens oratio Č řeč přetckavá; 2)
(o osobách)oplývati: rebus omnibus c.
atgue abundare C; glorit c. Č.

circum-fiuus, a, um [circum a fluo)
1) akt. vůkol obtékající: c. humor;
c. amnis O; 2) pass.obtékaný, obte
čený: circumílua Thybridis alveo in
sula O; campi Euphrate civcumítui TŤ
nivy Eufratem obtékané.
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circum-foraneus, a, um [circum a
forum] 1) jsoucí na trhu, tržní: aes
circumforaneum Č penize, jež někdo si
vypůjčil od peněžníků majících své krámy
na foru — dluhy; 2) potuli jící se, cho
dici po trzich: pharmacopola C.

circum-fundo, ere, fůdi, fiisum [ in
trans. |) liti kolem něčeho,oblévati, roz
lévati; obyč.med. cercumfundi n. reflex.se
circumfundere oblévati se: amnis cir
cvmfunditur insulae (dat.)L rozlévá se,
teče kol ostrova; circumfusum mare
uvrůt L moře rozlité kol města; (4bsol.)
circumfundit se repente nudes V roz
leje se, rozestře se; circumfiisus ignis I.
oheň (ohnivá záře) kol rozlitá, kolem se
rozlévající, zářící kolem; 2) metaf. shlu
kovati; obyč.med. rozlévati se, shluko
vati se, hrnouti se vůkol, osypati se,
přivaliti se: densts circumfundimur
armis V obsypeme se kol nich, obkli
číme je hustými zbraněmi (0zbrojenci);
circeomfusa turba est L shlukl se zá
stup; magna multitudine circumfusa

s přivalem velikého množství; circum
fusus satelles (konekt.)O průvodčí (hustě)
obklopující; circumfusae texere Dianam
O shlukše se kolem; (s dat.) ceďentiDus cir
cumfusi Cs shlukše se na couvající; collo
parentis circumfusa O zavěsivši se na
krk (na hrdlo); eguites Hannoni se cir
cemfudére L shlukli se kol Ilannona;
Trotana tuventus civcumfusa vuit V
mládež obklopivší jej kolkol naň se hrne;
(akt. ve význ. [ntrans.) et circumfudit epues
Ta jizda shlukla se kolem nich, obkličila
je; II transit.1) oblévati, obestirati,
zastírati, zahalovati někoho n. něco něčim:
Agesilaum mortuum amicí cerd circum
fuderunt N polili voskem (po orientál
ském způsobu, aby mrtvolu uchránili ni
loby); terram circumfundit atr C ob
lévá, obklopuje; (bůsn.) multo nebulae
ctrcum dea fudit amictu (se.e0s) V
bustý kol nich rozijla háv mlhy, hustým
pláštěm (hávem) mlhy zastřela je bohyně;
2) metať.obsvpati, obkličovati, ob
klopovati, uzavirati, svírati: 22 cor
můdĎuscircumfudit decem milta egnitum
L na křidlechpostavil...; praefectum
milites circumfundunt T; circumfusus
kostium concursu N obsvpán, obklopen
shlukem nepřátel; Pompeius copits cit
cumfusus C obklopen brannou moci;
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Ascanium fusis circum (— circum
fusis) complectitur armis (odarmus) V
ovinuvší paže obejme Askania.

circum-gemo, ere sténati kolem
něčeho:circumgemit ursus ovile M Lruče
obchází medvěd ovčinec.

circum-gvedior, gred?, grvessussum
[circrm. a gradior| obcházeti: terga
hosttum T; exercitum c. Armeniů S
od, se strany Armenie.

circum-iaceo, čre, —, — ležeti ko
lem (vůkol) něčeho: circumiacentes po
puči Tokolní národově.

circumicio, ere, décí, tectum [circum
a iacio) |) házeti, vrhati, stavě i, klůsti
kolem čeho: vallum c. L násep kolem
vésti; custodes circumčectí I strážci
rozestavení; anguis vectem círcumtec
tus C had kolem tyče ovinutý. — (zvl.
part. perf. pass.) CÍWCumIectus, a, um:
(o mistech)ležící kolem něčeho,okolní: 2
culé circumiecti L; oppida, nationes T;
(s dat.) aedďificia c. muris L budovy ko
lem (u) hradeb; stlvae c. ttinerí L lesy
prostirající se (táhnoucí se) po oboustra
nách cesty ; subst.(malites) circumtecta
(— circumiacenfia loca) popučabantur
okoli, okolní dédiny; 2) obklopovati,
obkličovati: planities. saltibus cir
cumiecta I rovina obklíčená livozdy.

1. circumiectuS, a, um viz ctrcum
icio.

2. circumiectus, €s, m. [circumicio)
1) objeti; 2) okolí.

circum-ligo,re, vi, tum obvá
zati, obvinouti něco kolemněčeho,něčím:
natam mediae hastae (dat.) c. V uvůzati,
připnouti dceru na ratiště; (8 ablat. inst.)
ferrum stuppi c. L.

cireunm-lino, ere, —, litum 1) ma
zati kolem, omazati, nalepiti na něco(alad
alcirei): sulphura circumlita taedis O
sira namazaáná na pochodně, pachocdně
v síře smočené; 2) pomazati, pole
piti něco něčím (nlad alga re): MNsSCOCir

cumlita sax H balvany mechem po
rostlé, omšeně; (obr.) Miďdas awro cir
cumlitus O zlatem pokryt (obtižen).

circum-lno, ere, —, — omývati,
oplakovati: Iéhenus circumluit tn
sulam T omývů, obtéká.

circum-mitt, ere, m7si, míssum 1)
poslati oklikou, kolem: gut castra
aggrederentur, post montes circummti



círcum-nmuůnió

sit L oklikou za horami poslal zás'upy,
jež měly ndeřiti na ležení; wwugocircum
missus Vetens [L Vejané vyslaní kolem
návrší; 2) poslati kolem, rozeslati,
vypraviti vůkol: praecones c. Čs; lega
tiones in omnes partes c. Ús.

circum-muni0, zve, zv? (či), 7tum ko
lem,dokola ohraditi, opevniti, zdíobehnati:castelliscircummimiti| Cs;
paene ut ferae circummuniti Čs sevření.

circum-munitio, dnis, f. [circummu
nioj sevření (města) Čs.

circum-padanus, a, um ležící kolem
(podél) řeky Padu: campť L.

circum-pendeo, ére viseti kolko
Lem (vůkol).

circum-plaudo, ere tleskáním, po
tleskem přivítati: manibuscircum
planděre tuorum O.

circum-plector, č, plexus sum ob
vinouti, objímati, obkličovati:pha
retvam circumplect itur dalteunsV toulce
ovíji řemen (pás); collem opere c. Cs
chlum (návrší) obemknouti sruby.

circun-plico, dré, dvi, dtum ovi
nouti, obtočiti.

CÍrcum-pono, ere, posuí, positum
klásti kolem, postaviti kolem: pi
per c. catillis (abi.) ff kolem na stůl
pos aviti; nemus stagno c. I hůj zalo
žiti kol jezera; Valentem eť Caecinam
sellne cnvnli circumposut T posadil
vedle kurulské stolice svě.

circumpotatio, čnis, f. [circum a
poto) pití do kola (při kvasu pohřeb
ním) ČC.

circum-reti0, čre, zví, čičumoplé
tati, obkličovati C.

cirecum-rodo, ere, ró0si, — ohlodá
vatij metať.guč dente T'heontno cum cir
cumroditur | jenž zubem závisti jest
hlodán, jejž zub závisti (pomluvy) hlodáů.

Circum-saepio, 7re, sarpsi, saeptum
oplotiti, (plotem) ohraditi; metaf.(na ochra
nu) obklíčiti, obklopiti (za ochranou):
armatis corpus c. L obkličiti se osobní
stráži; circumsaeptus lectis hominum
viridus C.

circum-scindo, ere trhati oděv a ně
koho: c. eť spoliare L.

circum-seribo, ere, scr?psi, serTptum
obepsati; 1) opsati kruh okolo někoho
a. něčeho(lam n. algd): virgd atantem c. C;
virgulů regem c. L; 2) metaf.a) (opsá
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nim) vymeziti, vyměřiti, ohraničiti
(okres), určiti (hranice): guibus regioni
bus vitae spatium circumscriptum est
C; nudlis terminis c. aut definire ius
suum Čj guibus (dat.)circumscriptus est
habitandi locus ČCbydliště jest vyme
zeno, vyměřeno, vykázáno; exiguum no
bis vitae curriculum natura circumserip
sit C; ante circumscrilitur mente sen
tentia C napřed myšlenka v duši (v mysli)
se vymezí, se pojme; b) obmeziti zvl.
ve vykonávání moci úřední, odkázati
v meze: praetorem c. C; ©) slovy (otáz
kami) sevříti, zkrátiti, ošiditi, okla
mati, podskočiti,podvěsti: fallacidus tn
terrogationidus circumscripti atgue
decepti C; adulescentulos circumseri
bunt C; dic nunc te ab Roscio HS 1200
cireumseriptum esse C; d) (opsáním)
vyloučiti, nechati stranou, pominouti,
odstraniti, vynechati,obejíti, zrušiti:
hoc omne tempus Sullanum eg accusa
ttone c. C; c. sententias ČC vyloučili
minční.

Circumsciiptě, adv. [circumscriptus]
vymezeně, přesně, náležitě: c. com
plecti res singulas; (v řečn.)c. dicere C
v periodách (v obvětích).

circumscriptio,onis,f. [circumseribo]
1) vi. opsání, vedení kruhu kolem něčeho;
(konkr.) kruh. kolem něčeho opsaný (obe
psaný), obvod: ex circumscréptione e.xtre
C; 2) metar.a) obmezení, obrys, objem:
terrae c. C; temporis c. (odt. t. t.)
obvětí, perioda (zrepio00c); b) pod
vod, podskok: (s gen. obj.) c. adules
centium Č.

circumseriptor, oris, m. |circum
serilo| podvodník, úskočník,šibal.

circumscriptus, a, um [part.perf.pass.
od Ci?crmscribo] přesně (náležitě) ome
zený, úsečný: Orveviset circumscripta
guuedam exrplicatio Ú; odt. periodicky
zaokrouhlený: c. verborum ambitus Č.

civcum-seco, are ořezati.
circum-sedeo, čre, seďt, sessum 1)

seděti okolo; 2) metať.(odevšad) uza
vírati,oblčhati, obkličovati: oppě
dum c. S; Capitoltum L; hine mavě,
hinc terra arcem c. L; (obr.) círcum
sessus multebribus dlanditiis L.

circumsessio, čněs,f. [circumsedeo]
obléhání, obležení.



circum-sido

circum-sido, ere, sěďt, — obsednouti
něco;oblehnouti: regem urbemgue T.

circum-sisto, ere, steli, — postaviti
se kolem někoho n. něčeho (alam, alad), ob
stoupiti: aliguem Čs; signa sua T; =
spec. (smyslemnepřát.)obstoupiti, obklí
čiti, sevříti: naves Cs; armati circum
ststunt tpsumgue domumgue V; circum
steterat Čivilem et alius metus T sklíčil
Civila i jiný ještě strach; me circum
stetiť horvor V obstoupila, obešla hrůza ;
a civitatibus circumsisti Cs býti obstou
pen, býti tísněn.

circum-sono, Gre 1) intrans. zníti ko
lem, rozléhati se (zvnkem),ozývati
Be: circumsonans undigue clamor L;
auves circumsonant vocibus C; 2) trans.
zníti vůkol nékoho (něčeho), hučeti, ozý
vati 8e€ (algm, algd): Jeutulus murum
circumsonat armis V zbraní řinčí kol
hradeb; Nereus circumsonat orbem Ó
moře hučí kol pevniny; armis circum
sonor O hřmotem (řinkotem) zbraní jsem
ohlušován, zbraň řinčí vůkol mne; c*rcum
clangore sonantem (— clangore circum
sonantem) se. castra Ó (ptáka) pronikavě
křičícího (kol táboru).

circumsonus, a, um [circumsono)ozý
vající se, hlučící kolem: guem tťurůda
canum circuznsona terret O smečka psů
naň (se všech stran) štěkajících.

circumspectio, onis, f. [circumspi
cio] ohlížení se; obezřelost,opatrnost.

circum-specto, re, avi, alum [verb.
Intens. od cercumspicio|) 1) intrans. bedlivě
kolem se rozhlížeti, hleděti, ohližeti
se: Destiae in pastu c. C; circumspec
tans ratio C; 2) transit. A) pozorně (be
dlivě) obzírati něco, hleděti na někoho
(na něco): a/tus altum civcumspectant L
druh pohlíží (čeká) na druha; ora prin
cčpum c. L; omnia c. CS (úzkostlivě)
na vše pohlížeti, po všem se rozhlížeti;
Vespasianus bellum armague circum
spectabat T válku a zbraň přehlížel (be
dlivě uvažoval); (v pass.) tectum eť pa
rietes circumspectabantur T každý pode
zřivým okem se rozhlížel po stropě a
stěnách; b) ohlížeti se po něčem, čekati,
čihati na něco,slíditi poněčem:locum
tnsidiis L ohlížeti se, sliditi po mistě
k nástraze; defectionis tempus c. L čl
hati na vhodnou chvíli; fugam circum
spectabant 1.
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1. circumspectus, fis, m. jcircum
spicto) 1) obzírání, rozhlížení se, roz
hled: facilis est c., unde exeam C;
unde in omnes partes c. est L; 2) metaf.
duševní rozhlížení se, uvažování, úvaha:
detinere aliguem ab circumspectu re
rum aliarum L; c. mali sui O.

2. circinspectus, a, um [rl. part.perf.
pass.odCircumSpicto|: rozvážený, roz
vážný, opatrný, obezř elý: verba non
c. O slova nerozvážná.

circum-Spicio, ere, spěri, spectum
[circum a zastar, specio hleděti] 1) intrane.
vůkol (kolem) hleděti, ohlížeti se, roz hlí
žeti se: guidguid habet, circumspice,
mundus Ó jen se rozhlédni; diversi ctr
cumspictunt V na rozličné strany, každý
jinam se rozhliží; (s nepř.ot.) suus contunx
udi siť, circumspiciť O; magnifice c. ČC
hrdě se rozhlížeti; 2) transit. a) (bedlivě)
obzírati, prohližeti si, přehlížeti něco
(alad): sua c. Čs své věci; urdis situm
c. L; circumspice utrumgue (polum) Ó
pohlédni na obě točny, ohlédní se po
obou točnách; c. amictůs Ó prohližeti si
roucho; = spec.rozhlížeje se spatřiti:
montibus fluminibusgue clausam regi
onem circumspicit L vůkol spatří; sa
gum civcumspicit tngens V3 bb) onlí
žeti se po někom,hledati někoho:Amůt
origem Čs; Oriona V; — metaf. a) (dle
2 b)): rozhlížeti se v mysli, rozvažovati,
uvažovati, bráti v úvahu,přemítati:
alcis consilia animo Čs; cívcumspi
cite mentibus hosce homines C přeli
tejte v mysli 0...; dicta factague c.
L; (s nepř.otázkou) cum ctrcumspicerent
patres, guosnam consulesfacerent; pert
cula c. C chrániti se nebezpečenství;
non circumspectis viribus Ó neuváživ
svých sil; l) žádoucně se ohlížeti po
něčem, žádati, hledati něčeho:externa
auxilia L; diem dbelloc. S; locum fu
gae c. Ču; fugam c. T' pomýšleti na
útěk.

circum-sto, are, steti, — 1) intrans,
státi kolem něloho (něčeho): circum
stant properi aurigae V; subst.círcu m
stantěs, tum okolo stojící (lidě); %)
transit. a) (nepřátelsky) státi kolem ně
čeho,obstupovati, obkličovati (alad):
desinant c. trihunal praetoris C; sena
tum c. ČC;civcumsteterat Palatium pu
blica exspectatio T' zvědavý lid obstoupil



circum-strepo

císařský palác; b) metaf. nos undigue
fata circumstant C nás obstupují; nám
odevšad hrozi; če circumstant pericula
V; scio acerda odia circumstare (me) V
vím, že trpké, prudké záští mně hrozí.

civcum-strepo, ere, strepuď, sťrepi
tum hlučeti vůkol, křičeti kolem ně
koho: ceteri circumstrepunt, (ret in cas
tra T vůkol křičí, aby se odebral do tá
boru; clamore seditiosorum circumstre
pitur T křikem odbojných vojínů jest
přivítán; guidam aťrociora circumstre
pedant T někteří hlučně připomínali ještě
děsnější události,

circum-textus, a, um [vl. part. perf.
pass.od circumtexo] obetkán, obrou
ben, lemován.

circum-Úono, are, tonui, — hřimati,
hlučeti kolem něčeho:„Verenscircum
tonat orbem O hluči kol...; hunc cír
cumtonuit Dellona H tohoto ohromila
Bellona.

circum-vádo, ere, vasi, — obstu
povati, obcházeti, obkličovati, (ode
všad) přepadati: Člaudium circum
vasére clamoribdus T obstoupili 8 vý
křiky; metaf. terror circumvasiť barda
ros L hrůza obstoupila, obešla...

Circum-vagus, a, um těkající, krou
žicí kolem: Oceanus c. H (zemi) obtěka
jicí (dle iných čte se odděleně: circum vagnus).

circum-vallo, čre, avi, čitum obe
hnati náspem (valem), obklíčiti, 8e
vříti: oppidum c. Čs; (o osobách)vůkol
zatarasiti, sevříti: c. Pompeium Cs;
hostes L.

circumveetio, čis, f. [circimveho]
oběh: c. solis C.

circumvector, čr% [verb. intens. od Ci7
cunvehor) jezditi kolem něčeho,ob jíž
děti, plaviti se kol něčcho(algd): oram
c. L křižovati u pobřeží; metaf. stngula
c. V popisovati jednotlivosti, podrobně
líčit.

circum-vehor,ž, vectus sumjeti okolo,
objižděti, plouti, plaviti se mimo, obe
plouti: navi (navibus); classe; eguo neb
£ prostě bez těchto slov: c. Peloponnesum N;
classem c. L obeplouti loďstvo (na lodi);
navibus circumvecti Čs na lodich...;
pars libero spatio circumvecti L na volně
prostoře; collibus c. Čs (vůkol) po výši
nách, přes návrší.
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circum-vélo, čre obestírati, za stí
rati, zahalovati.

circum-venio, Zve, věni, ventum 1)
obcházeti, obstupovati: homines
circumventi flamma Čs obklíčeni.. .;
media Cocytus sínu circumvenit atro V
obchází, obtéká: Rhenus insulas circum
veniens T obtékaje; planities locis su
perioribus circumventa 9; — spec. ne
přátelsky obcházeti, obstupovati, obkli
čovati, svírati, zaskočiti:hostesa terco
c. Čs; castra S; moenia oppidi exercitu
c. S; tnsidiis civcimventus N ze záloh,
úkladně zaskočen, do tenat vlákán; multi
tudine circumventus est N přesilou byl
zaskočen; 2) metar.a) obstupovati, vydá
vati v nebezpečenství, uvádeti v nesnáze,
skličovati, ohrožovati: multase
nem civcumventunt incommoda IH skli
čují; circumventus difficultatibus S; fal
sis criminidbus c. S; b) obejíti, obe
Istiti, podvěsti, úskočnělapiti: acer
bum est ad aligno circumvenirů, acerůiua
a propinguo Čj innocentem pecunid c.
C; per jfidem civcumvenivi Čs; suos c.
Cs zkracovati své.

circum-vert0, ere, verťi, versum obra
ceti (obrátiti),otáčeti: rota circum
vertitur axem Ó otůči se kol o8y. jiné
čtení: ctrcumvolvitur).

circum-volito, are vůkol poletovati,
oblětati, obletovati: (absol.)circumvoli
tantes alites T'; (u V tmese)ctrcum late
volitans fama; (transit. s ace.) Žaciůsc. V;
thyma c. H.

circum-volo, are létati kolem, oble
tovati: (Harpytarum) turda praedum
circumvolat V; me mors atris circum
volat alis H; nox caput umůrá circum
volat V obletuje, vznáší se kol hlavy.

cirenm-volvo, ere váleti kolem něčeho,
otáčeti: (medial.)sol circumvolvitur an
num V roční dokonává běh (dráhu); srov.
circumverto.

circus, 7, m. [srov.x/oxoc) 1) kruh:
inter flammas c. (— orbis lacteus) elu
cens Č.2) (okrouhlál závodní dráha,
závodiště, cirkus (rovina širá, obdělná,
na obou koncich okrouhlá): longo dece
dere circo V. Vcirku konány byly jizdné
závody. Cirků bylo v Římě několik ; nej
slavnější z nich a největší byl Circus
maximus v údoli mezi Palatinem a Aven
tinem, jenž byl vystavěn od krále 'Var
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guinia Priska. Na úbočích zřízeny byly
dřevěné tribuny pro diváky a po slav
nosti opět strženy. "Teprve Cacsar zřídil
dolní patro kamenné a nad ním dvě dře
věná; cirkus jeho pojal prý 150.000 di
váků. Později byl cirkus časlo přestavo
ván a rozšířen. Délka cirku byla 600 m,
šířka 160 m. Na zevních stranách cirku
byla sloupoví, v nichž zřízeny byly roz
ličné krámy (tadernae) a. rozkřičené
krčmy. V těchto hledali útulku lidé
pochybné pověsti, rozliční kejklíři, pla
netáři a j. Odt. c. fallax HM Často na
zývá se prostě: circus: ut locus et in
círco et in foro daretur amicis C; in
circo tabernas comparavruntČ; guartus
in circo dies ludorum Romanorum. —
Jiný cirkus byl zřízen r. 221 př. Kr.
v jižní části pole Martova t. c. Hlamt
nius. Také prostě cirkus zván u O:
altera pars circi custode sub Ilercule
tuta est.

ciris, s, f. [xeřeic) mořský pták,
v nějž proměněna byla Skylla, dcera Ni
sova O.

Cirrha, ae, f. [Kídóa] přístavní město
Delf L.

Cirta, ae, f. hlavní město Numidie
(pozdějiConstantina, nyn. Constantine) L.
Odt. Uirtenses, čum, m. Cirfané.

CIS [srov. citra] předl. 8 ace. 8 této
strany, před: cis Ihenum Cs; cis
Padum ultrague L.

cis-alpinus, a, um (jsoucí) 8 této
strany Alp, předalpský: Gallia (C.

Cisium, čž, %. [gallské slovo| lehký ces
tovní vozík dvoukolový,dvoukolka,
bryčka: guinguaginta milia passuum
cistis pervolavit C.

cis-rheénaánus, a, um bydlicí s této
strany Rýna, před Rýnem, předrýn
ský: Germani Cs.

Cisséůs, e7, m. [Kroceús]) 1) král
thracký, otec Hekaby, jež dle něho slove
Cisséis (idis, f.) Kisseovna V; 2)
Rutul V

cista, ae, f. | xtoTy; srov. něm.přejaté
slovo„Kiste“| bedna, skříně, schránka,
truhla, truhlice (k chování peněz i ná
dob posvátných).

cisterna, ae, f. nádržka vodní, cis
terna: cisternae servandis imůribus T.

cistophorus, (gen.pl. -tm) m. [41GT0
móeoc) (sc.nummus) stříbrná mince v Asii
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běžná (12:6 g) — 4 attickým drachmám.
Na ní vyražena byla mystická skříně
(cista); odtud její jméno. Souborně: (n
Asia cistophorum ftagitare C peníze
v Asii vymáhati (sháněti).

citatus, a, um [vl. part. perf. pass. od
cito rychle hnáti| urychlený, zrychlený:
kvapný, rychlý, čerstvý: citati de
currunt hostes L úprkem; Jhenus c.
fertur Čs prudce proudí, prudkým to
kem se nese (spěje); citťatior solito am
nis L řeka nad obyčej prudčí; citato
(ciťatiore, citatisstmo) agmine L rych
lým (rychlejším, velmi rychlým) pocho
dem; ciťtato eguo, eguis citatis Cs L
tryskem.

citerior, 148 komp.,8esup.citimus (od
rastar. positivuciťer) [cis]: 1) ležici s těto
strany, přední: Gallia ciťerior (— cite
rior provincia) et ulterior CCs Gallie
předalpská a zaalpská ; Hispania c. přední
Ilispanie (severovýchodní část poloostro
va); 2) metaf.bližší: ciťeriora conside
rare C; stella ultíma a caelo, citima
terris C.

Cithaeron, onis, m. [Kidatoov] hra
niční pohoří mezi Attikou a Boiotil.

cithara, ae, f. [ziw*doa]1) kytara
(páv. čtyrstrunná), citera, lyra, loutna:
citharam cum voce movere O; Orpheus
Threicia fretus cithara fidibusgue ca
noris V; 2) meton.hra na kytaru
(loutnu): cuč ltguidam pater vocem cum
cithara dedit FH;citharae et cantus pe
ritus T.

citharista, ae, m. [x:$apiorýs] citerník.
citharizo, re [xibaoifo] hráti na

kytaru (na loutnu).
citharoedus, 7, m. [zi>aegdóc]) zpě

vák, který zpívá k citeře, doprova
zeč citery.

citimus, a, UMsuperlativnejbližší;
viz Cuťlerior.

Citium, 77, n. [Kirov] město Ki
tion 1) při jihových. břchu ostrova Ky
pru. Odt.adj.Citieus, a, um kitijský;
obyvatelé Citie1, orum, m. Kitiané;
také Citiétis, ez, m. [Kvueúc|: Zeno C.
Zeno kitijský, z Kitia; 2) město v Make
donii, záp. od Pelly

citius viz I. ciťo.
I. cito, adv. [ciťus] 1) honem, spě š

ně, rychle, rouče: c. discere C; duo
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bus mensibus citius L o dva měsíce
dříve; dicto cittus VIIL rychleji, než
lze vyřknouti; sertus aut citťtus O dříve
či později; inde se citissime recipere
consueverant; 2) metať.A) (se záporkou)—
ne hned, ne snadno: guem tu rheto
rem non cito dixeris C; b) citčus (= po
dius) spíše, snáze: tempus te citius
guam oratio deficiet Ú; citius diceres,
citius dixzerimguam... Č.

Že cito, are, KU, tum [verb. intens.od
cčeo) prudce vzbuzovati; 1) uváděti
v prudký pohyb, rozhýbat, rychle (prud
ce) hnáti: čs moťus auť boni aut mali
optnione citatur (*jest vzbuzován: 2) hla
sem uváděti v pohyb; a) hlasem zváti,
přivolávati, vyvolávati,vzývati: victo
rem c. algm N provolávati, vyhlašovati
vítězem 3;ciťavi numina lovis O vzýval
jsem...; b) předvolávati, obcsí
lati: senatum c. L; patres in curiam
c. L; citatí milites nominatim L jmé
nem byvše zavoláni (předvoláni); — spec.
ft. t. soudní)na soud předvolávati, žalo
vati: c. testem; c. veum Č vyvolávati
(jménem, zda jest přítomen); ciťatus ac
cusator nescio guo modo non respondit
C žalobce jménem vyvolaný nebvl příto
men; (s gen.) capitis citari ČC býti ža
lován u hrdelního práva; (8 drojím ace.)
algm testem c. L volati někoho za svědka,
vésti (uváděti) za svědka; dokládati se
(dovolávati se) svědectví něčího; guam
vis citetur OSalamis clavissimae testis
victoriae ČC; (©)stále provolávati, pro
zpěvovati: aĎ ovo usgue ad mala ci
čaret, io Dacche! H; paeanem c. C;
adj. ciťaťus viz zvláště.

citra [pův. abl. sing. fem. od zastar. ad). Ci
ter jsoucí 8 této strany; ciťrd sc.parte)
(významem— cis) | příslovce:s této stra
ny: tngue petendo dextera deriguit, nec
citra mota nec ultra O nepohnuvši se
ani sem ani tam; čela hostium c. cade
dant T střely padaly 8 těto strany (cile),
padaly před nepřátelský šik, nedoletovaly
nepřátel; paucis c. milibus lignatoves
ei occurrunt L několik tisic (kročejů)
před tím mistem; metať.culťa guidem c.,
guam debuit O méně, ne v té míře, jak
ji náleželo; II před. s ace. 1) (o nmiistě)
s této strany, před A) na ot. kde?:
guavtam partem c. flumen religuam esse
Cs předřekou;pars citra, pars ultra
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Taurum est L; vinum c. mare natum
— vinum Italim) H; (položenoza slovo)

natus mare c. ff narozený na této straně
moře (ionského), t.j. rozený Jtal; gnos
(se. fines) ultra citragne H za nimiž
i před nimiž; h) na ot. kam?: exercitum
c. Itubiconem educere Č na tuto stranu,
přes Rubikon; c. jlumen elicere Čs; 2)
metaf. před (věcí), před cílem, před hra
nicí (této nedosahnjíc); a) nec věrtus c.
genus est Ó není mužnost menší než
rod; peccavi c. scelus O chybil jsem,
ale nikoliv až ke zločinu, t. j. abych se
byl dopustil zločinu; c. necem tuna con
stitit tra O hněv tvůj stanul před hra
nicí smrti, t.j. hněv tvůj nežádal mé
smrti; b) (o čase) před: c. T'rowana tem

ora O;c. duventam carpere jlores O
před dospělým věkem mladickým; ©)
bez, mimo, kromě, vyjma: et est ea
facies (Britanniae) c. Caledoniam T
nehledě ke Kaledonii, vyjma Kaledonii;
materia utuntur deformi et c. speciem
(= sine specie) T stavebního dříví uží
vají neúhledného a (jsouciho) bez krásy;
nec iď Jtutilio c.fidem fuit T a nebylo
nad víru, přece se Ruliliovi věřilo, nebyl ze
lži viněn; c. damnum T bez zlých následků.

citreus, a, um [citrus] z dieva citro
vého, citrový, t j. ze stromu zvaného
citrus (Thuia orientalis Linnée), jehož
dřeva bylo užíváno ke zhotovování pře
pychového nábytku.

Citro, adv. (srov. Cis, citra) sm (jen
vespojcní8uĎtro):; 1) ultro citrogue
sem a (i) tam; cursare ultro eť citro
non destiterunt C; (asyna.)ultro citro
C sem tam; 2) metaf. deneficiis ultro et
citvo datis acceptis C navzájem; verbis
ultro citrogue habitis C; data ultro ct
trogue fide L.

CILUuS,a, um [vl. part. perf. pass. od cteo|
uvedený v rychlý pohyb, zrychlený;
rychlý, čerstvý, hbitý, kvapný, rouči,
spěšný, prudký: cítus modo, modo tar
dus incessus S chůze kvapná — zdlou
havá; c. egues T rychlý posel jizdný;
cito agmine militem antevenire Ť' rych
lým pochodem; c. axis Ó osa rychle se
otáčejicí; citae horae O rychlé, rychle
plynoucí; (s ablat.) naves remis citae T
lodi rychlé vesly, rvchloveselné; aderat
c. eguo Numida I přijel kvapně na
koni jezdec numidský; (častopraedik.) c.
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haec subseribe libello FŤ rychle připiš;
solvite vela citi V rychle, ruče; ferte
citi ferrum V5 tte citi O; navis cita
ducitur O3 sť citi advenissent T.

Cius, viz Ceos.
Civicus, a, um [etves] občanský:

corona civica CT' t.j. věnec dubový (vy
znamenáni vojenské, které udileno bylo
tomu vojinu, jenž zachránil v boji život
římského občana). Jinak jen básn. moťus c.
H (o válce občanské); civica arma O;

civica iura respondere H poučovatio právu občanském; ferre arma civica pro
reis O chopiti se zbraně práva občan
ského ve prospěch obviněných.

I. civilis, e [ctvis] 1) občanský:
c. cruor C krev občanův; c. exercitus
L; bellum civile C; tempestas c. C bouře
války občanské; omnis civilis victoria
funesta NCS vítězství nad spoluobčany;
guercus c. V (= corona civica). Zm.
tus civile a) (občanské)právo státní
(opaktus naturale); Lb)priivo soukro
mé (opaktus pudlicum): im civili causa
C v soukromé přij plus guam citvilia
agitare I povyšovati se více než na
občana sluší; nad svůj stav občanský se
povyšovati; 2) metaf.a) občanský, (jsoucí)
smýšlení (vpravdě)občanského; vlas
tenecký, patriotický: Roc civile odtum,
guo omnes tmprobos odimus Ú; si guid

uam in vobis, non dico civilis, sed
Řumaní esset L kdyby ve vás byla jen
jiskra citu, nedím vlasteneckého, ale lid
ského; b) prostě občanský, blahosklonný,
vlídný, přívětivý, demokratický:
sermo c. L; guid enímcivilrus illo (Augu
sto)? O; tuveni civile ingen'um (erat) I
svobodomyslná povaha; civilia de se lo
guebatur T skromně mluvil o sobě; C)
občanský (opak: vojenský), civilní: ct
vilia et bellica officca C; militaria et
civilta munera L; civiles res (opakbella)
L; 3) státní, politický,veřejný: re
rum civilium cognitio U (— civilis sci
entia) věda státní, politická ; věr civiltum
rerum peritus Ť státník, politik; cívi
les procellae N bouře života veřejného,
politického; mersor civilibus undis H
nořím se do vln života veřejného, veřej
nosti; tn civili ratione C v politice.

2. Civilis, ts, m.: Claudius Civilis,
vůdce povstání Batavů proti Římanům
r. 6) a 70 po Kr. T.
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civiliter, adv. [I. cčvilis) 1) občansky,
jak se na občanasluší, slušně: tri
bunis magis ple guam civiliter vím
fecisse L více z lásky bratrské, než
jak se na občana slušelo, tribunům ná
silí učinil; erxercet plus guam c. tras ©
více než na občany slušno, přísněji (kru
těji), než jest slušno; 2) prostě občansky,
vlídně, přívětivě, demokraticky:odto
c. usus est O; guod c. acceptum T;
ouae Tiberius c. habuit T lo Tiberius
mírně snesl.

CivIS, is, m. f. (abl. starší C4VT, klaas.
zprav. ceve) 1) občan, občanka: c.
Iomanus ČC;c. Acarnana N; cires Ro
manae L Římanky; utrum mucrones in
cive an in hoste figantur Č; et ci
vibus et soctis dratisstmus; se pro
cive gerere C chovati se, věsti si jako
občan; (obr.) civis tottus mundi Ú; —
spec. a) spoluobčan, spoluobčanka: ci
ves met, tui ČC; im suspictonem venit
suis ctvidbus C; 3) poddaný: tmpe
rare covpori, ut rex civibus suis Ú.

civitas, aťis, f. [ctvis] 1) abstr. ob
čanství, právo občanské: ctvita
tem dare Č; civitate donare algm Ú;
civitatem adďipisci, amittere; duorum ci
vitati invidetis C jimž závidite práva
občanského; tn civitatem accipere Ú
přijmouti ve svazek občanského práva (do
obecního svazku), přijmouti za občana;
2) metaf. (konkr.) občanstvo, občané;
obec (místní), obec zemská, stát: c. au
getur L počet občanstva se rozmnožuje
(vzrůstá); ei obviam universa ciritus in
Viraeum descendit N; prudentisstma c.
Athenienstum Čj; ingrata c. nevděční
spoluobčané; cum c. exspectatione erecté
staret když občané stáli v napjatém oče
kávání; c. Helvetia Cs; c. foederata C;
civitates sine foedere tmmunes ac l'be
rae C; (obr.) c. Stotcorum T obec stoi
kův; una c. deorum atgue hominum Ú;
3) (v doběpoklass.) (== urĎs) město (aou
bor domův): c. potens, saepta muris T
(o Seleukii); muros civitatis augere T.

elades (a čládis), 25, f. [srov.per
cello, čes.kladivo] vl. potlučení; 1) poško
zení, škoda. ztráta: Alucio Scaevolae
cognomen inditum a clale dextrae ma
nus L od ztráty pravice; c. lucts ademp
tae ztráta zraku; negue ulla praetermissa
c. est L ohavnost, mrzkost; £?) meraf.ne
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hoda,úraz, neštěstí, pohroma; zkáza,
záhuba: hora adfert magnas saepe
clades ČC; clades belli L pohroma vá
lečná; cladis praenuntia verda futurae
O slova věštící budoucí pohromu; c. Sa
guntina L záhuba (pohroma) Sagunfanů;
c. captae urdis L neštěstí dobytého mě
sta; saeva erumpnit clades Ó (o moru);
lucuvia et tgnavia rei pudlicae cladi
sunt S jsou k záhubě, na zkázu; cladďt
bus pascere nostris! Ó pas se útrapami
našimi; -— meton. (o osobách zkázu přinášejí
cich) Sctpiadae, clades Lidyae V; — spee.
pohromaválečná, porážka: cledem alci
ajferre, inferre; magnam cladem fa
cere S způsobiti velkou porážku; cladem
accipere L utrpěti porážku.

clam [srov.celo| 1) adv. tajně, skrytě,
pokradmo,podtají: palam in eum
tela vactuntur, clam sudministrantuv
U; clam exire Cs vykrásti se; haud clam
tulit tram L netajil hněvu; II) předl.
(zřídka)s ablat.: clam vodis Čs bez vašeho
vědomí.

clamáator, óoris, m. křikloun, tla
chal.

clamito, re, dvi, dtum (verb,infens.
fregu. od clamo]) hlasitě n. často křičeti,
volati, povykovati, rozkřikovati se:
(absol.) ut úlli clamitant C; (s ace. předm.)
saeva Ouirinio clamitare T' divé hrozby
vykřikovati proti Auiriniovi; (: ace. c. inf.)tllum clamitasse se esse civem Romanum(Č;(vpass.)čdentidem© Talassto
ferri clamitatum L (opět a opět) stále
bylo voláno; (s dvojímace.) se tanti exitu
reum clamitare T vinným se nazývati
tak veliké záhuby; (obr.) supercilta ab
rasa clamitare calliditatem videntur Č
zřetelně (patrně) projevují.

clamo, re, dvi, atum 1) intrans.kři
četi, hlasité volati: gučď in dicendo
posset, numguam attendi, in claman
do vides eum rodustum esse Č t. j. řeč
ník není velký, ale za to silný křikloun;
de te cum tacent, clamant Č mlčíce
hlasitě volají, jejich mlčení je totéž jako
hlasité volání; 2) transit.volati, j me
novati, vzývati, přivolávati někohon.
něco: (soror) morientem nomine clamat
V jmenem volá; nomen c. Ó volati
jméno něčí; (s ace. vnitřn. předm.) torvum
olamare V strašně vzkřiknouti; trium
phum c. L volati: lo, tritumphe! (slá
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va); Saturnalia cčamata L voláno bylo
(zazněl hlas): Saturnalie!:; (s dvojímaec.)
se causam clamat malorum V volá, že
sama jest příčinou nehod (pohrom); cča
mat solos felices viventes in urle H
jen obyvatele měst (měšťiky) nazývá
šťastnými; insanum če omnes pueri cla
ment ff za blázna rozkřikli by tě všichni
chlapci; metaf.zřetelně, patrně jeviti,
ukazovati: guae tabulae se corruptas
esse clamant (.

clamor, oris. [clamo] 1) křik,
pokřik, hlasitě volání: clamoremtol
lere CsC vzkřiknouti, dáti se do křiku;
c. ft, oritur Ús vzchází, povstává; ad
clamorem fit concursus na pokřik stane
se shon; clamore stgnificare Čs pokřikem
dávati znamení, rozkřikovati; clamores
et admirationes C hlasitý obdiv ; omnes
magno clamore fremebant V hlasitě na
říkali! —=spec. a) válečný pokřik:
exoritur clamorgue virum clangorgue
tubarum V; cum clamore ingenti inva
dere L; clamore sublato procuvrere L:
c. pr oeliantium Cu; guem tuvat c. H
hluk a vřava boje; B) (pochvalné) ra
dostné pokřikování, jásot: clamo
ridus anímos augere radostnými pokři
ky; primus clamore secundo Hyrtaci
dae exit locus V za hlučného jásotu;
clamore et plausu ČT'; —spec.bakchické
jásání, výskot: audito clamore rve
candluit tra O3 c. tuvenilis O; «) křik,
hluk, hlasy nelibosti,nevole: algm
clamoribus et conviciis consectari C:
hominum clamore et convicto restiti C;
a) bolestné volání, nářek: omnem im
plevit clamore locum V; matres femi
neum clamorem aď sidera tollunt V;
compesce clamorem JH(o nářku za mrtvé
ho přitele); =) hluk (odražený, rozléha jíci
se), hukot; ohlas, ozvěna: čer scopuli
clamorem dedere V zaječely; non sine
montitum clamore I za hukotu vrchů;
(konkr.)clamor hostilis et cursus arma
torum omnia ferro jlammague miscet L
nepřátelé křičící a ozbrojenci pobihajicí
naplňují vše oceli a ohněm.

clandestinus, a, um |clam] tajný,
skrytý, pokoutný: consiltum; nuntů
legationesgue Ús.

clangor, oris, m. [clango znětij srov.
xAayyú) 1) zvuk, křik: čudbarum V
třeskot (hlahol) polnic; 2) (o zvířatech)
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křik, zvuk, skřek: (avis) tngenti clan
gore sonans O; harpytae magns gua
tiunt clangoribus alas V s velkým skře
kem; aguila cum magno clangore voli
tans L; anserum clangovre excitus L
štěbetáním (kýháním) hus byv probuzen.

Clanis, %s(ace. -tn) m. mužské jméno;
1) protivník Perseův O; 2) Kentaur Ó.

Clánis, %s(ace. -Úm), m. řeka v Etrurii,
přitok Tibery (nyn. Chiana).

Clanius, čž, m. řeka v Kampanii (nyn.
Clanio vecchio).

clare, adv. [clarus] 1) (pro sluch) na
hlas, hlasitě; srozumitelně,zřetelně:
aliguanto clarius dicere Č; c., ut mi
lites exaudirent Cs; dic, guaeso,
clartus C; (pro zrak) jasně, čistě; 2)
mctaf.jasně, skvěle: clarius indi
care AH.

elareo, čre, —, — 1) býti světlým,
jasným; zái'iti, jasně svítiti; 2) metaf.
skvíti se, býti slavným: vo%nunc
gloria claret u C Enntus.

clarésco, ere, cláruž, — [verb.inchoat.
od clareo) jasniti 8e; I) (pro sluch) ja8
něji zaznívati, jasnějipronikati: cla
rescunt somitus V; (prozrak) (za)zářiti;
(zaplanouti leskem: čecta luminibus
clarescere (inf. hist.) Ť stavení světly (po
chodněmi) zářila; 2) metaf. skvíti se
slávou, proslaviti se (— tnclare
scere): properus clarescere T dychtiv
proslaviti se; faciltus inter ancipitia
clarescunt T snáze v nebezpečenstvích
se proslaví.

clárigátio, čnis, f. [clarigo; totood
clare a ago) vl. hlasité jednání; 1) obřad,
kterým fetialové slavnostně vyzývali ne
přitele před početim války, aby zadosti
učinění dal po dobrém; vyzvání, aby za
dostučinění dáno bylo za porušení smlou
vy, vyzvání k zadostiučinění, po
žadované zadostiučinění L; 2) metaf.po
kuta uložená tomu, jenž byl postižen
na místě jemu zakázaném L.

clarisonus, a, um [claru8 a sono]
Jasnozvuký.

claritás, atis, f. [clárus] 1) zvuč
nost, jasnost; zřetelnost:c. vocis C;
2) mctaf. skvělost, proslavenost, slovut
nost, sláva, slavné jméno: vir? cum
clavitate tum usu belli praestantes N;
vitae c. T; cum tanta gessisses, num
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te claritatis paenituit? Č; c. natalium
T skvělost rodu.

cláritudo, čnis, f. [clarus) 1) jas
nost, jasné světlo: si fulgor et c.
lunae redderetur T'; 2) metar. skvělost,
slovutnost,proslulost, sláva: arti
bus animi summa c. pavatur 9; in
claritudinem pervenire S dospěti k slá
vě, nabýti slávy, proslaviti 8e.

cliro, are, avi, atum [clarus] 1)
osvěcovati; 2) metať.oslavovati, pro
slaviti někoho:ollum non labor Isth
mius clarabit pugilem FI neproslaví jako
pěstního zápasníka, neproslaví v zápase
pěstním.

Claros, č, f. [KAdooc] město v Ionii
nedaleko Kolofona 8 proslulým chrámem
a věštírnou Apollonovou. Odt.adj. Clarius,
a, um klarský: Č. deus O (= Apollo);
takésubst.Člarius — Apollo: Člarii lau
rus V; CČlarius počta CO (básník Anti
machos z Klaru).

clarus, a, um [srov.cla-mo) 1) hla
sitý, zvučný; srozumitelný: clariore
voce Čs silnějším (zvučnějším) hlasem,
hlasitěji; c.plangor O; clarttatratůs O
hlasitý štěkot; c. ictus O3 2) metať. a)
(zraku)jasný, světlý, skvoucí, zářící,
skvělý: clarum sidus H clarissíma
mundi lumina V (o sluncia měsici); clara
Rhodos H skvouci (zářící) Rhodos; regia
clara auro O zářící zlatem; luce (luci)
clard za jasného dne; pater ter caelo
clarus (praed.)ad alto intonuit V otec za
jasna, z jasného nebe zahřměl; c. Aguilo
V vyjasňující, mraky zaplašující, mrako
plašný; b) (mysli)jasný, zi'e jmý, pa
trný, zjevný: luce sunt clariora nobis
consilia tua C; nihil fuit clarius C
nic nebylo patrnějšího ; in re tam clara,
tam testata C; documenta clara T;
tncredibile dicam, sed clarum C; ©)(ro
dem, zásluhami) jasný, skvělý, velkolepý,
slavný, vyhlášený, známý, pro
slulý: věr clarisstmus Č věhlasný muž;
urds Ásiae clarisstma C; ecguid hoc
tota Sicilia clartus? ČC zda nad toto
něco po celé Sicilii známějšího; (s abl.)
c. gloria U proslulý slávou; c. uťrogue
(se. sanguine) O slavný krví (— rodem)
obou rodičů; (s předl.)c. tn philosophia ;
c. eX doctrina; c. od id factum H; —
spec. (s příhanou)neslavně rozhlášený,
(zloopověstný, vykřičený: eďpilatio
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fani guam clara apud omnes C; popu
tus luxurid c. L.

classiavius, a, um [classis])příslušný
k loďstvu, lodní; subst.classiarii, orum
(sc. milites), m. lodní vojáci, námořní
vojsko; (se.nautae) lodníci, námoř
nici: sueverat classtartorum remigio
velů T.

classicum, viz classicus.
classicus, a, um [classis] 1) týkající

se (vojenských) třid (classes) občanstva
římského,vojenský, válečný; subst.
classicum, 7, n. (se.segnum) vojenské
znamení (polnicí dávané): c. cani tubet
Cs dřiti znamení; convotare classico ad
contionem L; classica sonant V válečná
znamení zaznívají, polnice zvučí; classt
cum canit L polní znamení zaznívá; 2
(v užším smysle) příslušný (jen, loďstvu,
moci námořní,lodní, námořní: legio
classtca I; subst. Classici, orum, m.
(se.milites) lodní vojini, námořní
vojsko: classtcorum legio T'; (se.nau
tae) lodníci, námořnici: mare clas
sicis cessit Ču.

NB. V pozdější době cčasstcí sluli po
výtce občané první třídy; metaf.clas
stci scriptores spisovatelé prvního řádu,
spisovatelé vzorní, klassičtí, klassikové.

classis, is, f. [srov.calo, naléc, dor.
xÁGowc (== xAňosc)| svolání; výzva,
svolaný lid, shromážděné mužstvo (na
povolání); 1) třída (jedna z pěti tříd
Serviových, ve které na základě majetku
rozděleni byli občané i'imštl za úpravou
služby vojenské, poplatků a práva hlaso
vaciho); (obr.)philosophi gutntae classis
C poslední třídy, posledního řádu; 2)
výzva, branné mužstvo do zbraně po
volané, oddíl vojenský, vojsko: „clas
ses antigui direrunt, guos nunc eXeT
citus vocamus“; Hortinae classes V;
3) (v užšímsmysle) námořní moc (vo
jenská), loďstvo válečné (i s mužstvem);
lodní vojsko (vojíninámořští): c. du
centarum navium N; classtdus hic lo
cus erat V zde místo bylo, zde stál
lodní tábor (Řekův); Danaae classes O
lodní tábor, loďstvo Danaův: classem
aedificare C zdělati, zhotoviti; c. ornare
C vystrojiti, vyzbrojiti; c. facere Čj; c.
ejficere Cs způsobiti, sebrati, sehnati;
nomina in classem dare L hlásiti se
k námoi'ské službě; (ablat. instrum.) c/asse
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neb classt po lodích, na moři; classe
proficisci N odplouti na lodich; classi
pugnare L; me extremos in agros classe
releget H; ckassis Othontana dum popu
latur T vojáci z loďstva Othonova; clas
sem adlogu T k loďstvu (t j. k vojí
nům) promluviti; classís Fuscum prae
fectum sibi destinat T loďstvo Fuska
zvolilo si za praefekta.

Clastidium, či, n. opevněné místo
v Gallii předalpské; jižně od Pavie (nyn.
Chasteggio) UL.

Ulaterna, ae, f. opevněnémísto v Gal
hi předalpské nedaleko Modeny.

clatri, orum, m. [x4nboa]) závora;
mříž(e).

claudeo, ére, —, — neb Claudo, ere
[cčauďus]kulhati nokulhávatij (tez
obr.) st (deata vita) una ex parte clau
deret C; st claudet res publica L.

Claudiális, Ulaudianus, viz(lnudtus.
claudicatio, onis, f. [claudico] kul

hání.
claudico, are, «vi [claudus] 1) kul

hati, býti chromý: graviter claudicat
ex vulnere C; 2) metať.kulhati, pokul
hávati, kolísati: tota res vacillat et
claudicat C; amicitia guasi claudicat
C jaksi pokulhává; (o řeči) st guiď in
oratione claudicat C.

Ulaudius neb (v některých větvích užívaný
vulgární tvar) Ulodius, římské jméno ro
dové (gens Claudia). Rod tento rozštěpil
se časem ve dvě větve: patricijskou a
plebejskou; 1) Appius Claudius Caecus
a Pulcher viz Appius 1) a 2); 2) P. Clo
dius Pulcher, pověstný demagog římský,
protivník Ciceronův, byl zavražděn r. 52
př. Kr. od Milona. Oat. aaj. Ulodianus,
a, umKlodiův: crimen; incendia U;
8) M. Claudius Marcellus, zvaný „meč
Římanův“, zvítězil nad Gally u Klastidia
(r. 222 př. Kr.), zachránil Nolu (216,
215), dobyl Syrakus (212); 4) M. (lau
dius Alarcellus, nadějný syn Oktavie,
sestry císaře Augusta; od tohoto adop
tován a zasnouben s jeho dcerou Iulil.
Zemřel r. 23 př. Kr. v 19 letech svého
věku. 5) Tiberius Claudius Drusus Nero
Germanicus,stručněcísař Klaudius,
nar. r. 10 př. Kr., otráven r. 54 po Kr.
od své choti Agrippiny. — Adj.Claudius,
a, um a Ulodius, a, um klaudijský,
Klaudiův; klodijský, Klodiův:
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Claudia tribus et gens V; lex Claudia
T' (nazvaný dle císaře Klaudia); leges
Clodiae Č (nazvané dle tribuna lidu).
Další adj. Claudianus a (lodiánus, a,
um (viz č. 2); zřídka Claudialis, e: Aa
mintum T.

1. claudo, viz claudeo.
2. claudo, ere, clausi, clausum [srov.

ciav-is, clavus, čes. klíč, xAeiw] (někdy
vulsárnítvarCludo) 1) 1) zavirati, za
mykali:valvae clausae subitose ape
ruerunt Č; portas alci c. Čs briny
někomu (před někým) zavřiti; domos clau
sére serae O; Ianum c. IŤ uzavřiti chrám
Ianův (na znamení klidu a míru); (Aeolus)
clauso carcere regnet V ať tak vládne,
by vězení (vaše) bylo zavřeno; subst. part.
perf.pass. CÍausun, Z, 2. uzavření, závora:
stepositum in clauso Činguunt V na uza
vřeném místě; clausa effringere S vypá
čiti závory (a zámky); (obr.)čn aeternam
clauduntur lumina noctem V oči světlo
na věčnou uzavírá se noc; homo clausus
I' člověk v sebe uzavřený, nepřístupný;
V) metaf.uzavírati, končiti něco:agmen
c. Cs uzavirati voj; stnistrum latus Ť
zavírati, krýti, chrániti levý bok; aetas
trepidavit claudere octavum lustrum H
věk si pospíšil skončiti osmé pětiletí;
(o místech) onsula eum sinum ad alto
claudit L uzavírá se strany moře; guo
(mart) cluditur terrarum orbis T'; campi
claudebant ultima colles O okraj pláně
zaviraly pahorky; 2) (— concludere, tn
cludere) zamykati někoho, uza vírati,
svírati, vězniti;obkličovati, obstu
povati, obháněti: aď filitum clawudendum
lapidem attulit N k uzavření syna, k za
zdění syna; Danaě clausa O uvězněnů;
aliud clausum in pectore, aliud in
lingua promptum habere S jiné
V prsou míti uzavřeno (skryto), jiné na
jazyku pohotově; nata clausa libro V
dcera ovinutá lýkem (a tak přivázaná);
in carcere neb carcere (abl. instr.) claudďt:;
armenta stabulis c. V; rivus utrimaue
clausus vipis L sevřen; pedibus guid
c. senis II v šest stop něco uzavřiti;
verba pedibus c. II skládati verše, ver
šovati; oppidum operibus claudere Cs
obklíčiti, sevříti stroji obléhacími; wrĎem
odsidione c. N3 claudi locovum angustits
N; Hellespontus claudituv tn angustum
O pruhem úzkým se zavírá, zužuje se;
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silva claudit nemus O obkličuje; duo
maria claudunt (nos) L; 3) (= inter
cludere) zavírati (někomu běh, pohyb)s
zahrazovati, založiti, zatarasiti, za
mezovati; učinitinepřístupným:pate
factum nostris legionibusPontum,gut
anteapopuloRomanoclausus uisset C
Alpes hieme clausae L nepřístupné; mare
clausum ČCmoře uzavřené (plavbě); com
meatůs c. L zameziti dovoz špíže; aďt
tůs cuvtodiis (praesidiis) c. LT; fugam
custoaa claudit O útěk stráž zamezuje,
činí nemožným; animam lagueo c. Ó
oprátkou zameziti dech (— oběsiti se);
viae clausae (nive) L cesty zatarasené,
zaváté sněhem.

claudus, a, um 1) chromý, kul
havý: altero pede c. N chromý na jednu
nohu; peďde poená claulo (abl. aual.) IŤ
trest mající nohu kulhavou, trest pokul
hávající (za zločincem); pars vulnere
clauda V část od rány zchromlá; 2)
metaf.a) kulhavý, chybný, vadný, ne
obratný: claudae naves LT porouchané
lodi; clauda alterno carmina versu O
elegická disticha (dle kulhnvého chodu penta
metru); hb)vrátký, nejistý: clauda
pars officii O.

claustra, Orum, n. (po doběAugustovětaké)
sing.Claustruni, č |m."claud-trom odclau
do) závěr; 1) závora, zámek: c. por
tarum VOL; c. aerarůi TŤ kliče k po
kladně; larat c. Sinon V; rumpere c.
manu V závoru odtrhnouti; negue (te)
intra c. (se. thalami) tenebo FI a nebudu
tě držeté za zámkem (komnaty), t.j. za
vřeného v komnatě; venti círcum c. fre
munt; 2) metať.a) závora, hráze, hra
nice, (nepřekročitelná)mez; pouta, pře
kážka: Lucrino addita c. V hráze;
refregi ista nobilitatis c. ČC;amat ani
mus spatiis obstantia rumpere c. H
b) zahrazení, ohrada, klec, za vě
raci řetěz: c. porťůs Ču zahrazení pří
stavu, uzavřený přístav; dtu claustrvis
vetentae ferae L v klecích; obicituv «
věgilibus claustrum Ču strážcové na
táhnou zavěrací řetěz; (o obležení)conťra
here claustra T' semknouti řetěz vojska
(kordon); ©) těsný průchod, průsmyk,
soutěsky: angusti c. Pelort V (o sicilské
úžině); guiď c. montitumprofutura? T
Co že prospěje uzavření horských prů
smyků; d) klíč (k ovládání krajiny),
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nraaba, bašta: Corinthus c. locorum
tenet C; guae urds velut c. Etruriae
erat L klíč Etrurie; coloniae velut c. ad
cohibendos (Galliae tumultus oppositae
L; obtinere c. Aegypti T držeti v moci
cestu do Aegypta; Aegyptus, c. annonae
T'; e) závěr, zakončení,konec: Elephan
tine, c. olém Romant tmperii T K'e
fantine, u níž se dříve říše římská končila.

clausula, ae,f. [claudo]závěrek,konec,
klausule.

Clausus, %,m. náčelník Sabinů, pra
otec vznešeného rodu klandijského V.

cláva, ae, f. kyj, palice, hůl: (cu
stodes) male mulcati clavis rvepelluntur
C strážcové zle obušky zbití; Cacus tctus
claváa (Herculis) Ó zasažen kyjem; c.
trinodis O; sternere agmina clava V
kvjem (jakožto zbraní) porážeti voje. =
U V (Paus. 3, 4) hůl spartských eforů,
králů a vojevůdců, kolem které navíjeli
kožený řeminek, jejž popsali. Přečísti pis
mo mohl opět jen ten, kdo řemínek ovi
nul kolem hole úplně stejučho tvaru
(oxviaAn);tajný rozkaz.

clavarium, 17, n. [clavus) (se. argen
tum) cvočné (dar peněžitý vojínům dá
vaný) T.

clavicula [subet.dem.odclava] úponka
(již se réva zachycuje své podpory).

claviger, gera, gerum 1) (= gut cla
vam geriť)kyj nosící, kyjem ozbro
jený: c. heros O; clavigera proles Vul
cant Ó (o Perifetovi); a subst. clďvěger,
eri, m. kyjonoš Ó (0 Herakleovi);
IT) (= gut clavem gerit) klič držící,
klíčník: fanus O

Clavis, %s,f. (srov.clavus, claudo, čes.
klíč, dor. x4afc — att. zdeíc klič) klíč:
claves portarum L; claves adulterae O,
adulterinae S paklíče; vina centum cla
vibus servata IH víno na Slo (my: tisíc)
zámků zamčené, zavřené.

clavus, %, m. (srov. clavis, čes. klíč)
1) kolík, hřeb, hřebík: čradali claro
Jigere alad Č připevniti hřebem trámovým,
t. j. pevně; Necessitas clavos trabales
manu gestans F (na znamení nezměni
telného osudu); clavum figere L zatlou
kati hřeb. Dle starobylého zvyku zatloukal
ve starší době nejvyšší úředník v Římě rok
co rok 13. září hřeb do stěny chrárnu Jova
Kapitolského na znamení nového roku; 2)
a) rugověť (podoby hřebíku), kormidlo:
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clavum ad litora torguet V: metať.cla
vun imperii tenere U; b) nachový
(purpurový) pruh tuniky (srov. virga,
trabs), splývající na prsou od krku dolů.
Tunika se širokým pruhem (latus c.) byla
odznakem stavu senátorského, tunika s úz
kým pruhem (angustus c.) význakem stavu
rytířského; sumere depositum clavum ři
opět nositi (široký) pruh odložený, t. j.
státi se opět členem senátu; latum de
misit pectore clavum FHstal se senátorem,
vstoupil do senátu; clavum mutare in
horas FHměniti každou chvíli oděv ; curta
restabat, clavi mensura coacta est O
míra, šířka pruhu byla zůžena, t. j. zůstal
jsem nadále příslušníkem stavu rytířského.
Synové vynikajících rodin rytířských
(eguttes illustres), kteří se připravovali
pro zastávání státních úřadů, měli také
široký pruh (jako senátoři) na tunice.

Clazomenae, drum, f. (KAačonevaí)
Klazomeny, město v Ionii u zátoky
smyrenské (nyn. Kelisman). Odt. adj. Ulá
zomenius, a, um klazomenský; subst.
Clazomenii, črum, m. Klazomeňané.

Uleander, dri, m. [KAčavóooc] vůdce
námezdného vojska makedonského Ču.

Cleanthés, ts, m. [KAedvdnc) zna
menitý stoický filosof (ok. 260 př. I$r.),
žák a nástupce Zenonův.

elémens, entis, aaj. skloněný ; 1) (000
bách)mírný, shovívavý, laskavý, mi
lostivý: c. legis interpres L; clementes
tudices et misericordes C; 2) (o věcech)
mírný, klidný, pokojný: clementia
accolarum ingenta L; c. castigatio Č;
c. rumor S nerozhodná, neurčitá pověst;
Tigris campos clementiore alveo prae
terit Ču protéká roviny řečištěm mírněj
ším, t.j. méně spádným; gudď sit cle
mentisstmus amnis Ó kde řeka teče nej
klidněji.

clementer, adv. [clemens] 1) mírně,
shovívavě, laskavě, milostivě:o
minem c. accepit Ú; c. facere alad C;
c. factum C milostivý skutek; c. ducti
milites L pokojně, bez plenu; 2) mírně,
povlovně: colles erant c. adsurgentes
T; c. edito tugo T; si gua c. accedi
poterant T byl-li kde přístup (k horám)
mírný (snadný).

clémentia, ae, f. [clemens]mírnost,
shovivavost laskavost, šetrnost,
milostivost: tn ea victoriaplus erať



Cleo

clementiae guamerudelitatis N;
c. et mansuetudo imperii nostri ČC;in
captos clementiiiJfuerant ust N zacho
vali se k zajatcům, naložili se zajatci
milosrdně, byli milostivi k...; clemen
ttam violare N porušiti cit lidskosti,

Cleo, viz Cleon.
Cleobis, čs, m. [KAtoBrc] bratr Dito

nův, syn kněžky Hery argejské C.
Cleombrotus, 7, m. [KAeóufBoorToc]

1) vůdce spartský v bitvě u Leukter
(r. 371 př. Kr.); 2) akademický filosof
z Ambrakie.

Cleon, únis, m. [KAtov] 1) pověstný
demagog athenský po smrti Perikleově C;
z) řečník z Halikarnassu V; 38) aegypt
ský básník ze Sicilie v družině Alexan
drově Cu.

Cleonae,črum.f. [KAeovaí]Kleony,
nepatrné městečko v Argolidě, jiho-záp,
od Korintha (nyn. Rlenia). Odt.adj. Uleo
naeus, a, um kleonský.

vleopatra, ae, f. [K2eondrea) řecké
jméno ženské. zví. 1) dcera Filippa II.
makedonského a Olympiady, sestra Alex
andra Velikého, choť Alexandra I. epir
ského, později choť Perdikkova L; 2) po
věstná dcera Ptolemaia Auleta, královna
aegyptská, milenka Caesarova a Antoni
ova CFL.

clepo, ere, pst, plum [srov. xAÉnTO|
zastar. sloveso)krásli.

clepsydra, ae,f. [zAewi0oa] trativod,
vodní sutky; vodní hodiny (podobné
našim sypacím hodinám): cras ad cle
psydram (se. dicemus) C.

cliéns, entis, m. (starolat. cuens, od
cluo slyšeti, poslouchati); 1) příslušník,
svěřenec, chráněnec, klient. K pa
tricijským rodům (gentes) patřili klienti
(snad původní porobení obyvatelé). Byli
osobně svobodní, měli také svůj majetek,
ale ochráncem a zástupcem (patronus)
jich na venek, zvláště v záležitostech
právních byl nejstarší člen rodu patricij
ského. Za to musili patronovi prokazovati
úctu a v nastalých potřebách svým majet
kem mu pomáhati. Ke klicntům náležejí
také propuštěncipatriciů: c. etfamiliaris
C důvěrný chráněnec. Klicnti doby císař
ské jsou vedle propuštěnců chudí 8vo
bodní občané, kteří zz penize vstupují
v poměr klientů k boháči římskému. Měli
za povinnost ráno jej navštěvovati (salu
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tati0), na veřejnost doprovázeti (deductio)
a j. Podrobené obce, ano i celé provincie
dávaly se v ochranu podmaniteli. Na př.
Marcellové byli patrony sicilských měst:
Šegestant, clientes tui C. 2) (mimo obec
římskou)v Gallii a Germánii ti, kteří byli
ve služebnosti mocného šlechtice, pod
daní, lenníci. Provázeli pána do boje
a 8 nim nmírali: Orgetorix omnes cli
entes suos co giť Cs své chráněnce, svě
poddané. Také celé obce utíkaly se pod
ochranu mocnějšíchnárodů: Čarnutes, cli
entes Itemorum Cs; Haeduis atgue eorum
cltentibus, Segustavis... Cs; 3) vůb.ch rů
něnec: c. Bacchi H (o básníkovi); ©
tuvenum IMI.

clienta, ae, f. [cltens| chráněnka, svě
řenka JH.

clientěla, ae,f. [cliens] ochranný sva
zek 1) (v Římě) a) poměr mezi klientem
a patronem, příslušenství,svčřenství,
ochrana, záštita: se in Chrysogon
fidem et clientelam conferre C utéci se
v ochranu a ovčřenství Chrysogonovo;
b) meton.svěřenstvo, chráněnci: cdčen
telae et servitia I; ne amitteret tantas
cltentelas C; 2) (mimoŘím) a) poměr ná
roda měně mezného k mocnějšímu, při
slušenství, ochrana: margnaeerant
Haeduorum clientelae Čs; in clientela
ales esse Cs pod ochranou něčí býti; b)
meton.příslušníci, lennici: tnceden
tibus reg:is clientelis T když krůlovštf
příslušníci kráčeli.

clientulus, ž, m. [subst.demin,od cltens)
ubohý klient, klicntik T.

Clio, us, f. [KAerd] 1) mnsa dějepi
BCCLVÍ.Básníci často nečiní rozdílu mezi rozličnými

musaml vzhledem k Jejich zvláštní Činnosti; 2)
nymfa, dcera Okcanova V.

clipeatus, a, um [clipeus] štítem opa
třený: clipeata acies Uuj clipeata ag
mina V; (ennhage)seges clípeata viro
rum O osení mužů štíty opatřených:
subst.Clipeati, Orum. m. (daruataí) štít
níci, štítonoši (zvláštní oddělení vojenské)
LCČu.

clipeus (starší tvar ctupeus) i, m.,
zřídkaClipeum, č, n. 1) okrouhlý štít
(kovový neb kovem pobitý): c. septem
plex O štít sedmivrstvý (Aiantův); (přist.)
cltpeum post vulnera sumo Ó po ráně
štit beru, t.j. pozdě přicházím k rozumu;
ccepeum ingens V3 (obr.) clipeum Lenere



Clistheněs

pro classe O chrániti loďstva; Argolici
clipet instar V jako štít argolský (o oku
Kyklopově); 2) metaf. (o věcech majících
podobu okrouhlého štitu);.a) terč sluneční,
slunce: čpse det (se. Solis) c. mane
rubet O; b) kruhové vyznamenání, ozdoba;
terč s poprsím, medailon:clipeus..
inter auctores elonuentiae T (v latinské
knihovně palatinské visely na. stěnách
kruhové podobizny (medailony) mužů 0 li
teraturu zasloužilých).

Clistheněs, čs,m. [KAeaděrnc] Klei
sthenes, státník athenský, jenž r. 510 př.
Kr. ústavu Solonovu pozměnil ve smyslu
demokratickém €.

Chtarchus, 7, m. [KAeiraoxoc] řecký
dějepisec Cu.

chtellae, drum,f. sedlo na sonmary.
chtellarius, a, um: mulus c. Č mezek

nesoucí sedlo.

Chtomachus, %, m. [KAerróuazoc)
Kleitomachos z Karthaginy, akademický
filosof, žák Karneadův €.

Clitór, oris, m. [KAeiTeo] město v sev.
Arkadii. Odt.adj. Ulitorius, a, um klei
torský: fons O.

Clitumnus, ž, m. říčka v Umbrii V
(nyn. Clitumno).

Clitus, 7, m. [KAelroc) jeden z veli
telů jizdy Alexandra Velikého. Od tohoto
při hostině proboden Čtu.

chivosus, a, um [cltvus] sklonitý; a)
pahrbkovitý,kopcovitý: Olympus, Ida
O;b)příkrý, srázný: trames,rus Ó.

chvus, 1, m [srov. nÁbva kloniti| 1)
sklon, svah; návrší, výšina: lens
ab tergo c. erat L; clivum mollire Cs
zmírniti svah; (přisl.) cčívo swlamus in
tmo Ó potíme se již na úpatí výšiny, t.j.
nesnáze teprve začínají; testa clivum (se.
mensae) sustulit O. střepina odstranila
sklon stolm, vyrovnala, srovnala nalhnutý
stůl: 2) příkrá, dokopcevedoucícesta,
silnice: c. Capitolinus L jizdná cesta
na výšinu vrchu kapitolskéno. Počínala
u oblouku "Tiberiova na rohu basiliky
Julské a stoupala v několika zákrutech
nahoru v délce asi 200 m.; clivus sacer
H část posvátné cesty (sacra via, od
chrámu Vestina až k výstupku na Ka
pitol, kde začínal c. Capitolinus.

Cloaca, ae, f. (srov. starolat. CŮUOčistiti]
odvádécí příkop, stoka (krytá, kudy ne
čistota a kal odtéká), kanál: aguas cloa
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cis siccare L; arcem facere e cloaca
C viz arcus. Zu. Čloďca maxima
velká, hlavní stoka, velký kanál v Římě
sklenutý tufovými kvádry, jenž sloužil
hlavně k odvodnění římského fora. Dle
podání byl založen od Targuinia Zpup
ného. "Tento kanál dosud koná výborné
služby.

Uloácina, ae, f. [od starolat. CŮuOčistiti]
očišťujicí; příjmí Venuše: ad Cloacinae
(se. aedem) L.

clodus, Clodius, vizclaudus, Claudius.
Cloelius a Cluilius, jméno starobylého

rodu původně albského, později římského ;
1) Clu'lius, poslední král albský; od
něho má dle Z jméno fossa Čluilia;
2) Cloelia srdnatá dívka, jež se vyzna
menala ve válce Římanů s Porsenou L.

Clotho, s, f. [NAodů „předouci“)
jedna ze tří sudic O.

Clůdo, viz claudo.
Cluentius, římské jméno rodové; A.

Clnent us Avitus (sprůvněIladitus) z La
rina, bájený od Cicerona Č. out. adj. Clu
entianus, a. um Kluentiův: pecunia
Čí. penize Kluentiovy C.

Uluilius, viz Cloeltus.
chinis, s. m. a f. kýta, zadek:

stne clune palumůes IH, t j. bez zadečku;
pulchrae cbumes (egui) Fl.

Clupea, ae a Clupeae, Grum,f. před
hoří a město vých. od Karthaginy (nyn.
Clydea).

clupeatus, clupeus, vizc/ipeatus, cili
peus.

Clusium, 7, n. město ve vých. Etru
rii, sídlo Porsenovo (nyn. Chiwsi). Odt.
adi. Chisinus, a, um klusijský; subst.
Clůsrní, orum, m. Klusiané.

Clůsius, čz, m. [cludo — claudo) v.
zavěrač; přijmí boha Jana, jehož chrám
v dobách míru byl zavřen O.

Cluvia, ae, f. městečko u Beneventa
v Samnitsku (nyn. Campo dt Gtove). Odt.
adj. Cluvianus, a, um kluvijský.

Cluvius, římské jméno rodové; 1) ČC.
Cluvtus, rytíř římský C; 2) M. Čluvius
Rufus, dějepisec a státník za císaře Klau
dia T.

Clymené, 83,f. | KAvnévy) dcera Oke
ana a "Vethydy, matka Wačthonta a Helio
ven. Odt.adj. Clymeněius, a, um Nly
menin: Člymeneia proles O.



Clyimenus

Clymenus, %, m 1) příjmí Plutonovo
O (Fast. VI 757). Jiní na tomto místě čtou: Ať
Lachesis Člothoguedolent; 2) odpůrce
Perseův Ó.

clypeus, viz cltpeus.
Ulytaeměstra, ae,f. [K2vuraruňatou)

choť krále Agamemnona. Byla usmrcena
od svého syna Oresta, poněvadž ve spolku
se svým svůdcem Aigisthem zabila man
žela svého.

Clytie, 8s,f. [KAvrir] Okeanovna, mi
lenka Apollonova; byla proměněna v kvě
tinu slunečnici (heliotropium) O.

Ulytius, čz, m. protivník Perseův Ó.
Clytus, z, m. 1) odpůrce VPerseův O;

2) syn Atheňana Pallanta Ó.
Un. — (předejmení)Gnaeus.
Cnidus (-0s) %,f. [Kvídoc] přímořské

město v Narii, jižně od Halikarnassu,
proslulé kultem Afroditiným (Knidská
Afrodita Praxitelova!). Odt.adj. Cnidius,
a, um knidský; subst.Cnidil, orum,
m. Kniďané.

Cnosius, Cnosus, vizGnosius, Gnosus.
Coa, viz Coos e).
Co-acervo, dre, dvi, dtum [con-acer

vus) kupiti. (nakupiti hromaditi
(nahromaditi), shromážditi: cadďavera c.
Cs; hostes coacervantur Čs hromadí se;
hosttum coacervatorum cumuli L hromady
nakupených nepřátel; armorum cumulos
c. L zbraně nakupiti v hromady; (obr.)coa
cervati luctůs O.

Co-acesco, ere, acuž, — 1) zkys
nouti, zkyseleti; 2) metaf.znevlídněti,
státi se nevrlým: uť non omnevt
num, sic non omnis natura vetustate
coacescit (.

coácta, orum, n. [cogo| valchované
látky, plst (z vlny neb srsti): ex coactis
tegimenta facere Cs.

coáctor, oris, m. [cogo] sběratel, vý
běrčí (peněz) při dražbách, výběrčí daní
a jiných nedoplatků; asi jako u nás
soudní vykonavatel: uť nostri coactores
facere solent U; ale erant agminte co
actores Ť byl to zadní jejich voj.

eváctu, abl. m. [cogo| z přinucení,
na doléhání: c. civitatis Cs.

co-aedifico, are pokrýti budovami,zastavěti.
CO-ae4U0,re srovnávati, vyrov

návati: egstruere mare, c. montes SŠ
moře vyvyšovati (budovami), hory se
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zemí rovnati; metaf. aď libidines tuas
omnia coaeguasti ( všecky rozdily (v hod
nosti) jsi odstranil.

coagmentatio, čnis, f. [coagmento)
sloučení, spojení.

co-agmento, are (pevně) slepovati,
spojovati, slučovati: opus ipsa
suum eadem, guae coagmentavit, na
tura dissolvit ČC tatáž příroda, která
dílo své pevně spojila, (zase) rozlučuje;
metaf c. pacem Uslepiti mír.

coafmentum, Z, n. [cogo] vl. spojení,
dlab; meton.spára Čs.

coasulum, %, n. [cogo] pojidlo; sy
řidlo,syřiště: liguefacta coagula lacte
O syřiště ve (vařícím) mléku změklé,
v mléku rozvařené, cum lacte coagula
passo O 8 mlékem utrpěvším syření, s mlé
kem ztuhlým v sýr.

co-alesco, ere, alut, alitum 1) srůs
tati; srůstati s půdou, zapouštěti ko
řeny do půdy, vzrůstati: en e0 loco ilex
coaluerat inter saxa S dub mezi skalami
byl vyrostlý ; 2) metaf. a) srůstati, pevně
se spojovati, slučovati se (v jedno),
splývati (v jedno): haec compages
coaluit T' toto spojení srostlo; multitudo
coalescit in populi unčus corpus L splývá
v jednotné těleso národní; novi veteres
gne milites coaluěre S; concordid coa
luerant animi L; ad obsegutum c. Ť
spojiti se v jedno k poslušnosti; b) (srůs
táním) mohutněti, vzmáhati se, za
pouštěti kořeny, upevňovati se:
dum Pisonis auctoritas nondum coa
luisset T; insula nová pace coalescens
L; coalescens vegnum L království mo
hutnějící, které se počíná vzpamatovati
(z pohrom), jehož rány se zcelují; =
coalitus, a, um vzrostlý, zmohut
nělý: coalita libertate T vzmůželli se
svoboda; coalitá libertate inveverentič
Ť' neuctivost vzrostlá (zvýšená) svobodou.

Co-angusto, are (srov.angustus 8ti8
niti; metať.Čegem c. C omeziti zákon.

CO-arEU0, ere, U7. — [srov, argutus)
1) jasně (nezvratně u«líčiti, dokázati,
prokázati, dosvědčiti, objeviti; pro
zraditi něco (alad): čČy.annidem Lace
daemontorum N dokázati násilné panství
Lacedaemonských, usvědčiti Lacedaemon
ské z násilného panství; c. perfidiam
ales Cs certum crimen guam multis
suspicionibus coavguatur Čs žaloba odů



coartatio

vodněná, jak mnohými padozřeními se do
svědeuje (dokazuje); repiultatio srp pů
cum superbiam coargutit Č jasně nkaznje
zpnpnost, svědčí o zpupnosti, prozrazuje
zpupnest; lucus creber harundinibus do
mini coarguit auves O hůj hustý ráko
sím vyzrazuje (oslí) uši pánovy, prozra
zuje, že píín má oslí uši; (s ace. c. inf.)
Osos Pannonica lingua coavgnit non
esse Germanos T; 2) obžalovati (a)
vinu prokázati, usvědčiti někoho
(algm): čllum natura defendat, humc co
av guat C; (s gen. criminis) te nemiae aVa
větiae coavgnit C usvědčuje tě z přilišné
lakoty; anteguam me commutati tudiců
coarvgnerisC; sit facinoris coargneretuv
I. Avšak: legem usus coarguit [L praxe
dosvědčuje, že zákon jest nepotřebný
(špatný).

coartati0, ones,f. [coarto]stisnění:
c. plurium in angusto L.

co-arto, are, dvi, tum [srov.avtus
těsný) 1) zůžiti, stlačiti, stěsnati,
sevřiti: Pompeius adhuc tn oppidis
coavtatus Čs cum tot ac tam nobiles
forum coartarent T' forum tisnili, plnili,
na foru se tlačili; udi angustae fauces
coartant iter I zužují, svírají cestu;
2) metať. 4) (o řeči) Žaďec, guae coartavit
in oratione sua, dilatet nobis C co ve
své řeči zkrátil; bb)(o čase) zkrátiti:
coartati altovum consulatus 1; nox
coartat iter O noc zkracuje dráhu svou.

Cocalus, 7, m. starobylý král na Si
cilii, jenž chránil Daedala proti Mino
ovi O.

Cocečius. římskéjméno rodové; |) L.
Coccetus Nerva, právník, jenž s Mne
cenatem a Asiniem Pollionem zprostied
koval r. 40 př. Kr. v Brundisiu mír mezi
Oktavianem a Antoniem JH; 2) WM.Čoc
cetus Nerva, výborný právník za Tibe
ria I; 3) vnuk tohoto J/. CoccečusNer
va, císař římský od r. 96—98 po Kr.

covenm. č, n. [z0xx0c) 1) červec,
žijící na dubu kermesovém (guercus coc
cifera). Z těchto červců připravovala se
červená barva; proto meton. cocco ttncta
vestis FI nachem zbarvený šat.

coelea, ae, f. (lépenež cochlea) [Ó x07
Aiuc)hlemýžď, slimák.

Coeles, čís, m. „jednooký od naro
zení“; zvl. přijmení P. Horatia, jenž há
Jil mostu tiberského proti Dorsenovi.

I.atinsko-český slovník,
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Cocosatos, tim, m. Kokosatové,
národ v záp. Acuifanii při samém po
moři Čes.

COCUS, viz COONUS.
coctilis, e [cogao] pálcný, sušený:

muri coctiles O zdi z půlených cihel;
murus instvuctus laterculo coctilí Cu
hradby vystavěné z pálených cihel.

Cocytus, 7, m. [|KoxvToG od %DXŮG
nařikati, „řeka nářků, vzdechů“] mythic
ká řeka bahnitů v podsvětí. Odt. adj. C0
cytius, a, um kokytský, podsvětní:
Cocytia virgo V (— Allekto).

COdex (starší tvar caudex), icis, m. 1)
kmen, peň: caudice misso O mrštiv
kmenem: 2) meton. (poněvadž staří psali
na deskách dřevěných voskem po
tažených) desky (tabulky) zápisné,
zápisky, kniha, 8pis, seznam: c.
falsus, tnterlitus C; multos codices tm
plere eavum rerum... Čj —spce.hlav
ní kniha účetní: c. accepti et ex
penst Č kniha příjmův a výdajů; tn co
dicem referre Č zapsati do knihy; tn
codicis extrema cera nomen in lituva
fecit C na poslední straně knihy účetní
vymazal jméne.

codicills. 1, m. [subst.demín.od codex)
1) (dřevěný) špalík; a) metaf.plur.: dře
věné psací tabulky voskempotažené:
sententias in codicillos veferre Č. odt.
vůb.kratší písemné zaznamenání; a) list,
dopis: codicillos libidinum indices tra
didit T odevzdal milostné dopisy; b)
vlastnoruční list císařův, nařízení, roz
kaz císařův (kabinetní): aď Agricolam
codicillos ferre T; Sallustius ad tri
bunirm miserat codicillos I; ©) pro
sebný list, písemná prosba: Sea
nus componit ad Caesarem codicillos T";
ausis ad Caesarem codicillis Ť' odváživ
se napsati písemnou prosbu k Caesarovi;
per coďicillosprecaré T: d) dodatek
k závěti, dovětek, kodicil: ta coďt
cillís praescripserat I; exsolvit venas
sertptis cedicillis T: ouibus nomen co
dicitlovum dederat I

Codrus, z, m. [Kdónoc] řecké jméno
mužské; 1) poslední král athenský C;
2) špatný básník, nepřítel Vergiliův V.

Coela, orum, n. [rů KoiAa) jméno
dutých a příkrých skalisk na jihozůp.
pomoří eubojském L.
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Coelě

Soele, ěs, f. [Kotar] — Coelesyria(v. t.)
(oelěsyria, ae, f. (Ň zoiÁmSvola) vl.

hluboká Syrie; jméno kotliny mezi Li
Danem a Anlilibanem L; (v širším amysle)
jižní část Syrie Cu.

Coelius v. Caelius.
CO-ČMO,ere, ěmi, ěmptum skoupiti,

nakoupiti.
coeémptio, ončs. f. [coěma] v1.skoupení;

občanská forma sňatku u Římanů; muž
za jistých formalit kupuje si obrazně
manželku. Tento způsob sňatku volily
často řimské ženy, aby se staly samo
statnými, aby se zbavily poručnictví (tu
tely) agnatů. Provdaly se zdánlivě za
bezdětné starce, kterýžto sňatek manu
missi (v. t.) opět mohl býti zrušen; zdán
livé manželství C.

co-eo, čre, i7, ttum | intrans.J) schá
zeti se, shromažďovati se: cočunt
(ad conciltum) certis diebus T; dies
cunctatione cočuntium absumitur T'; c.
tn senatum T'; mos est regibus, ouando
in soctetatem coiant, tmplicare dexte
ras T když se sejdou za účelem spolku;
(Pass.)Čoco, tn guem cotbatur T v míst
nosti, ve které se (oba) scházeli; — apce.
nepřátelsky se scházeti, blížiti se k sobě,
srážeti se, utkávati se (v boji):
tam agmina coibant Ču již se zástupy
k sobě přibližovaly; inter se cotisse
viros et cernere ferro V že sešli se
(k boji proti sobé); 2) a) (o bytostech
živých)sestupovati se (v celek), spo
jovati se, sdružovati se: mělites
cočunt inter se Cs shlukují se; una c.
Cs sjednotiti se; uť cočat par tunga
turgue pari If aby rovni se sešli a sdru
žili 8 rovnými; in ordem c. L spojiti
se v kruh, utvořiti kruh; onmitia coťunt
placidis (dat) L kruté pojí se (páři
se) s jemným; coiť in unim virtus 80
icům V semkne se v jedno, sloučí se
vespolek; (o zvířatech)půřiti se, pojí
mati se: sic et aves cočunt O; cotunt
ftuntgue parentes O; W) (o neživýchbytos
techmetaf.)cotť tn praecordia sangnis V
sbihá se k srdci krev; donec curvata
covrent inter se capita V až by konce
(luku) se sešly, až by k sobě se přibli
žily; amnes tn artius cečunt Ču zužují
se; aegnor coit O záliv je zůžen; (0 ra
nách)srůstati, zacelovati se: non
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dum cočuntia rumpam vulnera O; male
savta gratia negutguam coit ff rána
(jizva) přátelství špatně sešitá marně se
zceluje; (o tekutinách)srážeti se, tuh
nouti, mrznouti: cočťformidine sanguis
V tuhne hrůzou krev; 3) (metaf.) za jis
tým cilem Sejiti se, sestoupiti se,
spolčiti se, smluvitise, spiknouti
se: duodecím adnulescentulicoterunt N;
c. in amicittam V; (básn.)dextrae co'ant
tn foedera V pravice af se spojí k smlou
vě, t.j. podejte si pravice k smlouvě;
IL uransit.societatem c. cum algo Č ve
jiti ve spolek, spolek učiniti (uzavříti)
B někým; (pasa.) societas coitur (.

Coepi, coepisse, coerptum (verb. defect.)
[srov. zastar.aptscor chopiti] vi, chopil jsem
se; [ intrans.začal jsem, počal jsem:
perge, guo coepisti C dimidium factt,
gu coepit, habet FH silentium coepit S
ticho nastalo; wdě dies coepit S když se
rozednilo; guibus ex vivtute nobilitas
coepit 9 jimž (jichž) urozenost (šlechtic
tví) vzalo počiitek ze statečnosti; civile
bellum a Vitellio coepit T vzala počátek,
původ.. .; prodětio coepit e domo Scae
vině T; ad hune modum coepit T takto
začal (jal se)mluviti; TÍ trans.(s acc.)tilud,
god coepimus, videamus Č; coepit cum
talia vates V takto jala se mluviti věšt
kyně; Autus modi orationem coepit T';
Sabinus obsidium coepit per praesidia
T; (v pass.) čťa cum Syphace Romanis
(dat.auct.)aměcitěa coepta est L; ni proe
lim nor diremisset,coepta patra
tague expugnatio foret I; sermo coep
tus a Caesare 1'; (s inf. akt.) uť o0epi
dicere C jak jsem počal mluviti, jak jsem
svrchu pravil; č//í rogare atgue ovare
coepevunt, ut.. C; odisse coepi T; re
gnare coepit L uchopil (njal) se vlády ;
infestius coepit regnum esse L od té
doby byl trůn nejistéjší; (s inf. pass.v med.
význ.) rapinae Jfteri coeperunt C; (a inf.
pass.vpass.význ.)amphora coepit institui FI
amfora počala se dělati; pawpertas pro
bro hadevi coepit S53eligi coepimus T;
occidi coepere T; guestus audiri coe
pove T; (sice při inf. pass.bývá coeptus sum)
lapides taci coepti sunt Čs; ves agi
(dicť) coepta est C o věci počalo se jed
nati: pugnaré ceeptun est NN;— adj.
Coeptus, a, um. [vl. part. perf. pass.) Z A
čatý, započatý, začinající se, podnik



coepto

nutý: magnitudo coepta L nastávající
velikost; pennae a minima coeptae Ó
péra počínající od ne'meišiho; marmor
coeptum ÚUbalvan mramorový, z něhož
teprve počala se tesati socha, balvan
zhruba obtesaný; opus coeptum perficere
Oj gravitas coepti operis T; limitem
a Tiberio coeptum T hráz od Tiberia
(začatou a) zdělanou; guos (hortos) a Lu
cullo coeptos extollebat T vynášel sady
od Luknlla založené; coepto exemplo T
když první příklad byl dán; coeptáluce
I za prvního svítání; coepta nocte Ť
když noc nastala; coepta hieme T na
počátku zimy. Odt. subst. COeptum, 7, n.
dilo počatě, předsevzetí, podnik:
bellum coeptis intervenit L v podniky
vkročila, přerušila podniky; di, coeptis
adspirate meis Ó bohové, přejte zdaru
předsevzetí mému; deos precatus, uťi
coepta prosperarent T aby žehnali pod
niku; bene coeptum L; temere coepta
L nerozvážné podniky; audacibus
adnue coeptis V; coeptis tmmanibus
cffera Dido V; sponde digna tus in
genia omma coeptis V; fama, guae in
novis coeptis validissíma est T.

Coepto, are, dvi, dtum [intens. od arch.
coepere v. coepi] horlivě počínati; 1)
intrans. zZačinati (se): coeptans conu
ratio T srocení právě se počínající ; perge,
guď coeptas S; 2) trans. (s ace.) fugam
coeptare T obmýšleti útěk, pomýšleti na
útěk; coeptavěre seditrtonem vexillanii
I; defectionem c. T; Romanos pontem
ooeptantes arcebant T bránili Římanům
počinajícím stavěti most; arma c. T cho
piti se zbraně; (s inf.) coércere seditionem
coeptabat T.

coeptus, čs, m. počátek, předse
vzetí: primi coeptiis appetendi C.

Coeranus, 2, m. [Koioavoc) 1) stoický
filosof T; 2) jméno Lyčana O.

COČrce0, čre, cu?, citum [com a arceo)
1) ohradou svirati, držeti pohro
madě, zahrazovati, těsniti, obmezovati:
mundus omnia complexu suo coůrcet
et continet C; cošrcet vitta capillos,
jibula vestem Ó spiná; c. ora eguorum
frenis Ó svirati uzdou; operibus intra
muros coěrcetur hostis JI jest svirán:;
hic (Orcus) Tantalum cočvcet F svivů;
Styx interfusa coěrcet eos V; ammis
nudis vějís coěrcitus L tok neohrazený ;
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remedium coěrcendi ftuminis T' prostře
dek ohraditi řeku (aby nevystupovala
z břehů); agger cočrcendo Rheno T; vix
munimentis coěrcitus miles T stěži vojska
dalo se udržeti v opevněních; non altud
repperit, auam uť hostem silvis coťr
ceret T aby nepřítele zdržel v lesích;
Alassilienstum moenibus cočěrceri tube
tur T kázáno mu, aby zdržoval se uvnitřhradebMassilie;consiltum| coěrcendi
intra terminos imperů I rada udržeti
říši v dosavadních hranicích, t. j. aby
hranice říše se nerozšiřovaly; (o révě)
vitem amputando coěrcet ars agricota
vum C oklešťuje; (o ploduliterárním)carmen,
guod litura cočrcuit FI báseň, kterou
(pilování) opravy oklestily, zkrátily; nu
meris verba c. O vázati slova do veršů,
básniti; guod natura cočrcet F čemu
přirozenost klade meze, kteréž meze pře
stoupiti přirozenost brání; 2) metaf.držeti
na uzdě,držeti v mezích, obmezovati,
krotiti; kárati, trestati: cupiditates
c. C; iras c. L; tuventutem c. Ú; se
ditionem c. LT potlačiti; věrga levem
cočrces turbam FH; ne Vespastanum
praeceptis cočrceret T aby neobmezoval
(nekantoroval) předpisy Vespasiana ; coér
ceri ad lictore L k pořádku býti při

veden,Posoroma cočrcent Tyrrhidae tuvenesV zadnívojdržívpořádku,zadní
voj vedou, zadnímu voji veli; male cočr
cita fama T vnevčas potlačená, tajená
pověst ; gens coěrcita T národ podrobený;
pueros fuste c. F; cočrcendi tus T
právo trestati; tntentior tn moďum cočr
centis Ť na způsob karatele; segnes
exemploincitare potius guam cočr
cere T povzbuzovati (pobízeti) spiše,
než trestati.

cočrcitio, ons, f. [coérceo]1) držení
v mezích: num cočretho(se.profusarum
cupidinum) plus damn in rem publi
camferret T' obmezenínevázanýchchtičů;
2) kárání, potrestání, pokutování,trest:
(s gen. subj.) c. magistratus L potrestání
se strany úřadu; vetustissitmi mortalium
sine cočrcitionibus agebant T žili bez
trestů.

coetus, čs, m. [m. coiťtus od cošo) 1)
sejiti se, pospolitost: c. amnťum Ču spo
jení se řek; 2) metonschůzka, schůze.
shromůždění (osob scházejicíchse za
jistým účelem): coetum celebrate V osla
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Cočus

vujte schůzku (při hostině), oslavujte
hostinu: coetu cínrěre polum V(ptáci)
v hejnu na nebi kroužili; coetu dimisso
C; coetu soluto O když se (schůze) shro
máůždění rozešlo.

Coeus, 7, m.
tonin OV.

cogitate, adv. [cogito| po rozmvšleni,
8 rozvahou, s rozmyslem,rozvážně:
accurate cogitategue scribere ( napsati
po důkladné přípravě (proti dicere e«
tempore mluviti spatra).

cogitatio, onis, f. [cogito) 1) abstr.
myšlení, přemýšlení, přemítání,roz
jímání, uvažování, úvaha: dicebas
speciem det percipi cogitatione, non
sensu Ú; algd cogitatione comprehen
dere (complecti, percipere) Ú3 (s gen.obj.)
c. peviculi met C pemyšlení na mé ne
bezpečenství; aď religuam cogilationem
belli sese recepit Cs pomyšlel, co vzhle
dem k válce jest ještě činiti; c. sceleris
L; c. rerum novarum TI; (8 nepř. ot.)
subit c. animum, gut belli casus siť Ls
2) meton. výsledek přemýšlení; a) my
šlenka; představa, domněnka,mí
něni: aperiam cogitationes means T;
cogitationes intimas alci tredere I' svě
řiti nejtajnější myšlenky; omnes curas
et cogitationes in vem pudlicam con
ferre C všeckystarosti a myšlenky obra
ceti na obec (věnovati obci); mentem
meam psa cogitatione hŘominum excel
lenttum conformabam U mysl svou jsem
zušlechfoval již pouhou představou vý
tečných mužů; h) záměr, úmysl, před
sevzeti: odstabat etus cogitationibus
nemo praeter Alilonem U; magnae cogi
tattonis manifestus T' patrně plný veli
kých zámyslů; suis cogitationibus pro
sperum I; 8) mohutnost myslicí, mysli
vost: obraznost, obrazivost, obrazotvor
nost: figite cogitatione imaginem hutus
condaicionis meae Č představte si ve své
mysli n. ve své obrazotvornosti; uť ea
viXx Ccuiusguam mens auť c. capere pos
stt C mysl neb obrazivost.

cogilatum, i, n [subst.isol.od part. perf
pass.)1) myšlenka, nápad, výmysl:
acutum imnperatoris c. N35 2) záměr:
cogitata pevficere (.

cogitatus, a, um [vl. part. perf. pass. od
cogito) a) náležitě promyšlený, roz

[Kořos] titán, otec La
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myšlený, uvážený: res multum et dtu
cogitatae C; Lb)obmýšlený, zamý
šlený: cogitatum facinus ČC.

cogito, re, avi, atum [m. co-agitv)
vl, přemitati (s sebou) u sebe; I) my
sliti, přemýšleti, přemitati, uva
žovati: (absol.)sapienti vivere est c. C
život mudrcův jest přemýšlení; Aominis
mens discendo alitu* et cogitando C;
callide c. V chytře uvažovati; (s předl.de)
de immortalitate animorum c. Č přemý
šleti 0...; (s ace. předm.) «K)(osoby) Scipio
nem, Čatonem c. Č mysliti na Scipiona,
Katona; et matores et posteros cogitate
T' pomýšlejte na..., mějtena paměti...;
(s dvojimace.) se fratrem imperatoris C.
£ pokládati se (ve své mysli) za cisa
řova bratra; [£) (věci) pacem c. Č; td,
nihil, hoc, haec c. Č mysliti na to;
omnibus cogitatis Cu když vše bylo uvů
ženo; VWindicis actem c. T mysliti na
voj Vindikův; excidium eť paucos et
semermos c. I představovati si v mysli
zničení i nečetné i poloozbrojené, mysliti
si, že (je) zničí, ježto jich (jen) můlo
jest a na polo ozbrojených; munďum
animantem c. Č představovati si; (s ace,
c. inf., 8 nepř. ot., s úČ n. me) cogita, gut
sis, guo loco sis Ú; cogitabat, ut exer
citum incolumem reduceret Ús; — spec.
(přemitáním)vymýšleti (vymysliti): oc
tam callide Iuppiter cogitavit Ú; ali
guid cogitandum esse, guo modo vest
statur patribus L; 2) pomýšleti na
něco,míti na mysli (na paměti), zamý
šleti, míti v úmyslu, hodlati něco:
(s ace.) aut mortem aut fugam c. C;
c. proscrýptiones et dictaturas Č; utrum
měálisper litteras agere, guae cogitas N
jednati o svých záměrech; caedem prin
Cipis eť ves movas c. T pomýšleti na
(obmýšleti) zavraždění knížete a převrat
(státní); guiďdcogitat humidus Auster F
co zlého obmýšli (chystá); (s inf.) eghere
dare pater filtum cogitabat C5 vebus
bene cogitat uti FI zamýšli dobře uživati
věci; 9) smýšleti s někým,chovati smý
šlení, míti záměry: (s příslovci) cu? (se.
Carthagini) male iam diu cogitanti bel
lum denuntio C kteréž smýšlející nepřá
telsky, mající zlé věci za lubem opoví
dám válku; st guiď amice de Romanis
cogitabis N budeš-li k Římanům chovati
přátelské smýšlení,
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cognátio, onis, f. [cognatus] „sou
rodost“ 1) a) rodně příbuzenství
(krevní): propingua c. N Liizké; c. longa
(longingua) vzdálené; (s gen. obj.) cogna
tione Licini se excusare L vymlouval
se příibuzenstvím s Liciniem; codgneationis
cim Vyriis memores Ču; 3) meton.(konkr.)
přibuzenstvo, příbuzní: Jomo magnae
cognationis Cz majíci četné přibuzenstvo
gentes cognationesoue Čs rody a přibu
zenstva; 9) (metat.)příbuzenství, přiltz
nost, shodnost,podobnost: c. studi
orum et artium Ú; omnes artes gnasi
cognatione guadaminfer se continen
tur C.

cognatus, a, um [coma gnatus (= na
tus)| „sourodý“ |) krevný, pokrevný,
rodem (po meči i po přeslici) přibuzný:
cognatum latus Ó (— latus codgnati)
spřízněný bok, bok příbuzného; per co
gnata corpora oro O při příbuzných na
šich tělech, při našem krevním přibuzen
ství; moenta cognata O; urdes cognatae
Y bratrská města; tellus cognati reti
nedat semina caelt O (poněvadž země
s nebem dříve sloučena byla, země a nebe
Jedno byly); (zertovně)fada Pythagorae co
mata H bob, strýček Pythagorův; subst
krevní přítel, příbuzný: amicico
jnatigue C; propinguí atgue cognati C:
1u0s conatos regis appellant Cu tak
zvaní příbuzní královi; 2) (metať. přibnz
ný, stejnorodý, shodný: deus mundo
formam maxime sibi cognatam dedit C;
tmponere cognata vocabula vebus JH.

cogniti0, ons, f. [cognosco) 1) po
znávání (smyslv), seznůní, seznámení
56 sněkém Známost: Aune cognitione
atgne hospitio důgnum existimarunt C
pokládali jej za hodna svě osobní zna
mosti (osobního seznámení) a pohostin
ství; non illum nobilitas urdis aď cognt
tionem devocavit C k seznání (k pro
hlédnutí) města...; 2) poznávání (roz
umem),vědomost, znalost, poznatek,
představa, pojem: c duris (% c. na
turae C; guae corpovis sunt, cognitio
nem habent faciliorem Ú tělesné věci
lze snáze poznati; c. rerum C vědecké
badání; sudbtilior c. ac veto litterarum
C hlubší znalost vědecká literatury; de
ori. Unsilas cognittones habemus C
pojmy (představy) o bozích; — spec. (t t.
soudnij:soudní seznávání, soudní vyšetřo

Jmení,

cognomen

vánf: ©. eepitalinm. rerum exercere L
zavádeti hrdelní vyšetřování; cognižto
nem ad populum veicere IL vyšetření
(včei a nález) vznéšti na národ; nec pa
trum cognitiončdus. sattatus 13 dileatu
in paucos dies c. 1 odloženo vyšetřo
vání; cognitionem de famosis libellis
tractavit I' vyšetřování zavedl, jal se
soudně stihati hanopisy.

cognitor, oris, m. [corgnosco)„znatel“
1) (jakožtot. t.) svědek, jenž o někom
svědčí, že jest ten, za koho se vydivá,
dosvědčuje jeho totožnost; 2) právní
zástupce, plnomoeniík; vůb. zástupce:
me Steuli cognitorem vuvis sní esse vo
Čarexrnt Cz c. hutnsce sententiae zástupce
(rádce) tohoto minčni; fi cognitor F staň
se (učiň se) plnomocníkem.

cornitus, "£, em [vl. part. perf. pass. od
cognosco| seznaný, poznaný, znám(ý):
incognita pro cognitis habere C; non
hoc auditum, sed cognitum prae
dicronus N ne z doslechu, nýbrž z vlast
ni zkušenosti; codgnita ves meritam vatiattulerat| famam.0seznanáudálost,
zvěst (zpráva) o té události; guanta sitherůmrímpotentta,| nullíouam.mihi
cogiučtius O nikomu není známější než
mně; nunc magis hoc, duo sunt cogni
tievu (se. mala nostra), gravant Ó čim
známější jsou mé pohromy; = spec.Chval
ně známý, osvědčený: žomo virtute
cognita et spectata fide C.

COLNOMEN, čnis, 0. [com zastar. 7700
men (= nomen) 1) přijmení, příjmi;
a) = jméno rodinné; kladeno bylo za
jmenem rodovým a značilo větev (rodi
nu) některého rodu, na př. Caesar (vě
tev rodu Juliů), Ccere (větev rodu 'Ful
hů): duo tstí sunt I. Rosei; guovum
alteri Capitoní cognomenest, iste, u
adest, Magnus vocatur C; ») = při

které jednotlivec obdržel pro vyni
kající čin, vlastnost a p., čestné pří
jmení (jméno např.<fricanus, Sapčens);
vt unus cognominé Pustus sit appellatus
V; — spec.(s přihanou)p řezdivka: m
se.Bambalio) propter haesitantiam lin

gnae cognomenex contumelia tra
dil U; u) (v širšímsmysle) přijmení, jmé

no (odněkud přejatě): cognomen coltife
cit L jméno dal vrchu: cluři cojnominta
sen. mu.) Alda V: Ascančus, cuť num
c. Iulo additur V; est locus, Flespertam



cornomentum

Grai cognominedicunt V; arens Xanthi
cognomine rivus V (vyprahlý potok, jenž
obdržel jméno po slavné řece XNanthu,
tekouci u Troje); gaudet cognomine ten
vae (se. Palinuvrus) V jest potěšen ze
jména země, t. j. že ta krajint po něm
obdrží jméno: legio, cut c. Rapaci T.

cognomentum, ž, n. (== cognomen)
a) p říjmení fale nikdy neznzčíjméno rodinné):
KRubeliio et ufio consulibus, guovum
utrigue Geminus c. erat T; augetur et
Agrippina cognomentoAugustae T; ne
guis Šeribontus c. Jrusi acetperet T;
b) (vširšímsmysle)př./deni, jméno: cen
turio cognomento Sivpicus T; rens co
gnomento Eucaerus T.

cognominisS, € [cognomen] soujmenný,
stejnojmenný.

CO-SNOSCO, ere, cognovi, cognitum
(srov.Yryvdcze| 1) poznávati (smysly
neb rozumem),seznávati, seznamovati
Be (algm n. algd <aub,ex> ulga re, po něčem; s ace.
c. inf.): c. td a Gallicis arms Čs poznati
to po zbroji gallské; st mteam modďdestiam
cognostis (—cognovistis, perf.log.) znáte,
vite; cognitum esť s ace. c. inf. n. s nepř..
ot. seznalo se, shledalo se, známo jest
(bylo) ze zkušenosti; cognitum comper
tumgue sibi (esse) Čs že ví (že je mu
známo) dopodrobna ; (s dvojimace.) c. algm
pnerum N někoho ještě jako chlapce;
disertissimum cognovi avum tťuum C;
c. pondus Ó poznávati, cititi tíhu; =
spec.4) (opět) poznávati, uznávati (za
pravé),dosvědčovati totožnost něčí:
kis cognitis Cs když tito byli poznáni
(že jsou to skutečně oni); negue curren
tem se nec cognoscit euntem V a nepo
znávů sebe ani v běhu ani v chůzi; osten
dimus Čethego stgnum: cognovit Č po
znal, uznal (že jest to jeho pečeť); mores,
guos Volesus cognoscat Ó K nimž se
vná; cum eum Syvacusis amplius cen
tum cives Romani cognoscerent; $) po
znávati písmena, čísti, přečitati (srov.
úvaviyvýaze): hunc [drum cum ephori
cognovissent N; audire ovatores Grae
cos cognosceregue eorum litteras C; 2)
poznávati někoho n. něco od někoho, doví
dati se o něčem,zvidati něco,slyšeti,
nabývati známosti (alam n. alad; ab (ex) algo;
de nigo n. dere; s tee. C. inf.): C. caedem; C.
adventun. Čs; ibi cognoscit de Clodi
caede Cs; consul ex multis de hosttum
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adventu cognovit S; per exploratorescognoscit© Čs;anteproeliuminThes
salřa factum cognitum Čs před znrávou
o bitvě svedené v Thessalii; (abl. absol.)
cognito kdvž se poznalo (zvědělo): co
gnito viveve Ptolemaeum L; Romae non
dum cognito, gut futsset exitus T když
se v Rimě ještě nevědělo: 3) hleděti po
znati něco,zvidati, vyzvídati, pátrati
po něčem,ptáťi se; obeznamovati se; sliléd
nouti, vyšetřiti něco: C. stťum. castrorum
Čs; c., gualis sit natura montis Cs; =
spec. (t. t. soudní)zkoumati, vyšetřovati;
činiti nález, rozhodovati o něčem:(absol.)
cognoscendi consuetudo sublata est Ú
vyšetřování vyšlo ze zvyku; Verres co
gnoscebat, Verres tudicabat Ú; (s ace.)
consules causam cognoverunt Č vyšetřili
věc; c. controverstas Cs; causů cognita
capitis absolutus est N po vyšetření
věci; (s de) c. de postulatis Čs rozhod
nouti o požadavcích; nunc de hac pe
cunia cognoscite (.

COSO, ere, cočgi, codctum [1 * co-ago)
1) a) sháněti dohromady,shromaž
ďovati: cogit 1s, gut congregat homt
nes et convocat C; ITityre, coge pecus V
sežeň stádo dohromady; omnes eodem
cogimur JH všichni jsme shánění na to
téz místo, spějeme tamže; guo vento co
gitur unda V kam větrem vlny se shá
nějí (se srážejí); plura c. guam satis
est II shromažďovati, hromaditi; (Jťoma)
spernere fovtior aurum guam co
gere humanos in usus H; = spec.«)
(brannoumoc)sháněti, sbirati: omnes ad
bellum c. Čs; exercitum c. S; manum
c. Cs sbirati pole; copias (legiones) c.
in unum locum Čs stáhnouti na jedno
misto; FHesperiam sub arma c. V Hes
perii spojiti do zbraně (do války); 3) (se
nát) svolávati (k poradě), obesilati:
senatum in curiam c. Č svolůvati senát;
ale inde ad cogendum senatum in ctu
riam redit L k udržení (pohromadě),
k zadržení aby senát se nerozešel); con
ciltium c. Cs; cogite concilium V sně
mujte si; rogimu? (se. senatores) in se
natum C jsme povoláváni; %) (penize)
sháněti, vybirati: pecuniam c. a ctVi
tatibus Ú; bona ut in fiscum cogeren
tu* T aby uloženy byly do soukromé
pokladny cisařovy; č) (voj) držeti pohro
madě,zavírati: tmpedimentorum agmen



cog0o

cogit legio XI Cs; pars agmina cogunt
V; stellarum agmina cogit Lucifer 0;
b) netaf. shůněti, spojovati, slučo
vati: dum haec, guae dispersa sunt,
cogantur Ú; in caelo nubes coguntur C
shánějí se, kupí se; coactis covmidus in
přenum ordbem O když se spojily srpy
měsíčné v plný kruh (při úplňku); dewst
cuneis coactis se adolomerant V v kli
nech těsně (pevně) semknutých (sražených,
sevřených); —spec.(o tekutinácha j.) zhušťo
vati, srážeti; med,srážeti se, houstnouti,
tuhnouti: frigore mella cogit hiems V;
in nudem cogitur ačr V v mračno zhušťuje
se (řidký) vzduch; lactis massa coacti ÚU
hmota sraženého (ssedlého) mléka, t j.
Býr (srov.též coacta); 2) a) vháněti (do
těsnéhoprostoru), vtlačovati, vecpati;
zužovati, tisniti: vis venlorumin
portum navem coťgit C velnala, zahnala;
guercum cuneis coactis scindebat V kliny
vraženými; verůa in alternos pedes c. O
vtěsniti; guč censuram iníra sex men
sum el anní cočgissetl spattum L jeuž
zůžil (zkrátil, omezil) censnru na dobu
18 měsíců; algm in ordinem c. L těs
niti v řadu, držeti v mezích, omezovati;
se ipsum in ovdinem c. L sebe sama
vésti k poniženosti, ponižovati se; čor
rens iter cogit Cu zužuje (stěsůnje) dráhu
(svou); saltus in artas coactusfauces L;
clavi mensuva coacta est Ú viz clavus;
scis in breve te cogi FH viš, že budeš
svinuta, že (čtenář) tě svine (a odloži);
b) metať.doháněti (vehnati) do něčehon.
k něčemu,nutiti (donutiti, přinutiti), či
niti nátlak: (absol.)nullo cogente sajitta
excidit V; contenti crbis nutlo cogente
creatis Ó jsouce spokojeni pokrmy vy
rostlými bez nucení, které vyrostly samy
od sebe; metu cogente L pod nátlakem
strachu; (alamin, ad alad) Řostes in odsidi
onem c. L donutiti k obléhání (tj. aby
byli obléhání) c. ad bellum; c. ad de
fecttonem; praeco ad merces turdam co
git emendas I ke koupi shání, láká
(vychvalováním); (s inf.) senatum cogor
reprehendere Č jsem nucen (s ace. ©. inf.,
zřídka) arma omitti cogebat L odhoditi
zbraň; (se žádacím uť) vi cogere, uť pa
tiantur Čg; (s ace. pron. nentr.) guiďd non
morvtaliapectova cogis, auvi sacra fa
mes V k čemu (všemu) nenutiš; (s ace.
subst., zřídka) čandem coacta (est) deditto
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I' vynuceno bylo vzdání, přinucení byli
vzdáti se; nullam accusattonem ab eo
coactam (esse) I' že žádná obžaloba jim
nebyla vynucena, t.j. podina na jeho
rozkaz; ==part. perf. pass. coacíus, a, um
a) dolinán, nucen, přinucen, donucen:
inopla frumenti coactus, mox velle
stmulans TI"necessitate c. Cs; avertere
noram ad coacta L od znásilněné, od
ní, jíž násilí se stalo; b) (adj.) vynu
cený, nucený; lichý, líčený,předstí
raný: uč coacta mors fortwitae sitmilis
esseť I vynucená smrt — nahodilá; co
actae lacvimae V liché slzy; ale tnvtří
oculi lacrimis madunevrecoactis O oči
zvlhly slzami proti vůli vyrazivšími, vy
trysklý mi.

cohaerentia, ae, f. [cohaereo])sou
vislost, spojitost: mundi C.

co-haereo, čre, haesi, — 1) souvi
seti (8 jiným předmětem): (absol.) con
neza et cohaevrentia aedificia T' stavení
spojitá a souvislá; (s dat.) Čuv7is muris
hostium propemodum cohaerebat Ču věž
téměř souvisela s hradbami, dosahovala
k hradbám nepřátel; (s cum) cohaerens
cim omni corpore memůrum Ú; metaf.
collocabuntur verda, uť inter se aptis
stme cohaereant Č aby vespolek souvisela
(aby byla spojena ..); non cohaerentia
tnter se dicere C pronášeti věci nesou
vislé; haec ratio pecnniarum cum illis
pecunits cehaereť C peněžnictví, obchody
peněžní těsně (úzce) souvisí; 2) a) sou
viseti (v sobě samém, ve svých částech),
držeti se (udržeii se), miti trvání:
mundus ita apte cohaeret, ut dissolvi
negueat C; ruumt nec cohaerere possunt
C řiti se a nemohouse držeti; cohaerebat
oratio C měla vnitřní souvislost; b) sklá
dati se z něčeho(ga re): alia, gubus ho
mines cohaerent C.

Cohaeresce, ere, haest, — přivěšovati
se k sobě, Inouti k sobě, souviseti:
cohaesit dextera ligno (dat) O pravice
uvázla na dřevě; scopulo adfirxa cohaesit
O ke skále jsouc přiražena uvízla.

co-hěrěs, čdis, m. f. spoludědic,
spoludědička: coheredemessealci C.

coimibeo, čěre, hiduz, hiditum [z * co
habeo) 1) držeti pohromadě, spi
nati: crines nodo c. fŤ spojiti, svázati
v uzel; lacertos auro c. Ú spinati va
mena zlatým náramkem; 2) pevně držeti,



co-honesto

svirati: (s abl. instrum.)ventos carcere
c. V držeti ve vězení; muris cohibet
Ardea Turnum V; deos partetibus c.
T' svirati stěnami; mecStygiT cohibebor
undí FI nebudu svírán stvžskou vlnou,
styžská vlna nebude mne svírati, poutati
(t. j. nezemru3 (téžs předl.)milites int ra
castra c. Cu; c. ventos tn antris O;
Pirithoum cohibent catenae H:; claustra
cohibentia Tanum IŤ závory (zámky) zaví
vající Iana; 43)držeti v sobě, chovati
v sobě, obsahovati: semen oceaeceatum
terra cohibet C sémě neviditelným uči
něné chová v sobě (kryje) země; te coht
bent pulveris exigui munera IH tebe
chová v sobě (kryje) ehudičký rov; 4)
metaf.zdržovati, zadržovati; dvžetina
uzdě, krotiti, tlumiti: čmpetum c. Ú;
oculos ad auro c. Č zdržeti oči od zlata;
bellum c. L staviti válku; Čyncas et cervos
c. H zadržovati v běhu, stříleti; si negue
Euterpe tibias cohtbet H neodpírá ; ira
cundiam c. C; iras c. V; guae (seepro
vinectae) procuvatoribus. cohibentur T
jsou spravovány (řízeny

co-honesto, Are, čívi, tum zároveň
s jinýmiuctivati, oslavovati: sťa
tuas c. C; věetoviam c. L; c. mortem
su vivtute [L oslaviti smrt svou chra
brosti, t.j. padnouti v chrabrém boji;
Laudationepro rostvěsrise. T pohřeb
oslaviti chvalořečí s řečništé (vedle jiné
nádhery pohřební).

co-horresco, čre, horrui, — zhro
ziti se, zděsiti se.

cohors, tis, f. |srov. Řortus; %Ó0T0G
ohrada; čes.hrad, hraditi) 1) místo ohrazené,
ohrada; dvůr, dvorec (pro dobytek,
drůbež) : abstulerat multas vulpes cohortis
aves O mnoho drůbeže uloupila z dvorce;
3) meton. množství v ohradu uzavřené;
zástup, dav: laevam cimeta c.petivit
V veškeren dav lodniíků...; amicorum
c. Ču; neva febrium c. H:; — spec.(tt.
voj.)a) kohorta = ,, legie— 3 ma
nipulům — 6 centuriím: legionavia
CsS; (často preti Žerčones značí)pomocné
sbory spojenců: auxiltaves,anxili
ariae c. T; cohovtes sociae; c. alaviae;
praefecti cohortium S. V době císařské
i O saunostatných vojensky zřízených sbo
rech: praetoviae cohortes T (9, později
10 kohort po 1000 mužích osobní stráže
císařské ; nec una c. togata (= c. prae
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toria) defendit Galbam T; cohovtes ur
banne T městská stráž bezpečnostní; c.
věgilumI hasiči; 5) osobni stráž
vojevůdcova, družina vojevůdcova:
c. praetoria skládala se z oddaných vo
Jinů vysloužilých a ze vznešenýchmla
díků, kteři, provázejice velitele z Říma,
chtěli nabýti znalosti válečné: decimam
legtonem stdí praetoriam cohortemfu
turam Čs; c. vegia L (potupně)scortorum
cohors C.

cohortatio, onis,f. [cohortor]důrazné
povzbuzení, pobidka,nabádání,napo
menuti: tali cohovrtationefacta N po
takovémto povzbuzení (napomenutí).

cohortor, avz, tus sum důrazně po
noukati, povzbuzovati, vybízeti,
podněcovati, přimlouvati, napominati: mů
Ďites; inter se Cs; c. de suppovtando

commeatuaj c. nos ad libertatem re
cuperandam C > (s uť n. ne; těž s inť.) re
gium insigne sumere cohortatur T.

Col, viz Cos.
coitio, onis, f. [coěo] 1) sejití se; 2)

metaf. spojení za politickým účelem, spol
čení, úmluva: c. candidatorum con
sulavium C spolek dvou kandidátů kon
sulských ke vzájemné podpoře proti ostat
nim uchazečům; coitiones tridunorum ad
versus nobiles L; deicere alam per cot
ttonem L odstraniti koho úmluvou; non
factionibus nec per coittones míli tres
consulatus peperé L ani stranami, ani
spolčováním.

Coitus, čs, m
vání (pohlavní).

Colchus, a. em kolšský (kolchidský),
jsoucí z krajiny Kolchidy na vých. pa
břeži Černého moře: venena Colcha H
(zvané dle Medeje ; subst. ČColeňus, ů,
m. Kolch; zvl. v plur. Colehi, orum Kol
chové; meton.země Kolchů: monstrum
sudmisěre Colchi H. Aaj. Colehicus, a.
um kolšský (kolchidský); řecké adj. fem.
Colchis, čdis [KoAyic] kolšská; subst.(se.
multer) Čolchis Kolšanka (— Medea) HO ;
(se.terra) — (krajina) Kolchis.

colens, entis, m. [subst. part. praes. odcolo)ctitel:c. reltgičonumC.
col-(con-)labefacto,re zviklati

něco.

col-(con-)labef10, fer, factus sum
nýti zviklán, řítiti se, káceti se, kle
sati; (meta) Arčstides a Themistocle col

[cočo] sejiti se, obco



cel-(coa-)lábor

ladefactus N byv svržen, k pádu byv
přiveden.

col-(con-)iáhor, ladí, lďpsus sum pa
dati na hromadu, klesati, řítiti se,
hroutiti se: postauam collapsi cíne
res V když se popel rozpadl; (častoo bu
dovách, městech)urbes motu terrae collap
Saé 1; (též o osobách, které omdlévajíce neb umi
rajíce klesají) collapsa ceceďdit © omdlevši
sklesla; ale ferro (abl. enusae) collapsam
adspictunt comites V oceli (mečem)skles
lou spatři: membra colapsa V3 ossa
morbo coltapsa V kosti hlizou 'ochro
mené.

col-(con-)lacerátus, a, wm [vl. partie.
perf.pass.]roz8ápaný: corpus T.

col-(con-)lacrimáttio, ones, f. [colla
crimo) rozplakání se, velký pláč.

col-(con-)lacrimo, rve. dvř, — roz
plakati se nad něčím,hořce oplakůvati
něco (alad): searm. patriaegue casum L:
histrio casum meum collacrimavit C.

Collatia, ae, f. starobvlé město sa
binské 15 £m vých. od Říma. Odt.adj.
Collatinus, a, um kollatijský; (jako
příjmení)L. Var guintus Collatinnus, man
žel Lneretiin; penetralta Collatina O
dům Targuinia Kollatijského; subst. Col
latini, orum, m. Kollatijští.

col-(con-)iitio, ons, f. [confero] 1)
snášení: sťgnovum collatčones C snášení
(vojenských) odznaků, t. j. srážka, bitva;
2) snášení peněz, přispěvek (peněžitý),
dávka: Batavi exempti oneribus et
collationibus T; 3) snášení (za srovná
váním), sestavování, přirovná(vá)ní:
in collattone veliguarum(legionum) Ifirt,
proti ostatním (legiím).

col-(con-)laudatio, ones,f. pochvala.
col-(con-)laudo. Are, vi, tum po

chváliti, vychváliti, chválouzahrnouti,
schváliti: milites c. Cs; offictum c. N
pochváliti oddanost; dfilonis causa ac
cisatoris voce collaudata ČC; Ďdenevolen
ttam erga se c. (.

collécta, ne, f. [vl. part. perf. pass. od
u colligo|; (se.pecunia) sebrané penize,
příspěvek (na společnouhostinu).

col-(con-)lectio, ones, f. [2. coliigo)
sbírání: memůrorum c. dispersa ÚČ
sbírání údů na rozličných mistech,

col-(con-)lectus, a, um [2. collégo)
vl sebraný. stručný,
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col- (con-)lěga, ae, m. [com a lěgo] vl.
„spotuvyslaný“, vypravený; I) (sou-)
druh vuúřadě,kollega: c. in censura
C; c. (n guaestura C; c. imperii Ť
spoluvladař; plus gnam collegae Milti
ades valuit N vice než spoluvelitelé jeho,
vice než ostatní velitelé; se collegas ex
pectare N spoluvvslanci; 2) soudruh,
společník, člen společenstva, bratrstva:
c. saptentiae Ú člen diosofické školy;
Autronio nonne collegae sui defue
runt? Č.

col-(2on-)lěgrinm, 07, n. [collěga] 1)
abstr. spolupůsobení v úřadě, spoluúřa
dování, spolupůsobení: c. concors L;
c. Caesaris T' t.j. zastávání censury zů
roveň S panovníkem; consulatus patris
ataue jfilii collegio insignis T konsulát
pamětihodný spoluňřadováním otce i syna;
2) konkr.soudrnhové, kolleginm, sbor
i) (v úřaděsvětském) c. praetorum; c. Úvt
Dimorum plebis C; 1)) (v úřadě kněžském)
c. pontificum; c. augurum Ú; €) vůb.
společenstvo, družstvo, bratrstvo,
spolek, cech; spolek (klub) politický:
c. Capitolinorum ČL; c. mercatovum L
cech knpců; servos stmulatione collegi
orum esse conscriptos C že otroci byli
sehrání pod záminkou společenstev (t. j.
že maji tvořiti společenstva); (posměšně)
amůubatarum collegia If společenstva
(syrských) fletnistek, harfenic,

col-(con-)libertus, 7, m. spolupro
pušťěnec, spolusvobodník.

col-(con-)libet (staršítvarconludet), li
Duit a dibitum est jest (mi) libo, libí
se, zamlouvá se: guae victoribus con
lubučssent S cokoliv se vítězům zlíbí;
stmulac mihi conlibitum est C.

col-(con-)ido, ere, 1si, isum [com a
laedo) 1) (dohromady) srážeti: mare
inter se navigia collidere (inf. hist.) Ct;
magno motu amnis utergue colliditur
Ču obě řeky srážejí se s velikou silou:
(vísn.) Graecia barbariae (dat.)Žento con
lisa duello H Řecko (srazivší se) utkavši
se s cizinou v houževnaté válce; 2) roz
bijeti, voztloukati: vasa argentea con
lisa C potlučené nádoby.

col-(con-)ligatio, onis, f. (1. colligo)
svázání; spojení.

1. col-(con-)ligo, are, Art, alum 1)
svázati spoutati: manřisc. L; scu
tis colligatis Čs když štíty byly snou



col-(con-)ligó

tány, k sobě připjaty; 2) metaf. a) spo
jiti: homines dissocitatos sermonis vin
culo c. C; genera officiorum inter se
colligata C; septingentorum annorum
memoriam lidro uno c. Č obsáhnouti
dějiny; b) upoutati, zdržeti někde:
Brutum in Graecia C; impetum furen
tis c. Ú útok zaraziti, zadržeti.

2. col-(con-)ligo, ere, légi, léctum
(coma lego) 1) sbírati, snášeti (na
hromadu), shledávati; spojovati, stah o
vati; (osoby)sbíirati, shromažďo
vati shloučiti, soustřeďovati: flores col
lecti © sebrané, natrhané kviti; serpen
tes c. N nachytati hadův; c. uvas de
vitilus O sbírati hrozny s rév; (s příha
nou) pecunčcam c. L hromaditi penize;
habenas c. V otěže sevříti (rukou), při
táhnouti; siniis tn noďum collegerat auro
V záhyby (roucha), řasnaté roucho v uzel
sepjal zlatou sponkou; (reflex.) nodo si
nůs collecta fluentes V splývající záhyby
spjaty (staženy) majic uzlem; heďera col
lecta capillos O biečtanem vlas majic
opletený; arma navis c. V (= veda
contrahere) svinouti plachty; (t. t. voj.)
vasa c. shledávati nářadí, připravovati
zavazadla (na cestu), chystati se k od
chodu; ale sarcinas c. S (sebrati) slo
žiti zavazadla (na jedno misto před bit
vou); cum hastas non proťenderet,
non colligeret (— reduceret) T když
kopí ani vystrčiti nemohl, ani zpět odtá
hnouti; curriculo pulverem c. II prach
(zdvihnouti) zvířitis nanfragium c. Č
sbírati trosky rozbité lodi (státní); col
lecta sordes JH nashromážděná špína;
exercitus collectus ex sentibus despevatis
C kvapem (na rychlo) sebrané vojsko;
colligit Phoebus eguos Ó zachytí (do
hromady), zarazí; se tn orbem c. L sraziti
se v kruh; ordbemc. L utvořiti kruh (kolo);
(medial.)collecta ersilio (dat. účel.)pubes V
mužstvo shromážděné do vyhnanství; =
spec. těsněji stahovati, stlačovati, zužo
vati: anguis se in spiram colligit V
had v kotouč se sbírá, svíji; se collegit
in arma (Aeneas) V stulil se za štít;
alitis tn. pavvae figuram collecta V
(stáhši se) secvrknuvši se v podobu ptáka;
vertex in unum apicem collectus O vrch
(sbíhajici se) úžící se v jeden kužel (špici);
2) metr. a) sbírati, sestavovati,
shrnovati, vypočítávati, počítati: guam
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acute conlecta crtmina Ú; eepousationiscausas c. Hivt. vypočitávati, uváděti;
vtres ad agendum L ducenti ferme oi
decem anni coldiguntur T' dohr madv
se počítají; sic collige mecum (s nepř.ot.)
HHtak shrň (v jedno), spočti se mnou; uť
ex eo crudelitatis invidiam colligam C
abych očernil z ukrutnosti; oculis colli
guntur innumevatčles voluptates C očima
ize poživati; b) sbirati v mysli, sou
diti o něčem,usuzovati, uzavírati: pau
citatem hostium c. L usuzovati skrovný
počet; sicut ex genere telorum colliní
tur TŤjak lze souditi; ex guo collirji
potest (s ace. c. inf.) I z toho Ize usuzo
vatij (s nom.e. inf.) colligor ex ipso do
minae placuisse sepulcro Ó ze samého
náhrobku lze souditi, že jsem se libil
paní; ©)c. se (antmum, animos, mentem)
sbírati se, Vzpamatovati se, vzmu
žovati se, nabývati srdce (mysli): col
ltgendi sui causa C; perculsus paulum
reticuit: dein collectoanímo respondit T"
d) sbírati sobě něco, získati (si), opa
třiti (si), dojiti, dosíci, nabýti něčeho:c.
auctoritatem Čs; uť ante conlectam fa
mam conservet U pověst před tim ziska
nou; collectum odtum O pojaté zášti;
tram colligit et poniť temere FH hněv
pojímá a odkládá maně; aĎ tpso colligit
os rabiem Ó z něho (z jeho povahy)
chřtán pojme zuřivost, rozzuří se; fessa
labore sitim collegerat O dostala žízeň;
rabies edendi ex longo (se. tempore) col
lecta V (vztek hladovosti) zusivý hlad
od dlouhé doby (ode dávna) nahromaděný,
dlouho neukojený; frigus c. JH nasludili
se, promrznouti.

col-(con-)lineo, are přímo miřiti,
stříleti, přímo házeti: Aastam aliguo c. C
oštěpem někam miřiti; — spec. dobře mí
řiti, trefiti: guis est enim, gui totum
diem iaculans non aliguando colline
et C.

col-(con-)linio, viz cočlineo.
col-(con-)lino, ere, lěvi, litum po

mazati: crines pulvere c. HHpotřísniti.
Collinus, a, um [collis] ležicí při

(na) pahorku Auirinálském; nejč.
porta Collina brána Kollinská (ve
staré hradbě Serviově na severu města
Říma) a tribus C. (jedna ze čtyř měst
ských tribui Šerviových),



col-ligue-factus

col-liguc-factus (part. perf. od com a
liguefio) rozpuštěný: venenum c. in
potione Č.

collis, čs, m. [stov. zoŽcorvóc) chlum,
pahorek, návrší: c. arďuus ascensu L;
c. Ouirinalis L; c. Viminalis L; di,
guibus septem placuer e colles FH(o sedmi
chlumech, na nichž stál Rím).

col-(con-)lociti0, onis, f. 1) posta
vení, umístění: sidďerum, verborum,
argumentorum C; 2) umístění (divky
u muže), provdání: c. fjiliue C.

col-(con-)loco, are, avi, datum sesta
vovati; 1) stavěti, klásti
něco učkam (algm n. algd in aliguo loco): st
mulacrum lovis c. C5; vetia círcum
data collocat Ó sitě kolkolem klade;
trabes in solo c. Cs položiti; (zvl. ve voj.)
angusttus milites c. Čs úžeji (k sobě)
postaviti, sraziti; copias pro castvis c.
Cs; in statione c. Cs postaviti na stráž;
sudbsidta c. Čs rozestaviti posily; copias
tn insidiis c. Čs položiti do zálohy; (obr.)
senatum vet publicae custodem colloca
verunt Č postavili (jako na stráž), usta
novili; 2) metařf.a) klásti, usazovati,
usidlovati, umisťovati,ubytovati, vy
kázati sidla: legionem in hibernis c. Čs;
legionem in Delgio (in Belgis), tn Re
mis c. Cs; Dotos in finibus suis c. Cs;
cives sese I hermis conlocarant Č usa
dili sej comites evus apudď ceteros ho
spites conlocantur Č jsou ubytováni;
b) (dceru)umistiti, usaditi u muže, pro
vdati (za...): filčam vuveníconlocarit
TŤ'dceru provdal za jinocha; mox míhí
conlocavit (se.Augustus filtam) Tý vir
gines tn matrimonio c. C; sororem nu
tum c. in alias civitates Čs provdati
do jiných obcí; ©) (peníze) ukládati,
vkládati (na př. do stavby a pod.), vydá
vati, vynakládati naněco,dávati do
něčeho,Obraceti k něčemu(algd in re): Řoměnes
in ea provincta pecuntas magnas col'oca
tas habent Čj duas faenoris partes in
agris c. Ť dvě třetiny jistiny uložiti
v pozemcích, za dvě třetiny nakoupiti
pozemkův; (obr.) apuď donos benefictum
c. C uložiti (si) dobrodiní, dobrodiní pro
kázati dobrým (čekaje odsluhy); aedili
tas recte conlocata Č složená v dobrých
rukou; dn. animis vestris triumphos
meos conlocari volo Č přeji si, aby pa
mět na mé triumfy byla uložena (za

někoho n.
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chována) v myslích vašich; spem c. m
eventu C zakládali (skládati) naději na
(ve) výsledku; patrtmonium in ve pu
blicaesalute c. C vydati, vynaložitina...;
miltens sestertium in munificentia ea
conlocatum ITbylo vydáno na...; to
tum se in cogitatione c. U zcela se od
dati přemýšlení, výhradně se zanášeti
přemýšlením; d) umistiti, upraviti,
spořádati, srovnati, zaříditi: chlamy
dem c. O; de cutus saptentra in prto
pibus libris satis conlocavi I dostateč
nou zprávu jsem umístil, s dostatek jsem
se zmínil; ves c. atgue administrare ČC
spořádati věci a správovati je.

col-(con-)locutio, ons, f. [colloguor]
rozmluva, rozprávka, rozprava.

col-(con-)loguium, 27, 2. [colloguor]
rozmluva, rozhovor, hovor: zn (ad)
c. ventre Ús dostaviti se k rozmluvě;
in c. convenire Čs; aliguamdiu in col
loguio esse N rozmlouvati nějaký čas;
collogučum eius (gen.obi.) petivit N po
žádal za rozmluvu s nim; c. deorum V;
(obyč.s cum) cum hostibus clandestina
collogmia C tajné porady (úmluvy); per
colloguia n. colloguiis agere Cs roková
nim, ústně; collojuia amicorum adsen
tium C dopisování si vzdálených přátel.

col-(con-)loguor, 2, locůťus sum spolu
mluviti;rozmlouvati, vyjednávati,
smlouvati se: ex egnis c. Čs rozmlouvati
spolu (sedice) na koních; c. cum algo;
c. cum algo per algm; per litteras c.
cum algo Ú; multum inter se de alaa
Ve c. (zřídka8 ace.) de his vebus, gua8s
tecim c. voloN; ili collocuti satis guae
sttum věderi Cu onino (smluvivše se),
vyslovivše se, že mysli, že věc 8 dosta
tek (od nich) jest vyšetřena...

col-(con-)hiceo, čre, —, —
všech stran (odevšad) zářiti,
býti v (plném) lesku:
collucet

1) se
svítiti,

sol longe lategue
C; (s abl.) cušus (se. candeladrí)

fulgore c. ovis templum oportebat C měl
býti (osvětlen) ozářen; moenta collucent
ffammis T; Vitelltaní adverso lumine
collucentes I' záři měsíce zpředu jsouce
osvětleni; mare a sole conlucet Č; 2)
metaf.zářiti, skvíti se: viďt c. omnia
furtis tus C totus collucensvesteatgue
avmis V záře celý od roucha a zbraně;
collucent flovibus agri Ó nivy lesknou
se květy.



col-(con-)lido

col-(con-)Iido, ere, liis?, — 1) hráti
a někým(alci): pner gestit c. paribus (dat.)
[ř; summa in ajud conludere plumas V
na povrchu vody že se hravě pohybuji
(se kolibaji) pírka; 2) metať.býti v taj
ném (podvodném) srozimění s někým:
nisi tecum conlusisset (.

collum, č, n. krk, šije, hrdlo: secto
res collorum C podřezavači krků; ferro
secat pendentia colla V mečem ntíná
svislé šíje (my: blavy); collo dare brac
chir cčveum V kol šije obvinonti paže:
tnvadere in collum alcis C vrhnouti se

v obJeti, padnouti okolo krku; colla (ace.
vztah.)tro presst egut O na šijich sti
žení jhem, t.j. zapřaženíi k vozu; posuit
c. tn. pulrere Teucro V položil šiji
(i s hlavou), t.j. padl; colla fovet V my:
podpírá (opirá si) hlavu; colla in plumis
reponit Ó klade (ukládá) hlavu ...3 me
tať. Časso papavera collo demisere ca
prt V (když) mák na stonku uvadlém
skloní hlavu.

col-(con-)Ino, ere, luž, Čiítum vypla
kovati: ora nudli collueraní fontes Ó
žádné prameny nesvlažily úst, neuhasily
žÍZně.

col-(con-)hisio, onrs, F. [colludo| taj
né (podvodné)dorozumění.

col-(con-)lusor, oris, m.
spolnhráč (v odvážné hře).

col-(con-)lustro, are, avi, datum 1)
osvětlovati, osvěcovati: sol. omnia
luce conlustvans C; luna lumine solis
conlustravi putatur C; 23) metať.ohle
dávati, prohližeti: omnia oculis c. C;
Arminius eguo conlustrans cuncta T
na koni prohližeje vše.

col-(con-)luvies, či,splašky,špína, kal; 2) m směsice,
odkal; sběř, sebránka, chátra, luza:
iu multa conluvie rerum T v kalné zá
plavě události; c. nationuam T směsice
národů; conluviem tstam non nisi metu
coěrcueris T.

col-(con-)luvio, onts, f. [collno) jen
metaf.stečení; smíšení, splynutí; smě
sice, kal: c. gentium L smíšení rodů;
ex omnium scelerum conluvione natus Č
zrozený z kalu (v kalu) všelikých zlo
činů; Athenienses ovdiním hominumgue
colluvionem aegre feredant Cu směsici
řádův a lidi; ex hac turba atone conlu
vione discedere C odejiti z tohoto zmat
ku a směšice. Viz též colluvies,

[colludo]

- [eollnuo] 1)
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fvuctus V3 c. fruges O:

coló

collyhus, 7, [x022vBoc| náda
vek, připlatek (při měně peněz), ažio,

collýra, ae, f. [xoÁZťoaj chléb po
doby padlouhlé, oválové, kruchovka,

collýrium, 2%,n. [xoAZieotov| oční
masti.

colo, ere, colu, cultum [srov. kolo
nEŽouci) vl. otáčeti (se) někde; 1) (t. t
rolnický)vzdělávati, opravovati: agrum(mgros);vrura;| Alpeshabitavi,| coli
I, Alpy že se obývají, vzdělávají; dura
cultu haec plaga est L. těžko lze
vzdělati; vitem c. Ú pěstiti révu; c.

part. perf. pase.

cultus, a, um vzdělaný,pěstěný: culti
hortí Ó; = (tělo) pěstiti, ošetřovati,
ozdobovati: corpora O; fermam au
gere colenlo O; culta venít O přichází
ozdobena; = (dnši) šlechtiti, ušlechťo
vati: ect us ingenuas per artes c. 0;
(zeusma) čerras hominunune colunt ge
nus IŤ obývají na zemich a zušlechťují
(zjemiůnjí) pokolení lidské; 2) místo vzdě
lávati, na místě bydleti, obývati
(= tncolere): terras c.; urdbemc.; Iheni
rěprm c. T; Dritanniam gut mortales
tnatio coluevént T; Rhenum Tencteri
colunt T při Rýně bydlí; IlíĎerum c. L
při Iliberu; (básn.) řerra colitur V země
jest obývána, leží (— siťa esť); (absol.)co
lunt disereti ac direvst, ut campus pla
cuté T; Germanorum cis Rhenum colen
ttum Ť. (Často o bozích, kteří na některém inistě
ctění jsouce. je opatrují. sobě oblibují) opatro
vati, chrůniti, oblibiti si: dri, gučhanc
urdem colitis L; guam (ČCarthaginem)
funo fertur coluřsse V3 3) pěstiti, pěsto
Vati někoho n. něco, db iti o nělkkehon. 0 něco,

hledčěti si něčeho, šetřiti čeho: mulites
artě colam, me opulenter S o vojiny
dbáti budu skoupě, o sebe rozmařile, vo
jiny budu držeti ztuha, k vojinům se
budu chovati skoupě, k sobě rozmařile;
rem militarem c. L hleděti si, dbáti vá
lečnictví; velřgčonesprare coluntur L
záležitosti náboženské špatně jsou obsta
rávány; artes c. S; donos mores S; ft
dem rectumgue c. Ó zachovávati dané
slovo a právo; memoriam vestri bene
ficii colam ČC budu pěstovati, zachovám
památku na...; tn ojfficco colendo
stta est honestas, tn neglegendo turpt
tudo ČC; sacra AMusarnn c. O konati
oběti; c. festa Ój; c. morem sacrum V
miti posvátný zvyk; ars colauli eas (re



colocasium

ligiones) L umění vyznávati víru; 4)
(osoby) pěstovati, uctivě se chovati, vá
žiti si, uctivati, ctiti, v úctě míti
(chovati): o colendi semper et culti II
(o Foibovi a Dianě) povždy úety hodní
a ctění; dfercurium, DPhoebum c.; gut
coluěre (deos), coluntur O ti, kteří ctili
bohy, jsou (sami) ctěni; vwra Úanague
colebat O obýval na venkově a ctil Pana;
(s abl. instr.) algm donis colere I; c. ho
noribus L; ale summů caerimonič (abl.
modi) colů JN v největší úctě býti cho
váůn.

colocásium, č, n. [xoAoxdáotov]ind
ský leknín.

colona, ae, f. [colonus]selka.
Colonae, drum,f. |Kodovaí „Iůrky,

Horky“] Kolony, město v 'Úroadě v Malé
Asii.

Uoloneus, a, um příslušný k attickému
demu Kolonu, kolonský: Oedipus C. C
tragedie Sofokleova: Oidínovo ční Ko
Aw.

colonia. ae, f. [colonus] 1) venkov
ský statek; 2) osada, kolonie: cowsti
tuere colončam C; in coloniam mittere
algm Nposlati k založení osady, za osad
níka; 4) meton.osada, osadnictvo, osad
nici: colonias (colontiam) deducere vl.
svésti osadníky s vrchu Kapitolského, za
ložiti osadu; coloniam měttere tn locum Č.

colonicus, a, um [colonus]osadní,
osadnický: cohortes colonicae Čs osadní
kohorty, t.j. sebrané v římských osadách.

colonus, %, m. [colo] 1) jenž vzdělává
roli svou, rolník, sedlák, hospodář;
jenž vzdělává roli cizi, nájemce: awnle
Iovem nulli subigebant arva coloní V;
tnopes coloni HH;deplorata colonis votu
O naděje od rolníků oplakané; mrnidere
vos vestros sentite colones O (o býcích
role vzděláva jících) ciťte, že žvýkaáte své
vlastní oráče; colonus haduit conductum
fundum Č nájemce měl najatý dvůr;
frumenti moďum doniinus ut colono in
tungit 1 ukládá jako nájemci; 2) osad
ník, přistěhovalec: Agrigentorum duo
genera, unum veterum, alterum colo
norum, guos T. Alanlius deduďitAgrigentumC;Chersonesum| colonos
mittere N; Tyrit coloní V35343). vůb.
obyvatel: veteres migrate coloní V

Colophon, čis, f. [Nodogev] zna
menité město ionské, sev.-záp. od Efesu.
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fero]

colum

Odt.adj. Colophonins, a, um kolafon
ský; subst.Uolophonii, Orum, m. Kolo
foňané, Kolofonšti.

Colo1' (zastar.colós), Oris, m. 1) barva:
Iris mille trahens colores V Iris vle
kouc tisiceré barvy, dráhu svou značíc
tisicerými barvami; duciť uva colorem V
nabývá barvy, zapaluje se; Tyrii colo
ves IŤ (o nachové barvě roucha); = spec.
barva pleti, pleť: nirers c. FŤ sněho
bilá, bělostná pleť; coloris bonitas C;
color, oculi, voltus, taciturnitas Čs cut
non vultus, non color unus (se.mansit)
V lice i barva se jí změnily ; tales virdgn
dabat ore colores V tak se měnila její
tvář, obličej; mutare colorem H zbled
nouti; color sine sanguine O zsinalá ble
dost, zsinalost; praesn.krásná, zdravá pleť,
krása,sličná tvář: O formosepuer,
nimlum ne crede coloré V nedůvěřuj
přiliš své kráse; (o lesklé barvě kovů) nudlus
argento color est F nemá lesku, ceny;
2) metaf. a) zevnější z(a barvení, nádech,
tvářnost, ráz, způsob, položení:
gutsguis erit vitae color IM jakkolivěk
se zabarví, utváří život; omnis Aristi p
pum decmt color H Aristippos uměl se
vpraviti do každého postavení života (do
všeho); omnia eundem ducunt colorem
Cu vše má touž tviiřnost; hb) (o řeči) bar
va, barvitost (kolorit), ráz: operum
servare colores f; c. tragicus F sloh
(stil) tragický.

colorátuvs, a, um [vl. part. perf. pass. od
coloro] 1) zbarvený, barevný: colora
tae nubes Č: Silurum coloraté vnltis T
obličeje harvou natřené; 2) temnobarev
ný, osmahlý: c. Indi V; Seres U.

colovo, are, avi, atum [color] bar
viti, zabarvovati: corpora C; cum in
sole ambulem, natura jit, ut colorer C
přirozeně se stává, že dostávám osmah
lou barvu.

coluber, dri, m. had (nejčastěji mi
něna užovka): c. mala gramina pastis
V; avis invisa coludris V (— čáp). Též
o hadech vpletených do vlasů Litic.

coluhb "d, (C6, f (pův. asi fem. k předch.)
had; též o hadech Medusiných Ó.

colubri-fer, fera, ferum |coluber a
hadonosný: monstrum c. Ó

(— WMedusa).
column, 7, ». [srov. colo, are cediti)

sítko; cedidlo,ceditko,



columba

columba, ae, f. holubice; holub.
columbinus, a, um holubí: pulli co

lumliní ČCholoubata.
columbus, č, m. [srov. columda| ho

lub: holubice: vetuli notigue columdi
H (holubi byli zasvěcení Venuši).

columella, ae, f. |subst. demin.od co
Zumna], sloupek, sloupec; piliřek: an
mum udverti columellam non multum e
dumis eminentem Č zpozoroval jsem nů
nrobní sloup (stelu).

columen, čnis, n. [srov.cello; columna

a culmen) vl. předmět vyčnivající; 1)trám, sloup, pilíř; 2) štit (budovy)
3) metaf.sloup, pilíř, podpora, záštita
(zvl. o osobách):věetoriae c. 1 rei publi
cae c. C; capuť columengue imperii Ro
mani L; mearum c. rerum H; consula
tum swperesse plebeis; eam esse arcem
libertatis, id columen L.

columna, ae, f. [cello] sloup, pi
tř: columnaerecisae ultima Africa
c. lignea L; columnas rupibus excidunt
V; regia sublimibus alta columnis O;
templa inniza columnis O; — spec. ©)
opěrný sloup: obr. 0 diva, ne proruas
stan'em columnam ŠÍ nepoval stojicího
sloupu (t. j. nedopusťf, aby nastal státní „pře
vrat“); B) c. Alaema sloup Maeniův v Římě
na foru, u něhož črtumvěiri capitales
trestali zločince a nepoctivé dlužníky:
ad columnam WMaeniamreus Č; adcolumnamadhaerescere(C| uviznouti
u sloupu (Maeniova), neodejíti bez potupy,
odejiti 8 pohanou; aď columnam perve
nire ČC;%) knihkupecký pilíř (na
němž knihkupci oznamovali nové knihy):
mediocribus esse poitis non concessére
columnae IL; d) (o nejzazším cípu) plur.
sloupy, mezníky, končiny: Protet co
lumnae V sloupy Proteovy (označení
ostrova Faru a hranic Aegypta); Herculis
columnae T (na severu).

columnárium, čz, n. [columna] (se.
vectigal) daň ze sloupů, sloupné Cs.

colurnus, a, um [m. *corulnus « co
rutus (corylus)| liskový: veru V,

colus, č(-s),f. (m. Čat. Pr.) kužel
k předeui:lole rare colo (přelením) vitam V

coma, ae, f. [zéun] 1) vlas(y): c
calamistrata C nakadeřené vlasy; stetě
runt comae V vlasy se zježily; serta
sumere comů Ó věnec si vziti do vlasů;
2) metaf.(na rostlinách) listí, klasy:
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pa pavereae comae Ó makové květy; arbor
tonsa comam Ó listí zbavený; rvedeunt
tam arboribus comae H; comae Cere
ris O (= obili).

comans, antis [coma] 1) vlasatý,
dlouhovlasý: colla comantia (eguo
rum) V; comantes tori V hustá hřiva
(lví); c. galea V chocholatá přilba; crts
tae comantes V; stella c. Ó vlasatice
(— zosw1ns); 2) listnatý: caules co
mans V listnatá lodyha; narcissus sera
comans V pozdě olistěný, pozdě kvetoucí.

comatus, a, um [|coma)vlasatý:
Gallia comata Č Gallie zaalpská (poně
vadž obyvatelé její Gallové nosili dlouhé
vlasy).

Combe, čs, f. Aitolka, jež jsouce pro
následována od svých synů byla promě
něna v ptáka Ó.

com-bibo, ere, bidi, — vpíti, vssáti:
corpore c. venenum serpentis IH; com
bibit os maculas O dostává skvrny; com
bibitur jtuvius terra O jest pohlcována
zemi, ztrácí se do země; metaf.puer ar
tes combibit C vpíji do sebe, napájí se
uměníimi.

Combulteria, ae, f. městečko Sam
nitů na jihozápadní hranici Kampanie L.

combůró, ere, usst, ustum [com-uro]
(na dobro) spáliti, zničiti ohněm: fru
mentum omne c. Čs; subsellia c. C; com
mentarios regios c. L; Calanus sua vo
luntate vivus combustus est C dal se
upálsti.

con-edo, ere, édi, ésum 1) snísti,
strůviti; sežrati: haec porcis come
denda relingues FI necháš to tu k se
žrání vepřům; ex se natos (Saturnus)
comesse (—=comedisse) fingitur solitus C;

celerius potuit comestumguam potu(venenum)invenaspermanareČ rych
leji v jidle než v nápoji; 2) metať. a)
se c. sžirati se, trápiti se; b) projisti,
promarniti, prohýřiti: patrimonium
c. C; bona c. CH.

Cóměnsis, viz Comum.
1. conies, čťis, m. f. [com-eo] vl. spolu

jdoucí; 1) průvodce (průvodkyně), prů
vodčí; druh (družka), soudruh; společ
nik, účastník: c. esse alcis n. ale: curi
Jidus Achates it c. V jde jako průvodce,
jejž provázi; possem fratri c. tre per
umůras V provázeti po říši stinů; nec
tibi c. tre recuso V; tpse c. Niso gra
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ditur V přidruží se za průvodce, za sou
druha; (s gen.)c. fugae C; c. sacrorum O
účastník posvátných obřadů; c. operis O
pomocník v díle; c. mortis (leti) O druh,
družka (ve) smrti; praebere se alci co
mtem nabídnouti se za průvodce; co
maitem (se) negare O účastenství ode
při; Augustum in orientem meavisse
comite Liwa TŤ že Augustus cestoval
(společně) s Livii; metať.furor sceleris
c. C; invidia gloriae c. N; culpam
poena premit c. If vinu stíhá trest v zá
pětí (v patách); — spec. průvodce k do
zoru, dozorce, vychovatel: custos
comesgue Iuli V; puero (Alexandro) c.
et custos salutis dutus Ču (o Filippovi);
2) (v plur.)průvodčí, průvod, družina:
comites magistratuum; c. praetovis dru
žina praetora ubirajícího se ke správě
provincie a p.; comites et amici Germa
neci T.

2. COMES, COMESSE, COMESSÉS atd. viz
comedo.

cometes, ae, m. [xouftnc) vlasa
tice, kometa: siďus cometes effulsit T.

Comice, adv. [comicus] komicky, žer
tovně: res tragicas paene c. tractare Ú.

comicus, a, um [xwtixóc) veselo
herní, komický: počta c. Č básník,
skladatel veseloher; c. res JH látka na
veselohru; c. adulescens C mladik z kusu
veseloherního, z veselohry; comici stulťi
senes Č pošetilí starci v komedii; Davus
c. H Davus v komedii (z komedie).

COMINUS, viz comminus.
comiS, e [zastar. cosmis| veselý, pří

větivý, roztomilý, laskavý, vlíd
ný, úslužný: comis et humanus C; hře
tdi c. et urbanus videtur IH. veselý
a vtipný společník; dominus c. Ú; guis
C. Laelio comior? ČC kdo vlídnější nad
Laelia; tngentum come N; c. tn uxo
*em H něžný k choti; c. erga algm C;
c. alet T; c. oratio, c. sermo T; c.
congressus 1I' vlídné obcování; c. via Ť
vlídný způsob; comi hospitio acetpi [L
vlídně býti pohoštěn; (básn.) poťest comis
(ace.pl.) garrire libellos F veselé kusy
(slovní hřičkam. comoedias) povídati (podle
jin. výkladu COMnom. 8g. půvabně).

comissabundus (comisabundus)a, um
[comissor)hodokvasný, hýřivý, toula
licí 8e u veselém průvodu.
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comissátio, onts, f. [comissor] hý
ření, pitka, hody (8 rozpustilou zába
vou: tancem, hudbou, veselým průvodem
po ulicích).

comissator, Orts, m. [comissor] piják,
hýřil.

COMISSOr (comisov), dvi, útus sum
[xcoudče] blouznivě (dobrodružně) tě
ka ti (choditi), zvl. po pitce a hodokvasu,
hýřiti; po pitce u veselém průvodu po
ulicích se ubirati, uchýliti se opět k jed
nomu z hodovníkův a pokračovati v pitce:
comissatum tre ad algm L.

comitas, dťis, f. [comis) veselost;
vlídnost, přívětivost, roztomilost,
laskavost, zdvořilost,úslužnost: c. epu
lantium Ču; erat in tllo viíro comti
tate condita gravitas C měldo sebe
vážnost mírněnou přivětivosti; c. invi
tandi L laskavé zvaní; c. sermonis C
vlídná řeč; c. senatus L úslužnost; co
mitate guadam curandi provinciam te
nuit T vlídnou jakousi správou provincii
udržel; c. tn socios T.

comitatus, %s, m. [comitor] 1) abstr.
průvod: c. clarisstmorum virorum Ú;
comitatu eguitum XXX ad mare per
vemit Čs v průvodu.. .; metať.čanto vir
tutum comitatu opus est C; 2) konkr.
průvod; průvodčí, družina, společnost;
komonstvo(císařovo): ancellarum pue
rovumgue c. C; gradis ipse c. habet T';
Allobrogum comitatůs S průvod Allo
brogů (t.j. Allobrogové i jejich družina);
c. tmperatoris; ©. principis; memoria
Neronianí comitaťůs T.

comiter, adv. [comis) vesele, s veselou
tváří, přívětivě, laskavě, vlídně,
ochotně, úslužně: c. convivium cele
brant L v dobré míře (8 chuti) účastní
se hostiny; cum tn convtvio c. et tucunde
fuisses Č v dobré míře a veselé náladě;
cum senibus graviter, cum iuventute
comiter vivere C; c. appellare algm T;
guia Augustus c. interfuisset (specta
culo) T' vlídně se účastnil; c. adminis
trare provinciam T vlídně (lidumilně,
humanně) spravovati provincii.

comitiális, e [comřtia) vztahující se
ke komitiim, sněmovní: c. dies Č den
sněmovní, den voleb; mensis c. C (= le
den); biduo excepto comitiali Čs vyjma
dva dny sněmovní (t j. 3. a 4. leden)
c. morbus T' padoucnice (poněvadž, byl-li
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někdo při sněmovánií zachvácen touto ne
mocí, komitie se přerušily).

comitiatus, čs, m. [comitia]) shro
máždění národa v komitiich: c. maxt
mus Č (= komitie centuriátní).

Comilium, 2, [com-co) 1) misto
ke shromáždění národa v Římě, shro
máždiště, sněmiště. Comitiumdru
žilo se ksev.-vých. části fora římského;
metaf.Spartae in comitio N (= epho
véěum) úřadovna eforů; 2) (v plur.) cemi
tia, ořum, n. shromáždění národa, sněm,
sněmování, komitie; (v už ím smysle)sně
mování, sněm volební, volby. Rozezná
vaji se c. curtata, centuriata, tributa
dle způsobu hlasování po kuriích, centu
vjích a tribuích; c. consulum L; c. consu
čaria T sněm k volbě konsulů, volby kon
sulů v komitiich (centuriátních); c. driĎu
norum militum L; c. hadere L 3němo
vati; c. eďicere, indicere ČL. ohlásiti,
položiti; c. fiunt vegi creando L; eten
tus comitiorum L výsledek sněmování
volebního, výsledek hlasování; victoriae
comitiorum L vítězství při volbách.

comito [comes) are, avi, dtum (básn.
a pozd.)býti průvodcem někomu,provázeti:
guia non comitavit Ulixen O; nostros
comitate gradus O; magna comitante
catervá O an ji velký zástup provázel,
jsouc provázena velkým zástupem. Často
part. perf.pass. comitatus, (O,Um: natadum
tirba comitata (nupta) O; ipse uno gra
dituv comitatus Achate V; (adjekt.) guodď
ex urde parum c. exierit C 8 malou
družinou vykročil; dene c. C; uno puero
comitatior Č jenž má průvod 0 jednoho
chlapce četnější. Ilavně v prose deponens C0
mitor, dve, dtus sum A) alam provázeti
někoho, býti průvodcem: člle metwm comi
tatus iter V jenž mne na mé cestě pro
vázel; b) provázeti k hrobu: elatus est
comitantibus omnibus ĎdonisN za účas
tenství všech dobrých; ©) alei n. alci rei
družiti 8€ někomu, tovaryšiti 86 k někomu
(s něčim):tardis mentibus vivtus non fa
cile comitatur C.

com-(con-jmaculo, are, dvž,
poskvrňovati, potřisňovati: manůs
sanguine c. V; altaria T“ metaf. c. se
cin Lugurtha míscendo S poskvrniti se
spolčováním s Jugurthou; Jfagitiis com
meaculatus T.

alum
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Commágěně, čs, f. sev.-vých. část
provincie Syrie. Odt.adj. Čommasenus,
a, um IKommagenský: Antiochus
C Cs.

com-(con-)manipularis, čs,m. [mant
pučus) příslušný (patřící) k témuž mani
pulu: prensare commantpularium pec
tora T vrhati se na prsa svých soudruhů,
spolubojovníků.

commeitus, čis, m. [com-meo] 1) od
cházení a přicháůzení, volné sem tam pře
cházení, styk: satis liderí commeatiis L
dosti volné styky: 2) a) meton. (t. t. voj.)
dovolení přecházeli z ležem do domova,
odpuštění (na čas) ze služby vojezské, do
volená: commeatum ďare; c. sumere;
in commeatu esse L býti na dovolené;
guč in commeatu, Syracusis remansit
C; legiones commeatibus infirmaverat
f; b) to, co přichází: doprava, do
voz, převoz (vojska, potřeb vojenských,
zvl.potravy); špižní oddělení (na pochodě),
zásobní sbor (oddil): exercitum duo
bus commeat:bus reportare Čs: algm com
meatu pvolubeve, intercludere zameziti,
překaziti dovoz; c. ffluminis L doprava
po řece; a Vespasiano commeatiis sub
veněre T; commeatůs Galliů adventan
tes intercipere T; ©) pass. co se převůží
(dováží), dovoz, (dovezen:i! špíže, potrava,
zásoby; potřeby válečné: dellum
gerentem commeatu pecuniague tuvare
C; commeatum petere Čs (odněkud) špiíži
bráti; commeatůs sudvehere I, dovážeti
obilí; commeatum maritimum aceipere
L dostati zásoby po moři; rež frumen
riae commeatusgue causa Cs.

Com-mentini, čsse (verb. defectivum)do
bře se pamatovati: algm na někoho.

commemorabilis, e [commemoro)pa
mětihodný, památný.

com-memorátio, Oonis, f. [comme
moro) uvádění na pamět; 1) připomináni
něčeho sobě, vzpominka naněco (s gen.
obj.): offictorum c. C; c. paterní hospitii
L; 2) připominání něčeho jiným, připome
nutí, zminka, památka: non tn odli
vione iacuit, sed iii assidua comme
moratione fiagitiorum omnibus fuit
C všichni připomínali, zmiňovali se stále
o jeho mrzkých skutcích; non. ctu Vi
tae tempore esse dimittendam comme
movationem noměnis nostri, sed cum
omní posteritate adaeguandam ČC že



com-memoro

nemáme památku (slávu) svého jménanechati| zaniknonti,nýbrž.vozšířitina
věky.

com-memoro, are, dvi, datum na pa
mět uváděti, připominati něco; 1) připo
minati sobě samému, vzpomínati 81
na něco, připomínati SL nězo: gudď
guogue die egerim, c. vesperi C; 2) při
pomínati jinému něco, upomínati na něco,
npozorňovati, zZmiňovati Se o něčem,

Jm avovati: (s ace.)deneftcia, amicitiumC; (s před. de) de guo commemoravě su
pr“a JV; též a nepř. ot., 8 ace. ©.inf; god com
memorem? ( (řečnickáforma praeteritio)
nač sc má 1 zmiňovali.

commendabilis, e |commendo] odpo
ručení hodný: guae conommendabilta
apuď Africanum erant I. vlastnosti,
které jej doporučovaly u Afrikana.

commendaticius, a, um [commendo]
sloužící k doporučení, doporoučecí, pří
mluvný: čabellae commendaticiae ČC
list přímluvuý.

Commendati0, onis, f. [commendo)
1) odevzdávání, svěřování: oculorum c.
C zprostředkování očí; 2) odporučení,
doporučení, přimluva: dulcisstma
c. naturae C vřele doporučující hlas pří
rody; voluptatem in prima commenda
tone ponere Č klásti rozkoš mezi prvuí
věci doporoučené přirodou; guo mator et
c. conciltavetuv ad consulatus petittonem
Hirt.; (s gen.subj.) nullí commendatione
matorum Čbeze všeho doporučenípředků;
(s gen. obj.) (ironicky) commendatitonem
ineuntis aetatis ab scelere duoit Č zlo
činem doporučil mladý svůj věk; 3) to,
co koho činí doporučena, hodnota, vý
bornost, půvab, kouzlo,vzácnost:
c. ingenit C; oris atgne orationis c. N:
c. tn vulgus Č obliba u lidu (popula
rita).

commendator, vis, m. a -frix, tri
cis, f. [commendo)dopornčitel (dopo
ručitelka), přimluvce (přimluvkyně): lex,
commendatrix virtutum (.

commendatus, a, wm(vl. part.perf.pas.
od commendo) 1) svěřený: gnuae ves
commendatior homínum memoriae? ČC
který čin deporučitelnější paměti lidstva,
hodnější, aby byl svěřen paměti, aby byl
zachován v paměti; 2) doporučený.

commendo, are, avi, tum [com
mando)1) odevzdávati, svěřovati

L.atinsko-č *ský slovník,
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(ochraně něči): (alet alam, algd) tibi se
fortunasgue commendat Ú; počtae deo
rum mimere commendati nobis esse vi
dentur (; metať.posteritati nomen alcis
c. Ču zvěčniti něčí jméno u potomstva;
2) poručenačiniti, odporučovati, do
poručovati, činiti oblíbeným: (alam
alci) candidatos c. I; ut te infimo
ordiní commendares Č abys učinil se
oblíbeným u...; c. se numeris et avte JH.

commentárioluni, č, 9. [subst.demin,
od commentarium] spisek, náčrtek.

conunentfariun (vl. adj., se. vočemen),
ti, n. = commentartus |).

commentarius (vl. adj., se.Čeder), ii, m.
[commentus od commtniscor) vl. pamětní
spis; 1) zápisek, záznam, náčrt; den
nik; protokol: disputationem in com
mentartum referre Č rozpravu zazname
nati; de alga re acctpere commentarium
L; audite decretum praetovis ex ipstus
commentario!... [tecita! C slyšte pro
tokol... Přečti jej; 2) (v plur.) písemné
ziznamy (pro pamět budoucí), paměti,
zápisky: Caesaris nostri commenta
rios rerum gestarum. —.contexwIirt.
v pamětech Caesarových jsem pokračoval;
(ojednotlivé knizepamětísing. supertore con
mentario demonstratum est Hirt.; ex
commentariis Servii Dullič dle zápisků,
dle (písemného) zařízení; volvere com
mentarios Numae L přebírati se (v. knihy
rozvinovati a čísti) v knihách, zápiscích
Numových.

commentati0, omis, f. [commentor|
zralé uvážení, rozjímání; připravo
vůní příprava (k něčemu):čota pli
losophovum vita c. movtis est Ú vozji
mání o smrti, příprava k smrti.

Comnmmenticius, a, um [commentor]
1) přemýšlením nalezený, nově nale
zcný, nový: nomina nova et c. C;
2) ideální, pomyslný: commenticia ci
vitas Dlatonis C; 8) vymyšlený, vy
bájený, smyšlený, vybásněný:ficta
et commenticia fabula C; crimen com
menticium C; res commenticia ČC.

1. commentor, dri, útus sum [vert.
fregu. od comminiscor) bedlivě přemý
šleti, přemítati o něčem,zrale uvá
žití, promyšliti něco (alad, de re): secum
futiwras měserias c. Č; de vei pudlicae
libertate c. C; = spec.konati studia, při
pravovati se, cvičiti se: commentabar

36
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declamitans Č cvičil jsem se přednášeje,
v přednášení; tn hortos Bruti commen
tandi causa venimus; complures dies
commentatus est; orationem c. na
studovati řeč; (něco promyšleného) na
črtnouti, napsati: mimosc. C.

2 commentor, oris, m. [comminis
cor) vymyslitel, vynálezce: c. uvae O
(— Bakchus).

commentum, 7, n. [vl part. perf. pass.od
comminisci) vymyšlení, výmysl; = spec.
smyšlenka, vybájení, lež: non sine
algo commento miraculi L nikoli bez
nějakého vymyšlení divu, bez vymyšle
ného zázraku, bez vybájení něčeho zázrač
ného; opiničonum commenta Č (= opt
niones fictae) přeludy ; commenta rumo
rum O (— rumores fictť) smyšlené, liché
zvěsti; commenta retexit O; part. co m
mentus viz commtniscor.

com-me0, are, dví, útum 1) scházeti
se, (často) přicházeti, docházeti;
jíti, cestovati někam: in Germaniam c.
T; ut navis ad ea furta commearet Č
aby loď přip'ulas metaf.cum per nalitem
commearent litterae T; 2) společně sem
tam choditi,přecházeti, přicházeti
a odcházeti: gud (viď) omnes com
meabant N po kteréž (silnici) všichni
chodili, vůbec se chodilo; guaďrigae tn
ter se occurrentes c. dicuntur Cu dva
čtyřspřežné vozy proti sobě jedouce na
nich (t na hradbách Babylonu) prý mo
hou jeti vedle sebe, mohou se vyhnouti:
legatos c. ultro citrogue L; inter Vetos
Romamgue nuntios c. L; libero mari
c. Ču plouti sem tam, křižovati po ši
rém moři; metaf.posse eodem Flacco in
ternuntio sermones c. T že mohou ho
vory sem tam choditi, že se může další
jednání (o věci) díti prostřednictvím té
hož Flakka; — spec. (t. t. voj.) jiti na
dovolenou: militum guosdam ex Ort
ente commeantium adscivit T.

com-(con-)mercium, z, n. [com-merT]
1) obchodování, obchod, tržba: mare ma
gnum eť tgnara lingua conmercto pro
hibebant S; milites per commercia ve
numdati T obchodemprodáni; uť guibus
nullus per commercia cultus T; usus
commerciorum T obchodní styk; (s gen.)
c. annonae L obchod obilím, obchod obil
ní; (básn.) dellt commercia Turnus sus
tulit V válečný obchod (t£j. vykoupení

2 Com-miNniIscor

zajatců) Turnus sám zrušil; dle V také Ť'
dirempta belli commercia vyjednávání
válečné (t. j. jednání o mír) že jest pře
rušeno; 2) meton. právo. obchodovati,
právo obchodu, obchodní (tržní, kup
ní): čis c. istarum rerum cum Graecis
hominibus non fuiť C oni neměli práva
koupiti ony věci; negue conubium negue
c. cuiguam esse L; *) metaf.vůb. (osobní)
styk, obcování, jednání s někým:vo
luptas nullum habet cum virtute c. C;
c. plebis L styk 8 lidem; ltnguae c. L
prostřednictví jazyka (řeči), styk jazy
kový; commercio sermonum facto
poněvadž se stalo, že spolu rozmlouvali;
adimere loguendi audiendigue c. Ť od
niti styk záležející v mluvení a poslou
chání, odníti výměnu myšlenek; sunt
nobis commercia caeli O obcování 8 ne
bešťany; sortis humanae c. T styk, který
osud lidský (mezi lidmi) působí, soucit
8 lidským osudem.

com-(con-)mercor,
(merx]skoupiti.

com-(con-)mereo, čre, už, spolu 8i
zasloužiti; = spec.(spříhanou)zaviniti
něco,proviniti 8e něčím:nocu:ť culpa
capellae: guid commeruistis oves? O
čím jste se provinily vy, ovce; poenam
c. O zasloužiti si trestu.

com-(con-)metior, z77, měnsus sum
l) vyměř ovati, odměřiti; 2) (měříc)srovnávati.

com-(con-)migro, dre, dvi, dťumpře
stěhovati se, odstěhovatise, vystěho
vati se.

com-militěs, um, m. spoluvojínové
(pochybné čtení u ÚS b. c. 2, 29, 4).

com-militium, 2ž, n. [commilesj spolu
bojovnictví, vojenské sbratření:
Chauci in c. adsciti sunt T byli při
jati za spolubojovníky.

com-milit0, onis. m. [commiles]spolu
vojín, spolubojovník: gui meusin
Cilicia miles, in Graecia commiťito

avi, Gťlus sum

fuiť Č jenž v Kilikii sloužil pode mnou,
ale v Řecku se mnou (společně) bojoval.

com-(con-)mináti0, čnis, f. [commi
nor) vyhrožování, pohrůžka, hrozba.

com-mingo, ere pomočiti, poká
leti.

com-miniscor, %, mentus sum [srov.
učvoC; memtni, mens mn-Im]) vymý
šleti, vynalézati: c. vectigalL; =



Com-minor

see. (s přihanou)Vymýšleti něco nepravého,
áti, smysliti: c. crimenex re for
tuita J.; part. perf. pass. COMMentus, a,
um smyšlený, vylhaný: sacra;fu
nera; milia commenta rumorum Ó ne
sčetné zvěsti amyšlené.

com-minor, dri, dtus sum a) (absol.)
vyhrožovati, činitivýhrůžky: armači
procurrebant comminati inter se L; hb)
(s ace. předm.) hroziti něčim, vyhrožovati ně
komu něčím: DUgNamM),ošstedtonem L; com
minanda oppugnatione algd guaerere L
pohrůžkou obléhání něco chtiti (zamý
šleti).

com-minuo, ere, už, utum (v malé
kousky) drobiti; [) rozdrobiti, roztřís
kati, rozbiti: statuam; anulum C;
scalae comminutae (sunt) S řebřík se
zlomil; ©) metaf. a) zmenšovati, umen
šovati: argenti pondus c. H; b) se
slabovati, pokořovati,zdrcovati: pes
regm c. S; tngenii víres c. Oj guem
(Viriathum) Laelius fregit et commi
nut L pokořil a zdrtil.

COM-MÍRUS, adv. [com amanus, op. emi
nus| 1) (v mluvě voj.) zblízka, muž
proti muži: gladio c. rem gerere Cs
mečem zblízka bojovati; c. pugnare Us;
c. dimicare acie L muž proti muži bo
jovati; nec eminus hastis aut com
minus gladiis uteretur C; unum com
minus ense ferit, iaculo cadit emt
nus ipse O; c. concurrere hostí O utkati
se v boji s nepřítelem; falcati c. enses V
srpovité meče pro boj zblízka; c. petere
hostem ense Ó zblízka, přímo útočiti me
čem na nepřitele; c. aggredi Oj; tre c.
jíti v (sou)boj; 2) vůb.na blízku, zblíz
ka: c. aspicere algm O; viso c. arma
torum agmine T'; monstrata c. captivi
tate — (ů čyvvěev dováoaůvy) T nka
zujíce na blízkou porobu: non c. Afeso
potamiam, sed flexu Armeniam petivit
T neodebral se do Mesopotamie, která
byla na blízku. ...3 (básn) c. (= sua
manu arva inseguč W vlastní. rukou
neustále (bedlivě) vzdělávati pole.

com-(con-)misceo, čre, miscuř, mix
tum smísiti, smichati něco s něčím(alad
Cum re n. 8 pouh. abl.): numeouam teme
ritas cum sepientia commiscetur Ú;
frusta commixta mero V; commixta
(Volcano) favilla V smíšený (s ohněm)
popel; commixti corpore (smíšení s tě

24) coi-(con-)mitt0

lesem národa) sudsident Tencri V; fu
mus in cuw'as commixtus V dým, jenž
se vmisil do vzdušin, dým zmizelý (roz
plynulý) ve vzdušinách; clamor commix
tus V křik zmatený; Swvtus Italo com
mixtus sanguine V Silvius smíšený z krve
italské, povstalý smišením (matka jeho
pocházela z Italie).

Ccommiseratio, onis, F. [conmiseror]
lítost, smilování,útrpnost, vzbuzo
vání útrpnosti, soustrasti (o řečníku):
c. alcis s někým.

com-miserov, €r7, tus sum společně
n. prudceželeti, litovati: fortunam
Graeciae N3 cum c. coeperit C když
počal vzbuzovati útrpnost (o řečníku),

Commissum, 7, 7. (vl. part. perf. pass. od
committo) 1) předsevzetí, podniknuti,
podnik: čemere c. I pošetilý podnik; —
spec. (s příhanou) hříšný podnik, dopuštění
Se něčeho,provinění, přečin, (pro)vina:
c. audacius C; turpe c. IH; poená com
missa luetis V; 2) věc svéřená, svěřené
tajemství: commissacelare N; tegere
H; tueri O; tacere; prodere H.

Conmmissura, ae, f. [commětto) zapuš
tění jedné věci v jinou, spojení, spojka,
vazba, spára: commissurae mirabiles
osstum C.

com-(con-)mitt0, ere, mist, missum
divati dohromady k sobě (do sebe); 1)
spojovati, slučovati,svazovati: crura
in unum commissa (= coniuncta) O
v jedno srostlé; commissa covpore toto
O tulic se celým tělem; moenia c. O
spojovati hradby, vystavěti, zbudovati je;
nondum commissum opus Ču dílo dosud
neukončené; (s dat.) gua naris fronti
comměttitur Ó kde se spojnje nos s če
lem; gua vir eguo commissus erat Ó
kde muž (člověk) byl srostlý s podobou
koňskou; delphinum caudas utero (dat.)
commissa luporum V spojeny (srostlé)
majic s vlčim břichem chvosty delfinů
(o Skylle); Taurus committitu“ Čau
caso Cu Taurus spojuje se (souvisí) s Kav
kazem; = spec.sváděti k boji (k po
tyčce): captivum cum electopopularium
suorum committunt Ť' postaví proti sobě
(do boje); tnfirmas legiones hostibus c.
non audebat Čs vydati na ránu; (básn.)
c. manum Teucris V utkati se bojem
s Teukry; 2) (svedením dohromady) po
činati: proelium (pugnam) c. počinati,

16*
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sváděti boj, důvati se (pouštěti se) v boj,
sraziti se (s kým): pugnam c. cnestu V
pouštěti se v zápas řemením; c. certa
men L; bellum c. L; sermonem c. O
začíti rozhovor; longo intervallo tudi
cčum hoc primum committitur Č soud
(přeličení) se zahajuje, se koná; tuba
comn(ssos canté Iulos V trouba ohlašuje
zahájení (začátek) her; 3) a) počínati
skutek nedovolený, dopouštěti 8€ něčeho,
spůchati něco,prohřešiti se, proviniti se
něčím,Zaviniti něco: (absol.) cem veri semile
erit aligunem commisisse C že někdo se
provinil; c. contra legem Č jednati proti
zákonně, (8 ace.) c. scelus;: maleficie“ fa
cinus; coninissa piacula V spáchané
zločiny; negue commissum a se (se. uic
guam esse, guare timeret Čs že se ni
čeho nedopustil, proč by se měl obávati;
b) (suť) zaviniti, dopustiti, připus
titi, býti příčinou, dáti podnět: ne com
mitteret, ut locus nomen caperet Cs;
committendum non putabat, uť dicí pos
set Cs; (básn. s inf.) committit repelli O;
c) propadati (trestu, pokutě): poenam
octupli c. U; multam c. Čs (pass.) při
padati (zástavou) někomu:Řereďitas Ve
nert commissa est C; 4) přepouštěti s dů
Věrou někomuněco,svěřiti, odevzdati,
poručiti, přenechati: collum tonsově c.
C; sulcis semína c. O: c. pelago ratem
H: commissae habenne Ó svěřené otěže
(Fašthontovi); crus lagueis c. O strčiti
nohu v oka; rem proelio c. Čs oddati
věc na boj; ce.funera primae pugnae V
zasvětiti mrtvoly prvnímu boji; calaves
comměssíjidibus zleoltae puellue Il žiry
lásky svěřené loutně aiolské dívky (t. j.
Sapfy), opěvané od...; senatus et com
mísit, uť videret, ne guid detrimenti
res puůlica caperet ČC senát mu svěřil,
nařídil, aby. .; se c. alci, alcis fidet
svěřiti se ochraně něčí, dáti se v ochranu
někoho; se darbavis c. Cs svěřiti se, osmě
Jiti se, odvážiti se mezi harbary; c. se
aeguo loco hostí L měřiti se s nepřite
lem (čeliti nepříteli) na rovině; negue
vero se populo solum, sed etium senatui
commisit C nesvěřil se toliko lidu, od
vážil se netoliko mezi lid, ale i do Sc

nátuj ecgnis se theatro populogue Io
mano commiserit C; se (n conclave c. Č
pustiti se, odvážiti se do ložnice; in po
puli conspectum uo ore v0s. commist

4 ceininodo

stis? ČCpřed národ předstoupiti, národu
se ukázati s jakou tváří jste se odvá
žili; c. se civilibus fluctibus N svěřit
se vlnám, pouštěti se v proudy veřejnéhu
života; se mortis periculo c. C vydávat
se v šane nebczpečenství smrti; = (absol.)
míti důvěru v koho, důvěřovati komu
(alet): cuč denigue commisil? C; kaec cum
sctrem, commisi tamen lleto C; ventis
committendum existimabat Čs.

Commius, čz, m. náčelník Atrcba
tův Cs.

commode, adv. [commodus] 8 mírou;
1) příměrně, přiměřeně, připadně, ná
ležitě, vhodně, obratně: facete et c.
algd dicere C; causa c. dicitur C hů
jení vhodně (obratně) se vede; satis c.
laudare Ú; commodius rem puůdlicam
administrare Cs; 2) obratně, krásně:

c. saltare N; c. verdbafacere N něřečniti; perficere rem commodius ČC: 3)
pohodlně, bez obtíží (nesnází), snadně:
non satis c. pugnare Cs; minus c. Us
méně pohodlně, jen stěží; commoďius
(pohodlněji, bezstarostněji) gwam ťu vivo

4) zdvořile, laskavě: facis c., guod
C jest laskavé od tebe, že

commoditas, atis, f. [commodus] co
jest s mírou; 1) přiměřenost, přihod
nost, připadnost; pravá míra: non
sutis commodďedrcere possum, nam com
moditatí ingenčum est impedimento Č
neboť přiměřenému výkladu mé (malé,
nadání jest na závadu; 2) pohodlnost,
příjemnost; výhoda, výhodnost, pro
spěch, prospěšnost: vitae c. tucundi
tasgue C; plurimas et maximas com
moditates amicitia continet C; ©. ttt
neris L pohodlná cesta.

conunode, are, čivi, tum [commodďus]
vl vhod upravovati; a) c. alct činiti ně
komu něco k libosti, činiti po vůli,
zavděčovati se: at publice commo
dastí Č ohci jsi se zavděčil; hh) c. alci
algd půjčiti, zapůjčiti; propůjčili:
přepustiti, dopřáti: haec a fortuna
donata, cetera a fortuna commo
data esse videntur C; nomen suum
alci ad translationem criminis c. C;
alcí mw'em c. IIO sluchu propůjčiti; ex
tllis (čuvenibus)testis falsos c. S zujch
křivé svědky předváděl, je propůjčoval
ke křivým svědectvím; reč publicae tem
pus c. L dopřáti obci času; parvis pec
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catis veniam, magnís severitatem c. T
malým pokleskům dopřáti odpuštění, od
pustiti, velké přísně trestati.

1. commodum, adv. [adv. ace. neutr. od
commodus| právě: c. «iscesseras heri,
cum Trebatius venit Ú.

2 commodum, 7, n. [isol. subst. neutr.
od commodďus)| vl. to, co jest 8 mírou,

příměrnost; 1) pohodli, pohodlnost:
naves sw commodi causa (pro své po
hodli) facere Čs; +. alcis expectare Ú
čekati na dobu někomu pohodlnouj ex
commordopugnam facere S svésti hoj,
Jak mu jest vhod, jak se mu hodi, 2)
meton. poskytnuté pohodlí: a) výhoda,
prospěch, (osobní) zájem, zisk, uži
tek: suť commodi causiů nocere alteri
C; contra valetudinis commodum ČC
proti prospěchu, na škodu svého zdraví;

rei pudlicae commodis servire Ú hověti
zájmům obce; ret familtavris commoda
Cs vlastní výhody: commoda vitae (;
commodo vet pudlicae facere Čs s pro
spěchem, beze škody, bez ublížení obci;
guantum per c. ret publicae ftert pos
set L; in pnůlicu commoda peccem JI
prohřešil bych se proti prospěchu (blahu)
obce; amicitias intmicitiasgue non ex
re, sed ex commodo aestumare S ceniti
ne dle (vnitřní) hodnoty, nýbrž dle (ze
vnějšího) prospěchu (dle výhody); hoc
commodi est ČC(při tom) jest ta výhoda,
to dobré; referre omnia aď sttum c.
při všem hleděti jen k užitku svému;
militlis commoda ad senatum vetcere T
výhody vojska odkazovati na senát; h)
přednost, výsada: měličibus commoda
dare O; trilunatiis (militum) commoda
C; ©)(= commodatum) piedmět na čas)
půjčený: forum commodis hospitum,
non furvtis nocentitum ornare Ú.

commodus, a, um [com-moďus| (jsoucí)
8 mírou; 1) přiměřený, případný, nále
žitý; vhodný, příhodný: valetudo minus
commoda Čs; tribus míscentur cyathis
pocula commodis (adj. místo adv.) /Ť třemi
cyathy (vína) mísí se pohůry přiměřeně;
intervalla humane commoda AHvzdále
nosti lidsky přiměřené, ne prživě velké;
(s dat.) omnia commoda curationi L vše
léčení jest příznivé; 2) a) dobrý, vý
hodný, prospěšný: commodorem
(= meliorem) tm statum pervenire Čs;
commodisstmum (== optimum) viísumest

5 commotus.

Cs; commodnum est jest s výhodou, S pro
spěchem (s inf., s ace. c. inf.); hb)pohodlný,
snadný: commodioreve frumentaria
uti Čs. pohodlněji zásobovati se obilím;
commodum anní tempus Či c. tratec
tus Cs; commodius tter 1.3 ad vus com
moddtove čiudicto psvvenive 3) (o 080báck)o přívětivý,vlídný,ochotný,
úslužný: Aproncus. aliis Únlouma
nus, tstí uni commodus videtur ČC;
milé conmmodus une JÍ sobě jedinému
úslužný, t.j. dbalý pouze svého prospěchu;
mores commodi Č laskavá (vlídní) po
vaha; donarem pateras c. meis sodalt
bus JH daroval bych ochotně misky (obět
ni) svým druhům; (tamůus) c. et patiens
spondeos recepit IT povolně a trpělivě,

com-molior, 777 uváděti v pohyb,
podnikati: (obr.) dolum c. užiti lsti.

commonefacio, ere,féci, factum, pass.
commonef10, fieri, factus sum [com
moneo a facio) důtklivě upominati,
připomíinati: pamatovati kohonač:
(s ace. věci) C. čstius praeturam C; (alam
alcis rei) Uuť guemane extulerat, c. (inf.
hist.) Deneficii suť 93 sceleris et crudeli
tatis commonefieri C býti upamatován
na... příjíti na pamět někomu; (častěji
následuje če. c. Inf., nepřimí ot. n. věta žádací)
olčíeum commonefactunt, ut utatuv tnsti
tuto suo U.

CON-MONCO,čre, u7, tum (= con
monefacto) algm alcis rei, de alija re; ale ace.
pron. neutr.: Ouod mos lex commonet C.

COM-ONSÉKO,re, čiví, tum přesně,
zřetelně ukazovati, označovati: c. ati
rum alci C.

connnorati0, onis, f. |commoror]pro
dlévání.

COM-IMOTDOr,Ari, Gus sum meškati,
zdržovati se, prodlévati: dlilo, dum
se uxor comparat, commoratus est C;
commorandi natura deversorium nobis,
non habitandi dedit C hospoda, útulek
k (delšímu) pobytu (pobytí), nikoli k trva
lému bydlení; c. apud algm diutissitme Ú.

commoti0, ons, f. [commoveo)1) po
hyb; 2) metať. pohnutí (mysli), rozčilení,
vzrnšení: c. aněmi Č vášeň.

CONMROÚIUN,a, UM ad). (vl. part. porf. pass.
od commoveo)prudce pohnutý; prud
ký, ohnivý, podrážděný, rozčilený
vášnivý: genus (dicendi) commotim in
agendo C; ipsa Agrippina paulo com
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motior (tngemno)T; non vultu alienatus,
non verbis commottor T,

cCom-move0, ére, mori, motum 1) uvá
děti v pohyb, hýbati, pohybovati: C.
castra ex loco L hnonti táborem, důti
se na pochod; c. actem L hnonti voj
skem; magnitudo belli Graeciae guogue
arma commoverat Ču pohnula brannou
mocí také Řecka; hostem c. L pohnonti
nepřitele k ústupu; columnas c. Č odkli
diti, odvézti; avis commevet alas V; cer
vum commověre canes V vyplašili; com
moto stmul omniutm aere alieno I' po
něvadž současně hnuto bylo všemi dluhy,
dluhy všech najednou byly vypověděny;
c. sacra V hnouti posvátným nářadím
(při slavnosti Bakchově), vynášeti (z chrá
mn) posvátné nářadí, Ň j. počinati slav
nost; (refex.) com.movervese non sunt aust
CN sebou hnouti; religiones ipsae se
commosse videntur ČCsamy posvátnosti,
posvátná mista, zdá se, že se pohnula
(jako k boji); domo se non c. C nehnouti
se z domu; 82)metaf. a) pohnouti, po
vzbuditi k něčemu: hoc nuntio (his re

bus) ovmobts usgue e0 commotus est,ut... C;h) prudce polnouti někým, roz
ilováti, znepokojovati, lekati,
děsiti; kormontiti: commoveoranimo et
toto corpore pevhorvesco C; Aletellus tanta
diligentia fuit, ut unčusnominis litura
se commotum esse dixerit Ú že jest ve
starostech, že mu dělá starost; sendatus
commotus perturbatusgue discedit C
v největším rozechvění (rozčilení). Často
part. perf. pass. COMMOotus, a, um (jsa,
byv) pohnut, dojat, zkormoucen; pole
kán, zaražen; znepokojen, rozkvašen,
vznětlivý; postrašen, zděšen; ©) dojí
mati něhoho, pohnouti někým (v mysli):
guae causa Opptanici mentem maxime
commovebat ČC; multitudo misericordidcommotaC;populuslacrimis| [unti
commotvsČ; d) pobuřovati, popou.
zeti, drážditi, vzbuzovati nevoli, nevolí
naplňovati: anim tudicum tmpudentiů
defenstonis commoventur Čj; gut me
commovit (= commovezit), ftebit FHkdo
ume z klidu vyruší, podráždi...; com
motus habebitm“ II bule pokládán za
pomatenchu (ma rozmmu); commota mens
H pomstevost (mysli); e) působiti, tro
pi.* něco.vzbuzovati (cit, náladu): du
m-ilsum auť bellum © C zíropiti válku;
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dolorem c. C; lacrimas c. Ču;
cčonem c. Ú.

cemimiine, 2s, %. [subst. isol. od. com
munis] 1) věc obecná, statek obecný:
privatus illiís census erat brevis, c. ma
gnum I; de conommuniin privatam do
mum sevocare ÚČ; communia laudas H
chválíš veřejná místa, veřejnost; 2) ohec
(„kommnna“): c. Siailiae C; c. Creten
stum Új c. gentis Pelasyae O spojeni
moc. Často adv. in Counnniine:(== cemmu
něter) a) pro obecné dobro, ke spo
lečnému(užitku) prospěchu: ex nostro
nonnilal v. c. contulimus Ú; guod 4. c.
conducat, proferre T; ut( princeps) do
mestica curů vacuus i. c. consulat T;
b) všeobecně, celkem, vůbec: Žaec 1.
c. de omnium Germanorum orůgine ac
cepimus T; ©) společně, dohromady:
i. c. nom consulunt T; č. c. Suebi vo
centur T; honores 1. c. vocare L uči
niti úřady společnými (patriciům i ple
bejům); tarda sunt, guae 1. c. expostu
lantur T co se žádá pro všecky, vše
obecné požadavky; Žaec 4. c., ceterum
timore occulto T toto obecně,veřejně...
in COMmmůin1:cetera i. c. stita sunt T
ostatní věci máte s námi společně, máte
zároveň 8 námi; čidertatem 1. c. ponere
I' položiti svobodu za věc všem spo
lečnon.

comminicatio, ons, f. [commumnico]
vespolné účastnění; sdělení, sdilení,
udělení: c. sermonis ČC rozmluva; lar
gitio et c. civitatis C udělení práva
občanského; societas et c. utilitatum C
sdělování vzájemných prospěchů, sdílení
se o vzájemné prospěchy.

communico, are, avi, tum (denon.
communicor IL 4,24, 2) | trans. (aliguid cum
algo) činiti něco společným; 1) (dávajíc)
účastna Činiti někohoněčeho,sdileti se
s někým 0 něco, svěřovati Se někomu 8 něčím:

praemium (gloriam) cum algo c. Ús
rozděliti se o odměnu (slávu) as někým;
pecunias cum dotibus c. Čs jmění (své)
sloučiti s věnem, přidati k věnuj cat
sam cum Chrysogono c. C věc svou
s Chrysogonem (t j. s věcí Chrysogono
vou) spojovati (sdružovati); consilta cim
finitimis c. Čs se záměry se svěřiti, zá
néry své sousedům oznámiti, o záměrech
simlouvati se se sousedy; rationes dĎelli
gerendi c. Čs smluviti se 8 někým o způ

SST
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sobu válčení; cum de socřetate multa
inte+ se communicarent Č když společně
se radili; Tydrdes mecum sua commu
nicat acta O mne účastna činí, bere za
účastníka svých činů; commumicato con
stlio Čs společně se uradice; (s dat. osoby)
uděliti, dopřáti: neue (his) honos
uilus communicatur Čs; (his) victus
communicatur; 2) (přijimajic) něco 8 ně
kým společně nésti, děliti 8€ s někýmoč:
gu velint cumpericulis nostris sua com
municare Ú; res adversas c. C; labores
et diserimina, mox gloriam c. T; II in
trans. C. eum algo, de alga re Společně 8 ně
kým raditi 8e, smlouvatise, rokovati
společně s někým: Člaudtum tecum com
municasse dicis C; guibuscum communt
care de maxtmis rebus consueverat Čs;
ille cum Cotta communicat, ut pugnů
excederet Cs.

1. com-miinio (commoento), řre, zvě/t7),
tum [srov.moenia] 1) silně opevňovati,
ohrazovati: locum L; loca castellis
tdonea c. N3 (s prolept. předm.)castella c. Cs
založiti pevnůstky; castra c. (= muntta
castra ponere) Čs Ť' rozbiti, zřiditi pevný
tábor; Ž) metať.ntvrzovati, upevňo
vati: auctoritatem C; ius C; causam
testimoniis c. Č.

2. com-můini0, ončs, f. [communis]
pospolitost, společenství: c. paric
tum T společné zdi; c. sanguinis C
krevní příbuzenství; c. deneficiorum; c.
legis; c. iuris C.

com-miinis, e [srov.Zm-munis, munia]
(jako příslušník obce) zavázaný k stej
ným povinnostem; 1) společný, pospo
litý, obecný: sunt guaedam in te sin
gularia, guaedam tili cum multis
communta Čj; non proprium senec
tutis est vittum, sed commune valetu
dinis Č; laudem conferre pottus in me
dtum guam ex communt ad se trahere
L činiti slávu spiše společnou, než 8po
lečnou si osobovati; communia proprie
dicere FI látku rázu obecného předsta
viti (zpracovati) zvláště (individuálně) :;
c. aerartum N spolková pokladna; c.
classis Graeciae N společné, spojené
loďstvo; communes lideri; c. legatio Čs;
commune ius gentium právo všem ná
rodům obecně; c. consensus Čs všeobecný
souhlas; res c. Čs společná záležitost,
obecný prespěch; communia loca Č ve
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řejná místa; lori. communes Č místa
obecná, myšlenky obecné (v řečnictví a
filosotii); c. sensus JH slušně (taktní)
chování se ve společenském styku, zdravý
rozum; vita c. C život obecný (jaký
mezi lidmi jest); homo vitae c. tgnarus
C člověk neznalý způsobů v obcování
společenském ; (s dat.) commune viťium
magns parvisgue civitatibus N3 re
gnum fuit regibus commune L králové
vládli společně; (s gen.) amicorum com
munia esse omnia C; (cum s ablat.) i/la
communia tmperatoribus cum militibus
IV; hoc mihi est cum illo commune v této
věci 8 oním mám účastenství společné;
3) (0 osobách) vlídný (ke každému),
laskavý, blahosklonný: gnem existimas
fuisse Catone communiorem? Č; amicus
simplex et c. C; Cyrum communem
fuisse er ga Lysandrun ČC;communis
infimis (dat.) NVlaskavý k nejnižším.

commiinitas, tis, f. [communis] 1)
společenství, společnost: aleť com
munitate tunctum esse C; c. vitae C
společné spolužití; soctetas et c. generis
humani C; 2) (subjektivně)a) smysl pro
obecnost, pro (lidské) společenství:

aaa, guae ex commnunitateducuntur; b) vlídnost, laskavost, laskavá
povaha, blahosklonnost.

commůniter, adv.[communis] a) spo
lečně: vebus c. gestis cum patre tri
umphavit Č; ira urit c. utrumaue H
oba dva, jednoho právě tak jako druhého;
c. omnes O vesměs všichni; b) vůbec,
všeobecně: guae c. de ipso studio lo
cutus sum Č (opakproprie zvláště).

Com-murmuror, 77, dťus sum rep
tati: secum ipse C sám u sebe, pro
sebe.

com-miitabilis, e [commuto) změni
telný, měnlivý, měnivý: res publica;
ratio vitae (.

com-mutáatio, onis, f. [commuto) změ
na, proměna, obrat: c. rerum převrat
okolnosti; c. fortunae Cs; omnibus to
luntatum commutationem afferre Cs změ
niti vůli všech; crebrae commutationes
aestuum Čs časté střídání se přilivu a
odlivu (mořského); c. caeli C změna,
obrat počasí; commutationes temporum
guadripertitae Ú změny čtyř ročních
počas:.
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com-miit0, are, čví, čiťum 1) (zcela)
změniti: commutavi změniti se:
constlium c. Čs; iter c. Čs; belli rati
onem c. Cs; tabulas publicas c. Ú; im
dictum c. Č porušiti (zfalšovati) udání,
výpověď; commutato tempore Čs když
se okolnosti změnily; commutatů for
tund Čs když se štěstí obrátilo; 2) smí
niti, vyměniti (něcoza něco): captivos
c. C; ut cum patriae caritate constan
tiae gloriam connnutavet C (s pouhýmau.)
veligionem pecunia c. C prodati za ...3
studium belli gerendi agvicniturá c. Čs
vyměniti válčivost za rolničtví.

COMO, ere, compsi, comptum [co-emo
s-birati] (sbirajic) pořádati, upravovati:
česati; vůb. zdobiti; zvl. ozdobně plésti
vlasy: c. capillos C; compta puella co
mas Ó vlas majic ozdobený; munera,
guwbus nova nupta comatur T jimiž by
se zdobila snoubenka; comptus vizzvláště,

comoedia, ae, f. [xotodia) veselo
hra, komedie.

comoetdus, 7, m
ký herec, komik.

com-paCiscor (compeciscor), T,pactus
(pectus) sum uzavírati smlouvn s někým,
smlouvati něco, umlouvati Se o něčem: (pass.
v abl. abs.)com pacto (compecto) jak bylo
smluveno, podle úmluvy: compecto cum
matre Dostaris consilium cepit Ú; ut
veri stmiltus sit compecto eam rem ac
tam L.

compactio, čnis, f. [compingo])slo
žení, sklad: c. dguaedam mem)hrorum

com-(con-)piges, zs, [com.pingo]
1) spojení, sroubeni, vazba, svor:
lapidum c. O; scntorum c. T (— tes
tudo) spojené štíty; sagorum c. Ť ka
menné sroubení; curva compagibus al
vus V břicho vazbou zakřivené, sklenuté,
vyduté; compages avtae V závory pevně
(těsně) přiléhající (přilehlé); laxis com
pagibus laterum V ježto vazba boků
(lodních) se uvolnila ...; 2) (uměle spo
jená) stavba: dum sumus čnelusů (n.his
corporis conpagibus C v tomto tělesném
ústrojí; Aaec compages (organismus stát
ní) disciplinít coaluit T.

compago, čnís, f. [compingo) spo
Jení, sloučení: c. cerae

com-par, paris, adj. Úplně stejný,
jednostejný, rovný (ve vzájemném
poměru): čď c. conubium fore L; funus

med.

[xoucweóc) komic

248 comparo

morti c. L; subst.m. f. druh (družka),soudruh,tovaryš:o miacomparis
aegtare FH.

comparabilis, e |[2.
rovnatelný.

comparati0, Gnrs,f. I [odI. comparo
chystati| a) uchystiní, připravení, při

prava, vystrojení: tempus ad comparationem belli contulit; c. venení L; b)

opatření, zjedníní nonplacet c. mihi
testium Ú; IT [od2. comparo srovnávati|
srovnávání; a) postavení proti. sobě,
spor (kollise): potest eorum incidere c.,
de duobus honestis utrum sit honestius
C; utěilitatum c. C; h) sestavení, srov
nání, přirovnání: guas (sarcinasvt
ltoves) tm comparatione meliorum ava
ritta contempserat Cu u srovnání s lep
šimi; c. militum fit L vojinové jsou
srovnávání (mezi sebou); guae habent
comparationem Č co lze srovnati; com
paretione deterrima sidi gloriam guae
stvisse TŤ' ze srovnání s nejhorším (vla
dařem) že hledal slávy; ©) narovnání

comparo) při

o něco,úmluva, dahodnuti: Afanlio pro
vincia. sine serte, sine. compavatione
data L.

comparativus, a, um [2. comparoj
přirovnávací: čudicatioC.

ND U grammatiků(gra us) comparatt
vus stupeň přirovnávací, komparativ.

com-(con-)páreo, čre,píruř, — (úpl
ně) objevovati se, ukazovati se, vy
skytovati se; býti tu, býti po ruce:
cum subito solo odseurato non compa
vučsset Romulus Č zmizel (s pohledu);
nec auctor nec causa terrovis conpa
vnět L; servi, gui non comparebant (;
dona comparere omnia Č že všecky dary
jsou tu; (4aec) a natura inchoata com
parent C je zjevno, že...; tn guwbus
(ččdris) multa diligentia comparet N
jeví se, jest pátrna; non comparens pars
O scházejicí část (těla).

1. comparo, čre, dvi, tum [com a
paro chystati, strojiti] 1) chystati (přichystati,| uchystati),| připravovati,
hotoviti, pořizovati, opatřovati: ad
ducit homines et eis arma comparat C;
guae curando vulnert opus sunt, com
parat L opatřuje, shání; classem c. N
vystrojiti, vypraviti loďstvo; ďdomiciltum
c. L zaopatřiti si obydlí; Žis rebus com
naratis Us po těchto opatřeních, těmito
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opatřeními (přípravami); annus hibernus
iměres nivesgne comparat I zimni doba
připravuje, přivádí, přináší lijavce a me
telice (sněhové vánice); — spec. «) (lidi)
opatřovati,sbirati, zjednávati, získati:
milites c. L; exercitum c. C; auxilia
c. Cs; aceusatores c. pecuntčů0; tribu
nos ad intercessionem c. L ziskati; [£)
(absol.)Činiti (konati) přípravy, činiti
opatření, chystati se: dare tempus ad
comparandum N k přípravám: spatínm
comparandi ČC; %) vellex.připravovati se,
strojiti se, chystati se k
dum se uxor comparat C zatim co se
choť chystala (k odchodu); c. se aď iter
L; se c. ad omnes casus Čs býti piji
praven (odhodlán) na všecky případy;
o) (k potřebě)zjednávati, opatřovati:
rem frumentariam c. Čs opatřovati obilí,
zásobovati se potravou; facultates c. Cs
nabýti prostředků (peněz); factionem c.
N utvořiti si strann; anctoritatem sebi
c. Čs získati si vážnost, dojiti vážnosti;
gloviam ex bellicis vebus c. Čs 2) při
pravovati, chystati něco,připravovati
se, chystati se, strojiti 8e k uččemu:čer

N chystati se (strojiti se) na cestu;
fugam c. Ús zamýšleti útěk, hotoviti se
k útěku; dellum c. konati přípravy k vál
ce, chystati se k válce; onterttum ret
publicae c. Č připravovati zkázu obce;
incendtum erat comparatum N oheň byl
založen; insidias c. ČC; dolum c. L ma
strojiti lest; (básn. s inf.) st guis urere
tecta compareť O chystá-li se zapáliti...;
3) zaříditi (zříditi), uspořádati, upra
viti: more matorum comparatum est
C jest ustanoveno (zařízeno), jest zůsa
dou; Aoc tniguisstme comparatum est,
auod...Č.

2. comparo, are, dvi, dtum [com
par) vl. pářiti, po dvou sestavovati; 1)
stavěti k sobě (dva), přiváděti k sobě:
priore item consulatu inter se compa
ratě L byvše také v dřívějším konsulátu
k sobě (pospolu) postaveni, t£ j. byvše
také kollegové za konsulátu dřívějšího; =
spce.postaviti proti sobě (k zápasu):
Seipio et Ilannibal velut ad extremum
certamen compavati duces L; vinctus
pater oranli filto compavatur 1: 2)
metaf.a) sestavovati srovnávajíc, srov
návati přirovnávati
někoho k někomu (algm Cum algo D. 8 dat.):

něčemu:

někoho s někým,
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cem. meum. factum cum tun cemparo
C; egui fortis et victoris senectuti com
parat suam Čj ves inter se c. Cj ©.
tmperatores forma ac decore (abl. limit.)
corporis T; bh)srovnávajic klůásti na
roveň, klásti po bok, rovnaáti někoho
někomu:nudlius constilium non modo an
telatum, sed ne comparatum gut
dem est N; gnae victoria cum dlara
thonto possit comparari tropaeo N;
exercitus exevcitiu comparavi poterat
L3 et se míhi comparet Atax Ó a tu
(ještě se mnou se měřiti, mně se vy
rovnati chve...; guwdďest, cur illí no
bis comparandi sinť I proč by se nám
měli rovnati; C) v mysli srovnávati,
srovnávajíč uvažovati: deinde comparat,anantopluvesdeletistunt| homi
nes ÚČ;fuere, gut conparavent, guae
in Dr-usi honora Augustus.fecisset T;
comparando hinc, guam seditio simi
lis esset tvae, flexisse mentes hominum
L přirovnáváním uváděje jim na mysl;
d) (t. o rozulilení provincií mezi úředníky)
srovnati se, simluviti Se o néčem, shod
nouti se, dohodnonti se o něco,rozdě.
Jiti Si něco(alad): consules inter se pro
vincias comparaveraní L; placere con
sules provinctas aut comparave tn
ter se aut sortivi L; decemviri com
parabant inter se, guos tre ad bellum
oporteret L.COM-pasCo,ere,—| půstum
pásti.

com-paseuis, a, úm určený k spo
lečué pastvě: ager c. ČCobecní past
visko, obč.na.

compeciscor, Compecto, viz compa
ciscor.

compellatio, ons, f. [1.
osloveni; domluva, výčitka.

1. com-pello, úre, dvi, atum 1) oslo
vovati někoho, romlouvati k někomu
(algm):prior Aenean compellat Achates
V; ultro vevbis compellat amicis V;

dnem Phoebi tnterpres multo compellat
honore V oslovuje (vítá) s vřelou poctou;
nomine (noměnatim I) c. alam L; hac
ergo st compellor tmagine IŤ jsem-li oslo
vován tímto podobenstvím, naráží-li se
timto podobenstvím na mne, deďit Au
gustus peciniam, sed non compellutus T
ale nebyv vybidnut, bez vybidnutí: 2)
a) promlouvati k někomu zostra (přísně),

spolu

compello]
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osopovati se na někoho,domlouvati ně
komu, plísniti někoho: ne compellarer
tnultus FH; "- spec. spílati někomu: (s dvo
Jimace.) gůučn eum fratricidam compel
laret N aby mu nelála, nespílala bratro
vrahův; b) poháněti někoho(z viny),
viniti, obviňovati, nařknouti: Žoc crt
mine in contione compellabatur N.

2. Com-pello, ere, puli, pulsum 1)
(dohromady)sháněti, vháněéti: pecus
totius provinciae c. Čs; pecora atgue
homines ex agris in silvas Čs; armen
tum in speluncam L; = spec. 4) pronů
sledujic vháněti, sháněti, zaháněti, za
tlačovati, tisknonti: Žostes tn flumen
e. Cs; in oppida Čs; Pompetum ferro
domum compulit ČC; hominem ex do
mesticis instdiis in castrense latroci
ntum c. Č vyhnati z domácích nástrah
v polní lupičství; omni bello Medulliam
compulso L když se veškerá válka do
Medullhe shrnula, u Medullie soustředila ;
(obr.)rex noto compulsus eodem V zahnán
týmž větrem; nos sub antrum compulit
imber V; militum fugam Ardela fo
tuna compulerat Ču náhoda svedla preha
jicí vojíny do Arbel; B) vháněti, při
váděti do tísně (do úzkých): e0 ad
versarios compuli, ut commeatu tuvari
non possint Č do takové tisně jsem při
vedl; hostes eo compulit, uč pluves fame
guam ferro intertrent N; (obr.)utrogue
(mart) in artas fauces compellente ter
ram Ču poněvadž obě moře v úzké okři
dlí zemi zužují; Ž) metarť.doháněti, nu
titi, donucovati k něčemu: compulsus ter
rore Čs dohnán, donucen hrůzou; algm
ad deditionem c. L přinutiti někoho
vzdáti se; algm ad dellum c. O; algm
tn eundem metum c. L3 (s výsl ut) ra
bie conipulsus est, ut me vellet occi

dere O vztekem dal se strhnouti k tomu,že...3 (s inf.) compulerunt vegeni (ussa
nefanda pati Ó.

compendirius, a, um [compendium]
zkrácený, krátký, výhodný: via guasi

compendtaria C krátká cesta.compendium, či, ? [com-pendo] vl.
úspora při vážení, Vývažek: 1) výtěžek,
zýhoda, zisk, prospěch: capti com
pendio ex diveptis bonis Čs; suo prt
vato compendio serviebant Cs; %)úspora
práce (času),zkrácení cesty, kratší
cesta: compendiis viarum militem an
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teventre T kratšími cestami...; propi
oribus compendiis terant T; per com
pendia montis anticipata via est Ó c $.
tím, že se dali kratší cestou přes horu;
per compendia maris adseguitur Ger
manicum TŤnejkratší cestou po moři.

compěnsiitio, onis, f. [compenso] vy
vážení, vyrovnání: tncommoda vitae
compensatione commodorum lenire C;
hac compensatione uti Č.

com-pěénso, are, vi, atum Aa)(alad
cumalgare) zvůžiti jedno 8 druhým, vy
vážiti: amicus cum (předl.)mea compen
set vitiis bona H af zváží dobré stránky
mé s chybami (jiní C2pokládají za spojkua
vitiiS za dativ [compensave alad alci rei] kdvž
společně zváží, proti sobě odváží stránky
dobré a vady); b) (algdalga re) vyvů
žití, vyrovnati, nahraditi něconěčím:
c. labores glorii Čj vitia senectutis dili
gentii C.

comperendinátus, %s,m. (a -i0, tonis,
f.) [comperendino) odročení soudního
nálezu na třetí den (t. 3. dvoudenní od
ročeni).

comperendino, čre, avi, atum [com
perendinus pozítřejši]odročiti soudní
nález na třetí den a sporné strany na
ten den obeslati, předvolati:; (absol.)
mea (ratio est), ut ante prtmos ludos
comperendinem abych navrhl odročení
na třetí den.

comperio, čre, peri, pertum |[srov.
peritus) (jistě)zvěděti, dověděti se
o něčem,nabýti určité vědomosti, zjistili (algd:
de alga re; ex (ab) algo; 8 ace. c. inf. n. nepř. ot.) ;
ex multisaudivi, nam comperisse
me non audeo dicere Č; ex gutbus ho
minibus omnia comperi C; (pouhýabl. instr.)
ubi certis auctovibus comperit Cs; Me
tellus postguam de vebus actis comperit
S53(pass.) guae postguam Metello (dat. auct.
—=a Metello) conperta sunt S; ea ita
futura... compertaFannibali cumes
sent L když se Iannibal dověděl, že se
tak stane; (s nom. praed.) omnia falsa
comperta sunt Č vše shledáno jest, uká
zalo se (býti) lživým; aliguo far-nore
comperto Čs zjišténim, odhalením skutku
nějakého; posťteaguam comperit eum
posse vivere Č; compertum est a trans
fugis nongentos Romanorum confectos
(esse) 1 zvědělo se od zběhů; unde causa
peregrino sacro, parum comperi T' málo
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vím, není mi dosti známo. — U historiků
v abl. abs. COMDerto s ace. c. inf. kdyz Se
zvědělo: Čaecína comperto vanam esse
formidinem T' Caecina zvěděv, že...;
Germanicus nondum comperto profecti
onem incusari I' nevěda dosud, že... =
Častopart. perf.pass. conpertus, a, um a)
vyzvěděný,jistý, bezpečný, na jisto
postavený: compertum habere algd zjiš
těno miti, jistě věděti, miti (toho) zku
šenost; levem audďditionempro re com
perta habent Čs pokládají za věc zaru
čenou, zjištěnou; centurtones laeta sae
plus guam comperta nuntiare T; alii
guoguomodoaudita pro compertis
habent T; b) na nějž se něco ví, posti
Žený v něčem,usvědČený z něčeho(— con
victus): filtus tuvenis nulltus probrt c. L;
nepos nullius flagitii compertus; (s inf.)
compertus (tuvems) pecuntam avertis
se T.

comperior, čr? — comperio (zřídka).
com-pes, f. [od pes) (jen v plur. com

pedes a v abl. sg. compeďe) 1) pouta na
nohy: ex compedidus et ergastulo tlče
Gracchus Čj; compedibus vincire Ču;
compede trahebatur Mithridates T; 2)
metaf.pouta: gut tn compedibus cor
poris semper fuerunt C; Hebrus nivali
compede vinctus FHledovými pouty spjat;
gratd detinuit compede Myrtale HH(o pou
tu lásky); grata compede vinctus AH.

com-(con-)pesco, ere, scuř, — [srov.
compes) držeti v mezich (na uzdě),
svírati, krotiti: gut (se. Pluto) Gery
onem tristi conpescit unda FH; dracchia
avdborum c. Ó sřezati, ořezati; (obr.) lu
guriantia compescet IH bujicí výhonky
přiřízne; guae causae compescant mare
H; hunc (se. antmum) frenis, hunc tu
compesce catena JH; seditionem c. T
zkrotiti vzpouru; clamorem c.; visum c.
H tlumiti; stťím compescuit unda Ó
žízeň uhasil vodou; tgnes ignibus c. O
utlumiti oheň ohněm; tristititam c. Ó
potlačiti smutek.

competitor, čris, m. a -ÚTIX,Úricis,
f. [competo]spolužadatel, spolužada
telka, spoluuchazeč (0 úřad).

competo, ere, čvě (tř), tum společně
spěchati k cíli; metaf.a) míti stejný cíl,
setkávati se; spadati v jerdno:finem
miraculi cum Othonis exitu competisse
ď konec divu že se shodoval se smrti
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Othonovou; b) býti mocen, schopen něčeho,
stačiti non lingud, oculis,
auribus c. T; viíx ad arma capienda
competit anitmus L.

compilátio, onis, f. [compilo) obrání,
loupež; vykořistěui.

com-pilo, €re, avi, čtum obrati,
oloupiti, vyloupiti, vykrásti: c. exer
citum provinciamgue C; c. hortos; vi
ctnos; oppidum C; Deli fanum latro
cínio compilavit C; formidare servos,
ne te compilent |H; — spec. (0 krádeži
literární) vyloupi Hi:turis consultovum
saptenttam c.; CČrispint scrima c. H.

comping0, ere, pégi, přictum [com a
pango) dohromady srážeti, stloukati;
1) spojovati, sbíjeti: compactis trabi
bus guum (se. turrim) eduxerat ipse V;
fistula harundinibus compacta píšťala
spojená, složená ze stébel; gud tam
compositum tamgue compactum invenin

potest? co tak složeného a tak spojeného,srostlého (kompaktního).. 2) směst
nati, stisniti v hromadu: milites in tecta
c. Hirt.

compitálicius, a, um [compitalis]
vztahující se ku kompitaliím: ludus c. C.

compitalis, e [compitum) příslušný
k rozcestí, rozcestní; odt. subst.Compitá
lia, tum n. čorum, n. Kompitalie,

k něčemu:

roční slavnost konaná na počest Larů
na rozcestích, kdež se nalézaly jejich
kapličky.

compitum, 7, n. [competo) místo, kde
se sbíhá několik cest (ulic), křižovatka,
rozcestí (v městech bylo na křižovat
kách velmi hlučno a živo): tn ternas
compita secta vias O rozcestí dělící se
ve tři cesty; circum pagos et compita H;
meton.lidé scházející se na křižovatkách:
freguentia tmposuere mihit cognomen
compita JH hlučná rozcestí (t.j. pouliční
lid) dala mně přijmení.

com-plano, are, avi, dtum srovnati
se zemi.

com-plector, 7, plexus sum [srov.
plecto, řece.mAčxo, čes. pletu) vl. oplétati
se, obvinovati 8€ kol něčeho; 1) obmykati,
objímati, bráti do náručí, (při)vinouti
k sobě: c. patrem C; (v zápase) tnter se
complexi N popadše se vespolek, držice
se v křížku; complecti (sc.adversartum)
V obejmouti, sevřiti soupeře; hostem dex
tra c. V: Čacum corripit in nodum
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complexus V uchopí Kaka a sevře jej
(jeho krk, hrdlo) v uzel; viťís claviculis
duasi mantbus, gutdanid est nacta,
complectitur (7 obepíná; amaracus illum
fforibus complectitur V. objimá, hali;
terra gremio complectitur ossa V chová,
kryje v lůně svém ...; 2) metaf. a) (pro
stor) objimati, zaujimati, obklapovati,
svírati: čantum spatium c. Cs; incola
complexi terram marts Ó moře zemi
objimajícího; Oceanus latos sinus com
plectens T; civcnitum domůs custodits
c. L: h) pojmouti, shrnouti, zahrnouti,
obsáhnouti, zavírati (v sobě): omnes
caritates patria una complexa est C
pojala do sebe, chová v saběs; populum
ueguo ture c. ID zahrneuti v rovnopráv
nost;plures provinctascomplexus sum Cu
více provincií jsem spojil (ve své moci);
(v pass. význ. od zastar. cemplecto) hoc uno
maleficco omnia scelera complexa esse
videntur C v tomto jediném zlém činu
všecky zločiny zdají se býti zahrnuty,
obsažený; — spec. a). výkladem, slovy
shrnouti, vyjádřiti, vypravovati, vy
ličiti, vystihnouti: omnia unit compre
henstone c. ( vše zahrnouti jednou vě
tou; facta oratione c. C; lidro omnem
rerum memoriam c. C; preces c. O vy
sloviti prosby, přání; 3) myslí obejmouti,
obsáhnouti, pojmouti, postihnouti, po
chopiti: algd mente, cogitatione c. C
cum complectov anímo ČC když mysli
pozorují, na mysli uvažuji; suď sctentiů
cuncta c. T; rem c. memoriter (* ob
sáhnouti věc dobrou paměti; formam ac
figuram animi c. T; ©) láskou (přízní)
obejmouti někoho,oblibiti si, horlivě
se ujimati, podporovati: denevolentid,
beneficiis c. algm C; me Pompeius omni
bus studiis complexus est Č mne se
ujal; fortuna eos ettam plerumaue ef
ficit caecos, guos complexa est C které
si oblíbila, své miláčky; omnes cives ca
větate c. I, objímati láskou.

complémentum, %, ». [compleo] pro
středek, jimž 8e něco doplňuje; doplněk:
guoď (se. matestatis crimen) tum omni
um accusattonum c. erat T které tehda
doplňovalo všecky žaloby.

compleo, ére, čv?, čtum [srov.plenus,
ziuzAna V)plniti, naplňovati, vy
plňovati, doplňovati (algdalaa re): fos
sam «juď c. Čs; veferto foro completis
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gue templis C když náměstí bylo přepl
něno a chrámy hustě obsazeny; metu,
ne complerentur navigia L ze strachu,
aby lodi se nepřeplnily; uč dodrantem
ex Drivernati complerent (== comple
menti causd adicerent) I aby tii čtvr
tiny doplnili z Privernska; — (s gen.) cem.
completus mercatorum carcer esset C;
conrirlum vicínorum cotědie compleo C
každodenně plním svůj stůl sousedy, se
zvu si sousedy, —spec.(£) naplniti, hustě
(těsně)obsaditi, zabrati: collemca
stris c. Cs pokrýti, zabrati vrch tábo
rem; completís Liburnicis per promptis
stmos gladtatovum T; Aulida c. O na
plniti přístav aulidský; 5) (počet) na
plniti, doplniti, (plný počet)postaviti:
legiones c. Cs; suum numerum c. Cs
postaviti plný počet; 2) metať.a) napl
niti: erercitum omnium rerum copič
c. Cs hojně zásobiti vojsko všim, zapla
viti hojnosti všeho; omnia clamore com
plentur Čs křik všude se rozléhá; cla
more omnis ora compleri T křikem se
rozléhal celý kraj; mělites bona spe c.
Cs; gaudio compleri C; h) vyplniti, do
končiti (dokonati),vykonati: annuus
exactis completur menstbus ordis V roční
dokonává se oběh; ©) (očase) naplniti,
dovršiti, dakonati, prožiti: septem com
plevit annos C žil plných sedm let; ge
nitor suu fata complerat (= comyle
verať) O naplnil svou sudbu, t. j. zemřel;
tempora debita (se. compleri) Parcae
complerant W povinné doby, usouzený
čas Sudičky naplnily.

conplexio, on's, f. [complector]ob
jeti, spojení: atomorum inter se C;
mira verborum c. C; cumulata dbonorum
c. C souhrn.

complexus, čs, m. [complector) 1)
objímání, objetí; náruč: munďus omnia
complexu sue cočrcet C; guercum com
plezibus amůit O dub objetím sevře;
ferre conplexum matrií L objeti nésti,
chtiti obejmouti; complexum accipere [
dáti se obejmouti; dare complexiis alci O
objimati někoho; dťvellere liberos a pa
rentum complezu S z náruči; venčre (n
sinum complezxumguealcis C spěchati do
niruči; adďicit complexum et oscula T;
gui complexs et gaudia guanta fue
runt! JH; — spec. Dritaunorum gladu
complexum armorum non tolerabant IT
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speření zbraní, boj z blízka; 2). metaf.
objetí, přivinuti k sobě někoho láskou,
náklonnost, přízeň: c. totius gentis
humanae Ú; in stínu semper et com
plexu alcis esse U; genus de Catilinae
complexu C lidé z objeti Katilinova, mi
láčkové Katilinovi; se fortiora solacta
e complexu ve?publicae petivisse T sil
nější útěchy že hleilal v objetí obce.

com-(con-)plico, re, Gvi, čitumslo
žiti, svinouti: complicata notio C
představa spletená, nejasná, temný (ne
vyvinutý) pojem.

Comploratio, ones, f. nebo-L1S, čs, m.
[comploro] hlasité spolanaříkání, hoře
koviůni, usedavý plič nadněčím,nářek,
kvileni: c. oritur L5 (s gen. subj.) lamen
tabilis mulierum c. L žalostivý nářek
žen ; (s gen. obj.) c. sui patriaegue L ná
řek nad sebou a nad vlastí.

comploratus, s, m. — comploratio.
com-(con-)ploro, are, ďvz, čttun spolu

S jinými hlasitě, prudce naříkati; ho
řekovati, kvileti, bědovati nadučkým,
oplakávati někoho:mortem c. Ú; v
vos mortuosiue L; suos penates c. O;
(obr.) desperata comploratague ves pu
blica L ztracená a (jako mrtvá) oplakaná
obec.

complůres, a (gen. -2um), adj. vl. ně
kolik pospolu (t j. dosti mnoho téhož
druhu); nemálo něčeho,několik, dosti
mnoho, přemnozí: vita excellenttum vt
rorum complurium N3 (subst.)compluri
bus narrare algd; haec atoue etuslem
generis complura Cs (complures nemávý
znamu komparativného; Srov. plures).

COM-DPon0,ere, posuř, posttum (sražený
tvar part. perf. pass. u básn. compostus) I 1)
skládati, sestavovati, spojovati: pen
nas c. O klásti vedle sebe; (básn.s dat.)
componens manibus manus V. spojuje
8 rukama ruce; — spec. «) vojsko spojo
vati, stahovati, soustřeďovati: erer
citum in hibernaculis c. S356) plachtovi
(lodní) skládati, stahovati, svinovati:
armamenta c. L; %) kosti, popel (mrtvé
ho)sbírati, ukládati, pohřbíti: cine
rem c. O; 0) osoby proti sobě k boji
postaviti: par compositumH půr zů
pasníků proti sobě postavených; metaf.
pergis pugnantia secum ©.IŤ stále samé
protivy stavíš proti sobé; (protivníky ve
při soudní tváří v tvář) proti sobě po
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staviti: cum indice c. T; s) pokojně
svésti dohromady,sloučiti, spojiti:
genus indocile c. V; 2) srovnávajíc sklá
dati, srovnávati, přirovnávati: dicta
cum factis 9; parva c. magnis (dat.)
OV; cladi nostrae tuam O; II v celek
skládati, pojiti, spojovati, tvořiti:
genus hominum compositum est ex cov
pore et anima 9; erercitus compositus
ex veriis gentibus, S; templa deis c. O
stavěti; urdem c. V založiti město; ag
gere composito tumuli V když náhrobek
byl nasypán; metaf.c. pacem VL zjed
nati mír; foedus c. V učiniti smlouvu; =
spec. (4) (o písemnostech)skládati, spiso
vati: manu componit verba trementi O
třesoucí se rukou skládá k sobě slova;
carmina c. F; orationem c. L; ale: lí
drum ex alienis orationibus c. C knihu
(zipis) z cizích řečí sestaviti, slátati;
senatus consultum; res «destasc. opěvati;
seaenae (dat.)fabulas c. I pro divadlo
skládati kusy; poreces c. 1 napsati pro
sebný list; E) společněumlouvati, njed
nati, sjednati něco; shodnouti se, deroz
uměti Se o něčem: čctum tam foedus et
omnes compositae leges V všecky pod
mínky byly smluveny; res inter sec. 9;
c. constltum L; diem rei gerendae c. L;
locum tempusgue c. T; hora composita
H; (ve zlémsmyslu) dolum c. S vymysliti,
strojiti lest; supplicca in algm c. 8;
(absol.) uč domi compositum cim. MWarcto
fuerat L jak to doma s Marciem bylo
ujednáno. Často ablat. part. perf. pass. X
COMDOsiLOneb pouze composito dle
úmluvy, dle dohodnuti: c. rumpiť to
cem V IIi 1) pořádně složiti, sestavili:
spořádati, uspořádati, nvěsti v pořá
dek, upraviti: aridum compone li
gnum H; c. crines V; composito et de
Libuto capillo Č s upraveným a nama
zaným vlasem; c. comas O; togam c. FI
záhyby togy náležitě upraviti; se com
ponere O zdobiti se; (obr.) vultum c.
upraviti tvář, výraz obličeje, tvář na se
vziti, tvářiti se (chladnokrevně, vesele):
vultu composito I s tváři upravenou;
nihil compositum in ostentationem I
nic nebylo líčeno na odiv; compositus
ore T s klidnou tváří; veste servili in
disstmulattonem sui compositus T v odě
vu otřrockém k nepoznání přestrojen; com
pesitus in veverentiam, in (ad) tristi
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tiam T upraviv se k úctě, k zármutku,
t.j. úctu, zármutek na odiv stavěje; s tváří
(na oko) truchlivou; — spec. «) (voje
spořádati, v pořádku postaviti: com
posito agmine discedere T' vojem spořá
daným; c. ordines T řady sestaviti; le
gionem, auxilta pro výpa c. 1; 5) ulo
žiti k odpočinku: dam se rejina auret
composuit spondá V uložila se, usadila
se; c. membra V odpočinouti si; diem
componet vesper V den uloží k odpočin
ku; čoro c. algm Ó vvstaviti mrtvolu
něčí na parádním (skvostném) lůžku; com
pont eodem tumulo O býti pochován
v témž hrobě; omnes composui If všecky
jsem pochoval; placida compostus pace
gutescit V pochován (v hrobě) v klidném
míru edpočivá; c. Scironem O (mocí, nů
silím) upokojiti, usmrtiti; 2) a) uložiti
(k potřebě), schovati: condo et com
pono, guae mox depromere possím FH;
nesctus uti compositis FŤ užívati zásob;
opes c. V plodiny polní (sbírati a) uklá
dati; b) (věci)spořádati, zaříditi:
rebus compositis S; guod adest, memento
c. aeguus JH přitomnest hleď spořádati
klidnou myslí, hleď dobře užíti věcí pří
tomných; curas c. V; odt. subst.part.: co m
posita, orum, n. S spořádané, uklid
něné poměry; ©) (spor) narovnati, vy
rovnati,srovnati,ukliditi, ukončiti:
controverstas c. ÚU;lites c. V; bellum
c. SN válku skončiti mírem; (neos.)fieri
non potuit, ut componeretur C aby se
stalo narovnání, aby spor (věc) se urov
nal; d) (bouři, vášeň, osoby) spořádati,
upokojiti, uklidniti, utišiti: moťosc.
fiuctus V složiti, t. j. uvésti v obvyklý
pořádek, uklidniti vzbouřené vlny; mare
compositum Ó moře uklidněné; amicos
c. HHsmiřiti přátele; antmum c. T uti
šiti se; motťumortentem c. T upokojiti
pobouřený východ; Asrmentam c. T. viz
též composttus.

com-porto, Gre, dvi, dtum 1) snů
šeti: caespites ad agjerem; aggerem,
vimina materiamgue Us; praedas c.
snášeti na hromadu; 2) svůžeti, do
pravovati: foumenta ex agris tn op
pida; argentum adďse comportari tubet.

COMPOS,adj. [com-poťis spolupán čehoj
1) vládnoucí něčim, MOCEN něčeho (s gen.,
sřidkus abl.): st čuae mentis compos f utsses
U kdybys byl býval při smyslech; com
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potem sui facere mentem L opět se vzpa
matovati; vix menžis suae c. Cu téměř
bez sebe, bez smyslů; (s abl.) corpore at
gue anímo viíxprae gaudio compotes L;
2) účasten něčeho:guč me hutus urbis
compotem fecerunt CV; patriae compo
tem me numguamsiris (= siveris) esse
L spolnužívati vlasti, žíti pospolu 8 ostat
nimi ve vlasti; voťti c. ILL ten, jemuž
se přání vyplnilo, jenž došel splnění přání;
(s abl.) praeda ingenti c. (— potitus)
exercitus; subst. multitudo compotum L
množství účastníků.

composite, adv. [composiťus) 1) spo
řádaně, upraveně, úpravně: c. et
apte dicere C; c. atoue magnifice casum
rei publicae miseravri S uměle a velko
lepě želeti; 2) klidně: composittus
cuncta agere T.

compositio, ons, f. [compono] 1) slo
žení, sestavení: c. duris pontifcalis C
sepsání; c. anni U kalendář; 2) spo
řádání, srovnání, zařízení: c. mem
brorum. c. sonorum; c. magistratuum C;
3) narovnání, smír: de compositione
agere Čs; guos per compositionem ser
vare volebat C zachovati smírem (narov
náním); compositionis auctor Č rádce
k vyrevnání.

compositor, 6ris, m. [compono| po
řadatel upravovatel: c. operum Ó skla
datel.

compositus, a, um [vi part. perf.pass.
od compono) 1) složený, sestavený:
Aegyptii effigies compositas veneran
tur Ť podoby složené (z postavy lidské
i zvířecí); — spec. dobře (náležitě, uměle)
složený,urovnaný, spořádaný, upra
vený, úpravný, učleněný: non sunť com
posita verba mea S; composita res pu
blica ČT; (subst.)composita, drum, n.
spořádané poměry; 2) upravený; způ
sobilý k něčemu(ad alad): nemo paratior
et compositior ad tudicium venisse vi
detur C5;nihil compositum in ostenta
ttonem T nic strojeného na odiv (na oko);
allictendlis moribus (dat.) c. T; c. aď (in)
maestittam T' upravený (na oko) k zá
rmutku, zármutek na odiv stavěje; conpo
stta indignatio T strojené (líčené) roz
horlení; stveverum istud, sivefictum
et composittum est T; 9) usazený,
klidný, chladnokrevný: vir aetate com
posita I' muž usazeného věku.



compotatio

compotiiti0, onis, f. [compoto) (spo
lečná) pitka, kvas (překladřec. GvjjTŮ
G1ov)

com-potor, oris, m. společník v pití,
spolupiják,spolupijan.

Compransor, oris, m. [com-prandeo)
spoluhodovník, soustolovník,

comprecátio, oms, f. [comprecor]spo
lečnévzývání,modlení se, modlitba
k bohům: deorum c. L.

com-precor, dar, úťus sum společně
vzývati, prositi: (jakovložka)Cyťhe
reague, comprecor, ausis adsit nostris Ó.

Ccomprelhendo, (někdy v prose, čnsto u básn.
compréndo), ere, prehendi (prěndi),
prehensum (prěnsum) 1 1) v hromadu
(v jedno) vzíti, sebrati: comprensus
chlamydem (ace.vztah.) ab auro O spjatý
maje plášť zlatem, zlatou sponou; 2) me
tar. a) zahrnouti, obsáhnouti, objí
mati: circuitus rupis XXAII stadia
comprehendit; algm amicitid c. Čj me
moria c. algd Č pamětí obsáhnouti;
b) (slovy, písmem)zahrnouti, vyčísti,
vyličiti: dreviter comprehensa sententia
C myšlenka stručně vyjádřená; guae (se.
adversa) c. coner O vypočísti; scelerum
c. formas V; sabl. dictis, verbis c. alad
vyličiti; numero c. Ó zahrnouti v počet,
spočísti; II (význam předložkyoslaben) cho
piti, chytiti, popadnonti:funes c. Ús
zachytiti; ter frustra comprensa ma
nas efFugit imago V; comprehendunt
utrumaue et orant Čs berou(za rukn); =
spec.©) (osoby) uchopiti, zaj mouti, za
tknouti: čnterfectovesfugientes c. L:
contra tus. gentium. comprehendi L;
comprehensus est in templo servus Č
byl zatčen; algm in fuga c. Čs dopad
nonti; (o věcech) raedas eguosgoue c. Čs
vziti, odníti, pobrati; B) (vinniky) po
stihnouti, přistihnouti,dopadnouti
přičem: algm in furto c. Čs; (zločin)
odhaliti: ves elus indicio comprehen
ditur Č vyjde na jevo; %) (o ohni) za
chvátiti: čncendium (ignis, flamma)
turres comprehendit Ču V; (pass.) opera
ffamma comprehensa Hirt.; ; agger com
prenditur ignibus O3 též ignem compre
hendere vznititi se, chytiti: casae
tgnem comprehenderunt Čs; visa (est)
comprendere crinidus tgnem V že se ji
vzňaly vlasy; metaf.(mysli) pochopiti,
postihnouti porozumětiněco, něčemu :
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(8 abl. tnstr.) rem sensihus c. C postřeh
nouti smysly; animo; cogitatione; mente;
memovia; (též absol.) guoď comprehendi
et perspici potest C.

comprehensibilis, e
pochopitelný.

comprehénsio, onis,f. [comprehendo)
1) zahrnutí, spojení, souhrn: conseguen
ttum rerum cum primis c. Ú; meton.
obvětí, perioda; 2) uchopení, za
držení; a) c. sontium C postižení vin
níků; b) metaf.pochopení; meton.po
jem: comprehenstones rerum

compréndo, viz comprehendo.
Compresse, adv. [comprimo) krátce,

stručně.
compressio, ons, f. [comprimo)stisk

nutí; metaf. stručné vyjádření (v řeči),
stručnost (řeči).

Compressus, s, m. [comprimo) stisk
nuti: terra sementepefactum compressu
suo diffundit Č pevným objetím.

Comprimo, ere, pressi, pressum [com
a premo) 1) stisknouti, stlačiti:
digitos c. Č$ (vřist.)compressis manibus
sedere L složiti ruce v klin; oculos (mo
rtentis) c. O zatlačiti oči; ora O; labra
c. H rty (ústa) zavřiti, sevříti; vě com

[comprehendo]

pressa Vestalis L znásilnéná; — spec.
stěsnati, sraziti: c. ordines L; 2) metať.
a) v mezích držeti, zadržovati, kro
titi: compresst a centurione L; eus ad
ventus Pompeianos compressit Č zadr
žel, zkrotil; c. Ligures L; b) staviti,
zamezovati,.potlačovati, tlumiti, du
siti něco: c. gressum V krok zastaviti,
zadržeti; Clodii conatus furoresgue com
pressit Č překaziti šílené pokusy; tumul
tum, seditionem, bella c.; murmura c. O
utišiti reptání; amorem eďendi c. V nko
jiti; infidelitatem c. Cs potlačiti, učiniti
přitrž; ©) zadržeti, potlačiti, zata
jiti: frumentum; ob annonam compres
sam L; famam captae Čarthaginis c. L.

comprobátio, onis, f. [comprobo)
schvalování, uznání,

com-(con-)probo, are, avi, atum 1)
úplně (zcela) býti srozuměn, sch váliti,
uznati za dobré: factum c. L; tuam le

m laudo vehementissimeguecomprobo2) potvrditi, stvrditi, prokázati (že
něco jest správné): comprobat hominis
consiltum fortuna Čs štěstí přeje jeho



compromissum

záměru; hoc factis et moribus compro
bavit Č; vox eventu comprolata L.

compromissum, 7, 2 [compromitto]
obapolnápřípověď,vzájemná dohoda
(kompromis.

com-promitto, ere, mis?, měssumoba
polně, vzájemně se dohodnouti 0 tom,
že se podrobí výroku soudcovu (arditer).

Compsa, ae, f. město Iirpinské v Sam
niu (nyn. Conza). Odt. adj. Uompsanus,
a, um: ager L.

comptus, a, Um ad. [vl. part. perf. pass.
od como) upravený, úpravný, uhlazený,
ozdobný, vvšperkovaný: comptior Čřul
bae sermo 1; Vimtícius comptae facim
dčae (gen. anal.) 27"uhlazené výmluvnosti.

Compulteria, ae, f. městečko v jiho
západním Samnitsku L.

com-(Con-)punso, ere, punx?, punc
tum poníchati: dardarus compunctus
notis Dhreiciis C tetovaný.

com-puto, re, vi, dtumvypočísti,
sečisti; zůčtovati: compellarat hospitem,
computarat, pecwriam impetrarat Č ob
vinil svého hostitele, vypořádal se s nim,
penize na něm vymoll.

Comum, č, ». město v sev. Italii při
jezeře Komském (lacus Lartus 3 odt. adj.
Coměnsis, e Komský; subst. UOmensés,
tum, m. Komští.conamen,nes,n. [conor)a)pokou
šení se o něco,pokus, námaha, pmagno conamine mtltere lapidem O:
mortis Ó pokus zemřiti; hb) náběh,
rozmach (k tělesné námaze: sumpto
posita conamine ad hasta O od koni
zatčeného (do země) vzav rozmach, o kopi
zatčené se vymršťiv; meton.. vzpěradlo.
podpora: adiutis aliguo conamine ner
vis Ó.

conatum, 7, n. [part. perť.pass. od COn07|
podniknuté, započaté; pokus, podnik:
(obyč.v plur.) conata efficere C; c. per
hcere Cs; Verset conatis obvčam tre T.

conatus, čs, m. [conor) 1) pokus,
podnik: conatu desistere Cs; c. et ef
fectus L podnik a provedení (jeho); ex
constliis hostis conatůs capere L dle
záměrů nepřitelových říditi se ve svých
podnicích; comprrmere conatus nefavios
0 potlačiti bezbožné podniky, zámysly;
conatus alcis prohibere Č npřekazitipo
kusy; c. audax tratcitendamun dipium
L; 2) a) snaha, úsili, námaha: tu
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multus haud magno conatu oppressus est
L; tn mediis conatibus succidimus V;
b) snaha, pud: deluae hadent conatum
ad pastus capessendos C.

con-caedes, zum,f. záseky.
con-cale-facio, ere, féce, factum a pass.

con-cale-f30, fteri, factus sum zároveň
hodně, zcela činiti teplým, oteplovati;
oi" ivati, zahřívati: (med.)zmenim Con
calefieri exercerigue potest N zabřivati
se; concalefactus Č rozehřůtý.

con-calesco, ere, calití — (zároveň)
rozhřivati se, oteplovatise.

con-callesco, ere, ceřli7, — [calleo]
1) zmozoleti, dostůvati mozoly; »2) metať.
zehytřeti: anmus UsU concalluit C.

Concamis, 2, 78. muž z Kantaberského
kmene Konkanů (Concant) v Hispanii:
(kollekt.) Žaetus egutno sangutné Concet
nus JÍ.

COn-CaAVO,are, vi, dťum okrouhle vy
dlabati, vyhloubiti: dracchta tn arcus
c. O zakiřivovati.

COn-cavus, a, um okrouhle vyhloubený,
vyhloublý, vydutý: concava vallis O
hluboký úval, kotlina; concava aera so
nant O vyduté cymbály; c. surgit agun
O vzdutá, kypici; c. dracchta cancri O
zakřivena ramena.

con-cedo, ere, cesst, cessum | intrans.
1) a) ustupovati, odcházeti odněkud,
pryč se odebirati, opouštěti misto: (absol.)
metu concessum esse (neos.pass.) ratus L
že se ustoupilo ze strachu; (obr.)concedtte,
stlvae V mějte se dobře, lesy (loučim se
s vůámi!; čumor et vrae dcum concessčre
V ustoupily, pominulyj (východištěvyjádřeno
abl. n. předl.cx, ab) dtes caelo concesserat
V den, světlo denní 8 nebe zmizelo; (obr.)
vitá c. Ť odejiti ze života, rozželmati
se s životem — zemřiti; též pouhéC.: gatan
dogue concessero T až zemru; (Palame
des) superis concessit ad oris V: b)
(s označenímsměru) (odněkud odeházeti a)
odebirati se někam,odchůzeti: Argos
habitatum concessit N3 tn arcem c. L
utéci se; in kanc c. turdbam JH přistou
piti k našemu davu, k nám; ad manes
concessit vita V k dušim zemřelých, do
podsvětí unikl život; 2) metať. 4) V jiný
stav, poměr přejiti: včctt in. nomen
imperantium concescere S přešli vejméno
panujících, v nich se ztratili, s ními se
slili, splynuli; ne omne ďecus belli illuc
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(= in illum) concederet T' aby na onoho
nepřešla, onomu nepřipadla; — spec. €)
přistupovati na mínění něči:in sen
tentiam alcis c. LT; concessum in condi
ctones L na podmínky bylo přistoupeno;
B) přijíti pod někoho(něco), podvoliti
se, poddatise, podrobiti 88: tn pau
corum ius atgue dicionem res publica
concesstt S v moc a podnoží přišla;
b) (s dat.) ustou piti někomu;postoupiti
místo, dáti přednost někomn,býti za
někým, nevyrovnati se: tempus puerile
concessit ituventae O; cedant arma to
gae, concedat laurea laudi Č; odsidioni
ec. 1 připustiti obléhání; fato c. (přiro
zené) sudbě ustoupiti, t. j. zemříti; naťu
rae c. S podlehnouti zákonu přírody;
civibus de victoria concedendum esse L
občanům že jest co do vítězství ustou
piti, přenechati vítězství; děscipulus ma
gistro tantulum de arte concederevide
tur C zdá se, že učeň jen malinko je
v umění za učitelem; c. alct de glo
r'ia T vzbledem k slávě, slávou někomu
se nevyrovnati; Sulla, cutus facundiae a
Manlio concessum est S byla dána před
nost, přednost přiznána; ©) (vůli něčí)
ustoupiti, povoliti někomu,podvoliti se:
concessit senatus postulationi tuae Ú;
inter sec. Ť navzájem si ustoupiti, sjedno
titi 8e; (pass.) concessum est de tribunis
L ústupek byl učiněn; = spec. odpuš
titi, prominouti, darovati: ťemere
dicto concedi potest Ú pošetilý výrok
lze odpustiti; peccatis c. C; cui (viťio)
st concedere nolis H; II transit. 1) po
8toupiti někomuněco, odstoupiti, přepus
titi, ponechati: Stciliam c. L odstou
piti; militibus bona diripienda c. C; op
piídum militibus ad diripiendum c. Cs;
Calydona Dianae in iras O přenechati
Kalydon Dianě k ukojení jejího hněvu,
vydati na pomstu; nihil ultra cutem
smorti c. JH nic mimo kůži smrti nepo
nechati; 2) povoliti, dovoliti, dopřáti,
propůjčiti, posk ytnouti někomuněčeho(alci
algd; 8 ut, 8 ne, 8 inf.): victoriam alci c.
Cu; vitam T; guů re concessa Čs když
to bylo povoleno; iď aetati nostrae con
ceditur C ten ústupek se činí našemu
věku; c. filio materiem T; c. militi
omnia T; abeunti, si guid poposcerit,
c. moris T; me consortem nati concede
sepulero V dopřej mi společného se sy

I.atinsko-český slovník,
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nem hrobu; Martem concessis animali
bus placant T dovolenými zvířaty; con
cessa petere V; bono magis exemplo
guam concesso ture T dle práva (jemu)
propůjčeného, příslušného; te, si conce
des, reviset IH dovolíš-li; st non conce
ditur uti (fortuna) F není-li lze (možno)
užiti; (básn. osobnépase.) Camarina num
guam concessa moveri V Kamarina, jíž
dle sudeb nebylo dovoleno hnouti se, jež
neměla se hnouti (měniti); (s assimilacípři
sudk. adj.) mediocribus esse počtis non
concessere columnae IH; concessum est,
uti arma capiant Čs; sibi concessum
esse transtve in Africam L; = spec.G)
(tvrzení) připustiti (algd; s ace.c. inf.):
illa levia esse tu guogue concedes ČC;
verum concedo tibi, uť ea praetereas,
guae cum taces, nulla esse concedis ČC
dovoluji ti, abys pominul to, o čem mlčky
připouštíš, že to nicotné; 3) někomuk vůli
odpustiti provinění, prominouti; při
jmouti vinníka na milost, dáti milost:
peccata liberum parentum nusericordiae
concesserunt ČCprovinění odpustili ze sou
strasti 8 rodiči; concessisti illum sena
tui C k vůli senátu onoho na milost jsi
přijal; Comintum Caesar precibus fra
tris concesstt T; Montanus patri con
cessus est Ť Montanovi milost dána k vůli
otci (dlejiných: Montanus otci ponechán
k potrestání).

con-celebro, Gre, Gvt, atum 1) hojně
navštěvovati, hlučně něčemu obcovati,
hlučnounávštěvouslaviti, oslavovati:
triumphum c. Čj funus c. L; specta
culum c. L; dapes c. O; 2) (řeči) pro
slaviti, rozhlásiti, roznésti: victortam
famá et litteris Cs ústně i písemně.

concenatio, onis, f. [ceno]|společné
hodování (překlad slova oůvdEstmvov u C).

concentio, onis, f. [concino] společný,
sborový zpěv.

concentus, čs, m. [concino] 1) spo
lečné zpívání, souzpěv, společný zpěv,
souzvuk, spoluznění: c. avium V; c.
vocis lyraegue O; tubarum cornuum
gue c. LT zvuk, hlahol trub a rohů;
vocis... virtutis c. T; (hendiadyoln)
catervae eť c. C zpěvné sbory (drama
tické); 2) soulad, harmonie: sonus va
rios concentus efficit C; 3) metaf. 80u
hlas, shoda: melioractionum guamsonorumc
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conceptio

conceptio, onis, f. [concipio) přijetí;
početí (plodu).

conceptus, čs, m. [concipio])početí
(plodu).

concerpo, ere, cerpsi, cerptum [con
a carpo) roztrhati, rozškubati.

concertatio, onis, f. [concerto)slovní
zápas, půtka, hádka, 8por.

concertator, oris, m. [concerto]spolu
závodník,protivník; sok.

concertatorius, a, um hádavý.
con-cert0, are, dví, aťum vejíti v zá

pas, zápasiti, zápoliti, měřitise ským:
cum inimico c. C 8 odpůrcem přijíti ve
8por.,

concessiů, onis, f. [conceďdo]postou
pení; dovolení, přivolení: concesstone
agrorum redimi T odstoupení půdy.

Cconcessus, čs, m. [concedo) (jen v abl.
sing. concessu): 8 dovolením, 8e svole
ním: Caesaris concessu Čs milostí; om
mum c. ČC;fratrum c. T.

concha, ae, f. [xóyxn] 1) lastura,
škeble: conchae marinae O; c. viles
H; 2) synekd.ulita, závitek; = spoe.
roh Tritonův: Triton cavá personat
aeguora concha V; c. sonans p: sko
řápka, skořepina: ostrea in conchis
tuta fuere suis Oj 3) meton.perla:
munera fert ili conchasteretesguelapil
los O; nach, šarlach (šťávačervce na
chového): strata concha Sidonide tincta
O; 4) metaf. nádobí (náčiní) lastuře po
dobné: funde unguenta de conchis H
nalij balsámu z láhvičky; c. salis purt
H slánka.

conchyliatus, a, um [conchylium)
nachem (šarlatem) barvený, nachový.

conchylium, 22,n. [xoyxÚAiov] korýš,
ústřice: exstructa mensa conchyliis C
C Lucrina H; -—gpec. nachovec; meton.
nachová barva, nach (připravený ze šťávy
nachovce): vesťtis conchylio tincta C,

1. concido, ere, cidž, [com a
cado) 1) rázem, na hromadu padnouti,
shroutiti se, skáceti se: čurris con
cidit Cs; conclave concidisse C hodovní
síň prý se zřítila; — spec.a) klesnouti,
padnouti (mdlobou; mrtev, poraněn,
zvl. v boji): paene concidi C málem bych
byl omdlel, málem jsem neomdlel; gra
viter ad terram concidit V; concidit
pugnans Cs; c. im proelio G; concidit
ac vitam fudit V; B) spadnouti Be:

208 Con-cieo

concidimus macie O3 2) metaf. kles
nouti, přajíti k pádu, zaniknouti,
podlehn outi, přijíti v niveč: conci
dunt venťi H ztišují se; scčmus Romae
fidem concidisse C že úvěr v Římě klesl,
byl otřesen; opes Persarum concidunt
T; imperii matestas; concidit ferocia
L; crimen concidit C obvinění rozplývá
se v niveč; morte Othonis concidisse
bellum T' že válka ochabla, se skončila;
concidit Ilia tellus V klesla, zanikla;
concidit auguris domus H; concidunt
gentes O zanikají národové; Phocion
uno crimine concidit N klesl, pozbyl
veškeré váhy v životě veřejném; = spec.
klesati na mysli, chabnouti, býti malo
myslný: hostes concidunt animis Hirť.;
ne patres conscripti conciderent, ne de
hcerent C.

2. Concido, ere, cidi, cisum [com
a caedo) 1) sřezati, sesekati; roz 8e
kati: ligna c. O rozštípati; naves aut
concidit auť incendit L; — spec. G)
(v boji) posekati,porubati, pobiti:
magnam hostium partem concidit Čs;
post concisae sunt optimae cohortes Ú;
P) nasekati někomu, zřezati někoho, vy
práskati, nabiti někomu,z bíti někoho:
virgis plebem c. L; algm pugnms et
calcibus C; metaf.pedestria itinera con
cisa aestuaviis Čs cesty zpřetínané, pře
rvané močály; %2)metaf. (slovem i skut
kem) poraziti někoho,přivésti k pádu,
zničiti: Antontum decretis vestris con
cidistis C.

Con-cie0, čre, concivi, concitum, v prose
obyč. CONCIO, žre, concivi, concitum 1)
shloučiti,shromážditi, svolati, při
volati: ad se multitudinem c. L; exerci
tum ex insula L; matronas ex domo L
svolati z domu ven, vypuditi; auxilia T;
2) uvésti v prudký pohyb, popohnati;
zvl. v med.páditi: concitus calcaribus
eguus Ču; est insano concita cursu O
dala se do šíleného běhu; concita per
silvas O pádíc po lesích; concita mem
bra fugae mandare Ó kvapně prchati;
zvl. part. CONCÍLUS,a, um: sagitta (mo
les) nervo concita Ó vymrštěná; tor
mento concita sara V; concita navis O
loď v rychlý pohyb uvedená, rychlá;
concita ftumina; c. amms Ó prudká,
dravá řeka; hostem c. aufert V prudce,
rychle unáší; 3) metať.a) pobouřiti,
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podrážditi, popuditi: plebemcontiont
bus; populos T; concitos per largitio
nem veteranos T: c. milites ad recu
perandam libertatem L; tra concitus VO
hněvem pobouřen, roznicen; divino con
cita motu Ó božským nadšením vzní
cena, puzena; crimine concita O podráž
děná ; b) (8 vnitřnímace.) vzbuditi, způ
sobiti, ztropiti: bellum L; seditionem
LT; varios motus animorum T; ta:
tum invidiae concivit, ut... T; stmu
tates sibi c. caedibus L přivoditi si,
způsobiti si, uvaliti na sebe zášti.

conciliabulum, %,n. [concilio) shro
máždiště, tržiště: supplicationem in
urbe eť per omnia fora conciliabulague
edixerunt L; per conciliabula et coetus
seditiosa disserebant T

conciliatio, onis, f. [concilio) 1)
sjednocení, sdružení, spojení: čo
tius generis hominum c. Ú; 2) sjedno
cení ve smýšlení, naklonění myslí sobě
nebjinému: conceltationis causa C; — spec.
u) přátelení (se) s něčím,náchylnost
k něčemu:homims c. ad ea, guae tucunda
sunt C; B) ziskání (si), zjednání:
c. gratiae C

conciliator, oris, m. [concilio| zjed
navatel, prostředník: nuptiarum
c. NT námluvčí; prodiťionis c. L; genti
(Germanorum tdoneus c. T prostředník,
přimluvčí.

conciliatricula, ae, Í. [subat.demin.od
conciliatric) prostřednice, přímluv
kyně.

conciliatrix, žcis,f.4conciltator] pro
střednice: cum c. amicitiae vivtutis
opinio fuerit Č ježto prostřednicí přá
telství byla domněnka ctnosti, ježto v přá
telství jsme vešli předpokládajíce ctnost;
(obr.) guam dlanda c. natura C svůd
kyně.

conciliatus, a, um [vl. part. perf. pass.
od concilto) spojený ; 1) spřízněný, spřá
telený; oblibený u někoho(alci): Ha
sdrubal Hamileari conciliatus L; tuve
nis aetatis flore sibť c. Cu mladik, jejž
si oblibil (si zamiloval) pro kvetoucí jeho
věk; 2) nakloněný k něčemu:čuder ad
rem accipiendam conciliatior (Ú.

concili0o, are, avi, atum [concilium)
1) slučovati, spojovati; metafť.naklo
ňovati, přáteliti, činiti přítelem, získali,
připontati, sváděti někoho s někým (alam
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alci): eťiam feras inter sese natura ipsa
conciliat C sbližuje; ratio et oratio con
ciliat inter se homines coniungitgue C;
parentibus et dis tmmortalibus et pa
triae nos pritmum natura conciliat C;
hominum animo8s sibi c. ČNT'; conci
liabat ceteros reges N hleděl si naklo
niti3 c. civitatem Arvernis Ús získati
pro...; Latinorum gentem c. L přivábiti,
připoutati; fortunam beneficiis c.; guos
poterat, sibi conciliando, adiuvabat L
tim, že dobrodiním k sobě poutal, koho
mohl; fore, uť nepoti conciliaretur Cae
sar T že se císař smíří 8 vnukem; =
spec. ZÍskati někohopro něco, doporoučeti
někomuněco: Čyranno dictis artes conci
Iiasse suas O těmito slovy (takto) prý
samovládci umění své doporoučel; guas
(res) homini natura conciliat C; 2) (slou
čením) zjednati, opatřiti, svésti, způ
sobiti, poříditi něco(alcialgd): pacem et
amicitiam c. Cs; guam (se. societatem
generis humant) conciliavit ipsa na
tura C vytvořila přireda; vegnum alci
c. Čs dopomoci někomu k trůnu; ču scep
tra Iovemgue concilas V ty (mi) zjed
náváš moc a přízeň Jovovu; voluntatem
plebis c. L zjednati si přízeň lidu, na
kloniti si lid; oťii nomine servitutem c.
N uvaliti na někoho porobu; commen
dationem alci c. ad consulatus petiti
onem Hirt.;j = spec.získati, opatřiti
(penize): pecuniae captae et conciliatae
C; c. pecuniam et capere C.

concilium, 27, n. (vl. spojování, slo
čování) schůze A) abstr. (— scházení
se) schůze, schůzka: guodCamena
rum ibi concilia cum coniuge sua Ege
mia essent L že tam schůze maji, že se
tam scházejí Kameny s Egerii; b) konkr.
(svolaná)schůze, shromáždění, hro
mada, sbor: c. pastorum; deorum;
amicorum; c. advocare; convocare; di
mittere C; c.habetur N schůze se koná; =
spec. (t. t. O rozl. poradních shromážděních,
sněmích)shromáždění, sbor, sněm:
patrum sanctum c. H (o senátu); tri
buni plebi c. edicunt L (o komitiích tri
butnich); concilta plebis L; guo minus
c. advocares legemagueferres Č (o komi
tiich centuriátních (c. populi L). Mimo
Řím o sněmech v provinciích: c. Gal
lorum; commune Belgarum c. Čs vše
obecný sněm; c. Achaicum L spolek
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concinně

Achajský:; (u Germánů)c. tnire; apud c.
accusare T.

concinně, adv. [concinnus] 1) uměle,
souměrně, ladně, lepě: 2) úpravně,
způsobně: rogare coepit blande et
e. C.

concinnitas, útis, f. [concinnus]lad
né spořádání, umělé sčlánkování, sou
měrnost, ornata sententiarum c. Č.

concinnus, a, um 1) uměle sestavený,
umělý, ladný, pěkný, lepý: concinna
Samos H; 2) (o řeči i řečniku)ozdobný,
případný,úpravný, souměrný: sermo
c. H; versus paullo concinntor IŤ verš
o něco úpravnější; c. in drevitate respon
dendi N připadný, řízný v úsečných od
povědech; 3) povolný,ochotný, úsluž
NÝ k někomu (alci): amicis

concino, ere, cínuž, — [com a cano)
společně zpívati; I intrans. 1) společně
zpívati; spoluzvučeti,ozývati se sou
hlasně: concinit albus olor O hejno la
buti zpívá; gua voce („veto“) concinen
tes collegas auditis L kterýmžto slovem
že souhlasně se ozývají, slyšíte, kteréž
slovo že souhlasně pronášejí; concinunt
tubae (signa CČLT' trouby, hlásná zna
mení ozývají se (na poplach): 2) metaf.
souhlasiti, shodovati se: re c. cum
Vis, verbis discrepare C; partes inter se
concinunt ČC; II trans. 1) společně
pěti: „aelinon“ tnvita lyra c. O pěti
žalozpěv; 2) metaf.opěvati, oslavo
vati: Caesarem c. H; concinet (— con
cinendo celebrabit) laetos dies H.

CONCIO,re — concieo.
con-Cipio, ere, cépi, ceptum [com a

capio) 1) a) v jedno sebrati, shrnouti;
b) metaťf.slovy shrnouti, ve formuli za
vříti; pronésti, vyjádřiti: 24s tu
randum c. L sestaviti přísahu v určitá
slova, složiti formuli přísahy, určitými
slovy přísahu odříkati, složiti přísahu:
senatus tus turandum concepit T přísahu
sestavil; cum cetera turis turandi verba
conciperent, Vespasiant nomen trans
mittebant T když říkali slova přísahy...;
dum voťta(preces) sacerdos concipit Ó
sliby vyjadřuje, šepce, říká modlitby;
audet Valertus c. summas L shrnouti
v určitý počet, udati souhrn; stcuť con
cepitur more nostro C jak se říká po
našem zvyku; fer sacra, pater, et con
cípe foedus V slova smlouvy shrň v urči
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tou formuli, odříkávej smlouvu, uzavři
smlouvu: = spec.slavnostně opověděti,
ohlásiti: Latinas (ferias) sacrumgue
in monte Albano non rite c. L; auspi
cia nova c. L; 2) a) v sebe shrnouti,
(shrnujic) pojmouti v sebe, bráti k sobě:
terra concipit semina C pojímá, béře
v sebe: medicamentum concipitur venis
Cu žíly pojimají v sebe lék, lék vniká
do žil; concipit Iris aguas Ó táhne
(k sobě, do sebe), váží vodu; flammas
(ignem) c. Ó pojmouti v sebe oheň; chy
titi, vznititi se; čtmuit, ne aether conct
peret fiammas O; (o osobách)laudando
concipit ignes O rozohniti se, nadchnouti
8e; (o milujících)concipit validos Aeětias
tgnes O mocným žárem (lásky) zaniti se,
vzplane; conceptae pectore fiammae
vzňaté v srdci žáry (plápoly) lásky; vires
c. Ó nabýti sily, sílu dostati; guae (bu
cina) ubi concepit ačra O kdykoli v sebe
pojme vzduch, dechem se naplní; (0 že
nách)počíti, obtěžkati: consulti pontt
Jices, an concepto necďum edito partu
rite nuberet T zda sice počavši, ale dosud
neporodivši smí se řádně provdati; dea con
cepta mari I z moře zrozená: concepta
crimina portat O ditě v hříchu počaté,
ditě hříchu nosí; guem Criniso concep
tum ftumine mater genuit V zplozeného
od boha řeky Krinisa; (obr.) 7es publica
conceptum periculum parturit ČC; b)
metaf.mysli, v mysli pojmouti; pocho
piti; představiti si, zřetelobrátiti
k něčemu,mysliti 81, domýšleti se, tu
šiti: guoďd nunc dgo mente concipio L
co nyní já si myslím, antmo amplitu
dinem templi c. L v duchu pojmouti
(vytknouti si) plán velkolepého chrámu,
představiti si mohutnost chrámu; forst
tan antmo concipias O snad si v duchu
představuješ; antmo ne concipe nefas O
v mysl nepojímej, nemysli na křivdu;
guidguid concipitur nefas H všeliké bez
práví, které lze vymysliti: servus Ágrip
pam ferre ad exercitus non servili ani
mo concepit T pojal myšlenku (úmysl),
připadl na myšlenku nikterak otrockou,
odhodlal se k...; (s vedl. pojmem touhy po
představě) c. aethera mente Ó myslí na
nebe, v mysli zatouží po nebi; c. hala
mos Ó mysliti, pomýšleti na sňatek; 3)
cit v mysl pojmouti, dáti mista, vzniku
(citu), připustiti k srdci, pocítiti, cho
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vati (cit): odtum in omnes bonos con
ceptum Ú zášti chované proti ..; pro
rupěre ooncepta pridem odia I zášti
ode dávna chované; antmo ingentes c.
tras O v srdci pojmouti hněv; čněmici
tiae cum Caesare conceptae Čs nepřá
telství chované k Caesarovi; c. mente
vaticinos furores O v srdci pocititi věš
tecké nadšení; c. pectore robur“ V v srdci
pocititi silu; pectora conciptunt alios
motus V v srdcích vzcházejí, klíči nové
vzněty; nec tantos furores mente conci
pit V a nedovede si představiti, mysliti
tak prudké zaslepenosti; c. amorem (flam
mas, tgnem) O; mens concipit pro facto
spemgue metumgue suo Ó má naději
i strach; spes adoptionis concepta T';
ducis et tu concipe curam V vůdcovství
měj na péči, ujmi se péče vůdcovské,
buď vůdcem; malum aut scelus c. C zlo
neb zločin pojmouti v úmysl; 4) (nehodu)
st utržiti; pass. [pěti na kom:concep
tam huic ordiní turpitudinem delere C
smazati potupu Ipící na tomto stavu;
macula bello supertore concepta Č skvr
na, jež ulpěla (na vás) za dřívější války;
ex uo (se.sanguine paterno) st gua ma
culla concepta est C způsobí-li se jejím
prolilím (t. j. otcovské krve) skvrna ně
jaká; furore ex malefictis concepto C.

COnCISUS, a, um |vi. part. perf. pass.
od concido) ořezaný, usečený; zkrácený;
úsečný: sententiae; oratio

concitate, adv. [conciťatus] kvapně,
prudce; rozčileně: c. dicere

concitatio, Onis,f. [concito] 1) prud
ké hnuti, rychlý pohyb: c. remorum
L rychlé veslování; 2) metaf.a) pohnuti
(mysli), vzrušení, pobouření: c. animt;
c.mentis; concitationem anitmorumfran
gere L utišiti pobouření myslí, pobou
řené mysli; bb)sběh lidu, shon, poplach,
srocení, vzbouření:plebis contra pa
tres c. et seditio C; crebrae concitati
ones ftebant Čs.

concitator, Oris, m. [concito])a) pod
něcovatel, buřič: c. tabernariorum Ú;
b) strůjce, původce: c. seditionis C;
c. belli T' c. turbae ac tumultus L.

concitatus, a, um [vl part. perf. pass. od
concito| uvedený v prudký pohyb, pobid
nutý; kvapný, spěšný: guam concita
tisstmos eguos immittere I. v největším
trysku poslati koně; concitatior cur.su: L
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prudči běh; metaf.concitatior clamor L
hlučnější křik.

concito, are, avi, útum [verb.freau.—
Intens.od concteo| 1) stále (se všech stran)
svolávati; kvapuěsháněti: multitudinem
armatorum Ús srotiti; čuventutem suam
c. L povolati (do zbraně); 2) prudce, stále
hýbati čim, puditi, honiti, poháněti:
eguos L; eguum calcaribus NL pobodá
vati, bráti v ostruhy; eguo concitato ad
hostem vehitur N jede cvalem, tryskem;
armenta in montes c. L hnáti; c. na
vem remis L; telum c. V vymrštiti, vy
střeliti; reflex.se concitare tn hostem L
vyřititi se na.. .; Allecto in Teucros se
concitat alis V zdvihne se k Teukrům
na křídlech; medial.concitati magno ctur
su Čs prudkým během se ženouce; (obr.)
algm ad maturandum c. N pobidnouti
k urychlení, k větší rychlosti; coneitari
ad studium C; 3) metaf. a) (s předm.vněj
šíim):někoho (něco) popuditi, vzbouřiti; =
spec.pobouřiti,rozjitřiti, roznítiti:mar?
vento concitatum Ču větrem zvlněné,
vzbouřené; tempus tranguillum et conci
tatum Č doba vzbouřená, bouřlivá, po
hnutá; dolore; odio; metu: ira conci
tavi Č býti pobouřen, roztrpčen; inturiis
concitatus S; reprtmere concitatam mul
titudinem N rozjitřený, rozkvašený lid;
nationes terrore concitatae Č; c. exer
citum adversus regem L; gentes con
tra imperatorem nostrum c. C; db)
(s předm.vnitřnímneb prolept.): vzbuditi,
roznititi, podnititi; způsobiti, ztropiti:
hoc rvisum alct concitavit. N' to strhlo
někoho k smichu; dellum c. ČsSNC roz
dmychovati; tumultum c. Ús; tantum
turbarum L ztropiti tolik zmatků; pugna
concitatur IT strhne sej c. excpectati
onem; misericordiam; odtum; invidi
am

concitor, oris, m. [concieo]== conci
tator.

conclámati0, ons, f. [conclamo)(spo
lečné a hlasné) volání, vzkřiknati, po
křik; a) (radostný): exercitůs concla
matione imperator appellatur Cs; b)
(bolestný): lacrimis et conclamationibus
dolorem testabantur T slzami a úpěním
(nářkem) bol na jevo dávali.

con-clamo, are, avi, dtum 1) 8vo
lávati: duros conclamat agrestes V;
soctos O; 2) společně (jedním hlasem)



concláve

n. hlasitě zvolati, vzkřiknouti: (absol.)
conclamant vir patergue L zaběduje;
conclamat omnis multitudo Čs hlasitým
pokřikem souhlasí; (zvl. o pokřiku válečném)
ad arma conclamant Čs volají do zbraně;
vasa c. Čs (tt. c., uť vasa colligantur)
volati ku aklízení nádobí, volati k dal
šímu pochodu (z tábora); vzhůru troubiti;
(někdybezvasa) conclamari tussit Čs (bell.
civ. III 75,2; [67,2); c. victoriam Cs volati,
provolávati „víitězství“, volati „vyhráli
jsme (bitvu)“; paeana V zapěti vítěznou
piseh; Jtaltčam conclamat V vzkřikne:
„Italie!“: (sutimperat.)hlasitě vybízeti,
vyzývati; (téžpouhýkonj.) conclaman
tibus omnibus, imperaret, guod vellet
Cs; — spec. (mrtvé) oplakávati: c.
8u08

concláve, is, n, |com clavis) světnice
s dveřmi„na klič“, komnata, pokoj:
cubitum in c. tre C; per c. currere F.

conclůdo, ere, si, úsum [coma clau
do] 1) zavříti, uzavřiti: magnam ho
minum multitudinem c. C; aurae fol
libus conclusae H; —spec.uzavírati:
conclusa agua facile corrumpitur ČC
zahrazená; Tigris et Buphrates eso
potamiam concludunt Ču uzavírají, ob
těkají (8 obou stran); locus conclusus H
uzavřená místnost; mare conclusum Ús
moře uzavřené, vnitřní (Středozemní);
sulco c. (locum) V obehnati, vymeziti
místo brázdou; c. versum JH složiti verš
(uzavříti, spoutati slova v rythmus); 2)
motaf. a) zavříti něco v něčem, obsáh
nouti, shrnouti; pass.býti obsaženu:
uno volumine vitam virorum complu
rčum N; sť tn. hanc formulam omnia
tudicia conclusa sint C jsou-li obsaženy
v této formuli; b) uzavřiti, skončiti,
přivésti ke konci: facinus natum...
auctum... conclusum C; orationem c.
C; = spec. (logicky) uzavírati něcoz něčeho,
souditi, činiti závěrek, dokazovati, do
vozovati: rationem c. hoc modo C;
algd c. ex rebus concessis; singula argu
menta concludens dicendi genus T způ
sob řečnění závěrky činící z jednotlivých
důkazů; (s ace.c. inf.) deinde concludebas
summum malum esse dolorem C.

conclůsi0, čnis, f. [concludo] 1) se
vření, uzavření(města), obležení, ob
klíčení: gravi pestilentia conflictati ex
diutina conclusione Čs; in hac conclu
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stone N; 2) akončení, konec: orati
onis c. C; 3) zavření, náležité (rythmické)
zaokrouhlení, (rythmická) vazba:
verborum c. Č; 4) závěr: c. rationis
C rozumový závěr.

conclusiuncula, ae, f. závěreček
(s příhanou).

con-color, oris, adj. stejnobarev
ný: cum fetu albo c. sus V3 (s dat.) c.
est illis O; populus festo c. ipse suo
est O (tj. v bílém slavnostním rouchu).

Con-cogu0, ere, cog?, coctum 1) ná
ležitě zvařiti; = spec.ztráviti, za
žiti: ctbusfacillimus ad concoguendum
C; 2) metar. a) duševně zažiti, promy
sliti, zrale uvážiti: dibi dtu delibe
randum eťconcoguendumest, utrum...
C; clandestina consilia c. L; b) zažiti,
snésti, strpěti: uť, guemsenatovem
(jakožto senátora) c. civiťas vix posset,
regemferret L.

concordia, ae, f. [concors) 1) svor
nost, jednota, sjednocenost, jednomysl
nost: concordid parvae res crescunt,
discordia maxumae dilabuntur S; 2)
meton. (o svornýchpřátelích)el cum Ptrithoo,
felix concordia, Theseus O blažená ona
jednota myslí, šťastný obraz svornosti;
3) souhlas, soulad: rerum concordia
discors JH nesouhlasný souhlas; discors
concordia O; novit, guae sit c. migxtis
(foliis) O jak se při míchání snášejí.

Concordia, ae, f. zosobněná bohyně
Svornosti, již v Římě bylo zasvěceno ně
kolik chrámů.

concorditer, adv. (concors] svorně:
c. exigere annos O; concordisstme cum
algo vivere C.

concordo, čre [concors] souhlasiti,
shodovati Be: tuďicia opintonesgue
concordant C; et sensit vartos c. mo
dos O; (s dat.) concordant carmina ner
vis O ladně zvučí k strunám písně.

concors, dis, adj. [com a cor] 1) jed
noho srdce (mysli), svorný, jedno
myslný: concordesanimae V; fratres
concordisstmi Ú; c. pax O; regnum
commune et c. L; secum ipse c. L 8 se
bou sjednocen; c. měhi contune IT man
želka se mnou svorně žijicí; frena tugo
concordia ferre V otěže ve jhu svorně
něsti; 2) souhlasný: concordi dixere
sono O jedním pronesli hlasem.



con-c1'édo

con-crédo, ere, didt, ditum svěřiti
někomuněco: Cut fama mortui, fortunae
vivi commendatae sunt atgue concre
ditae C; nugas alci c. důvěrně sděliti.

con-cremo, are, avi, datumspáliti,
ohněm ztráviti: e0s vivos igni c. L za
živa upáliti na hranici; naves concre
matas esse L ohněm že byly ztráveny,
že shořely.

con-erepo, dre, crepuž, — [ intrans.
silně chřestiti, vrzati: arma concre
pučre L zbraň zařinčela; armis concre
pat multitudo Cs; exercitus gladiis ad
scuta concrepuit L vojsko zařinčelo meči
o štíty; digitis c. C prsty zaluskati (na
znamení vozkazu); [I trans. (zřídka): con
crepat aera O řinčí cymbály.

Con-cresco, ere, crévi, crétum 1)
srůsti; ==spec.zhoustnouti, sraziti se;
ztuhnouti, ztvrdnouti: rtgieo concre
scere ora videt rostro (dat.) Ó srůstati
ústa vidí v tuhý zobák; agua frigo
ribus concrescit C; concrevit frigore
sanguis V; 2) zhuštěním tvořiti se,
povstávati, narůstati: puťres concre
scere fungos V, concretus viz zvlůšt.

coneretio, ons, f. [concresco]zhust
nutí: corporum ČC;c. mortalis C hmot
nost smrtelná.

concretus, a, um [vl. part. perf. od con
cresco]; a) srostlý, ztuhlý, zhuštěný,
zhustlý: Zac c. VT' (mléko sražené) sýr,
tvaroh; concreta glactes L ztuhlý led;
concreta sanguine barba Ó slepený krvi
vous; concreti sanguine crines V; b)
sraženímpovstalý, ulpělý: concreta la
bes V lpící skvrna, úhona; multa dtu
concreta V mnoho, co za dlouhý čas
s námi srostlo, na nás ulpělo; clipeus vastě
c. tmagine mundi O štít ukutý zobra
zením .. . == na němž jest vytepán obraz.

concubina, ae, f. [concubo]soulož
nice, kuběna, milostnice.

concubinus, ž, m. souložník; milec.
concubitus, s, m. [concubo]1) spolu

ležení; eufem.souložení, obcování: con
cubitu prohibere vago IT zameziti sou
ložení těkavé; plebis patrumgue c. L
nemanželské obcování lidu a patriciů; 2
metaf.(u zvířat) páření se: apes non
concubitu (dat.) indulgent V.

concubius, a, um [concubo) jen ve spo
jení: concubiď nocte neb nocte concudbta
v té části noci, když vše tvrdě spí, za
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hlubokého tuhého spánku, za hlubokénoci,
okolo půlnoci.

conculco, čre, dvi, tum [calco] 1)
zdupati, pošlapati; 2) metaf.pošlapati,
šlapati po něčem,zneuctíti, ztýrati, zle na
kládati s někým:ponťificem a pediseguis
conculcart tubet Ú; leges conculcas ac
pro nihilo putas C; Italiam alci con
culcandam tradere C.

concumbo, ere, cubui, cubitum [com
a cumbo) položiti se, ulehnouti k někomu.

concupiens, entis, adj. [com a cup?o0)
dychtivý: regní u C Enntus.

concupisco, ere, cupivě (cupi?), cupi
tum [com a cupto) 1) roztoužiti se, za
toužiti po něčem(alad): 8uis rebus ex
haustis fortunas nostras concupiverunt
C; tantum agri occupavit, guantum
concupivit C kolika se mu zachtělo;
credo vos gloritam concupisse C; 2) ba
žiti, toužiti, dychtiti po něčem(alad):
sanguinem concupiscit C; his domos,
villas patefecimus non concupiscentibus
1; si indulseris ebrietati suggerendo,
guantum concupiscunt T kolik chtějí,
na kolik mají chuť.

con-Curro, ere, curri (zřídka COncU
currT), cursum 1) sbíhati se, se všech
stran někamspěchati,shlukovati se:
omnes concurrerunt ad eum opprimen
dum N; populus concurrere (inf. hist)
ex tota urbe in Falatium T; omnes
in unam navem concurrunt N společně
se řítí, vrhají na loď; donec auxilia
concurrant I až by 8e pomocné vojsko
na kvap sešlo ; (často ne08.pass.) ad fa
num ex urbe tota concurritur C celé
město se sbíhá; huc concurritur Čs sem
se sbíhají; ex proximis castellis eo con
cuvrsum est Ús nastal sběh, sběhli se;
cum concurreretur in curiam T; ad
arma concurritur Čs do zbraně se sbí
hají; 2) nabihati na sebe, srážeti se,
vrážeti na sebe: iťagueancoras, ne
inter se concurrerent naves, iecere L;
montes mediis in undis concurrunt O;
(básn.)concurrit dextera laevae (dat.) H
srazí se (k pochvalnému potlesku) pra
vice 8 levicí, strhne se potlesk; concur
rentes rami Ču větve na sebe naráže
jící; — spec. (ve vojenství): sraziti 86,
utkati se v poli (polem), dáti se do
sebe: magno clamore utrimgue concur
ritur S; guid enim? concurritur I na
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stane srážka; part certamine concursum
est L ve stejném boji se srazili, utkali;
maximo clamore infestis stgnis concur
runt 9; infestis antmis c. L 8 rozhoř
čenosti se sraziti; cum acte legionum c.
L sraziti se 8 hlavním vojem; vtsae per
caelum c. acies T'; (s dat.) audet viris
c. virgo V potýkati se; adnueram bdello
Itallam c. Teucris V ve válce, válečně
se utkati; (o horách) credas montes c.
montibus altos V; (o útočicich)ex inst
diis concurrunt L vyřítí se, vyrazí, útok
učiní; concurrentis belli mínae T hrozby
nastávající války; 3) sbihati se, býti
pohromadě; stejnou dobou (touž do
bou, současně) se udáti: saepe con
currunt aliguorum contentiones Č; guae
ut concurrant omnia, optabile est C
jest si přáti, aby vše to bylo pohro
madě; ústa casu nonnumguam concur
runt C.

concursatio, ónis, f. [concurso) sbl
hání se: tum muliebris ftetus et c. rogi
tantium L; = spec.(vevojenství)harcování:
c. armatorum C; melior concursattone
guam comminus miles Ču vojinové lepší
v harcování než v boji zblízka; 2) po
bihání: c. puerorum nocturna ČC;=
spec. sem tam cestování, cestování
s místa na misto: c. regis L; c. de
cemviralis C cestování decemvirů (v pro
vincii).

concursator, oris, m. [concurso]har
covník: pedes c. et vagus L pěší voj
sko zvyklé harcování, vycvičené jen v har
cování.

concursio, onis, f. [concurro) set
kání se: atomorumfortuita c. C.

CON-CUTSO,dre, dvi, dtum [verb. fregu.
od concurro) 1) intrans.a) sbihati se; =
spec. (ve vojenství)dorážeti, harcovati:
Celtiberis in proelio c. mos est L; con
cursantes cum huc atgue illuc signa
transferrent; b) sem tam běhati, po
bíhati: c. toto foro L; per viam c. L;
circum tabernas c. Č pobíhati po krá
mech; 2) trans. omnes omntum domos
concursant C navštěvují; omntum mor
talium lectos c. C.

Concursus, s, m. [concurro] 1) sbi
háníse, shlukování se, sběh, shon,
shluknutí, shluk: c. hominum tn forum
ex tota urbe fit C lidé se sbíhají; mihi
alacritatém populi c. adfert C; magni
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sunt concursůs facti velmi mnoho lidu
se shluklo; clamor utrimgue, undigue
c. H; totius Italiae c. C celá shromáž
děná Italie; círcumfusus hosttum con
cursu N návalem nepřátel, dorážejícími
nepřáteli; concursu ad clamorem facto
L při shonu na pokřik povstalém ; — spec.
bouřlivý shon lidu, srocení: concursu
facto interficitur L při srocení; čudt
cium tollere voluit lapidatione et con
cursu C; concursiis facere Č zosnovati
srocení; 2) setkání se, náběh: c.
navium inter se L vrážení na sebe; c.
caeli O sražení se (srážka) větrů a mra
čen (tj. hrom); — spec. (©) (ve vojenství)
setkání se polem, srážka, útok: primo
concursu L při první srážce, při prvním
útoku; acerrimo concursu pugnare N
bojovati v nejprudší srážce, v nejkrutějším
zápase; tn proelii concursu N ve vřavě
bitevní; 8) metaf. setkání se, spolupůso
bení, součinnost: c. honestisstmorum
studiorum €.

con-custoditus, a, um pečlivě stře
žený, hlídaný: poma ad insomní concu
stodita dracone Ó (dle jinéhočtení: non
custodita).

concutio, ere, cussi, cussum |com a
guatio) 1) (prudkým třesením)narážeti
o něco(algd): frameas concutiunt T; 2)
(prudce) třásti, potřásati;. zatřásti,
otřásti něčím:c. capuť; caesariem; tem
pora Ó potřásati spánky (hlavou); čela:
arma c. O mávati; c. moenta; arces
roztřásti, pobořiti; pectus et aegida c. O
otřásti hrudí i štítem; freta; undas c.
O vzedmouti, vzbouřiti; concussae patu
ere fores O dvěře, do nichž bylo za
bušeno, se otevřely; čorum c. O natřásti
polštář; manů concussa signa dare O
kynutím ruky dáti znameni; eguos c. V
popohnati koně; frena furenti (ae.Sibyl
lae) concutit Apollo V otěžemi potřásá;
ora singultu concutiente sonant O štka
vým pláčem; concute te F protřes sebe,
prohledej sebe, zkoumej sebe; concute
pectus V zatřes srdcem, otevři srdce;
3) metať.a) otřásti něčim,zviklati,
zhroutiti něco: opes Lacedaemontiorum
N53 rem publicam C; in hoc concusst
ovůis motu T v tomto pobouření otřese
ného oboru zemského, za tohoto světo
borného převratu; concussam (esse) Čae
cinae mentem Ť' že otřesena, zviklána
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byla mysl (věrnost) Caecinova; b) (na
mysli) otřásti, zachvěti někým;rozechvěti,
zkormoutiti, rozrušiti, polekati někoho:
barbaros pavor concusserat Ču úžas otřásl
barbary, pojal barbary; guodfactum po
pulares conturationis concussit 9 po
lekal, zarazil účastníky spiknutí; casu
animum (ace. vztah.) concussus acerbo V
na mysli jsa otřesen, rozechvěn; fortuna
totam luctu concussit urbem V; concussa
metu mentem (ace.vztah.) Iuturna V.

condemnator, oris, m. [condemno]
žalobce, jenž způsobuje (přivodi)
odsouzení obžalovanéhoT.

con-demno, re, dvi, tum [com a
damno) vl. pokutu (damnum) přisouditi
někomu,pokutovati; 1) odsouditi, uznati,
shledati vinným: maluisse condemnare
guam adsolveve Č; algm causa in
dicta c. Ú; turpisstmo tudicio c. Ú;
(s gen. viny) amůditůs c. C; inturiarum;
ctvem capitis c. C odsouditi hrdla,
k smrti; (s abl.) denis mtilibus aeris c.
L; (s předl.de) de pecuniis repetundis;
de vi; de alenacondemnatus Č odsouzený
pro hru v kostky ; — spec. (0 žalobci) způt
sobiti, přivoditi odsouzení obžalo
vaného: hoc uno crtmine illum con
demnem necesse est ( timto jediným
obviněním způsobím nutně jeho odsou
zení; venistis, ut condemnetis Sex. Ro
sctum C; per tudicem c. C; si guem
libertus furti condemnarit Ú; 2) metaf.
odsuzovati, viniti: summaese int
guitatis c. Ús; inertiae neguitiaegue c.
C; senatum crudelitatis c. in contione;
tuum factum condemnatum tudicio ami
corum (.

con-děnsus, a, um zhuštěný, přehustý;
hustý, stěsnaný: condensa acies L;
columdae condensae V holubice k sobě
stulené; puppes V; vallis condensa ar
boribus L údolí hustě porostlé stromy.

con-dicio, onts, f. [condico] [ 1) vzá
jemné dohodnutí 8e o něco, dohoda
o něčem;úmluva, smlouva: arma cond
ctone (per condicionem T) ponere C:
per condiciones ad supplicium trahi S
na základě dohodnutí býti vydán na smrt;
posse condicionibus bellum poni S vzá
jemným dohodnutím že možno válku ukli
diti; — spec. dohoda v příčině sňatku,
smlouva svatební; sňatek: cum
nullius condicionis non haberet pote
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statem N když měl právo ku kterému
kolivěk sňatku; c. uroria Č sňatek;
stdi condictonem jfiliae guaerendam esse
L že musí hledati zaopatření (sňatkem)
své dceři; metonym. osoba vdávající Se,
nevěsta: filiam etus eiecisti alia con
dicione guaesita C vyhledati si jinou
nevěstu; 2) nabidnutí, nabídka, ná
vrh; podmínka, požadavek (vyplýva
jicí z úmluvy): aliam condictonem pe
tere S; deditionis nulla est c., nisi...
Cs o vzdání není žádné řeči, leč...;
condiciones pacis L; c. accipere, recu
sare; aspernavi; pacis condicionesferre
podávati podmínky míru, mír navrhovati
za podmínek; c. dticere určiti, ustanoviti;
condiciones non convenerunt (inter e08)
NVo podmínkách se neshodli; hts condi
cionibus za těchto podmínek; Atťalicis
condicionibus HH za nabidky Attalovy
(skvělé); ea condictone eas res gesseram,
ut... Č stou podmínkou; sud condicione
certa O; sub tis condicionbus L; II (na
podmínkách n. úmluvě založený) poměr,
postavení, stav, položení,úkol; okol
nosti, poměry: servorum c. infima est
C; infimi generis hominum c. atgue for
tuna C; tolerabili condicione esse servi
tutis C býti v postavení služebném (otroc
kém) jen trochu snesitelném; meltore con
dictone esse C býti v lepším postavení,
míti se lépe; par čuris libertatisgue c.
Cs stejná míra práva a svobody; homines
etusdem condicionis téhož postaveni, po
volání; nascendi tncerta c. vl. stav, v nějž
narozením přicházíme, los narození; robur
mirare Rutili non ust reditus condicione
dati Ó volnost návratu; fuiť intactis
guogue cura condicione super communi
JH ze společného (pro ně nebezpečného)
postavení, ze společného nebezpečí; ser
vos condicions hutus per commercia
tradunt 1 otroky tohoto druhu (t. j. zís
kané výhrou); eam conďdicionem esse im
perandi, ut... Ť takový že jest stav,
podstata, zásada samovlády; condicione
fugitivus, nomine Geta I; guod prae
sens c. poscebat I' piítomný stav, pří
tomné poměry; tal: condictone proposita
Cs za takových okolnosti; mortalis c. C
los smrtelníka; vičae c. stav, povolání
životní; o condicionem miseram admini
strandae reí publicae! C o neblahého
úkolu spravovati obec; ceteris manendi
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c. constituta est C ostatním byl přiká
zán úkol (bylo uloženo) zůstati; c. loci O
povaha místa.

condico, ere, dizi, dictum (společně)
smluviti, umluviti, ujednati něco,umlu
viti 8€ o něčem,učiniti ohlášení: guarum
rerumcondixitpater patratus... patri
patrato (ve staré formuli fetiálské) L; sic
constituunt, sic condicunt T tak činí
rozhodnutí i smlouvy.

condimentum, %,n. [condio] 1) ko
ření; 2) metať.koření: c. amicitiae...
svavitas sermonum Č kořením pro přá
telství jest lahoda v hovoru.

condio, žre, zví, itum 1) kořeniti:
herdas ČC;—spec.balsamovati: mor
tuos Aegyptii condiunt C; 2) metaf.ko
řeniti, činiti něco chutnějším, lahodněj
ším, zpříjemniti; zmírniti: comitate
condita gravitas ( vlidností zmírněná
vážnost.

condiscipulatus, is, m. [condiscipu
lus| spolužactví,spolužákování, spo
lečné chození do školy: guocum a con
discipulatu vivedat coniunctissime N
již ze školy.

condiscipulus, č, m. spolužák,
spoluškolák.

con-disco, ere, didici, — pečlivě,
úplně (důkladně) naučiti 86 něčemu(alad):
condisce modos FÍ nauč se nápěvu; (s inf.)
paupertem pati puer condiscat H ať se
uči, ať si zvyká.

conditi0, onis, f. [condio) koře
nění: ctdorum conditiones Č; c. fru
gum Č nakládání ovoce.

conditor, oris, m.
kladatel: c. urůis L; 3) metar.zakla
datel, původce, tvůrce: c. omnis in
civitate discriminis ordinumgue L; c.
lilertatis Romanae L; — spec. tvůrce
literárního plodu, skladatel, spisovatel:
pesstmorum carminum c. Cu; c. histo
riae O; Romani c. anni 0 opěvatel
římského roku.

conclitus, a, um [v1.part. perf. pass. od
condio) kořeněný, chutný: conditiora
haec facit venatio C znamenitým koře
ním pro to jest lov; id, guoď dicitur,
fit voce conditius C příjemnější, lahod
nější.

con-do, ere, didi, ditum skládati,
spojovati; I spojovati v celek; 1) vy
stavěti, založiti, zbudovati: c.

[condo) 1) za
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aram L; c. opus L zakládati stavbu,
základy klásti; a condita urde C od za
ložení města (Říma); post conditam ur
bem ČT; c. moenia VT; 2) metaf. za
ložiti, zříditi, ustaviti: Romanamc.
gentem V založiti římský národ, t. j. stát;
potestatem per arma c. S; tura c. L
upraviti, ustaviti práva; vursus aurea
saecula c. V opět přivoditi zlatý věk;
nova c. fata V nové určovati, osnovati
sudby; (0 spisech)sepsati, složiti, opě
vati: carmina c. V; legibus condendis
opera dabatur L na úpravu, na sepsání
zákonů píle byla vynakládána; della c.
V opěvati války; Caesaris acta c. O;
numeris c. festa tuis O rozměry tvými
(t.j. elegickým dvojverším) opěvati svátky;
[I skládati k uschování; 1) skliditi,
uložiti, uschovati: messes c. O uložiti
žeň (sklizeň); c. fructus C svážeti, do
vážeti (domů); c. frumentum C; liter as,
guas in aerario conditas habebant,
proferunt (Ú;sacra in doholhsc. L
uschovati posvátné věci v soudečcích;
c. horreo (se.frumentum) F uložiti v sýp
ce; mella condit amphoris FH;Sabinum
testa conditum H víno Sabinské chované
(uložené) v nádobě; enses conditi F meče
(v pochvách) schované, zastrčené; (obr.)
condo eť compono, guae mox depromere
posstm JH schovávám a ukládám; tu con
ditů (se. stgna) mente teneto V uscho
vaná (znamení) podrž v mysli, (znamení)
pečlivě si vštěp a v mysli podrž, ulož
a chovej v dobré paměti; — spec. (a)
(o plodech)nakládati: corna condita in
faece Ú naložené v octě; [) (o osobách)
vsaditi do žaláře, dáti do vazby,
uvězniti: n carcerem; in custodiam
T; in vincula c. algm L; %) (o mrtvých)uložiti,pochovati,pohřbiti:| 08ssa
terra c. V; c. algm ťumulo (sepulero)
O; mortuos cerá circumlitos c. Č; cor
pora c. more Aegyptio T; omnes ut
contunctos condedbant T; c. lustrum V
vl. pohřbíti obět očistnou; vykonati očist
nou obět, zakončiti odhad očistnou obětí;
c. saecča V vl. pohřbíti (starý) věk a
nový založiti, opět přivoditi; metať. (čas)
jakoby pochovati,ztráviti, prožiti:
diem c. V dokonati den; condit gnis
gue diem collibus in suis FHtráví den;
cantando c. soles V ztráviti dny zpě
vem; 2) schovati, skrýti, ukrýti, za
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krýti: milites tn silvis c. Ču; am
nis conditus labitur Ču teče pod zemí;
se deserto in htore condunt V; (s pou
hýmabl.) čam se condidit alvéo V; per
omnes condunt se Ťeucri portas V všemi
branami se kryjí, utekou se (do ochran
ných hradeb tábora); (medial.)opťato con
duntur alvéo V skryjí se v řečišti;
(s prolept. přivl.) scuta latentia condunt
V (= condunt ita, ut lateant); tocoso
c. furto H učiniti, aby zmizelo, odci
ziti; caelum condidit uměra (upptter)
V zakryl, zahalil, zastřel; capuť tnter
nubila condit (Fama) V; luna condita
tenebris T; Orton hibernis conditur
undis V skrývá se ve vlnách, do vln,
t. j. zapadá do vln; in mare conditur
Ufens V do moře se vlévá; sopor lu
mina condit V tuhý spánek obestirá, za
virá oči; (často o proměnách)guttura con
didit arbor H hrdlo pokryl strom; metať,
adeo %ram condiderat I hněv skryl,
zatajil, potlačil v sobě; c. odtum T;
praecordia condita aperire H otevřiti
(odhaliti) srdce (nitro) uzavřené (mlče
livé); = (zbraň)stopiti, vnořiti, vet
knouti, (hluboko) vraziti: c. ensem in
pectus n. in pectore meč stopiti v prsou;
tn ore Rutuli condidit (ensem) V; vena
bula in armos c. O; fervum sub pec
tore condit V ocel stopí v prsou, ocelí
prsa probodne; dtgitos tn perfida lumina
condit Ó vetkne; (s pouhýmabl.) čelum
tugulo c. O vraziti meč do hrdla.

con-doce-facio, ere,féci, factum [con
doceo a facio) vyučiti, vycvikovati:
antmum c. (ita), ut C beluae condo
cefactae C.

con-dolesco, ere, luz, — [com a do
leo) pocítiti prudkoubolest: st pes,
dens condoluit C jestliže se rozbolaví
noha, zub; si condoluit corpus IH roz
stůně-li se tělo; admonitu matris con
dolutsse potes Ó vzpomínkou na matku
můžeš slitovati se (v srdci pocititi bolest,
lítost 8 někým).

condonatio, čnis, f. [condono)daro
vání: bonorum c.

con-dono, čre, Gvi, dtum 1) daro
vati, rozdati: agros suts latrontbus c.
C; = spec. ©) (dluhy) darovati, odpustiti,
sleviti: pecuntas creditas debitoribus
c. C; $) dáti (vydati) v moc, (v obět)
přenechati, přepustiti někomu: Řonestisst
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me actam vitam matris crudelitatť c. C
2) metaf.a) obětovati, v obět přinésti;
upustiti od něčeho(alad): segue vitamgue
suam ret publicae c. S život obětovati;
suum dolorem etus voluntatt c. Cs od
svého hněvu upustiti na jeho žádost;
b) darovati (trest, vinu), prominouti,
odpustiti; (vinníka)nepotrestati: alci
scelus c. S; crtmen c. ('; praeterita se
Divictaco fratri c. Čs věci minulé že
mu bratru k vůli odpouští; condonatus
est tile tibi C tobě k vůli nebyl potres
tán, byl osvobozen.

con-dormio, čre (pevně)usnouti.
Condrusi, črum, m. Kondrusové,

germánský národ v Gallii belgické na
pravém břehu střední Mosy.

con-duco, ere, důxi, ductum |transit.
1) dohromady sváděti, shromažďo
vati, sbirati; spojovati: omnes clientes
eodem conducit Čs; exercitum in unum
locum c. Cs stáhnouti; coptas c. S 8e
brati voje; Feneus nubila conducit O;
c. cortice ramos Ó větve korou spojovati
(při štěpování); 2) sbirati za mzdu, zjedná
vati za nájem; najímati: multitudo
conducta S; contentio cum operis con
ductis Čj; homines mercede conduct:
gui conducti plovant in funere H za
mzdu, za plat naříkají, pláči; c. mtlites;
c. vectigalia; pavs gestit c. publica JH
část touží najmouti státní důchody; c.
hortum ČC; c. nummos H vypůjčiti si
peníze; columnam conduxerat factendam
C stavbu sloupu za plat převzal; subst.
conducti, orum, m. námezdníci, ná
mezdné vojsko, žoldnéři: ex Graecia
conductorum tria milia N; II intrans.
(neos.) condiicit (srov. významem OV! (pévEL)
jest k užitku, jest na prospěch; pro
spívá, jde k duhu: iď guoď maxtme
conducit vpsis C; Romanis Germanisgue
idem conducere T že Římanům i Ger
mánům totéž prospivá; guod conducit
tn commune T co obci jest prospěšné,
co jest v zájmu veřejnélo blaha; c. ad
vitae commoditatem C; (s ace.c. inf.) ret
publicae maxime conducit Syriam de
cerni Ú.

conducticius, a, um najatý, námezd
ný, žoldnéřský: c. exercitus

conductio, onis, f. [srov.conduco 2))
nájem: ťotam conďuctionem renuntt
are C.
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conductor, óris, m. nájemce; podni
katel: mercedes habitationum conducto
ribus donavit Cs.

con-duplico, dre, avi, aťumzdvojo
vati.

co-necto, ere, neruč, nexum 1) splé
tati, spojovati, slučovati, spoutati:
conera aedificia I' spojené, souvislé bu
dovy; naves validis trabibus conexae T';
coneri crines O; Mosellam atgue Ara
rim fossa c. T; nodos c. O navázati
uzlů; 2) metaf. uno amne discretis cone
gum odium T spojená, neoddělená ne
návist; amicitia cum voluptate conecti
tur Č jest sloučeno 8 rozkoší; legiones,
provinciae, cuncta inter se conera T
vše vespolek spojené; verdba lyrae mo
tura sonum c. H (rythmicky) k sobě
řaditi, skládati; defertur inptetatis in
principem; conectebantur uťconscii...
T (v to) zapletání byli jako účastnici;
illam non criminibus (dat.)mariti cone
gam T ona že nebyla spolu zapletena
v obvinění manželova; Silanus per ad
finitatem conerus (Germanico (dat.) T
příbuzenstvím spojený 8 Germanikem;
Dolabella Varo conerus T s Varem
spřízněný.

con-farreo, are, dvi, atum [comafar
reum (se.čibum špaldový koláč)) za zvlášt
ních náboženských obřadů manželským
sňatkem spojiti, oddati. Confarrea
tio byl nejstarší a nejslavnější způsob
sňatku manželského. Uzavírán byl před
nejvyšším pontifikem, fiaminem Diovým
a 10 svědky; při tom byl obětován koláč
ze špaldy (far): confarreatis parentibus
geniti T synové rodičů konfarreací (zvlášt
ním slavnostním sňatkem) spojených, od
daných.

confectio, onis, f. [conficio) I zhotovení,dokončení:hutuasltdric.C 8e
psání; IT zdolání, zničení: escarum c.
C žvýkání jídel; metaf.belli c. C dokon
čení války.

confector, oris, m. [conficto] I hoto
vitel, (do)jkonatel: c. negotiorum Č obsta
ravatel věcí; [II zničitel, zhoubce: c.
et consumptor omntum ignis Ú; metaf.
dux c. belli T' vůdce, dokonatel války,
jenž válku dokončil.

con-ferció, re, —, tum [com afar
cto) secpati, nacpati, stlačiti, stěs
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nati: urbani et agrestes conferti tn
arta tecta L; conferta legione (abl.abs.)
ježto legie se shlukla Cs; — confertus viz
zvlášť.

con-fero, ferre, tuli, latum (collitum)
I 1) dohromady (na jedno místo) sná
šeti: Jtgna circa casam N nanésti; fru
mentum ex agris in castra c. Ús svážeti,
dopravovati, dodávati; stgnis tn unum
locum collatis Čs ježto prapory na jedno
místo byly sneseny, ježto kohorty se
shlukly; (obr.) dentes in corpore c. O
zatinati zuby, zakusovati se do...; ca
pita c. ČL sestrkovati hlavy (k poradě),
potají se raditi; collatum est bellum circa
Corinthum N válka se stáhla, shrnula,
soustředila; impertum conferunt Ro
mam L přenesou do Říma; metaf.snášeti,
spojovati, slučovati; contulit in
versus verba O shrnul; sřgna ad eum
contulit L spojil se s ním; c. gradum V
blíže přistoupiti, setkati se: (absol.) uč in
pauca conferam ČC abych shrnul věc
v máloslov; cur non confertis, ne... L
proč nezahrnujete v zákoně, proč nepo
jimáte v návrh zákona, proč nenavrhu
jete; — spec. (©)(peněžité příspěvky) sná
šeti, sháněti, sbírati, odváděti na něco,
přispivati k něčemu:čtributum c. L
sháněti, zapravovati daň; uť dtviťes con
ferrent L aby boháči přispívali; gut con
ferebant N (ti) kteří (peníze) skládali,
přispěvatelé; sextantes c. L přispěti šesti
nou a88U; = neos. CONfert (srov. OVLUÉ
oet) jest prospěšno, prospívá, napo
máhá; B) (v boj) sváděti, přiváděti:
arma cum algo c. srážeti se, utkávati
se zbraní, bojovati s někým: contulimus
manus V srazili jsme se v boji, atkali jsme
se bojem, svedli jsme boj; 8ťať c. ma
num Aeneae V bojovati 8 Aeneou; movet
Cacus collatů proelia dextrá (abl.abs.)
pěsti proti pěsti; stgnis collatis superare
exercitum ČÚv srážce, v řádné bitvě po
raziti vojsko; pedem c. blíže přistoupiti,
(ve voj.) sraziti se v boji; gradum c. L
setkati se, sraziti se, speřiti se; segue
viro vir contulit V muž proti muži po
stavil se v boj, utkal se v boji; contule
rant arto luctantia pechora necu pecto
ribus O zápasíce srazili se plecemav těs
ném objetí; castra castris hostium c. Cs
přiblížiti tábor, přiraziti táborem, položiti
se táborem u tábora nepřátelského, utá
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bořiti se těsně u nepřátelského tábora;
collato pede pugnare LCu (noha proti no
ze), muž smužem; haud ignotas belli artes
Unterse conferebant L měřili válečné umě
ní; (v intrans. význ.) mecum confer! O se
mnou se měř; (s ace.vnitřním) inler se cer
tamina c. N sraziti se v zápase, zápasiti;
collato Marte O v seči; collatů dextrá O;
Iilesc. Hlzačínati hádky;y) (za srovnává
ním)snášeti,srovnávati, přirovnávati;
pacem cum bello c. C; mecummconferlur
Ulixes O se mnou jest srovnáván, mně
kladen jest na roveň; parva magnis (dat.)
c. IH;necouisouam ulla arte conferrt poluti
L anikdo nemohl býti srovnán; d) (úmy=
sly, radu vjedno) snášeti, raditi se, ro
kovati (konferovati): cum. algo aul
sermonesaut consilta c.C sdileti buďroz
mluvy aneb rady; haec inter se confe
runt C o tom rokují, se radí; c. iniu
rias Ť sdělovati si příkoří; II (význum
předložkyoslaben, v popředíponětí cíle) snášeti,
dopravovati něconěkam:in naves se
suague omnia ČsCN; se conferre Athe
nas; ad Tissaphernem odebirati se, uchy
lovati se, utikati 8€ někam; čn fugam se
c. ČL dáti se na útěk; = metaf. a) c.
beneficca in algm Č prokazovati někomu
dobrodiní, zahrnovati dobrodinim; voťa
ad deos c. T přednášeti, svěřovati bo
hům; rationes et copias tn provtinciam
c. Č vložiti své peněžité prostředky ve
spravování provincie; hb) se ad (in) alcis
amicitiam (fidem, clientelam) c. oddati
se v přátelství; se ad studia c. Č od
dati se, věnovati se studiím; ©) obrátiti
v něco,proměniti, přetvořiti: corpus tn
volucrem c. O; d) snášeti, sváděti,
strkati, svalovati něcona někoho:Cri
men tn algm c.; sua vitia im senectu
tem c. ČC: e) (na určitou dobu) polo
žití, stanoviti; odložiti: algd in lon
giorem diem c. Ús; f) sněsti na někoho,
odevzdati, svěřiti (k vykonání): cu
ram vestituendi Capitolii in Vestinum
c. T svěřitiVestinovi; spem a clemen
tiam victoris c. C zůstaviti naději mi
losti vítězověj ©) obraceti něcok ně
čemu, Vynakládati něcona něco: omne
ingenum c. ad populi Romani gloriam
celebrandam C obrátiti veškeren důvtip
k rozhlášení slávy národa římského; algd
praesidii in medium c. přinésti nějakou

269 con-ficio

ochranu k prospěchu obce; tempus c. aď
belli comparationem C.

confertim, adv. [confercio) stlačeně,
stěsnaně, těsně: acrius et c. magi8
pugnabant L; non c. sese recipiebant,
sed altus alio S neuchylovali se v davu
(houfně).

confertns, a, um (v. part. perf. pass.od
confercio) stěsnaný, stlačený, stis
něný; nacpaný, nabitý: conferti míli
tes Cs; confertae naves L; in confertis
stmů turba L v největší tlačenici; con
ferta moles T' ohromné stavení naplněné,
nabité (diváky); vn. convivio conferti
cibo C nacpáni jidlem; (obr.) ottosa vita,
plena eť c. voluptatibus Č život zcela
zůplna) vyplněný rezkošemi; — spec. (ve

vojenství)shloučený, těsně sestavený,
hustý: confertissumi hostesS nejhustší
dav nepřátel; confertissimo agmine Čs
nejhustšim proudem; confertos proeltari
Cs bojovati v hustých davech; confertis
turmis impetum facere Čs v hustých
tlupách; c. eguitatus L sražená, shluklá
jízda; ceteros confertos vecepit L ve sra
žených četách; guos ubi confertos vidi V
shloučené jsem spatřil; conferta robora
virorum Ču těsné řady jádra vojska;
nunguam conferti, sed vavi magnmis
gue intervallis proeliantur Čs.

con-fervěsco, ere, duř, — [verb.inchoat.
odferveo) počinati vřiti, rozpalovati
Be; metaf. mea cum conferduit tra H
když vzkypí hněv.

confessio, onis, f. [confiteor) do
znání, přiznání: (8gen.subj.)mirabar
confesstonem servorum audirvi C; (s gen.
obj.) c. facti; c. culpae. L; metaf. c. ho
stis cedentis L piiznání, že ustupuje; ea
erat c. Romam capuť rerum esse L.

CONfessus, viz confiteor.
confestim, adv. [srov.festinus spěcha

jíci) na ráz, neprodleně, ihned, oka
mžitě, na místě: c. subsegut.

conficiens, entis, adj. (vl. part. praes. od
conficio) působicí, působivý (8gen.): ct
vitas litterarum conficientissitma C obec
psavá, Jež má velkou chuť psáti, činiti
záznamy.

con-ficio, ere, féěci, fectum [ zdělá
vati; zhotovovati: alutae tenuiter
confectae Cs jemně vydělané; — spec. «)
dohotoviti, dokonati, dokončiti; vy
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konati, vyříditi: guibus rebus confec
tis Cs když ty věci byly vykonány =

„potom; c. negotium C; mandata c. C;
facinus per altos c. ČC spáchati; p)
(spis) dokončiti,sepsati, složiti: čt

um c. ČC; rationem c. účet zdělati,
vydati počet; %) (válku) dokončiti:
bellum c.; proelum c.; 0) (cestu) vy
konati, uraziti: aliguantum viae c.
L uraziti hodný (značný) kus cesty; zťi
nera eguo c. Cu; cursis c. C vykonati
plavby; e) (o čase) ztráviti; V pass.
uplynouti: črčennio confecto C; hieme
confecta Cs; ante primam confectam
vigiliam Cs před uplynutím první hlídky
noční; IT dohromady dáti; 1) shledati,
sehnati, sebrati, opatřiti: nummos
c. C; dotem c. C; legiones ex dilectu
novo c. Cs; exercitum c. C; centurias
c. L zaříditi, učiniti setniny; c. eguttes
Cs postaviti (do pole) jezdce; 2) metať.
zjednati, způsobiti, přivoditi,vy
moci: absolutionem c. C; pacem c. ČC;=
spec. (v pass.) eX guo conficitur, ut... ČC
z čehož vyplývá; III zdělati, t.j. prvotní
tvar něčeho obrátiti v jiný; 1) drtiti,
rozmilati, rozkusovati: dentes conficiunt
escas C; cibum c. L; — spce.ztráviti:
cibus coctus et confectus C; 2) metaf.
a) ztravovati, ničiti: nělul esť, guod
non conficiat et consumaťt vetustas (
patrimonium c. Č promarniti; rem suam
c. C; b) ztrmáceti, znaviti, zmo
řiti, ztýrati, vysíliti, vyčerpati: vires
se conficiunť L síly se ničí, umořují;
lassitudine confict L býti vysílen zma
látnělosti; confici frigore C; siti 8;
zvl. častov part. perf. pass. confectus: (absol.)
fessos confectosgue aggredi L udeřiti
na zemdlené a zesláblé (vysilené); aetate
c. Čs věkem (stářím) sešlý; gu? (se. mi
lites) stipendiis confecti erant Ú kteří
vojenskou službou byli vysílení (dlejiného
čtení: sťtipendiis confectis (= emeriti)
kteří měli vyslouženo(srov. [ «)); ©) sko
liti, udolati, doraziti, dobiti, ubiti;
alterum Čurtattum c. L; nunc ego resto,
confice! I doraz mne; ďuos hostium exer
citus c. L potříti; provincias confecit Č
(úplně) pokořil, podrobil.

confictio, onis, f. [confingo) vymy
šlení, smyšlenka.

confidens, enti8, adj. [vl. part. praes.od
confido) důvěřující, plný důvěry; =
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spec.(zprav.s příhanou)troufalý, opováž
livý, smělý, drzý.

confidentia, ae, f. (pevná)důvěra
(v sebe); = spec. (s příhanou)troufalost,
smělost,opovážlivost, drzost.

con-fido, ere, fisus sum důvěřovati
někomu (něčemu), bezpečiti 86 na někoho (něco),
spoléhati na někoho(něco);= spee. pevně
věřiti, pevně doufati, svou věcí býti jist:
(absol.) alto duce plus c. L pod jiným
vůdcem vice si troufati; (s dat.) čegiomi
maxime c. Čs; virtuti militum c. Cs;
fidei et societati c. L; (s abl. causae) viT
tute c. Cs; natura loci confist Cs dů
věřujíce v...; celeritate navium : (zřídka
s de) c. de salute uvrbis Ús býti jist
stran záchrany města, záchranou města;
(s ace. c. inf.) cudďČe respondere posse con
jdas C.

con-fig0, ere, fixi, fixum 1) (hře
biky) sbíjeti, stloukati, sklínovati něco:
transtra confixa clavis ferreis Cs; 2)
prorážeti, probodávati, skláti, pro
kláti: cornicum oculos c. Čs vran'm
oči vyklovati (přísl. o muži, jenž i toho, kdo
nejbystřeji vidí, oklame); (bez abl.) conftai
conciderunt N; config: a sociis V; metaf.
sententiis senatus conficus C ochromen.

con-fingo, ere, finxi, fictum 1) sklá
dajíc tvořiti, dělati něco; 2) tvořiti
něco nepravého, vymýšleti si: crtmen
c. C; causam falsam c. ČC;haec con
ficta esse arbitror a počtis C toť jsou
asi smyšlenky, výmysly básníkův.

con-finis, e, adj. 1) soumezný, hra
ničíČÍ s někým(8 něčím), sousedni: ager
c. L; (sdat.) confines ht erant Senont
bus Čs byli sousedé Senonův; 2) metaf.
příbuzný: studio (dat.) confinia car
mina vestro ŮÓ.

confinium, dž, n. [con-fints] 1) (konkr.)
místo, kraj, kde hranice dvou území se
stýkají, soumezí, pomezí, hranice:
legionem tn confimo T'reverorum hie
mare tussit Cs; pontus abstulit confinta
Ó moře přetrhlo soumezí (t. $. zemi spoju
jící Italii se Sicilií); viciničates et con
finta C sousedství (příbytků) a soumezení
(pozemků); 22)(abstr.)mezní, hraničná čára,
hranice, rozhraní: confimalucis O
ranní šero, svítání; c. noctts Ó večerní
soumrak: c. noctis cum luce (— et lu
cis) O večerní soumrak (a ranní šero)
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breve c. artis et falsi T ůzké rozhraní
mezi uměním a podvodem.

cón-f10, -fteri (pass. vedl, tvar ku confi
cio) 1) býti dokonánu, vykonánu:
gua ratione c. possit, docebo V; 2) býti
sehnánu: aurum, ex guo summapactae
mercedis Gallis confieret L.

confirmatio, ons, f. [conftrmo])1)
upevnění,utvrzení: c. perpetuae li
bertatis L3 2) metaf.utvrzení mysli, npo
kojení, útěcha; povzbuzení: animi c;
3) tvrzení, výrok: perfugae c. Cs.

confirmátor, orts, m. [confirmo]ství“
ditel, ručitel: pecuniae c. C.

confirmátus, a, um [vl.part. perf. pass.
od conférmo)utvrzený; zmužilý, srd
natý, statečný: guae res confu-matiorem
efficiebat exercitum (s.

con-firmo, čre, dvi, dtum 1) upev
niti; utužiti: stěpites c. Cs; nervos c.
Cs; c. membra Cu; 2) metaf. a) posil
niti, upevniti, utvrditi, zabezpečiti,
ustanoviti: c. regnum N; amiciliam cum
algo Ús; pacem; societatem c. S utužiti
spolek; suam manum c. Č dodati síly
a pevnosti své hrstce (vojínův); Galltam
praesidiis ac navibus c. Ús; se augxi
lis c. Čs posilniti se; profectionem lege
confirmant Čs zákonem stanoví; non de
ponere, sed confirmare audaciam
C; opinionem c. Čs utvrditi domnění;
labores et victorias c. S; b) (usnesení)
potvrditi, schváliti: legemc. C; de
ereta c. N; ©) (na duchu) posíliti, vzmu
žiti, povzbuditi; dodati mysli (zmu
žilosti): c. militum animos Ú; suos ad
dimicandum animo c. Čs; timentes c.
C; altus altum c. L jeden druhého, na
vzájem se povzbuzovali; se (animo) c.
Cs dodati si mysli; čure turando inter
se c. Cs; eos confirmat, ut Romam per
gerent S povzbudí, aby...; insulas c.
N utvrditi ve věrnosti. Srov.také confi
matus; d) (věc, tvrzení) stvrditi, do
tvrditi, zjistiti, dokázati: rem
teste c. C; exemplis c. algd C; suspicioestconfirmataC podezřenísepotvrdilo;
e) s jistotou tvrditi, určitě prohlá
siti, jistiti: hoc miht confirmavit C; obyč.
s ace. c. Inf.

confisi0, dnis, f. [confido)důvěra:
firma antmi c.

confiteor, čri, fessus sum [comafa
teor] 1) vyznati, doznati něeo; při
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znati 86 k něčemu, vyznati 86 z něčeho
(algd): confitens reus C obžalovaný, jenž
se (k vině) přiznává; c. peccatum C;
tam me vobis confitebor C; amorem nu
črici c. O; (s předl.de) de maleficio c.
C učiniti vyznání, vyzpovídati se ze zlo
Činn; (s aee. c. inf.) cut debere salutem
(se. me) confiteor O; (s dvojímaec.) se ho
stem c. C přiznatí se, prohlásiti se za
nepřítele; 2) metať.(skutkem a pod.) vy
jeviti, dáti na jevo, prozraditi něco:
parens confessa deam V davši se po
znati jakožto bohyně; deus se confessus
erat O; c. terrorem L; iram vultibus O.
Part. perf. CONfeSSUS, a, um A) akt. jenž
se přiznává, přiznal (k vině), přizná
vající se, přiznavší se: confessus
reus Ú; de confessis suppiicium sumere
9; confessae manůs Ó ruce, jež proseb
ným vztažením uznávají porážku a prosí
za milost, prosebné ruce; b) pass. při
znaný: res confessa; in confesso est
8 ace. ©.inf. I jest obecně přiznáno, ne
pochybno,že...

con-flagro, re, dvi, atum 1) (s)pla
nouti, (s)hořeti: classis incendio con
fagrabat ČC;cum domo c. zároveň 8 do
mem zahynouti v plamenech; (obr.)fam
ma amoris c. Ú; 2) metaf.přijíti na zmar
býti zničen: onvidiae tncendio c. Č
žárem nenávisti přijíti na zmar; invidiď
c. C nenávistí býti mravně zničen.

confiictio, onis, f. [conftigo]střetnutí
se, sražení; metaf.srážka, půtka, hádka
(„konflikt“).

conflicto, dre, avi, dtum [verb.frean.
od conftigo) 1) (opět a opět) srážetis
metaf.(medial.)potýkati 86 s někým, zá
pasiti, bojovati: cum his conflictavi erat
molestumC; cum adversa fortuna c. N
zápoliti 8 nepříznivým osudem; 2) po
rážeti; metať.hubiti; v pass.býti tí8
něnu, sklíčenu, souženu, týránu; býti
navštívenu, trpěti něčím, zápasiti s něčím:
gravibus superne ictibus conflictaban
tur T těžkými ranami shora byli porá
ženi; per scelera rem publicam conflic
tavit T' obec ztýral, zhubil; conflictari
morbo N býti sklíčen nemocí; (absol.) 4
conflictati sunt, gut... T zle byli na
vštíveni, těm nešťastně se vedlo.

conflictus, s, m. [confltgo) srážení
(se), srážka: c. nubium Č.



con-fligo

con-fligo, ere, flixtT, fiTctum srážeti.
Zprav.ve význ.intrans. |) vrážeti na sebe:
naves adeo graviter inter se incitatae
conflixerunt, ut... Cs; —spec.bojem
(v boji) sraziti se, setkati, utkati 80;
boj svésti, počíti se bíti: manu cum
hoste c. C; navibus c. N svésti bitvu
námořní; proelio Cs; acte cum algo;
adversus classem c. N; contra con
spirationem c. Ú; (absol.) ita confiixe
runt, ut... L; confliguntventi V; 2
metaf.zápoliti, zápasiti, příčiti se: co
pia confligit cum egestate Ú; causae
confiigunt inter se U.

con-flo, are, avi, aťum 1) dmýchá.
ním roznítiti, rozdmýchati: ignem c.
Fl; (obr.) guorum opera conflatum (esse)
incendtum L požár byl vznícen; metaf.
rozdmýchati, roznititi, způsobiti, ztro
piti; v pass.vzplanouti: dellum c.; tu
multum c.; seditionem c.; 2) dmýchá
ním slíti něco:falces conflantur in en
sem V srpy se roztavují (a překují) na
meče; ale auť flare aut c. pecuniam C
peníze buď raziti (viz flare) nebo (jakým
koli způsobem) sháněti; metaf.a) skouti,
sloučiti, spojiti; skupiti, sehnati: con
sensus conspirans eť paene conflatus
C souhlas jako slitý, jako slitina, t. j.
soulad úplný; aes altenum grande c. S
nadělati náramných dluhů; egrercitum
c. C sehnati (na rychlo) vojsko (zbubno
vati); conflata improborum manus
tlupa sehnaná z neřestníků; b) kutiti,
osnovati, strojiti: tudicta c. L vy
nášeti (soudní) nálezy; periculum (tn
vidiam) alci c. Č vznititi proti někomu,
způsobiti; inturia novo scelere conftluta
C křivda spáchaná s novou (= neslýcha
nou) zločinností; mendactum c. C.

confluens, viz confluo.
con-fluo, ere, ffuxi, — 1) stékati

se, splývati: amnes confluunť in unum
L; 2) metaf.sbíhati se, hrnouti se
(někam),shlukovati se: omnes Romam
confluxerant 9; perfugarum magnus nu
merus ad eum conftuebat Cs; huc sol
lertia confluit O zde soustředí 8e. Subst.
part.praes. confluens, enti8 nebplur.-entes,
tum, m. stok (dvou řek): ad conftuen
tem Mosae et Rheni Cs; udi Anienem
transtit, ad confluentescollocatcastra L.

con-fodio, ere, fodi, fossum 1) pro
klíti, skláti, probodnuouti; 2) metaf.
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poraziti, zničiti: toť iudiciis con
fossi L.

conformatio, ons, f. [conformo)(ná
ležité) utváření, útvar, spořádání
(sformování): ratio conformatiogue doc
trinae C soustavná a souladná vzděla
nost.

con-formo, dre, dvi, dtum 1) (pa
třičně)utvářiti, zpodobovati: ad ma
tora guaedam natura nos genuit et
conformavit C; 2) metaf.upravovati v ná
ležitý vzor, vzdělávati, vycvičiti: am
mum et mentem cogitatione hominum
excellentium c C; orbatos parente sibi
et posteris ©. IT sirotky vychovávati
(vzdělávati) sobě i potomstvu.

con-fragosus, a, um vl. plný trhlin,
rozpuklin; nerovný, drsný, kostrbatý,
hrbolatý: via, loca L; subst. plur. neutr.
confragosa (se.loca) L drsnatá mista.

con-fremo, ere, fremu?, — vespolek
hlučeti, reptati: confremuere omnes O
všichni zahlučeli (jiní čtou: contremuere).

con-frico, are natříti, potříti.
con-fringo, ere, frégi, fráctum [com

a frango) 1) zlomiti, rozbiti, roz
tlouci: fores caedendo c. L; 2) metaf.
zmařiti, zničiti: consilia c. C.

con-fugio, ere, confugi, — 1) (za
ochranou) utéci se, uchýliti se: tn op
pida; ad florentes Etruscorum opes c.
L; 2) metaf. uchýliti 86 k něčemu,vzíti
útočiště, sáhnouti: aď vim atgue arma
c. C; ad patrias artes O k zděděné lsti;
ad opem medicam c. Ó.

confugium, 22,n. útočiště.
con-fundo, ere,fudi, fůsum 1) slíti,

smísiti: aestus confundit undas Cu;
(med.)Alpheus Siculis confunditur un
dis O mísí se 8 vlnami, spojuje se; čin
chaos antiguum confundi O misiti se
ve starobylý, prvotní chao8; (pass.)cruor
in fossam confusus JH do jámy úplně
nalitá, jež do jámy vtekla; 2) metať.a)
v jedno slíti, smísiti, sloučiti, spo
jitij pass.slíti se, splynouti: ďuopo
pulí tn unum confust sunt L; ypreces
in unum c. O; rusťticus urbano confu
sus JI venkovan spojen (pohromadě) s měš
fťákem;sermones confunduntur tn unum
L v jedno se sméšují; c. proelta cum
Marte H bitky začínati; )) (s vedl.význ.
nepořádku)smísiti, zmásti, uvésti v ne
pořádek: fas nefasgue c. O; sununa



confiise

imis (dat.) e. Ču; vera cum falsis C;
confusum agmen explicare Čs; diseri
men c. L nešetřiti, nedbati rozdilu; tura
gentium c., confusa verda volutant O
zmatené, zmotané se kolácejí řeči; con
fusae voces Ču zmatené výkřiky; con
fusus ordo milittae T; c. foedus V
(ovyzeřv) porušiti smlouvu; = spec. (4)
znetvořiti,zohyzditi: confuderat orts
notas pavor Cu; $) přivésti z rovnováhy
(duševní),pomůsti, zmásti, splésti;
pasa.ztratiti hlavu: haec dicta confudére
animos L; me male defensae confundant
moenia IT'roiae O lekati, děsiti.

Confse, adv. (cvifusus] spleteně, zma
teně: c. logui C; confusius acta res
est C.

conftisio, ónis, f. [confundo] 1) slití;
spojení, sloučení: con'unctio confusto
jue virtutum Ú; 2) zmatení, zmatek,
nepořádek: c. suffragiorum; c. tempo
rum ČC; crebra oris c. T' častá změna
rysů v obličeji (ze studu), časté zardění
obličeje; causam confustonis guaerens T
pohnutka zděšení, ustrašení.

confiisus, a, um (vl. part. perf. pass. od
confundo| 1) spletený, zmatený (i du
ševně) („konfusni“): turba c. O; confu
sae stragis acervus V hromada pomí
chaných (pomatených) mrtvol (t vojínů
řeckých i trojských); verda confusa O;
confusae voces Ču zmatené výkřiky; c.
et incertus animi I, (popleten) pomaten
a nevěda si rady (jsa na rozpacích); c.
animus L; confusue urbis sonus V zdě
šeného města kiik; 2) znetvořený,
zohavený: confusior facies I; con
fusi vultiis O.

confůito, Zve, avi, čťtum 1) dusiti,
tlumiti: dolores c. C; 32) vyvraceti
(tvrzení): argumenta C; c. vituperato
res C; verba rebus c.

congelo, are, avi, iitum [coma gelu]
I intrans.1) zamrznouti: Zlěster con
gelat O; 2) metať.ztuhnouti, ztvrd
nouti: cum duro lingua palato conge
lat O3 W transit. 1) mraziti; 2) metaf.
tvrditi, sraziti, činiti tvrdým: čn la
pidem rictus serpentis congelat O změní
v kámen.

Ccon-4emino,Zve, dvi, tum zdvojo
vati: ensibus icťiiscongeminant Vopět
a opět zasazují rány, zasazují ránu za
ranou; viro secivím congeminat V muži

L.atinsko-český slovník,
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zasazuje sekerou ránu na ránu (za Ta
nou).

con-gemisco, ere, gemu?, — [verb.in
choat.od gemo) zalkati, zavzdychnouti:
supremum congemuit (arbor) V naposled
zaúpěl.

conger, gri, m. [yóyyooc| mořský
úhoř.

congeries, ei, f. [congero) snášení;
meton.snesené, snůška, hromada: c. la
pidum L; congeriemarmovumstruxit T
postavil pomník (pyramidu) ze zbraní; =
spec. 4) hranice; B) směs (chaosu) O.

Con-gero, ere, gessi,. gestum 1) na
hromadu snášeti; nanésti: vestem c. V;
montes O. nakupiti; frumentum c. L
nashromážditi; scuta vírgíní c. L na
házeti štítů na dívku; včaticum c. Č se
hnati, sebrati cestovné; vím auri c. C
opes c. O nahromaditi; c. cidbavta /Ť na
střádati si; undigue tela in algm c.
Ču Ť metati střely, střelami zasypati;
(obr.)plus deguo guiď tn amicittam c.

vice než slušno obětovati přátelství;
2) snišejíc zdělati, vystavěti, zbudo
vati: congestum caespite culmen V stře
cha zdělaná z drnu; aram c. arbortbus
V; congesta manu oppila V53 — spec.
locus, guo congessére palumbes V kde
si vystavěli hnízdo, se uhuizdili; 8) metaf.
snésti na někoho něco, Zaněsti někoho něčím,
zahrnouti, zasypati: čn unum omnia
c. C; ornamenta ad algm ČC; dbeneficia
in alam L; spes mea in te congesta
est O na tobě spočívá; čuvení trium
phos c. T; in Caesarem maledicta c.
C zasypati Caesara nadávkami; = spec.
(vinu) sváděti, uvalovati na někoho:crt
mina in algm Č; causam rei in se L.

congesticius, a, um [congero) nahro
maděný, nanesený, nasypaný: agger
c. Čs.

congestus, s, m. |congero) 1) sna
šení, hromadění, uakupení: c. copia
rum T; — spec.hnizdění: c. aťium C;
3) meton. snůška, hromada: c. lapi
dum T.

congiárium, č, n. [congius) vl. adj.
(se. donum, munus) dar (pův. congius
(v. t.) oleje, vína atd.) dávaný chudším
občanům od úředníků, velmožů, za doby
císařské od císařů; pozdeji v penězích.
Někdy též peněžní dar vojínům udilený.
Odt.vůbce dar.

18



congius

COngGIUS,č, m. římská míra tekutin =
6 sextariům = "/;„amfory = 3/, |

con-glacio, dre [glacies]zamrznouti.
con-globatio, onis, f. [conglobo]shlou

čení v klubko, v kouli; = spec.shluknutí,
shluk, srocení.

con-globo, čre, vi, atum [globus]
schouliti v klubko, v chumáč, zakula
titi: figura conglobata Ú; — spce.sra
ziti v zástup, shloučiti; nejč. retl.a medial.
sraziti se (v jeden dav), shloučiti se:
conglobati rvedibant I. shloučeni, v zá
stupech se vraceli; uť guosgue fors con
globaverat S náhoda dohromady spojila;
conglobata tnter se pars contionis I
shloučená vespolek, hustě pohromadě sto
jící část shromážděných; in guo (templo)
se miles conglobaverat 1.

conglutinatio, ones, f.
slepení, sklížení; spojení.

con-gliitino, re, Gvi, aťum 1) sle
povati, skližovati; 2) metaf.těsně slu
čovati, spojovati; skládati: eadem,

guaeS lE naturudissolvit(hominem)Ú; stutilitasamicitiasconglu
tinaret C kdyby užitek byl pojítkem
svazků přátelských ; ex his (se.čibidine,
crudelitate ata.)conglutinalus est Into
nius Ú jest složen.

[conglutino)

con-gratulor, dri, tus sum vespolek,
vzájemně štěstí přáti, blahopřáti: con
gratulantur libertatem civitati restitu
tam L vzájemně si blahopřeji, že svo
boda obci jest vrácena.

con-gredior, gredi, gressus sum |com
a gradior) 1) sejiti se, setkati se:
in útinere cum CČaesare Us, congresst
tungunt dextvas V; cum Transrhena
mis c. Čs spojiti se; c. ad coltlogutum
L; = spce.(nepřátelsky) setkati se, utkati
se, dáti se v boj, jíti v boj, boj pod
stoupiti: (absol.)guo valentior congrede
retur N53pars congressi, gutdam emi
nus protuvbant T' část zblízka, jiní zdáli
dorážeji; cum finitimis proelio c. Ús;
acte c. L; contra Caesarem congres
sus est armatus C; tertia tn proelia
c. V po třetí se dáti v boj; (básn. s dat.)
impar congressus Achili V; 2) metať.
(o potýčce slovní) congreďere mecum crt
minibus ipsis C; tecum luctari et c.
(před soudem) C; altercatione c. L po
hidati se.
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congregabilis, e [congrego)družný.
congregátio, onis,f. [congrego)sdru

žování; družnost: adď congregationem
hominum nati sumus C k sdružování se
s lidmi; naturalis hominum c. Č pnd
společenský.

Congreg0, dre, ví, dtum [con agre|
ve stádo spojovati: shromažďovati,
sháněti, shloučiti; media.sdružovati
se, shromažďovati se, shlukovati se: apt
um examina congregantu* Ú; (0 lidech)
multitudo ex servis congregata Č; dis
sipatos unum in locum c. ČC;deterrimum
guemgue congregare T kolem sebe shro
mažďoval; «mum in locum cengregari Č
shromážditi se; cum paribus par facil
lime congregatur C spojuje se, druží 80;
(o věcech)stgna in unum locum congre
gata T prapory na jedno misto snesené,
postavené.

congressio, ónis, f. [congredior] se
stoupení,styk, schůzka: congresstone
prohibere Č překaziti styky; congresst
ones familiarium Č schůzky důvěrných
přátel.

CONgressus, ůs, n. [congredior] set
kání (se), schůze, schůzka: tn Antonči
congressum collogutumgue venire Ú do
staviti se ke schůzce s Antoniem; n0c
tuvní cum Egeria congressus L; con
gressiis pete nostros V hleď se mnou se
sejíti, vyhledej mne, —=sance.«) společen
ský styk, společnost: aditum, sermo
nem, congressum fugere ('; congresstis
hominum odisse ČC;congresstiis abnuere
1 nepředpustiti k sobě; congressu aegua
čitumprohibitus L; ©)nepřátelské setkání
se, utkání, srážka, půtka, boj: primo
Congressupelli S. průno congressu fw
sus T; cladem tn congressu facere S:
neci tres uno congressu mittit V v je
diné půtce tři skolí,

CongruenS, enťis, adj. (vl. part. praes. od
congruo| 1) shodující se, shodný; sou
hlasicí, souhlasný, přiměřený(alcirel;
cumalgare): congruentia his disserere I
souhlasné s těmito mluvili, stejně mlu
vili; congruens videtur primordia ape
rire Ť zdá se býti záhodno, mistno;
2) srovnalý sám s sebou, jednohlasný:
c. clamor L (proti dissonae voces).

Congruenter, adv.[congruens) shodně,
souhlasně, přiměřeně: congrvuenter na



congruo

turae (dat.)convenientergue vivere C žiti
podle přírody.

congruó, ere, ui, — (srov. ruo TT]
spadati v jedno, shodovati se: ut aď
eandďem metam solis dies congruerent L
že dni v jedno spadaly, shodovaly se
8 týmž postavením slunce; 2) metaf. 1)
(časem) v jedno spadati, shodovati se;
přiházeti se v týž čas (současně,
spolu): tempus aď iď ipsum congruere
L že doba právě 8 tím se shoduje; forte
congruerat, ut utriusgue caedesnunlia
retur T náhodou se přihodilo, že v týž
čas...; b) (podstatou, smýšlením)se sho
dovati, srovnávati, hoditi se; souhla
siti, přisvědčovati, důvati za pravdu:
dicta cum factis congruunt; (s dat.)ora
tio videtur sententiae c. ČC;sermo inter
omnes congrucdat L; Latini lingud con
gruentes L; cutus vitiis mire congrue
bat T jehož vášním ku podivu se hodil;
de re una dissident, de ceteris con
yruunt Új responso vatis c. L.

Conicio, ere, téci, tectum [com a tacio)
l (význam předložky zachoviín)j 1) na hro
madu házeti, naházeti; snésti, nanesti:
sarcinas in mediun L; sarcinas in
acervum L; — spec. (střely) házeti, me
tati, vrhati: tela undigue in unum
hostem L; 2) metať.(známky, skutky za
srovnáním)snášeti, domýšleti 8e, 80u
diti, dohadovati se, uzavírati; uhod
nouti, prorokovati (alad ex re; de re; 8 ace.
c. inf.; s nepř.ot.): de futuris callidisstme
coniciebat N; dDene,melius c. C; male
contecta C nesprávné dohady, domněnky;
cončectum omen ( vyložené znamení;
H (význam předložky oslaben, vyznačeno dosa“
žení cile); 1) bázeti někam. (Původní význam
zachovín, vztahuje-li se sloveso na pojem v pluralu)
vim lignorum in flammam L nahůzeti
do...; ale: forrem contecit in tgnes O;
sortem c. losovati; (básn. s dat.) spolia
contciunt igni V; -= spec. (střely) me
tati; (bodnouzbraň) vrážeti: api
des telague im nostros c. Čs; pila in
hostes c. Cs; gladium in os c. Cs; prae
dita coniecio rupit praecordia ferro O
bodnutím meče; 2) metar.a) vrhnouti
na někoho,obrátiti; svalovati, sváděti:
oculos in alom CVT upřeně pohlédnouti;
petitiones ita coniectae, ut ( (obraz
vzntý od vrhání kopí) útoky tak mířené,
čízenéi culpam in multitudinem c. Ús
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L; crimina in tempora L; maledicta
in vitam eius C láti někomu; —pecu
nam tn propylaea c. C vyházeli pe
nize na stavbu propylaji; b) (o rychlédo

pravě) (osoby) prudce vrhnouti někam:
auxilia tu mediam aciem Ús postaviti;
milites in tecta Čs umistiti; mulieres
in locum Č ukliditi, skryti; exercitum
in angustias Cu vrhnouti do sontěsek ;
hostem (hostes) ii fugam c. obrátiti na
útěk, zahnati; algm in catenas; in vin
cula; (n custodiam 3;in cavcerem c. uvy
hnouti do pout; dáti do vazby, vsaditi
dc vězení; (obr.) sub legis vincula c. I
vrhnouti v pouta zákona; cives tn tribus
c. L vřaditi; (o věcech)naves temnestate
tn portum coniectae Cs vržené, zahnané;
naves in noctem coniectae Cs vyvržené ve
lmu (do tmy); reRex. vrhnouli Se někam,
utéci se; vstoupiti mezi,přidatisek.
8e in scalas c. C utéci se na schody;
sese in paluděém L vrhnouti 8e; se in
medias Troades V; se in signa c. Cs
utéci se k praporům: se in fugam c. Cs
dáti se na útěk; se in noctem c. C vrh
nouti se, pustiti se do tmy; 3) uvrhnouti
někam, (v nějaký stav) vehnati, při
vésti; připraviti do něčeho: hostes in
metum; in terrorem Z strachu nahnati,

coniecti0, čnis, f. [conicio| 1) me
tání (k jednomu cy: c. telorun ČC;
2) metaf.a) sestavení (za účelem při
rovnání): c. annonae; b) domněnka, (do
mnělý)výklad: somniorum c. (.

coniecto, úre, Uvi, alum [verb.intens.
od COmiCI0) jen ve význ. metaf. přemilati,
dohadovati 86 něčeho;domýšleti se,
hádati, souditi z něčeho o něčem, na něco (nlad
re n. ex re; do re; 8 ace. c. Inf.; 8 nepř. ot.): tter
c. T hádati cestu; rem eventu c. L sou
diti z výsledku na vče; vultu ojjensto
nene contectaverat T z (výrazu) obličeje
domyslil se, že ho urazil; aněmos altius
c. 1' hlouběji posuzovati smýšlení; valetudoexeoconiectabatur,guod.— Ť
na nemoc se soudilo z toho; de imperto
c. T souditi o vládě.

coniector, čris, m. [conicio)|vykla
dač, hadač; zvl. vykladač snů.

coniectura, ae, f. [conicio| a) do
had, domysl, domněnka: ex gutlus
coniecturam facere de omnibus po
testis C z čehož domysliti se můžeto
o všem: ex Čucri magnitudine contec

15*



coniectus

turam capio furti C dohaduji se krá
deže; algd contecturů perspicere Č do
mysliti se něčeho; coniecturď adsegui
(conseguť) C uhodnouti něco; b) vyklá
dání, výklad (snů, věšteb), hádání, věš
tění.

coniectus, s, m. [conicio] 1) sná
šení: voraginem comiectu terrae et
plere L; 2) společné házení, metání
(střel k určitému cíli): contectu telorum
confossus N přívalem, deštěm, spoustou
střel; adsultatum est castris sine con
tectu teli I (nepřátelé) učinili útok na
ležení, aniž kopím hodili; ad teli con
iectum venire; intra (extra) teli c. LT
na (mimo) dostřel; 3) metaťf.oculorum
c. C upření očí, upřený zrak.

conifer, fera, ferum [conus (šiška)
a fero) nesoucí šišky (šáchy), šiško
plodný.

coniicio, viz conicto.
CONÍOV, 2, niďus a nisus sum [com

a mtor) 1) (vší silou) se vzpírati, opi
rati 8€: (absol.)conixa coruscat (ignem)
V vzepřevši se, vší silou zamáchne; toto
conigus corpore ferrum conicit V ce
lým tělem, vší silou (tělesnou) se napjav;
vix illam ferebant conixi umeris V; =
spec. A) (vzpiraje 8e, namáhaje se) po
vstávati: prolapsa tumenta in cont
tendo glaciem perfvingebant L při sbi
rání se, namáhajíce se povstati; P) vy
lézati, vyškrábati se: n summum tu
gum Čs; in praealtam arldorem c. T;
x) (= enůti) poroditi: capella gemel
hos conirga V; 2) menf. namáhati se,
usilovati oč: omnibus copiis conisus
acte vincit L vynaloživ všecku svou
moc, sílu; (s inf.) coniterentur invadere
hostem I. aby se vynasnažili udeřiti; ad
convincendum eum conist I usilujíce
jej usvědčiti.

coniugalis, e [coniunr] snubný, man
želský: dž c. T božstva manželství.

coniugialis, e
ský.

coniugium, 27, n. [com a tugum)
1) manželské spojení, sňatek, man
želství: dos coniugit O svatební (man
želské) věno; (o zvířatech) páření se: zu
venca coniugit rudis O; 2) meton.choť;
manžel, manželka: (/felena) contu
giumgue domumgue videbit V; contugio

[contugium]) manžel
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Pyrrli potivi V obdržeti manželku Pyrr
hovu (— Andromachu).

con-iugo, dre, dvi, dtum [srov.con
tune] spřáhnouti vejho; metaf.slou
čiti, spojiti: amicitiam c. C.

Coniiinctě, adv. [coniunctus] 1) spo
jeně, sloučeně, společně; spolu, záro
veň: c. ferre rvogationes L; 2) metaf.
družně, přátelsky, důvěrně: c. (con
tunctisstme) vivere cum algo NC.

coniiinctim, adv.[coniungo)společně.
conitinctio, ons, f. 1) spojení: c.

portuum C; 2) metať.spojení, sloučení,
jednota: c. hominum ČC;c. vicinitatis
C spojení sousedské; —spec. ©) svazek
příbuzenský, příbuzenství;amicitiae
coniunctionisejue necessitudo C svazek
přátelský a příbuzenský; fratrum c. C:
s) svazek přátelský, přátelství: me
Cn. Pompeius semper sua coniunctione

dignum putavit C; +) politické spojení,spolek: vestra eguitumgue c. C; Bom

potem a Caesaris contuncitone avocare; 3) (v mluvnici)spojka.
S eohinetna a, um [vl. part. perf.pass.
odconiun go) 1) (mistem) spojený, slou
čený, souvislý; připojený k něčemu,seu
sedící s něčím, sousední (cum re neb 8 dat.):
sudlicae cum opere coniunctae Čs; (s pou
hýmabl.) +atis coniuncta crepidine saxi
loď přivázaná na okraji skály; loca Cae
saris castris coniuncta C blízko u..
(obr.) passtdus contunctis spatiari O
kráčeti společně vedle sebe; coniuncta
tela ferre O společně učiniti útok; guae
proelio coniuncta sunt Ču co s bitvou
Bouvisí; virtuti tuae fortuna coniuncta
est C štěstí jest sloučeno, sdruženo; gu0o
cum mihi contuncta cura de re publica
futit Č 8 nímž společně jsem se staral
O život veřejný; 2) metaf. a) (časem) spo
jený: alcis aetati c. C těméř vrstevník;
b) (sňatkem, přátelstvím, příbuzenstvím,
smýšlením) spojený, sdružený; přá
telský, nakloněný, důvěrný, spřizněný,
příbuzný: 0 digno contuncta viro V
provdaná za.. .; cum ds et inter se con
tunctisstmi C s nimi i mezi sebou velmi
důvěrní přátelé; contuncta populo lo
mano civitas Cs nakloněná; negue dis
cevneresalienos a coniunctis T;
omnes uť comntunctos, ut consanguineos
condebant T; ad stťivpe c. Atridis V
rodem apřízněný s Atreovci; contunctior



con-iungo

illo nemo mihř est Ó nad něho nikdo mi
bližší.

con-iungo, ere, tůni, tůnctum [srov.
tugum jho| spřáhnouti; 1) (v prostoru)
spojiti, sloučiti, připojiti; pass.
souviseti (alad cum re neb dat.): maves cum
castris nvunittone (abl. instr.) c. Cs; Iani
culum urli c. L; c. dextras podati si,
stisknouti si pravice; dextrae c. dex
tram VO; castra castris c. Čs L hned
vedle nepřátelského táboru zříditi tábor,
tůbor zříditi proti táboru; = (písemné
poznámky) připojiti, přičiniti: pawca com
mentario c. Lirt.; 2) (v čase) spojiti:
properans noctem diei contunxerat Ús
spěchaje přibral ke dni noc, t.j. spěchal
nepřetržitě ve dne v noci; dictis fucta
c. T spojiti (hned) se slovem skutek;
cidť abstinentiam c. T v hladovění po
kračovati, neustávati; 8) vůb. spojiti,
připojiti, sloučiti; refiex.u. medial.spojiti
se, spolčiti se; A) (ve voj.) eXercitum c.;
cohortes cum egrercitu; arma ftnitimis
c. L svou brannou moc se sousedy; ne
tantae nationes contungantur C; b)
(o svazku přátelském, příbuzenském a jiných pomě
rech) multos stdť amicitia c. © ziskati
si, nakloniti si; Řospitio, amicitia con
tungi C; coniungi foedere Teucris V;
me tib studia contungunt Č s tebou
mne spojují; me oracula coniunxěre
tibi V; hunc cončunge volentem V toho
si přidruž, spoj se s ochotným; multe
rem secum matrimonio c. ČL; nec te
c. paras Ó a nestaráš se zasnoubiti,
provdati; Poppaeae coniungitur T za
snoubí se s Poppaeou, pojme za chof
Poppaeu; — cum prodro privato c. tm
periť dedecus C k vlastní hanbě připo
jiti pohanu úřadu (vojenského); 4) (s vnitř
nim předm.)(spojujíc) učiniti: conuĎta

L uzavřiti sňatek; amicititam c. Ú;
soctetatem c. S; dellum c. Č společně
vésti válku; čněuriam c. Č spojiti se
k bezpráví.

Coniiinx, údgis, m. f. [contungo| druh
(družka) ve jhu; 1) choť; manželka
(manžel); (jalkofem. klass.): coniuges ac li
beri; coniiges et liberi; (jako masce.básn.
u později): c. pristinus Sychaeus V; guo
contuge felix ferar O bude-li on mým
manželem, za šťastnou budu. prohlašo
vána; jsouc jeho choti...; 2) snou
benka, nevěsta: pacta c. Ó (0 Lavi
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nii); coniuge praerepta V protože vy
rvána mi byla snoubenka (budoucí choť);
milenka (jež chce se státi choti něčí):
guem c. fecit avem Circe V: 3) (0 zví
řatech)samice: er petitur c O. (okrůvě);
c. adducta marito Ó (o holubici).

conitiratió, ones, f. [conturo] 1) spo
lečné přísahou se zavázání, společná
(vzájemná)přísaha: adversarios con
turatione confirmat N53 — spec. přísežné
spojení ke skutku trestnému, spiknutí,
vzpoura: coniuratitonem facere Cs zosno
vati; patefacere; extra conturationem
esse S býti mimo spiknutí; 2) meton.
spiklenci: multitudo conturationis 9;
alit ex conturattone S; princeps con
iurationis C; capita conturationís L.

con-iiiro, Gre,avi, tum 1) společně
přísahati; konati přísahu společně při
praporu: uť omnes Italiae tuntoves con
turarent Čs; 2) přísahou se zavázati
(právem), spojiti se (k boji): inter se
coniurant s ace.e. inf. Čs; omnes Delgas
contra populum Romanum c. Čs; =
(bísn. metaf.) res coniurat amicé H spo
juje se, souhlasí; — spec. (na odpor zů
konu) spiknouti se, osnovatispiknutí,
srotiti se, vzbouřiti se: c. contra rem
publicam Ú. — Zvl.často Coniiirátus, a,
um 1) přisahav, přiísahavší, jenž se
zapřisáhl: cončnratae mille rates Ó při

nahou k boji spojené ; contureta agmina; (s inr.) Graecia conturata rumpere
nupkias MH:2) spiklý: homines contu
rati C; (vásn.)arma conturata O zbraně
spiklencův ; c. FHister V; subst. Coniil
rati, orwm,m. spiklenci: coniurato
rum manus C.

CONIUX, viz cončunď.

co-nive0, re, — — 1) (o očích) za
virati se: coniventidus somno oculis C
any oči spánkem se zavíraly; (o člověku)
zavírati, přimhuřovati oči: tam
guam somno coniveret (Vespasianus) T
jakoby ve spaní oči přimhuřoval; 2) metaf.
a) usinati, podřimovati, ochabovati:
blandimentis sopita virtus conivet C
b) oko přimhouřiti, přehlédnouti;pro
minouti: guwdusdam in rebus contveo
C; consulibus si non adiuvantibus, at
coniventidus certe C.

conl... vizpodColl...
Conn... vizpod COH...



Conon

Conon, onis, m. [(Kóvov] řecké jméno
mužské; 1) athenský admirál od roku
413—393 př. Kr. N; 2) hvězdář a mathe
matik ze Samu (ok. r. 230 pi. Kr.) V.

conopěum (conopiuwm), č, n. [zxovo
jrelov odxdvet komár] 1) síť, siťková
záclona (proti komárům); 2) meton.lože,
lůžko opatřené síťkovou záclonou. (srov.
kanape) /ď.

COnOr,Gri, aťus sum pokoušeti se
o něco, pokus činiti, podnikati něco, uBi
lovati o něco,snažiti se, namáhati
se (algdn. sinf.): multa stulte c. NWmnoho
podnikati pošetilého; c. aliguid de erup
tione Cs pokusiti se o výpad; conata
retro ferve pedes O chtějíc couvnouti;
conatur scindere vestem Ó jme se trhati
šut; ne tela gutdem conati nisu vidrare
poterant Ču ani kopími nemohli namá
hajice se (přes veškeru námahu) rozma
chem házeti; (s nepř.ot.) conaťi, st per
rumpere possent Čs pokoušejicese, zda...

CON-... vizpodCOM-...
con-imassatio, onis, f. [conguasso]

silné otřesení, rozvrat, rozrušení: vale
tudinis c. Č.

Con-dguasso, are, dvi, aťum [srov.CON
cutio] 1) silně otřásti něčim(alad); 2)
metať.(moci, blahobytem) otřásti, pod
vráliti,

Con-guerorv, ž, guestus sum stýskati
sobě, stěžovati S81do něčeho,na něco,
nařikati (alad, de re; 8 ace. c. inf.): CO
guerar, an stleam? (O mám naříkati či
mlčeti.

conyuestio, onis, f. [congueror] na
říkání, nářek,stižnost: tn Ásta nulla
c. ČC(není) žádné možnosti stěžovati si.

Conguestus, zs, m. — conguestio.
Con-Guiesco, ere, čví, čtiirus 1) od

počinouti Si odněčeho(ab, ex re): tmpedt
menta praemisit et c. vetuit Cs; ut
meridie conguieverat Čs jak usnul; 2)
metaf.a) oddechnouti si, dopřáti 8i
oddechu; nabýti klidu; nalézati klid:
algm c. non patě L nedati, nedopřáti
někomu klidu; ita eiciuntur, ut ne ad
sara guidem mortui congutescant C
moře tak je vyvrhuje, že mrtví nespoči
nou ani na skalách, manes non conyute
scunť L duch nemá, nenalézá klidu (v hro
bě); vita tn amici mutua benevolentia
congutescit C nalézá klid (útěchu); b)
odpočívati, dávati si pokoj, ustávati:
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bella conguiescunt C; mercatorum navi
gatio congutescit C plavby obchodní váz
nou; čdmůrecongutescente L když ustá
val, povoloval.

Con-1r0, ere, ství, siťum [com a
guaero) 1) shledávati, sháněti, vy
hledávati: odstdes; arma; — spec. shů
něti, sbírati, bráti na vojnu: sagitta
rtos c. Čs; 2) shledávati, vyhledávati,
sháněti se počem(alad. argumenta I;
voluptates Čs vyhledávati rozkoší, shá
něti se po...; omnes ad oppritmendum
artes congutrebat T vyhledával všecky
úskoky, aby jej zničil.

Cconguisitio, ones, f. [conguiro] shle
dávání, shánění, sbírání něčeho;pátrání
počem:pecuniarum c. I opatření peněz; =
spec. sbírání na vojnu, odvod (přísný):
exercitus duvisstma conguisitione con
lectus C.

CONgUISsILOr, Oris, m.
mač na vojnu, verbiř.

Conguisitus, a, tm [vl.part. perf. pass.
od congutro) vybraný, hledaný: con
guisitissimae epulae

CONY... viz COIT...
CONn-sAeDI0,čre, saepsi, saeptum plo

tem ohraditi, oplotiti: zvl.part.consaep
tus, a, um ohrazený; subst.consaeptum,
i, n. ohrada.

consaliitatio, onis, f. (vzájemné) po
zdravení (se).

con-saluto, re, Gvt, tum (zůroveň,
současně, hromadně, slavnostně) po zdra
vovati, vitati; (s dvojímace.)eam Volum
niam consalutabant C pozdravovali ji
jako Volumnii: algm regem c. L pozdra
viti někoho králem; (v pass.) Nero impe
rator consalutatur T jest pozdravován.
vítán za císaře (jakožto císař).

con-sangnineus, a, um krevný, po
krevný; přibnzný: consanguineae um
drae O nokrevné stíny (t.j. stíny pokrev
ných přibuzných); subst. consangut
neus, 7, m. pokrevný příbuzný;
zvl. rodný (vlastní) bratr: c. Leti Sopor
V spánek, rodný bratr smrti; (čestnýnázev)

fratres consangutneigue Čs bratři a to
rodní (o Haeduech).

consanguinitas, dťis,f. (pokrevní
příbuzenství LV.

cón-scelerátus, a, um [vl. part. perf.
pass. od conscelero) zločinem poskvrněný,
zločinný, bezbožný, neřestný: conscele

sběrač, naji



con-scelero

ratissimi filii C; subst.zločinec, zlo
syn.

con-scelero, are, dvi, datumposkvr
niti zločinem, činiti účastným zločinu:
oculos videndo c. Ó.

con-scendo, ere, endi, énsum [com a
scando) (společně) slézati něco,vystou
piti, vstoupiti, vylézti na něco(alad):
eguos c. L vsednouti na koně; navem c.
vstoupiti na loď; (též absol.) ad hoc loco
conscendi, ut transmitterem C vstoupil
jsem na tomto místě na loď, abych se
přeplavil; bis dďenis conscendt navibus
aeguor V s dvaceti loďmi vyplul jsem
na moře; antemnag c. O vylézti na ráh
na; sol meďium caeli conscenderat orbem
V slunce dostoupilo středu klenby ne
beské.

CONSCENSIO,onis, f.[conscendo) vstou
pení: c. tn naves C.

conscientia, ae, f. [conseto] 1) spolu
/ědomí, souvědomost, vědomí, vědo
most, povědomost něčeho (o něčem) spolu
8 jiným(i): adsumere (adsciscere) in con
scientiam algm T učiniti účastným tajem
ství. svěřiti tajemství někomu, zasvětiti
někoho v něco, přidružiti si za důvěrníka;
(s gen.subj.) unius liberti consctentid uti
T vzíti si propuštěnce za důvěrníka;
(s gen. obj.) conscientiam coniurationms
coufessus est T' přiznal se, že o spik
nutí (také) věděl; 2) vědomí něčeho u sebe
sama; a) vědomí: c. bene actae vitae
ČCvědomi, že jsme život dobře ztrávili;
c. pulcherrimi facti C vědomi, že vy
konali čin překrásný; satisfactivnem ex
nulla conscientia de culpa proponere
decrevi S ospravedlnění uminil jsem 8i
předložiti, nejsa sobě nikterak viny svě
dom; inerať c. (s ace. c. inf.) I byl si
vědom toho, že...; eX conscientia, ne
videretur emisse T jsa sobě (toho) svě
dom, že by se zdálo...; b) svědomí:
antmi conscientiam non curare Č o svě
domí se nestarati; recta c. C; mala c.
9; = spec.©) dobré svědomí: mea
mihi c. pluris est guam omnium sermo
C; magna vis est conscientiae Cj; con
scientiůů fretus Cu spoléhaje na své dob
ré svědomí; B) zlé svědomí, výčitky,
ostny svědomí: ne guis modestiom in
conscientiam duceret S aby skromnost
(skromné mlčení) nevykládal ve zlé svě
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dom; suae guemgue conscientiae animi
terrent C hlas (zlého) svědomí děsí; anim?
conscientia improbos excruciari Ú že
nešlechetníci jsou mučeni výčitkami svě
domi,

cón-scindo, ere, sciďi, scissum roztrhati.
con-scio, žre, —, — býti si (8)vě

d o M něčcho (alad) ; -—-8)CC. ned c. sibí HH
nebýti si svědom žádného bezpráví (t j.
míti svědomí čisté).

CON-SCISCO,ere, scivi, scitum uváděti
si na vědomí, 1) společně usnésti, uza
vírati učco, Usnésti 8C na něčem; býti
srozuměn, přidati se k usnesení (alad):
bellum c. usnésti se na válce; senatus
conscivit, ut bellum fieret L; ita con
senti0 consciscogue L tak souhlasně sou
dím i uzavírám; 2) ustanoviti, usou
diti sobě něco:exsiltum ac fugam no
bis conscisceremus L vypovězení i útěk
bychom si usoudili; čurpem fugam con
scivissent T na hanebný útěk byli by
se dalis mortem (necem) sibí c. učiniti
si smrt, spáchati samovraždu, vziti 8i
život; mors ab ipsis conscita L jejich
samovraždaj facinus in se foedum c.
L dopustiti se činu hanebného na sobě.

con-scius, a, um [conscio) 1) spolu
vědomý, souvědomý, vědomý, vědoucí
Spolu s někým o něčem, zasvěcený do něčeho
(alels rei, alci rel; alci alcis rei): C. illi faci
nori C; aether c. conubiis V. svědek
sňatku; nor conscia sacris Ó (jen) noc
jest svědkyně slavnosti; servus facino
ris c. Č jenž věděl o předsevzetí; con
scia fati sidera V znalé sudby; guorum
nox conscia sola O čeho svědkyní byla
pouze noc; (absol.)conscia turba O dav
vědomý (t. zlého úmyslu), srocený; agri
na conscia tungunt V šiky vědomé toho,
smluvené, srocené; guo nec conscia fama
seguatur V kam by nedošla pověst vě
doucí (o mých činech), pověst mých činů;
tan. multis consctis (abl. abs.) když lolik
hdí spo.u o tom vědělo, při takovém
množství svědků; subst. CONSCÍUS, 17, m.
důvěrník, zasvěcenec, účastník, společ
ník: sacerdotes ministros deorum, illos
consciosputant T'; conscii facinoris N
spoluspiklenci; unus € consciis eius Cu
jeden z jcho důvěrníků; 2) vědom sobě,
svědoto, vědomý něčeho(sibialcisrei):
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měhi c. sum (s ace. e. tnf.)5 mens stili con
scia recti V (= conscientia recta) mysl
vědomi sobě dobrých skutků, čisté svě
domi; conscia mens uť cuigie sua est,
tta concipit spem O jaké kdo mů svě
domí; = spec.«) vědomý své síly, sebe
vědomý: conscia věirtus V vědomi sta
tečnosti, sebevědomá mužnost (síla): B)
vědom(ý) (si) viny (provinění): guos
c. animus exagitadat S zlé svědomi;
conscii sibi impedimenta parvabant S
jsouce si vědomi viny, nemajice čisté
svědomi; Ulires guaerere c. arma V
hledal jsa si vědom viny prostředků.

con-seribo, ere, scripst, scrtptum se
pisovati; I) (s ace. vnějším)zapisovati Vse
znam; -= spec. «) zapisovati jména od
vedených, na vojnu bráti, na vojnu
sbirati, odváděti (na vojnu): legiones
conscripsit novas C sebral; erercitum
c. L sbírati vojsko; legionem dilectu
novo c. L zříditi novým odvodem; in
ter septimanos conscrtptus I do sedmé
legie vřaděn; conseripti (se. milites) C
odvedenci; (3) zapsati v seznam občanů
dle tříd, (zapsůním) sestaviti, zříditi,
ustanoviti: centuvies c. L zřiditi centu
rie (zapsáním v seznamy); (o rejdech voleb
nich)convocadat tribus... Čollinam no
vam conscribedat Č zřizoval novou tribui
kollinskou (t.j. ziskával lid pro volební
rejdy); ) zapsati v seznam senátorů.
Dle římského podání Brutus na počátku
republiky senát (do té doby výhradně
patricijský) ukrutnostmi Targuinia Zpup
ného valně prořídlý doplnil zámožnými
členy plebejskými. Odtud má vznik stálé
oslovenísenitu: patres conscripti
(otcové vyvolení, shromážděni, otcové a
přísedící) místo paťtres (= staří patri
cijští senátoři) eť conscrepti (== noví
senátoři); (též v sing.) pater conscriptus
repente factus est (posměšně)sen:itorem ;
ouoď sit conscripti ofjiccum II povin
nost senátorova; Z) (s ace. vnitřním) spi
sovati, skládati: čdrum; orationem.

conser Ipti6, čnis, f. [conscribo] se
psání; zápis (protokol):falsae conserip
tiones guaestionum Č porušení zápisů
(spisů) vyšetřovacích.

CON-SECO, Te, Secuč,
rozsekati v kousky.

consecráti0, onis, f. [consecro] 1) po
svěcení, zasvěcení; zasvěcení

sectum sesekati,

-— 8pec.
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bohům podzemním, prokletí: capitis
c. C; 2) zbožněni, počtení mezi bohy:
(decernitur a senatu) Claudio c. T.

CONn-SeCrO,are, dvi, atum [com a 84
ero) 1) (bohům) posvěcovati, zasvěco
vati, obětovati: Alartis manubias Alusis
c. C; Aeacum virtus divitibus consecrat
insučis JH klade na ostrovy blažených:;
c. ortgines suas I. zasvětiti své počitky,
připisovati sobě původ božský; prope aď
tmmortalitatis et veligtonem eť memo
rtam consecrantur Cjsou zasvěceníjaksi
poctě nesmrtelných bytosti a věčné pa
matce; (obr.) in. guď (patriď) omnia
nostra c. dedemus Č obětovati, přinésti
na oltář (vlasti); —part. Consecralus, a,
um v platnostiadj. ZASVĚCENÝ, posvátný:
fana consecrata inauguratague L sva
tyně za slavnostních augurii zasvěcené;
insula Čereri consecrata C; haec opinio
in Hercule consecrata C toto domnění
(víra) při IHerkulovi posvěcené, za (po
svátnou) pravdu uznané; = spec. zasvě
covati bohům podsvětním, zasvěcovati zů
hubě, proklinati, dávati do klatby:
te tuumague caput sandguine hoc conse
cro L proklínám při této krvi; (obr)
Clodius Aliloni consecratus Č propadlý,
v šane vydaný; %2)(osoby) zbožniti,
počísti, vřaditi mezi bohy, prohlá
siti za boha: consecratum Claudium in
vocare I vzývati zbožněného Klaudia;
consecratae immovtalitatis exempla Ču
příklady dí uznaných, prohlášených za
bohy; algm immortalitati c. Ču prohlá
siti za nesmrtelného ; 3) (vzhledemk slávě)
zvěčniti, učiniti nesmrtelným: litterís
c. Č zvěčniti písemnými památkami, v pí
semných památkách.

consectarius, a, um [consector| dů
vodný, zdůvodněný, pádný; subst.con
sectaria, Orum, n. důsledky €.

consectatrix, zcis,f. [consector]hor
livá následovnice, stoupenkyně Č.

consecti0, čnis, f. [conseco) roz řezání
con-sector, čri, tus sum [verb.in

tens. — fregu. od conseguor) 1) stále n.
horlivě jiti ZA vučkým,následovati:
60s cupit, eos consectatur [l stále jest
jim v patách; pecora c. L honiti, shů
něti dobytek (zaběhlý); = spec. (nepřá
telsky) stíhati, pronásledovati: con
sectantium tumultus L hluk pronásledo
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vatelů; téz dostihnouti: naves nostri
consectuti expugnaverunt Čs; 2) metaf,
honiti sc, pachtiti 8c za něčím,vy
hledivati něco (alad): čargitione benevo
lenttum alcis c. C; voluptates c. C.

conseciitio, dnis, f. [consegnor) a)
následek, výsledek: detractio mole
stiae consecutionemadfert voluptatis Č
má za následek, má v zápětí rozkoš;
hb) pořadí: c. verboruu ČC pořádek
slov, slovosled.

CON-senvsco,ere,senui, —1) zestá r
nouli, stárnouti,. scházeti věkem:
ilá consennerunt casď O (Filemon a
Baucis); 2) metaf,sestárnouti, chřadnouti,
slábnouti, chabnouti, hynouti,po
zbývati sily: animum consenutsseL
že duch zeslábl; guamvis consenuerint
vires C ochablý sily; consenučsse vim
tribunictae potestatis L.

COnsensio, ončs, f. [consentio| spo
lečné smýšlení; [) souhlas, jedno
myslnost, shoda: tanta Galliae (gen.
subj.) c. fuiť libevtatis vindicandae (gen.
obj.) Čs tak veliká byla jednomyslnost
Gallic nchovati svobodu; = spec. (s příha
nou) tajné srozumění se, srocení, spik
nutí: nullaené consenstones factae esge
dicuntur? ČC; aperta civitatum c. T;
(konkr.) consenstonis globus N kroužek,
hlouček spiklenců; 2) imetať,souhlas,
shoda: voluntatum c. C souhlas v tuž
bách.

CONSĚNsuN,čis, m. [consentio] 1) sou
hlas, shoda, jednomyslnost, souhlasně
snesení, schválení; svornost: c, plebis L
svornost lidu; ex omnium (communi)
consensu Čsl. dle všeobecného snesení;
(často v ahl.) consensm souhlasně, jedno
hlasně, jednomyslně, jednomvslným sne
sením, Se Ssrozuměním, se souhlasem;
(meton.) iď apud Chattos in consensum
vertit T obrátilo se v souhlasný zvyk,
stalo se obecným zvykem; = spec. (8 pří
hanou) tajné srozumění se, smluvení se,
spiknuti: c. audactum C; 2) metaf.
souhlas, soulad: c, atgue conspiratio
věrtutum C ladný souhlas.

Consentianeus, a, um [consentio) sou
hlasný, shodný, srovnalý, přiměřený,
případný (cumro n. s dat.): sti c. est jest
(si) důsledný; consentaneum est (s inf. n.
8 ut) jest přiměřeno, sluší se, jest roz
umné, jest logické.

281 CON-SeGIOT

Consentia, ae, f. hlavní město Brut
tiů (nyn.Cosensa); obyv.Uousentini, Orum,
m. Konsenfané.

Con-Senti0, čre, sěnsi, sénsum 1) stej
ně smýšleti, býti stejného smýšlení, sou
hlasiti, svrovnávati se, shodovati se,
býti za jedno, ajednotiti Se s někým
v něčem (cum algo de re): stĎi c. C býti dů
sledný; (neos.)de prtovibus consentitur T
o prvních dvou je shoda, zprávy se srov
návají; = souhlasněusnášeti, uzavírati
něco, Usnášeti se na něčem(algd): sena
tus bellum consentit L usnáší se (jedno
myslně) na válce; (v pass.) bellum erat
consensum L; (též 8 ace. c. inf. n. s ut): Se
natus consensit, ut bellum fieret L; =
spec. (s přihanou) sjednotiti se, spolčiti se,
srozumětise, umluviti se, spiknouti
8e (contraalam,adalad): c. aď prodendam
Hannibali urbem L; (s inf.) delere rem
pudlicím consenstsse Č že se umluvili
zničiti obec; part. CONSENLICNS, extis
v platnostiadj. (jsoucí) stejného smýšlení,
souhlasný, jednohlasný,jednomyslný:
simplex, communis, c. Č (člověk) prostý,
společenský, stejně smýšlející; c. vor 7.
zvuk souhlasu, souhlasný výkřik; 2) metaf.
shodovatise, srovnávati se.

CONnSeguěns, entis, udj. [vl part. praca,
od conseguor) náležitě následující; dů
sledný, rozumový, srovnávající se
8 rozumem, správný, souhlasný: c. est
8 ace c. inf. plyne, vyplývá (z toho); subst.
conseguěns, entis, n. následek, důsle
dek: cum c. aliguod falsum sit (.

conseguentia, ae, f. [conseguor) po
řad, následek, následnost.

con-seguor, č, secšťus sum 1 1) jiti
spolu (zároveň) s někým,jiti v zápětí (pří
Ino) za někýmnásledovati, provaázeti
(alam,alad): eum vestigiis c. Č jiti v pa
tich za ním; pars veligua conseguens
procumdbebat Čs ostatní část (následujic)
za ní se sléhala; (obr.) conseguitur ba
bium felicitas Cs provází; — spee. pro
následovati, stihati: copias FHelve
tiorum c. Čs; 2) metaf. a) (v čase) ná
sledovati, jiti (v zůpětí) za něčím(alad);
dostaviti se, přijíti, státi se, nastati:
nox consegnitu diem Ú; vilitas anno
nae ex caritate consecuta est C láce po
drahotě (ihned) nastala; consecuti dies
pauci C uplynulo málo dní; conseguitur
tempestas Cs nastává; hb) ijako důsle
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dek) následovati z něčeho,nastupovati:
pudorem rubor conseguitur Ú; (©)ná
sledovati, držeti 8€ učkoho(něčeho),ří
diti 86 někým(něčím):suum institutum
e. Čs guem (Chrvysippum) conseguens C
jehož (přikladu) se drže, za jehož pří
kladem; II 1) dostihovati, doho
niti, dojíti: mors timidum conseguitur
Cu; Sciptonem litterae consecutae sunt
Cs dopis zastihl Scipiona; hunc lancea
conseguitur V kopí zasáhne; 2) metaf.
a) dojíti, dosíci, nabýti, získati:
ouod ille sperat, hic consecutus est C;
gloviam c. C; meus labor fructum am
„plisstmum est consecutus C má námaha
přinesla mi ovoce nejskvělejší; si guid
tu dicendo c. possum C mohu-li řečí ně
čeho dosíci; mulťum in eo c. N mnoho
tim ziskati; b) dostibovati nělkoho,Vy
rovnávati se někomu:matlorem c. C;
e) (slovy) vystihovati, (úplně) vy
jndřovati, vypočítávati: verůts omma c.
U; dd)(duševně)dostihnouti, vystih
nouti, pochopiti: facta memorid c. C činů
dostihnouti pamětí (t. j. podržeti V pit
měti); tantam causam diligentiá c. Č
tak velikou věc vystihnouti bedlivým zpra
covánim.

1. con-Sero, ere, séví, situm spolu
sázeti; 1) (misto) posázeti, osázeti,
poseti, oseti: en, guis (— guibus) con
sevimus agros! V ejhle, pro koho oseli
jsme role; ager diligenter consitus C
sad pečlivě vysázený (stromovím); ager
avdbustis consitus S pole stromovím po
rostlé; 2) sázeti, vysazovati: arborem
L; nemora manu consita Ču hůje uměle
pěstované (vl háje vysázením stromů uměle
zdělané).

2. CON-Sero, ere, seru?, sertum seřa
diti; 1) (těsně)spojovati, splétati,
spinati, semknouti: hamis conserta auvo
due trilix lorica V panciř z háčků (krouž
ků) spletený, z trojího drátu zlatého; pel
lis auro conserta V kůže spjatá zlatou
sponou; tegumenfidulá aut spin con
sertum T'; vir věro (dat.), armis arma
conserta sunt Ču muž řadí se těsně
k muži, štít k štítu; scuta supra capita
c. Cu semknouti štíty nad hlavami; con
serta acies T bitevní řady, šik těsně
sražený, semknutý; 2) metar.spojovati:
exodia conserta sunt fabulis Atellanis
(aat.) L, dohry spojeny jsou s hrami atell
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skými; stne tnterprete c. sermonem Cu
zapřísti rozhovor, hovořiti, smluviti se;
3) maniis (manum) c. speřiti ruce (v boji),
sraziti se, utkati se, dáti se, pustiti
se do sebe (srov. petyvývaL TĚC YEloac);
odtud vyvinula 86rčení 8 vnitřním ace.: proeltum
(pugnam) c. dáti se do boje, boj počít,
svěsti, bojovati; dextram c. V (0 souboji);
proelia consertmus V svádime seče; na
vis conseritur L loď zaplétá se v boj,
sráží se; haud tgnotas delli artes con
serebant L měřili se spolu ne neznámým
uměním válečným; 4) (t t. právn.)manum
c. vložiti ruku na spornou věc (t. j. za
hájiti spor o vlastnictví).

Conserté, adv. [consertus) semknutě,
spojitě; souvisle: c. contextegue C
v těsně spojitosti.

con-serva, ae, f. spolnotrokyně.
conservátio, onrs, f. [conservo]) a)

(s konkr. subst.) zachování, uschování:
frugum c. C; W) metaf.zachovávání, dba
ní, šetření; záchrana: c. decorisC
c. omnium Ú; c. patriae C.

conservátor, oris, m. [conservo) za
chovatel, zachranitel, zachránce,
ochránce: c. domini; c. reč. pudli
cae C.

coOnservátrix, čřcis,f. |conservator]zachovatelka.
COn-Servó,are, dvi, alum uchová

vati (ve slavu nepornšeném) zacho
vávati, udržovati něco(s předm.konkr.
L abstr. A) religionem c. Č zachovávati
náboženství; ord,nes c. Ús zachovávati
řady, drželi se v šiku; ftďdemtits 'trandum
c. splniti slovo, přísahu; dčs redus tuen
dis et conservandis praefuerat Č; vir
tus amicitias conservat C udržuje; h)
zachovali, zachriniti, guemst vet
půlicae conservatis C; rem publicam,
vitam omntíum c. C; s dvojím ace. Cives
incolumes c. C; — apec. zachovati při ži
volě,ušetřiti, dáti milost, přijmouti
na milost: Caesar dixit sese eos conser
vatuvrum Čs.

con-servus, ž, m. spoluotrok.
CcOnsessor, čris, m. [constdo) kdo sedí

spolu s někým, při někom, soused (u sto
lu, vdivadle), spoluslolovník;přísedící
(na soudě).

CONSCSSUS,čs, m. [consido) vl. spolu
sedění; sedění. shromáždění, sbor:
ludorum gladiatorungue c. C shromáž
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dění, návštěva při hrách divadelních a
šermiřských; non corond c. vester cinc
tus est C sbor váš není obstoupen kru
hem posluchačstva; se consessu (dat. cíle)
ferre V ubírati se do shromáždění.

consideráte, adv. [consideratus]) roz
váženě; rozvůžně, 8 rozvahou; opa
brně.

consideráatio, onis, f. [considero] po
zorování; rozvažování,rozvaha, úvaha,
rozjímání.

considevátus, a, um [vl. part. perf. pass.
od considero| 1) (o věcech)zrale roz vá
žený, uvážený; %) (o osobách)r0z
vážný, rozvážlivý,rozmyslný, opatrný.

considevo, čre, čv?, iiťum [sidus erov,
desidero, ule pův. význ. není jasný| 1) (ze
vrubně)pozorovati: candelabrum c. C.
prohlédnouti si; 2) metaf.myslí pozorovali,
v mysli přemitati, (zrale) rozvažovati
(algd; de re; 8 Ut, nej 8 nepř. ot.): Casus me
cum vpse constderans C sám u sebe uva
žuje; consiďerate cum animis vestris Č
rozvažle ve své inysli, v srdei.

COn-sido, ere, consédi, — sesedati se;
1) (společně)posazovati 8e, usazo
vati se, usedati: examen apum tun
arbore consederat L; (básn. 8 pouh. ab.)
considunt tectis V usednou v paláci (bo
hové); consiďite transtris V usedněte na
Javice (veslařské); (též o jednotlivci) C. 2%
sella vegia Cu usaditi se na královském
trůně; — spec.G) na Boud zasednouti:
guo die, tuďdices, consedistis in hunc
seum Ú na soud jste zasedli proti to
muto obžalovanému, nad timto obžalo
vaným; (P) (o vojsku) usaditi se, polo
žiti se (polem),zastaviti: totam no
ctem titinere facto consedit L; considunt
castris ante urdem V; +) (trvale) se
usaditi, usídliti se: inufinibus Udi
orum Cs; Ausonia c. terra V; Čretae
c. V na Kretě: (o lodich) Awusonio portu
e. V stanouti v přístavu, vplouti do pří
stavu, zakotviti; (obr.) ut religio tn hac
urbe consederit ČC se zakotvilo; tn
probitas si cučus in mente consedit C
dsadí-li se, zakořeni-li se; 2) metať.a)
ssedati se, sesazovati se, slehati se,
tratiti se, propadati se: terra ingen
tibus cavernis consedit L; Alpes const
dant Č ať se sřítí; mihť visum c. in
tgnes Ilčum V že v plameny se ssedá,
v plamenech mizí, lehá popelem; omn?a
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sacra profanague in ignes c. T; con
sedisse uvrbem luctu V že se pohřížilo
v zármutek; b) usázovati se, ulehati,
ochabovati, ulevovati, ustávati:
negue adluc consederat ignis O a dosud
oheň neustal; furor, avrdoranimi conse
dit Č usadil se; praesentia consederant
T přítomný stav byl klidný; consedit
nomen in praetura C ochablo jméno,
odpočivalo (tj. neozývalo se v ústech,
nemluvilo se o něm.

CON-sigN0,are, avi, atum 1) zape
četiti, opatřiti pečeti: tabulas signis
c. C; 2) meta. zpečetiti, (hodnověrně)
zaznamenati; pověřiti,potvrditi,
zaručiti: monumentis testata consigna
tague amtiguitas Ú; (obr.) notiones in
animis guasi consignatae Č takořka ve
psané, vryté.

consiliarius, a, tm [consilium]radný;
subst.rádce, důvěrník,

consilior, ar?, čítus sum [consilium]
raditi se o čem: haec c. Cs; (absol.)
constliandi causa Čs za příčinouporady;
(zřídka) raditi, býti radon někomu: alle
bonis consilietur amicé JH přátelskou
radou buď pomocen.

consilium, 1%,n. [srov. consul, con
sulo; podle sturšího vykl. m. *con sediom od
sedeo vl.(spolujsedění (poradné)| L) radění
(se),(vzájemná)rada; a)rada, porada:
c. de vebus habehant V konali poradu, ra
dili se; consiliis interesse CL účastnili se
porad; errmconsilio (= aď consilium) ad
hibuit ČsC přibral jej na poradu; guast
conselii ves sit Čs jako by bylo třeba 0 včci
rady; alit inter fugae pugnaegue c.
oppresst L zatím co byli na rozpacích
(nerozhodnuti), zatím co si nevěděli rady,
maji-li...3 hh)meton."rada — shromáž
dění (rádců), poradný sbor, růdcové:
c. viribus parat L; c. vocarej c. dimit
tere; orba consilto auxiliogue Gabina
res O zbavená rádcův a obhájců; (básn.
o jednotlivci) dlla Numae contunx const
liumgue (= consultríc) fuit O byla rád
kyně; alle hortator pugnae consiltumgue
(= consultor) fuit O; — spec.m) státní
rada, senát: fič publicí consilii partií
ceps C účastní se sedění senátu; de con
silii sententia Cs usnesením senátu; B)
rada, shromážděnísoudců: praetor cum
consilio causam cognoscit C; in eo con
stlto, in guo amplisstm. vívi tudicant
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C; %) vůlečná, vojenská rada: con
vocare c. Čs; %) (vlastnost, schopnost
řádněraditi) chytrá rada, rozvaha, roz
mysl, důmysi, moudrost, důvtip, obrat
nost, zručnost, věhlas: ver et conselů
magní et vivtutis Čs; consilii plenus N
plný rozvahy, rozvážný; matore studio
guam consilio L s větší horlivostí nežrozvahou;tmpeditconsiltum| voluptas
C; ratio et c. rozum a rozvaha, moudrá
rozvaha; věrtus et c. ráznost a důmysl;
vis. consili expers mole ruit sua JH
(slepá) síla bez rozumu; = spce. důvtip,
chytrost, obmysl, lest, Istivost, pod
skok: dmperatorem vincere consilto N
přelstiti; c. et tmperii stmulatio L pod
skok a předstiraný rozkaz; consilio unus
hominis addita re fides L chytrou my
šlenkou, důvtipem; nec imperium illud
sed c. fuit L nebyl to (skutečný) roz
kaz, nýbrž (válečná) lest (vypočitaný zů
měr); 8) (daná) rada, mínění,návrh:
ad c. accedere N přidati se k návrhu;
hutus consilto povtus constitutus est N
na radu tohoto; guťď met consili est Ús
co, k čemu radím; consilit inops OL
bezriadný; constéto maniuague Ó (radou)
slovem i skutkem; eum aut constlto au!
re adtuvare C; 4) a) přijatá, usnesená
rada, úrada, usnesení, rozhodnutí,
vůle, opatření: conmun: consilto dle
společné úrady; pudlico consilio obecnou
úradou, z veřejného usnesení (opak prt
vato c. o své hlavě, o své ujmě); stve
casu sive constlio deorum Čs vůli bohů;
b) rada v mysli (přijatá) pojatá, (osobní)
rozhodnuti,předsevzetí, úmysl, zá
měr, účel: unde c. afuerit, culpam
abesse L kde nebylo úmyslu (hřešiti),
tam že není viny; čempora, guae c. mo
rantur agendi JH provedení předsevzetí;
certus (incertus) constlié LCu stůlý (ne
stálý) ve svém předsevzeti; non est c.,
uti ea deseram S nemám Úinvslu, v úmy
slu; c. capere, intre úmysl bráti, pojí
mati, odhodlati se, ustanoviti se na čem;
in consilto permanere Č setrvali na svém
úmyslu; c. miutare N jinak se rozmy
sliti; consilia in meltus referet (uno) V
úmysly (mysl svou) v lepší obráti; stne
constltčo bez úmyslu, maně; eo (hoc) con
stlio, ut... (s) tím úmyslem,aby...;
též prosto consilto zůmysla, úmyslně:
pars forte, pars consilio oblatíL;
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c. et profectionts et reversionis meae Č
účel.

con-similis, e zcela (úplně)podob
ný (s dat. n. 8 gen.).

CtOn-sis10, ere, stiti, — I 1) pův. spo
ječné se stavěli, ale později CON- dodává slo

vesu dokonavého významu: postavili se, sta
nonti; v los. perf. (pohromadě) státi:
on digitos c O postavili se na špičky
prstů; conststiť tn medďio O stanul upro
střed; — spec. o vojsku postaviti se v (ši
ku): zn. sčnistra parle aciei Ús; tn
festis contra hostem signis Čs posta
viti se čelem proti nepřite'i; tn orbem
c. Čs postaviti se v kruh, učiniti kolo;
(obr.)verbis c., re dissidere C slovy (8po
lečně stanouti) souhlasiti, věcí se růz
niti; 2) metaf.a) stanouti, míti misto
někde: 1% guo (věro) ne suspicio gutdem
potuit c. C ani podezření nemohlo uváz
nouti, ulpěti; sunč certt denigue fines,
guos ultra citrague neguit c. rectum IL
za nimiž a před nimiž právo nemůže míti
mista; b) státi, ziležeti v něčem;za
kládati se, záležeti, (zájviseti na ně
čem: věctus eorum in lacte consistit Cs
potravou jim jest mléko; spes consustet
in věvtute Čs; in exiguo tempore exer
citůs salus constitit Čs na malé chvíli
závisela spůsa; causam Ďelli tn tua per
sona constitisse C že příčina k válce
se zakládala na tvé osobě, dána byla
tvou osobeu; parvtes ordinum in miseri
cordia constitisse Čs že úkol stavů zá
ležel (jevil se) v soustrasui; I 1) (prou
cbůzineb útěku)pevně se postaviti, sla
nouti, zastaviti S63 v porť.log. státi:
huc udí pervenit, constitit O; viatores
c. cogunt Čs (Gallové) nutí pocestné, aby
se zastavili; dre modo octus, interdum
C. (inf. hist.) JÍ brzy šel jsem rychleji, ča
sem jsem se zastavoval; destiae tmmanes
cantu flectuntur et consistunt C zasta
vují běh svůj; religuos in fugam cont
ctunt negue c. pattuntur Čs. oddechu
dopřáti; ut eguitum nemo consisteret Čs
že nikdo z jezdců nemohl se postaviti,
vytrvati, odolati; guales cum verčice
celso guercus constiterunt (= EaTňzadiv)
V jako když vysokým vrcholkem duby
stojí, čněji; is locus, udi constitissent
(nepř. řeč) Cs to místo, kde stojí; — spec.
a) (jako cestující) stanouti, zdržeti
se, pobýti někde: 2n gutWbus(oppidis)
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praetores c. soleant ČC;Romae triduum
c. Čj; (o lodích)tn «ncoris; ad ancoram
c. Čs zakotviti se, státi na kotvách, býti
zakotven; B) trvale stanouti, usaditi
se: gui negottandi causa ibi constite
vant Čs za obchodem se usadili, byli
usedli; tn Aonta constitit ezul humo O;
petit Latio c. Teucros V aby v Latiu
se usadili; 2) metať.a) zastaviti se,
stanouti, uváznouti: zdďicc. nubes čus
sit O; negue enim c. jtumen potest O
zastaviti se (v toku); frigore constitit
unda O mrazem ztuhla; čaculum fixum
constitit V oštěp byv vražen uvízl, utkvěl;
b) stanouti, zastaviti se, váznouti, pře
stávati: aďdministratiobelli consistit
Cs činnost válečná vázne, ustává; ad
T'rebiam constitit bellum L zastavila se,
ustala; = spec. «) (v mysli) klidně sta
nouti, nabýti klidu, nalézti pokoje:
mortem timens gut (jak) poterit animo
c.2? C ustaviti se v mysli, zachovati pev
nou mysl, klid mysli; nec te credo posse
mente c. C myslim, že mysl tvá nemůže
nalézati pokoje; negue enim c. menteni
passus (est) amor V neboť láska otcovská
nedopřála, nedopustila klidu, oddechu;
o) pevně stanouti na něčem,setrvati,
držeti se, obstáti: n sententia c. C
setrvati při mínění: zn causa c. Č ve
při vyhráti; im forenstbus causis c. C.

cousitio, čnis, f. [1. consero| zasí
vání, setí, sázení; (v plur.) rozmanitá
(rozličné druhy) setí a sázení ČC

consitor, čris, m. [1. consero) zasé
vač, sázeč: c. uvae O pěstitel révy.

consitura, ae, f. [1. consero) osé
vání,

con-sobrinus, 7, m. a COnsobrina,
ae, f. [srov.soror] a) sestřenec, se
střenice (dítko sestry matčiny); b)
vůb.bratranec, sestřenice; strýc, teta.

consociati0, onis, f. [consocio)sdru
žení, spojení.

COn-soci0, dre, dvi, dtum a) sdru
žovati, slučovati,spojovati: umůram
c. ramis II sdružovati stín větvemi (t.j.
spojením větví dávati stín); awdaces c.
1 sjednotiti smělé; forma ex Vis conso
ctata I státní správa složená z nich;
b) činiti něco společný m, společně
(konati) podnikati: regnum c. L králov
skou vládu učiniti společnou, děliti se
o ni; rem c. L vládu, správu obce spo
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lečnou učiniti, zavěsti společnou vládu,
rozděliti vládu mezi sebe; consoctatt dít
L sdružení bohové, sdružení bohů, spo
lečné uctívání božstva; arma cum Gallis
c. L brannou moc spojiti s Gally; fact
nus cum inermibus c. T k zločinu se
spolčiti s bezbrannými; consi/ča cum alno
c. ČC záměry sděliti s někým, někomu;
guast seria consoctaret T jako by chtěl
sděliti ji důležité věci; vocem c. Ť mlu
viti s někým; c. auť contungere nim
rtam Č spojiti a sjednotiti se k bez
práví.

consolabilis, e
telný, utěšitelný.

consolatio, onis, f. [consolor] 1) po
těšování, potěcha, útěcha: consolatio
nibus nilul levaré C slovy útěchy ne
nabýti úlevy; 2) meton.spis o útěše
(mysli): in Consolationis libro; C. Čran
tovis C

consolator, oris, m. [consolor) těšitel,
potěšitel, utěšitel,

con-solor, Gri, atus sum 1) těšiti,
potěšovati, upokojovati,povzbuzovati
(alam de re n. In re): 7uo consolante dole
res? (» kdo by tě v bolu tvém těšil,
skýtal slova útěchy; consolantia verba
O slova potěchy, útěšná; is me con
solor věcturum suavius IŤ tím se těšim,
že žíti budu příjemněji; 2) (s předm.vče
ným)potěchou polehčovati, mírniti, zjed
návati úlevu: c. dolorem ČC těšiti se
v zármutku; doloris magnitudinem dre
vitas consolatur Č velikost bolesti u'mnír
ňuje krátké jeji trvání; glorta brevita
tem vitae posteritatis memorid conso
latur C útrapy krátkého života mírní,
snesitelnými činí památkou v potomstvu.

CON-SONO,are, už, — |) spolu (a tím
hlasně) zvučeti, souzvučeti: clamor
consonans L jednohlasný křik; plausu
consonat nemus V rozléhá se hij; 2)
metaf.souhlasiti.

CON-Sonus,a, um 1) souzvučný:
ctangor Ó jednohlasný; 2) metaf. 80 U
hlasný.

COn-sOpi0, čre, žvi, čtum nadobro
uspati, omámiti: somno est consopitus
C usnul tuhým spánkem.

CON-SOTYS,ťis, adj. [sors díl, úděl] kdo
má (stejný) dil na společném jmění: tres

[consolor)| potěši

fratres consortes Č tři bratři spravující
společně statek (otcovský); (básn.) spo
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lečný: consortia tecta V; subst.účast
ník, společník, druh, soudruh; družka:
c. triduniciae potestatis T' účastník moci
tribunské; c. mecum temporum illorum
C jenž v tehdejší tisni byl jsi mým spolu
trpitelem; consortes urhis meae Ó spolu
občané; c. torč (thalami) O družka v man
želství (== manželka); — spec.4) obchodní
společník: consortemsociumfallere F
B) subst.bratr, sestra; dea c. Phoebi
O (= Dniana); c. Ledaea gemellis Ó
(— Helena, sestra bliženců Dioskurů); adi.
bratrský, sesterský: c. sanguis O
krev bratrova; consovtia pectora Ó se
sterská srdce (— sestry).

consortió, čnis, f [consors] spole
čenství, společnost; společné drženi.

Consortium, čz,n. společenství, účas
tenstvi: tn consortin esse L býti ve
stejném účastenství; ad c. regni impel
čere T pohnouti k účastenství ve vládě;
(konkr. o manželkách)erčpi martlis conso?
tia rerum secnndarum adversarumague
T účastnice, družky ve štěstí i v ne
štěsťti.

1. conspectus, %€s, m. [conspicito]
[ akt. 1) hledění, patření, pohled: guoad
oculi conspectum ferebant L až kam
oči skýtaly pohled, oči ziraly; c. est in
Capitolium ( jest výhled na Kapito
lium; locus esť in conspectu misto jest
v dohledu, lze viděti; (v češtině často pře
ktádáme: oči, tvář, blízkost, přítomnost)
in conspectum. veněre přijiti na oči, před
stoupiti (před někoho); č. conspectum
cadere býti viditelný; se in conspectum
dare Č objeviti se; reddite conspectum
(se. parentis) V vrafte mi tvář otcovu
(vraťte mi otce, abych mohl naň patřiti);
tn conspectu alcis před očima, u přitom
nosti něčí; conspectum fugere O; e con
spectu exire V mizeti s očí; ex con
spectu abire, vemovere (Cs odejiti s oči,
odstraniti s pohledu; (obr.) alčud bellum
erat in conspectu L byla v dohledu, na
obzoru; 2) metať.duševní patření, po zo
rování, úvaha: c. eť cognitio natu
»ae Ú; uno in conspectu omnia videre
( jediným pohledem přehlednouti; res
zlstae tn. conspectum dare Cu bráti
v úvalní; II pass. 1) spatření, objevení
se: conspectu suo proelium restituit L;
2) meton.shromáždění (zraku se je
vici): freguens c. vester C četné shro
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máždění; in medio conspectu constitit V
uprostřed shromáždění.

a. conspectus, a, um [vl. part.perf.pass.
odconspicto) spatřený, (u)viděný; 1) vi
ditelný, zřejmý, patrný: tumulus hostí
c. L; %) jsoucí na odiv, bijicí v oči,
poutajicí zraky, vzbuzující údiv, nápad
ný, okázalý: c. supra modum homi
nis privatí L budicí pozornost nad miru
soukromého člověka; ne in wúrbe con
spectior mors foret T aby nebyla přiliš
nápadná; Pallas c. tn armis V nápadný,
zářici; platano conspceetior O nad platan
krásnější, ztepilejší.

CONn-Sperg0,ere si, sum [com a spargo)

1) pokropiti, svlažiti: me lacrimisconspersit C; 2) metať.posíti, pokrýti:
oratio conspersa verborum floribus C
zpestřená kvetnatými slovy.

Conspiciendus, a, um adj. (vl. gerundi
vumodCORspiciojpodivu hodný, zna
menity.

CONn-SpiCIO,ere spěxi, spectum [oom
a zastav. spěcio hleděti| 1) pův. společně
(aletéžojednotlivci)hleděti, pohližeti,
(pozorně) patřiti, divati se, upirati zrak
na někoho, na něco (alam n. alad); pass. CON
8pic* S podivem býti pozorován, bn
diti pozornost (podiv),biti do očí,
býti na odiv: cur te conspici sinis I.
proč necháš na sebe hleděti, proč trpíš,
aby se na tebe pohliželo (jako na...);
vestitus nihil excellens, egui conspěcie
bantuv L oděv (jeho) nikterak nevynikal,
ale (za to) koně budili pozornost; 2) spa
třovati, (u)zříli, (u)viděti (alam,alad;
8 ace. C. partie; 8 ace. C. inf.) uť me conspé
zit venientem V jakmile mne spatřil, že
přicházím, přicházeti; tu formosissimus
conspicéris O ty jsi spatřován nejslič
nějším, ty zářiš sličnosti; čucus, gut ex
insula conspiciebatur N bylo (bylo lze)
viděti; se conspici pati Ču dáti se vi
děti, ukázati se (u veřejnosti); (obr.)ouan
tum ex vultu conspici poterat Ču po
kud z tváře mohlo býti pozorováno, sou
Zeno. Part, CONRSpectus a CONSpicien
dus viz zvlášť,

CONSDICOV,dri, Gťtus sum [conspicto)
shlédnouti, spatřiti, uzříti, uvidět,
spozorovati. č V pass. významu (arch.) cum
Metellus conspicatur S když tu Metel
lus jest spatřen.
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conspicuus, a, um [conspicio) vidi
telný, patrný, zjevný: occultus
conspicuusague polus O; res audi
tae conspicuaegue O věci slyšené a ví
děné; late conspicuum tollere verticem
FH pozvědnouti témě (hlavu), aby bylo
široko daleko viditelné (a nápadné), po
vzněsti témě světu na odiv; = spec.bijicí
do očí, nápadný, okázalý, vznešený,
znamenitý: ambo conspicni Ó oba
postavou vynikající, oba postavy statné;
egui non forma, non velocitate conspi
cui T; inst gnes senes, conspicuae femi
nae T vznešené ženy.

conspirátio, omis, f. [conspiro)
společné dutí, sdmýchání; metaf. 80U
hlas, soulad, shoda, sjednocení, jedno
myslnost: c. hominum atgue consensus
C; c. consensusgue virtutum Č soulad
a souhlas (ladný souhlas) cnosti; = spec.
(s příhanou)Spiknutí, arocení: c. certo
rum hominum contra dignitatem tuam
C; c. militaris T.

CON-Spiro,dre, avi, atum 1) spolu
douti, dýmati, spoludýchati: adsensu
conspiraní cornua V souhlasem (duji)
zaznívají polnice; 2) metafť.býti jedné
mysli (za jedno), jednati svorné, sjedno
titi se, spolu působiti, souhlasiti: con
sensus conspirans et paene conjlatus C
souhlas (svornost) jednomyslný a takořka
jednolitý ; (part. perť. conspiratus ve význ.
medial.)malites conspirati pila contece
runt Čs (sjednotivše se) jednomyslně,
jednosvorně; -— Bpec. (s příhanou) spik
nouti se, osnovati spiknutí, srocovati
se, bouřiti se: c. tn tnturtam IŤspik
nouti se k (páchání) přikoři; c. tn cae
dem Neronis T.

con-spuo, ere, popliti, poplivati.
constans, antis, adj. [vl. part. praes.od

consto| pevně stojici; a) stálý, pevný,
trvalý, nezměnný;jednostejný, sou
hlasný: c. aetas C ustálený, usazený,
mužný věk; constans vultus gradusgue
L pevné (klidné) vzezření i krok; c. par
L5 c. haruspicum vox Č souhlasná vý
pověď; b) (o osobách)stálý, (jsoucí) pev
né povahy, odhodlaný, vytrvalý, dů
sledný; pevných zásad, rozvážlivý, roz
umný: c. inimicus N zavilý, zarputilý;
is guidem fuit omnium constantisstmus
C ze všech nejstálejší (ve svých ůúsud
cích), nejrozvážnější; ftrmi et stabiles

287 con-sterno

et constantes homines Č pevní, stáli a
důslední; c. aďdversus metůs T' pevný
proti bázni (strašákům); (8gen.) c. fidei I
stálý ve věrnosti.

constanter, adv.[constans| a) stále,
pevně, trvale, pravidelně, nezměnitelně;
souhlasně, (jednojstejně: aeguabiltus
atgue constantius sese res humanae ha
berent S srovnaleji a stileji by se měly;
c. nuntiare Čs souhlasně; de salute con
stantissitme sentire C souditi úplně jeduo
stejně; b) stále, pevně, důsledně, vy
trvale, odhodlaně, neoliroženě: c. ac
non timide Cs; c. im causa permanere
C; multa etus acta c. ferebantur ČC
mnohé jeho rázné výklady kolovaly;
acrtus guam constantius proeltum inire
Cu s větší prudkostí než vytrvalostí.

constantia, ae, f. [constans] vl. pevné
stanuti; a) pevnost,stálost, trvalost,
nezměnitelnost, pravidelnost. souhlas
nost, důslednost: c. vocis V nezměnný,
pevný hlas; philosophi spectati sunt ex
perpetuitate (se. rerum) atgue constan
tta C dle souvislosti a důslednosti (na
uky); hb)(o povaze)pevnost, vytrva
lost, důslednost, odhodlanost, ne
ohroženost: guď constantiů sententiam
dtaiť C s jakou pevnosti hlasoval: gučd
gud auctoritate, fide, constantia pos
stim C cokoli zmohu osobní vážnosti, po
etivostí a důslednosti; klidnost.

consternátio, dnis, f. [1. consterno|
1) splašení (se): gnadrigarum L;
2) a) metat.zděšení, úžas, ohromeni:
pavor et c. mentis T' zděšenost a ohro
mení mysli; )) meton.jitření, vzbou
ření, vzpoura, rozbroj, bouře, zmatek:
c. vulgi I.

1. con-sterno, dré, dvi, dtum 1) pla
Šiti; vpass.plašiti se: consternantur egut
O; 2) merar.a) poplašiti, poděsiti: c.
hostes L; fugá consternar: T' zděšením
dáti se na útěk; part. consternatus a, um
poplašen, poděšen, vydéšen; hb) podráž
diti, rozjitřiti, roztrpčiti,pobouřiti:
metu ad arma consternati L strachem
do zbraně jsouce vehnáni; dilectůs acer
bitate constevrnati L jsouce roztrpčeni
krutým prováděním odvodu.

2 COn-sterno, ere, stráví, strátum
postlati, postříti, (hustě) posypati,
poseti ; pokrýti něco něčím(alad alga re):
viam rosč (kon.) c. Ť posypati růžemi;



con-stipo

consternunt terram frondes V postýlá
listí půdu; forum corporibus constra
tum ČC mrtvolami poseté; ratem humo
c. L prám pokrýti vrstvou prsti; late
terram c. tergo V (o padlém bojovniku);
contabulationem summam lateribus c. Cs
patro vydlážditi svrchu cihlami; navts
constrata CČs loď krytá, opatřená pa
lubou (na ochranu veslařů); (obr.) maria
constvata esse S že moře budovami jsou
pokryta.

Ccon-SLipo, dre, dvi, tum secpati,
stlačiti, shrnouti: se sub vallo c. Us
nahrnonti se, natlačiti se; ne constipart
gutdem tantum numerum posse in agrum
Campanum Č že se nemůže ani stlačiti,
vejíti.

Ccon-Sstitno0,ere, uč, tum [com a sta
tuo) 1) (pův.) společně, spolu, zároveň
(ale též o jednotlivci) stavěti, postaviti ně
koho (něco) někam (alam, alad in re): auercum
constituit tumulo V kmen dubovývztyčil
na rovu; = spec. (4) (t. j. voj.) Čegiones tn
acie c. Čs; diversam aciem c. Čs se
staviti dvoučelý Ššik; ale též (voj) zasta
viti, (voji) kázati stanouti stgna legio
ms c. Cs; (dletellus) paulisper agmen
constituit 9; naves c. zastaviti, zakotviti,
s loďmi přistati; 5) usidliti, vykázati
sídla (misto): plebem in agris c. ČC; 1)
(vojsko)vložiti: praestdia in Itutenis
c. Cs; č) (v hodnosti) ustanoviti;
(s dvojimace.) Čavarinum regem c. Čs krá
lem, za krále; 2) a) postaviti, vysta
věti, zřidoti: portum, oppidum c.
město zbudovati, založiti; guae (sc. senec
tus) fundamentis adulescentiae consti
tuta sit Č jest postaveno, spoléhá, spo
čivá na...; nos hunc in hac (se. civt
tate) legibus constitutum de nostra civi
tate etictemus? (C usazeného, majícího
právo domovské zajištěné zákonem; b)
netaf. Ustaviti, založiti, zříditi, zjed
nati, zíiskati: novum c. L zaváděti
novotu, dávati nové zřízení; stdi auctort
tatem c. N zjednati si; cutus lege salus
ac dignitas populo Romuno constituta
est C byla pevně (dokonale) postavena,
zjednána; victoria constituta est Č vi
tězství jest ustaveno, rozhodnuto; = in
e0 spes constituebatu* v něm zaklá
dána, v něj skládána byla naděje; 3)
(společně)stanoviti, ustanoviti, smlu
viti, nrčiti (alad cum algo; de re; 8 ut; s ace.
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c. inf, gerundiva): dčem c. cum Ařanlio C;
constitučtmus inter nos C smluvili jsme
se; diem concilio c. Čs; iter c. S určiti
pochod, smluviti se o pochodu; (absol.)sec
constituunt. sic condicunt T (viz con
dico); in dtem tertium constitnunt S
dohodnou se, smluví se na třetí den
(o odboji); čmperi fines c. S stanoviti,
určiti; legem c. C; — spec. ©) (soudně)
stanoviti, rozhodovati, nález Činiti:
de controversiis druides constituunt Cs;
de ture c. C; 5) (u sebe) ustanoviti,
usouditi, ustanoviti Se na něčem,rozhod
nouti se, uminiti Sl (alad; s inf.; s ace. c.
inf.): (absol.)učt constituerat S jak se dřive
rozhodl; 4) pevně stanoviti, zaříditi,
urovnati, spořádati: Chersonesumc. N
urovnati stav věcí na Chersonesu; cont
posita et constituta res publica C spo
řádaná ebec; čresviri retpudlicae consti
tuendae C trojice mužů ku spořádání
obce (slálu).

constitutio, onis, f. [constituo] po
stavení, |) ustavení, stavba, uspoří
dání, zřízení: firma corporis c. Č pevné
složení, soustava těla; c. Itomuli C ústa
va Romulova;2) stanoven, ustano
vení, nařízení: ©. summí doní C; c.
senatůs J..

constitiůtum, i, n. [vi. part. perf. pass,
od constituo| stanovené; i) umluvení,
úmluva: constitutum factum essecum
servis, ut C, — spec. (na soudě) smlu
vená lhůta, rok, termin: adď c. venire
C; 2) ustanovení, nařízení: Sciptonis
constitutis nití T opirati se o nařízení,
odvolávati se k výsadám uděleným od
Scipiona.

COn-st0, dre, stiti, constátůrus 1)
pevně státi; metaf. trvati (pevně a ne
změněně), nebýti změněn, nezměniti
se: nec pugna allis c. potuit L udržeti
se v pevných řadách (vl. o bojujících,
kteří v řadách pevně stojí, svého posta
vení uháji), nemohli se bojem statečné
opřitiz; uť tidem ordines constarent Čs
že tytéž setniny zůstaly (nezměněny;
numguam (eum) tn oppido constitisse C
že nikdy v městě neprodléval, do města
nevkročil; guae nunc antmo sententin
constet V který úmysl nyní (po delším
přemítání) pevně v mysli trvá, jest pev
ný, nezvratný; erxercitibus c. jidlem I
že věrnost trvá (nezměněná); cuncta vi



con-stringo

det caelo c. V že jest vše na nebi pevné,
klidné, v pořádku (t.j. neukazuje na změ
nu pohody); summa tamen omnia con
stant O v úhrnu přece vše zůstává ne
změněno; ne auribus guidem atgue ocu
lis satis c. poterant L ani sluchem ani
zrakem nemohli dosti stačiti, nemohli
dosti nastavovati uši a upírati oči; menče
c. ČC zůstati při rozumu, vládnouti roz
umem; 2) býti stálý, jednostejný, srov
návati se, shodovati se (alcirei, eum
re, in re): constderabit, constetne oratio
cum re Č shoduje-li se řeč s věcí; video
adhkuc c. ommia ČC že dosud se shoduje,
že jest v nejlepším souhlase; ratio con
stat T účet se srovnává, shoduje; sid
c. zůstávati týmž, býti důsledný; 38)býti
pevný, jistý: satis constantefamá
L poněvadž pověst dosti pevně se udr
žovala, dosti byla rozšířena; neos. CON
stať jest ustáleno, jest věc jistá, jest na
jisto postaveno, jest známo (obyč.s ace. c.
inf.): c. tnter omnes jest (vše)obecně zná
M0; ale tnter auctores constat L mezi
zpravodaji (prameny) jest shoda, prameny
(v tom) se shodují; — alci constat ně
komu jest (něco) pevné, nezvratné, jest
rozhodnut, jest odhodlán: mčh
constat nullam contumeliam ferre Č;
(patribus) parum constabat S senát ne
byl rozhodnut, nemohl se rozhodnouti,
nevěděl; 4) (pevně) trvati, býti (existo
vati)uguorum scripta constant C jichž
spisy jsou zachovány; nec of/ficta c. pos
sunt C; a) býti, skládati se z něčeho(ex
re): c. ex amimo et covpore C; guo fac
tum est, ut Athentenstum murť ex sa
cellis constarent N53 b) záležeti, za
kládati se v (na) něčem (in re n. pouh. abl.):
victoria in virtute constat Čs; penes
00s summa victoriae constat Čs v jich
rukou jest úplné vitězství: fama bella
constant Ču války sc zakládaji na po
věsti; 5) (o ceněpři koupi n. prodeji) státi
něco, býti za něco (s abl. n. gen. pretii): guanto
detrimento constet victoria Čs jak ve
hkou ztrátu stojí vítězství.

con-stringo, ere, strinxi, strictum
1) stahovati, utahovati; — spec.svazo
vati, spoutati: corpora constricta vín
culis C; (obr.) legum lagueis c. Č se
vříti pouty zákonů, uvrhnouti v pouta
ziikonů; constrictam horum scientid te
nert conturationem tuam non vides? C

Latinsko-český slovník,
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nevidíš, že vědomím těchto spiknutí tvé
drženo jest v poutech, že jest sevřeno a
spoutáno; %2)metaf. a) stáhnouti: nm
ves gelu constrictae Ču spousty sněhové
ztuhlé mrazem; sententia aptis constricta
verdis C ve vhodná slova uzavřená, shr
nutá: b) zavázati: constringi religi
one Cu býti zavázán svatou povinností,
přísahou.

constructio, čnis, f. |construo) se
strojení, složení, sklad: c. hominis C;
(ve sm. mluvnickém) verdborum c. Č pěkné
a zvučné spojení, skladba slov.

con-struo, ere, strůxi, structum 1)
složiti po vrštvách, naněsti, (na)hro
maditi, (na)kupiti: devitiasH; con
structus acervus FŤ nakupená hromada;
dentibus in ore constructis manditur
cibus Č zuby v stech sestavenými, řa
dou zubů; 2) zdělati, sestaviti, sestro
jiti, (vy)stavěti, (z)budovati:sepul
crum c. L postaviti náhrobek; sarea
pila constructa V kamenný pilíř (bal
van) sestrojcný, upravený; c. navem,
aedijficcum C; aves sibi nidos constru
unt C.

constuprátor, orts, m. (z)prznitel
con-stupro, re zprzniti.
Consualia, viz Consus.
CONSuáSOr, oris, m. [consuadeo) rád

ce: consuasore Naevio C na radu Nae
VIovu.

con-suefacio, ere, féci, factum [srov.
consue-sco a facto| způsobiti, aby někdo
zvykl něčemu, naváděti, učiti (alam
a inf.).

CONn-suésco,ere suévi, — zvykati
(8i); lox. perf. consuwevi (jsem zvyklý, mám
zvyk, mim v oby čeji) s inf. praes. překlá
datt lze praesentem sloves opakovacích n. adv.
obyčejně, zpravidla: haec res tribuí
consuevit Cs bývá udělována, zpravidla
seuděluje; accidere consuevit C obyčejně
se stává; maturius ouam consueverat Cs
časněji než obyčejně; guo consueverat
tntervallo S v obvyklé vzdálenosti; duem
admodsm consueverunt Čjak jsou »vyklí,
dle svého zvyku; dťa natus est et ita
consuevit C s tím smýšlením se narodil,
takovému jednání zvykl (jest uvyklý);
guibus consueti erant (== consueverant)
ferramentis L s nástroji obvyklými, se
svými obyčejnými nástroji; — spec. zvyk
nouti důvěrnému obcování, důvěrně
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consuetudo

obcovati, míti důvěrné styky a někým:
guibuscum iste consueverat Ú 8 nimiž
měl důvěrné styky. — Part. COnSUelUSviz
zvlášť.

consuětiido, inis, f. a) zvyk, zvyk
lost, obvčej: vetus c. et institutum
maiorum Ú starý zvyk a řád předků;
res in consuetudinem venit Č (vertit T)
přichází, vchází v obyčei; cognoscendi
c. suůdlata est Č vyšetřování vyšlo ze
zvyku: praeter consuetuďdinemmimo oby
čej, proti zvyku; ex consuetudine, pro
consuetudine, consuetudine dle zvyku,
zvykem; = spec. obvyklý způsob ži
vota, živobyti: c. vitae C; imago con
suetudinis et vitae N obraz způsobu
(zásad) života; 3) obvyklý způsob (for
ma): tantummodďoconsuetudinis causa C
pouze formálně (pro forma); c. loguendi Č
(obvyklý) způsob mluvení; %) obvyklé
žii, důvěrné obcování, důvěrný
styk: cum Aletellis erat ei domesticus
usus et c. C 8 Metelly měl (poutal jej)
důvěrný styk a obcování; permanere in
eadem amicitiae consuetudine Č trvati
v týchž stycích přátelských; consuetu
dines tungere cum algo C důvěrné styky
navázati 8 někým; consuetuďines victiis
non possunt esse cum multis Č důvěrné
styky.

consuětus, U, Ul [vl. part. perf. od CON
euesco)|zvyklý, obvyklý, vešlý ve
zvyklost: consueta lubido S; pericula
consueta habdere S miti ve zvyku, miti
v krvi; consueta (se. plangi) pectora
plangit O bije prsa (již) tomu (t. bití =
zármutku) zvyklá; consuettssima cut
gue verba O slova nejobvyklejší nejběž
nější.

consul, sulis, m. [srov.consulo, const
litum) konsul. Zřízenímrepubliky v Římě
r. 510 př. Kr. přešla veškerá světská moc
králova na dva nejvyšší úředníky náro
dem na rok volené a zodpovědné. "Tito
úřednici sluli praetores(— *prae-ttores)
vojevůdcové, tudices (soudcové) a con
sules. "Toto poslední jméno na označení
zmíněných nejvyšších úředníků časem na
bylo rozhodné převahy a zatlačilo ostatní.
Omezování moci konsulské souvisí těsně
s boji mezi patricii a plebeji. R. 443
př. Kr. zavedením censury odňat kon
sulům census (v. t.) a vše, co 8 výkonem
timto souviselo, r. 360 př. Kr. zřízením
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praetury vyloučeno z pravomoci konsul
ské soudnictví. V době císařské konsulát
sklesl na pouhý úřad čestný, maje pouze
stín bývalé moci. Jménem konsulů ozna
čován byl letopočet: (abi.) L. Pisone A.
Gabinto consulibus za konsulů, za kon
sulátu L. Fisona a A. Gabinia (t.j. r.
58 př. Kr.); c. ordinarius L řádný kon
Bul (t.j. jenž pravidelně nastoupí na úřad
1. ledna); c. designatus vit designo: c.
sujjectus viz sufficto.

cOnsuláris, e [consul]) 1) konsul
ský: aetas c. C konsulský věk (jehož
bylo potřebí, aby se někdo stal konsu
lem. Za doby Ciceronovy byl to 43. rok
včku); tribuní militum consulart pote
state L; 2) vir C. neb pouze subst. CONSU
laris a) bývalý konsul, konsulár;
b) (v době císařské) legát (císařský),
jenž jako náměstek spravoval někte
rou provincii T.

consuláriter, adv. [consularis) kon
sulsky, po konsulsku, jak se sluší na
konsula.

consulátus, s, m. [consul| kon su
lát, konsulství, hodnost konsulská: con
sulatum petere C ucházeti se o konsulát;
se abdicare consulatu Č n. abdicare con
sulatum L vzdáti se, poděkovati se, slo
žiti hodnost kongulskou.

consulo, ere, sulu?, sultum [srov.con
stltum) bráti radu;
[ tintrans.1) raditi se, rokovati, roz
važovati (dere): et priusguam incipias,
consulto (rady, rozvahy) et udi consulu
eris (když se poradíš, rozvážíš), mature
facto opus est S; c. tn medium, in com
mune, in unum společně, vespolek se
raditi, (ve prospěch všech) společně se
smluviti, činiti společná opatření; 2) meton.
uraditi se, usnésti 8e, učiniti opa
tření; vésti 8i nějak, nakládati nějak
(de re, in alam crudeliter): (absol.) Drusum
ex re consulturum T' dle okolností že
učiní opatření, že se bude říditi okol
nostmi; ltdere ad summam rerum c. Cs
počínati si samostatně dle potřeby celku;
male c. S se zlou se potizati; de perfu
gis gravius consultum L o zbězích přis
nější usnesení se stalo; in deďitos du
ritus c. T proti podrobeným (zakročiti)
vésti 8i, 8 podrobenými nakládati příliš
přísně (krutě); 48) dávati radu, (radou)
starati se, pečovati, dbáti o někoho,po



consuHaltio

máhati (alicui): siói c. o sebe se starati,
hleděti sebe (eama), míti se na pozoru,
hleděti se zachrániti; afflictis civium
fovtunis c. L věnovati péči neblahému
stavu občanů; uť consulatur plebi L
aby bylo postaráno o lid, aby lidu sc
pomohlo; mih? (dat. pův.) satis consultum
est, ut C ode mne jest úplně posta
ráno, aby.. .; timori magis guam relt
gtoni c. Čs dbáti vice strachu než svaté
povinnosti (přísahy); črae magis guam
Jfamae c. S hověli vice hněvu než (dobré)
pověsti; (eufem.) suae vitae gravius c.
Čs sáhnouti 8i na život (o samovraždě);
(s ace. zájmena) guae reges male consulue
rint S v čem se špatně poradili, se špat
nou potázali; custodi et consule longe V
buď na stráži a měj pozor (ohlédej se)
ze vzdálí;
[I transit. 1) raditi 86 s někýmo něčem,
žádati rady odněkoho, tázati se o radu
někoho (alam de re): St me consulis, sua
deo ČC; nihil de eius morte populus
consultus est (* nic o jeho smrti národ
nebyl tázán; (básn.)rem nulli obscuram
consulis (se. nos) V věc nikomu ne
známou dáváš v poradu, o věci nikomu
neznámé radíš se 8 námi, věc nikomu
neznámou předkládáš nám k poradě; =
spec. (G) (božstva, věštírny) tázati se
o radu: c. Apollinem N; c. sortes O
tázati se věšteb; super rebus imperii
c. T poptati se po vládě; B) (na senát)
vznésti k rokování, (senátu) se tázati,
vzněsti dotaz: consulente (se.senatum)
Cicerone senatus censuit C k dotazu
Ciceronovu senát se usnesl; senatus de
provinciis consultus (se. a consule) Nu
midiam Metello decreverat S byv (ojtá
zán o provinciich; consulti (se. sunť ab
eo) pontifices, an... T otázal se ponti
fikův; consul senatum de foedere con
sulebat S vyjednával o smlouvě se 8e
nátem; %) (znalce práva) se tázati: c.
de iure C; ii, gui consuluntur C právní
znalci (opakrespondďere dáti právní radu,
poučiti); 2) raditi se, rokovati o něčem,
uvažovati (alad): rem delutam c. C; —
alad Dont consulere spokojiti 8€ s něčím;
tu guogue carmen consule, Roma, bont!
O také ty, Říme, spokoj se, vezmi za
vděk mou básní.

consultátio, čnis, f. [consulto) ra
dění se, porada, rokování, uvažo
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vání: prolatare corsultationes S pro
dlužovati porady; ea modo ce. erat L
o tom jen byla porada.

consultě, adv. [consulťus| 8 rozmy
slem, rozvážně, rozvážlivě, 8 rozva
hou: avidtius guam consulttus T vice
dychtivě než rozvážlivě.

1. consulto, adv. [consultus| po roz
vaze; zůmyslně, zůmysla, schválně:
non constulto, sed casu Ú.

2. consulto, dre, dvi, dtum [verb.
fenu. od consulo) 1) (často, zrale) ra
diti se, rokovati, rozvažovati, uvažo
vati (de re, alad): c. tn. medium, c. in
commune T vespolek, mezi sebou, spo
lečně se raditi (k obecnému dobru); ad
haec consultanda procurandarjue multi
tudina conversa L když lid obrácen byl
k poradám o těchto věcech a jich opa
tření; 2) (radou) pečovati, starati se
o něco(dat.): c. ret publicae S býti rád
cem obce; 8) tázati se o radu někoho
(alam): consultavit Libo, an habiturus
foret opes T (o)jtázal se (věšteů), nabu
de-li jmění; senes ad consultandum ar
cessunt L starce volají, aby se jich otá
zali o radu.

consultor, oris, m. [consulo) 1) rád
ce, strůjce sua erempla tn consultores
recidisse T že vlastní příklady zpět
padly na rádce, postihly rádce (strůjce);
2) ten, kdo se táže o radu, dotazova
tel (právní pomoci): consultoribus re
spondere Č žadatelům poskytnouti právní
pomoci; c. ubi ostia pulsat JH když
klient tluče (buší) na dvéře.

consultrix, žcis, f. [consultor)| rád
kyně, opatřovatelka.

consultum, U, n. [vl. part. perf. pass. od
consulo) uraděné; úrada, usnesení, ná
lez, opatření, ustanovení, záměr:
senaťiis c. usnesení senátu; mollia con
sulta T' mírná opatření, mírné prostředky;
consulta superioris guinguennii © na
řízení, opatření (z) minulého pětiletí; =
dum consulta petis V hledáš rady (věšt
bou), tážeš se věštby.

consultus, a, um (m. part. perf. pass. od
consulo) uvážený, rozmyšlený, rozmyslný;
(o osobách) (o)tázaný na radu (a poněvadž
zpravidla na radu brán bývá jen znalec věci) (rady)
znalý, zběhlý, zkušený; subst.zna
lec: čuris n. čure c. právní znalec, zna
lec práva, právník; (též prostěc.) eris ťu,
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con-summo6

c. modo, rusticus F ty, jenž jsi právě
byl znalcem práva, budeš rolníkem; in
sanientis saptentiae c. H znalec (a pří
vrženec) blouznivé moudrosti (o filosofii
epikuraké).

con-summo, Gre, dvi, atum [summa]
1) uváděti v úhrn, (dohromady) sůčto
vati, spočítati: guae consummaturpar
tibus, una dies O jeden den, jenž se
sůčtuje (vyplývá) z (pěti) dílů; (obr.) con
summata gloria L v jedno sloučená;
2) metaf.dovršiti, dokonati, dokon
čiti: rem c. L; c. parricidium Úu
spáchati.

con-sumo, ere, súmpsi, sumptum vi.
zodnímati, sesbirati; 1) a) spotřebo
vati: consumptis telis Čs když oštěpy
byly spotřebovány, vystříleny; consump
tis lacrtmis Ó když slzy vyschly; (obr.)
consumpststis tgnominiam TŤ my: míra
vaší potupy jest naplněna, dovršena;
misericordiam c. Cu vyčerpati, vyvážiti
míru milosrdenství; — spec. a) (jidlo)
spotřebovati,požívati, jísti, (s)tráviti:
nos numerus sumus fruges c. nati H
zrození jen (k tomu), abychom požívali
plodů, zrození jen k jidlu; accists da
prbus c. mensas V když ztrávena byla
jidla, snísti stoly; B) protráviti, (pro)marniti,hýřiti:c.patrimomaČC pro
marniti jmění; iď per luxuriam effun
dere atgue c. C hýřivě rozhazovati a mar
niti; b) metaťf.(s)tráviti, (z)ničiti,
mořiti, (z)hubiti, (s)chvátiti; v pass.býti
vyčerpán, vysilen, utrápen, (z)hynouti:
st me vis morbi consumpsisset Ču kdyby
mne byla schvátila; ferrum robigo con
sumit Cu rez sežírá železo; consumitur
anulus usu Ó opotřebuje se prsten (stá
lý'm) užíváním, nošením; c. věres Čs vý
čerpati sily; consumpseritne vocem me
tus T zda strach udusil hlas; garrulus
hunc consumeť H mluvka jej utýrá,
zhubí, usmrti; haec omnia (flamma)
consumuntur Čs lehá popelem; consump
tis antiguisstmis deludris T když byly
ztráveny, zničeny (požárem); morbo con
sumptus est N sešel nemoci; consumi
aevo V věkem (stářím) sejiti (se světa),
v starobě umřiti; fame consumptus Cs
hladem umořen, utrápen; consumptus se
nectá O stářím sešlý; čacrtmis consumpta
suis Ó svými slzami vysilena, rozply
nulá v slzy; 2) a) spotřebovati učconěčím,
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vynakládati, obraceti něcok čemun.
na něco(alad in re): consumitur pecuna
in statuis C; operae plurimum studii
gue in praediis colendis c. C vynaklá
dati největší péči a snahu na vzdělání
statků; (in s ace. úč.) aurum in ludos
c. L na hry; = spec.marně vynaklá
dati: consumpta multa orattone S mno
ho marně se namluviv; consumptis pre
cibus O po marných prosbách; c. gloriam,
udi... Ču marněslávu vynakládati tam,
kde.. „ mařiti slávu; c.frustra verda Cu
marně plýtvati slovy; cum mare, cum
terras consumpserit, ačra temptet O až
marně hledati bude útulku na zemích
i mořich, ať do vzduchu vzlétne; b) (0 čase)
času dáti projiti, (z)tráviti: diem inter
metum ac laborem c. Ču; multis die
bus et laboribus consumptis S mnoho
dní a práce (námahy) vynaloživ; religua
pars (noctis) vigiliis consumitur (Čs
ostatek noci se probdí; nor in exinant
unda nave consumitur ( noc uplyne
vyprazdňováním lodi; tn e0 noctes dies
gue consumpsi ČC mnato jsem obětoval;
nor consumpta est V noc uplynula, mi
nula; — spec. Času marně dáti projiti,
tratiti, (z)mařiti: multos dies per
duditattonem c. S: consumptus per dis
cordiam dies T den v nesvornosti ušel;
inutili cunctatione agendi tempora c. Ť
neprospěšným váháním zmařiti čas k jed
nání, k činu.

cónsumptio, onis,sd: [consumo)](z)trávení; metaf. C. sui
consuúmptor, čris, m

vovatel; sžíratel.
CON-SUrg0, cre, surréxTi, surrěctum

1) spolu, společně (oslabením významu předi.
též o jednotlivci)vstávati, povstati,
zdvihknouti se, vztýčiti se, vzpřímiti se:
toro c. tentat O s lože snaží se povstati;
socii c. tonsis V druhové vzchopovali
se, (úsilně) naléhali na vesla, povstávali
k veslování; sudlatum alte consurgit in
ensem V vl. vzchopnje se na meč (za
mečem) vysoko napřažený, 8 mečem ze
vší síly napřaženým pozvedne se k ráně,
meč zdvižený napřáhne; (neos.) consur
gitur ex consilio Čs vstane se spclečně
od porady; ex tnsidiis consurgitur L vy
trhne se ze zálehy; 2) metaf. a) povstá
vati, zvedati se: černo consurgunt
ordine remi V v trojí řadě nad sebou

. [consumo) stra



consurreetio

zvedají se vesla; consurgunt geminae
guercus V vypinají se, stojí; sedes per
annos consurgit I budova (divadelní)
každoročně (na novo) se staví; mare mo
consugit ad aethera fundo V moře
od hloubi ana k nebi se zdvíhá; fama
est c. Romam 0 že se zvedá, vzrůstá;
venti consurgunt V povstávají; consur
giť dellum V povstává, vzehází válka;
b) (k činu)vstáti, vzchopiti se: c.
in arma V povstati do zbraně (= c. aď
bellum L); ad gloriam c. L pozdvihati
se k slávě; (duševně)Ilaeonio c. carmine
O povzněsti se.

consurrecti0, onis, f. [consurgo) spa
lečné povstání (se sedadel).

Consus, ž, m. staroitalský bůh úrody
polní, jemnž na počest v srpnu konána
slavnost Censuália, čum, n. Konsu
alie. (Prostonárodní etymologie spejovala jméno
boha se slovem consilium, pokládajícjej za boba
moudrých rad a vnuknutí.)

con-taběsco, ere, tabu, — tratiti se,
scházeti chřadnouti.

contábulatio, onis, f. [contabulo) spo
jení prken; prkenný strop; patro (stro
pem utvořené).

con-tábulo, are, avi, datum [com a
tadula] pokrýti, opatřiti prkny, po
dlažiti, klásti podlahu (a tím) tvořiti
patro: čurres c. Cs zvýšiti věže 0 patra;
murum turribus c. Čs opatřiti hradby
věžemi (0 několika patrech); metaf. c.
mare molibus Ču překlenouti moře ohrom
ným mostem.

contactus, žis, m. [contingo) dotknntí
se; 1) dotyk, styk: refugitgue věriles
contactiis O vyhýbů se stykům s muži: =
spec. nakažlivý styk, nákaza: volgati
contactu tn homines mordi [. nákazou
rozšířily se nemoci mezi lid; contactu
sanguinis Ó potřisněním krve (krvi);
2) metat.mravní nákaza, zlý příklad:
in odium contactu valentiorum ageban
tur I' zlým příkladem mocnějších byli
strhováníi k nenávisti; discedite a con
tactu T oddělte se od nákazy; pollu
cuncta contactu I' že nákazou vše jest
otravováno.

contagio, čnis, f. [|contingo) dotý
kání se, stýkání se; 1) dotvk, styk;
přímý vliv, působení; = spec.nakaž
livý styk, nákaza: c. vulgabat mor
bos L; 2) metať.mravní nákaza, zlý
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příklad: lattus patet sceleris e. C; belli
contagione inritati L nákazou jsouce po
drážděni, zachváceni; c. sceleris obtectata
ab tmimicis est L odpůrci vytýkali, že
(týmž) zločinem jest nakažen. = Za potřebou
metrickou básníci daktylští vytvořili plur. CON(A
gla, oTUM, N. ve stejném významu jako CON
tagio: mala viciní pecoris c. V zlá ná
kaza sousedního dobytka; agere c. late
O šířiti nákazu; c. lucrét HHmor, hlíza
lakoty. Teprve v pozdní prose vytvořen k uvede

nému plurálutéž singulár contagium, uč, n.
c. in alios vulgatum est Cu nákaza byla
přenesena i na jiné.

Contamino, čre, avi, datum[contamen
(m. contagsmen) od tango) dotykem zne
čistiti, poskvrniti: sese maleficioc.
C zločinem se poskvrniti; zvl. part. perf.
pass. contaminatus, a, UM v platnostiadj.
poskvrněný, pokálený: zudicia.cor
rupta et contaminata paucorum vitio C
soudy pornšené a nakažené neřestností
několika lidí; pars populi velut conta
minata L jakoby poskvrněná, nečistá;
c. grex morbo F stádo poskvrněné chlíp
nosti.

con-tego, ere, xi, ctum 1) (společně
n. zcela) přikrývati, pokrývati: gui
(tumulus) corpus elus contexerat Ú; na
ves c. Cs opatřiti palubou; arma c. Čs
zbraň (t.j. štíty) pokrýti povlakem; =
spec.zemí pokrýti, pochovati, pohřbiti:
Galbae corpus c. T; 3) zastirati, za
krývati; skrývati: capuť amictu c. V;
metaf.contecta victricicum partium vul
nera T skrytě rány vitězné strany.

con-temero, re, čvř, datumposk vr
niti, zneuctiti.

con-temno, ere, tem.psi, temptum a)
nedbati, nevšímati si /alamn.alad):
senes se contemní putant ČC myslí, že
jsou odstrkováni, že nejsou váženi; b)
zlehčovati,zhrdati, pohrdati, opovrho
vati někým n. něčím (algm, algd) v pass. con
temní býti v opovržení: dicta c. S po
hrdavě vykládati, snižovati; populi c.
voces H hlasu (soudu) lidu se posmívati;
aut c. aut metuere C buď se nebiti
aneb se báti: c. ventos V nebáti se-větrů,
vzdorovati větrům; nec (Batavť) tributis
conlemnuntur T(= non ita contemnun
tur, tel cogantur tributu penďdere)potup=
ným odvádéním daní nejsou snižování ;co »
temnendus, a, um hodný(zasluhující)



contemplatio

opovržení, nepatrný; non c. ne nepatrný,
značný, dosti znamenitý. —Part. contemp
Čus viz zvlášť.

contemplátio, čnis, f. [contemplor]
1) pozorování něčeho,patření na něco:
caeli c. C; 2) metaf.duševní pozoro
vání, avažování, rozjímání: c. vt
tutum T rozjimání o ctnostech.

contemplator, oris, m. [contemplor|]
pozorovatel.

contemplatus, s, m. [contemplor)
pozorování, uvažování: c. madiÓ
o zlu.

con-templor, dri, tus sum [com a
templum — pozozovací obzor) pův. «.t
mluvyaugurské „obzírati, pozorovati, co 8e
děje v pozorovacím obzoru“; 1) pozoro
vati, hleděti, patřiti, dívati 86 na něco,
prohližeti (alaa): c. nummos tn arca FH;
2) metaf.(mysli) pozorovati, rozva
žovati: iď antmo contemplareguod
oculis non potes Ú; secum c. Č uva
žovati u sebe.

contemptim, adv. [contemno) neváž
ně, nevšímavě, pohrdavě, 8 pohrdá
ním, potupně: dardbari c. vagabantur T
námi povrhujíce (tj. směle) sem tam
těkali.

contempti0, čnis, f. [contemno)](po
brdavá) nevážnost, nevšiímavost;po
hrdání, opovržení: (sgen.obj.)c. nos
tri Čs pohrdání námi; alci in contempti
onem ventre Čs přicházeti, upadati v opo
vržení u někoho.

contemptor, oris, m. [contemno) (dů
sledný) zhrdatel, pohrdatel, opovrho
vatel; A) (v platnostiadj.): c. animus et
superbia © pohrdavá (urážlivá) mysl;
animus lucis c. V duch zhrdajicí živo
tem, nedbajicí života; b) (subst.) Žec est
nostri c. O to jest ten (muž), jenž námi
zhrdá.

contemptÉrix, žcis, f. [comtemptor]
zhrdatelka: propago c. superumfuit
Ó pokolení zhrdalo bohy, bylo boha
prázdné.

l. contemptus, a, um [vl. part. perf.
pass. od contemno| nevážený, málo vá
žený, opovržený, opovržlivý,(jsoucí)
v opovržení, povrhovaný, potupený, po
tupuý, hodný pohrdání, hodný potupy:
guo contemptior ordo esset L aby byl
ještě u větším opovržení; gnae rox€ po
test esse contemptior? Č který výrok
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zasluhuje většího (hlubšího) opovržení;
něihal contemptius (se. lictoribus) L nic
že není pohrdání (nevšimavosti) hodněj
šího (nad liktory).

2. contemptus, s, m. [contemno)ne
vážnost, pohrdání, opovržení, po
tupa; a) (akt.) c. mortis L pohrdání
smrti; contemptu famae contemní vir
tutes T pohrdá-li se slávou, že se po
hrdá ctnostmi; eu conterm.ptuambitionis
hauďd dedicavit T pohrdaje okázalosti;
contemptůs essem patientior hutus Ó
tvé zhrdání (mou láskou) spíše bych sná
šel; sut altenrgue c. Ť' t.j. mrhavost a
dělání dluhů; b) pass. Gellis drevitas
nostra contemptu: est Cs u Uallů jest
v opovržení, Gallové nízkou postavou opo
vrhuojí,;,contemptu tutus esse maluit L
Vopovržení svém býti bezpečen; alci con

temptum uforre Ču způsobiti potupa.con-tendo, ere, tendi, tentum
I 1) trans. napinati něco spolu s něčím(ji
ným),vedleněčeho,sestavovati k sobě, srov
návati něcoa něčím,přirovnávati k ně
čemu (cum re; 8 dat.): C. annales nostros
cum scriptura eorum T porovnávati mé
letopisy se spisy těch; vetera et prae
sentia c. T srovnávati minulost 8 pří
tomnosti; Siďonto c. ostro fucum Hsrovnatipravýnach8nepravýma tím
rozeznati pravý nach od nepravého; 2)
Intrans. Měřiti 8e€ s někým (cum algo, contra
algm básn. 4 alci): cum consorte lovis O;
= spec.©) (v boji) se měřiti,pouštěti se v zá
pas,v boj,bojovati, zápasiti: delloc.
válčiti; proelto podstoupiti boj, svésti bit
vu; (neos.)contenditur proelio Cs strhne
se boj; (obr.) cum eo de principatu con
tendit NČs; meritis c. Ču zásluhami sna
žiti se vespolek sebe překonati; Aumili
tatem cum dignitate c. C že nizkost zá
pasí 8 důstojnosti; utilitas cum honestate
contendit C prospěch přichází ve spor
(v kollisi) 8 mravním dobrem; 3) (vc
hrách závodních) měřiti se, pouštěti
Be v závod, zápoliti: c. cursu V c.
pedibus O běžeti o závod; %) (slovy)
měřitise, hádati se, příti se: fictis
verbis c. O vymyšlenými řečmi se há
dati;
JY 1) trans.a) (úsilně) napinati: arcum
V; vincla c. V utahovati pouta; (střely)
napínati, mířiti: nervo c. telum V
na tetivě napnouti šíp; Mago (dat) ha



contente

stam contendit V namíří kopí na Maga;
arcu contenta parato tela tenens V na
luku k výstřelu napjatém drže šíp; b)
metaf.napínati: vires c. O: ad hunc
c. cursum V dle tohoto (dle Palinura)
zaříditi běh (lodi), za tímto plouti 8 lodí;
2) intwans.napinati se, napinati své sily,
namáhati se, usilovati (s ut n.
s ne): guantum potero, voce contendam,
ut... C seč budu, povznesu hlas svůj,
aby ...; c. remis Čs namáhati se vesly,
úsilně veslovati; oculo c. guantum Lyn
ceus HHzrakem proniknouti (dohlédnouti)
tak daleko, jako Lynkeus, tak daleko
viděti jako Lynkeus; vě c. Čs násilně
si vymáhati přechodu; — spec. (s udáním
cíle)mířiti, spěchati, pospíšiti, kva
piti, chvátati, kvapně (chvatně) táh
nouti (in, ad algd; 8 inf.): c. in castra
S; augxilium ferre contendit Čs po
spiší na pomoc; contendit reverti Cs
spěšně (rychle, kvapně) se vrátí; litora
cursu contendunt petere V kvapi do
stati se (loďmi) k břehům; 3) usilovati
oč, domáhati 8€ od někoho něčeho, ZA8A
zovati 8e o něco, naléhati, důtklivě žádati
(algd ab algo, 8 ut n. ne): id c. et laborare
Cs o to usilovati a pracovati: neděl a te
contendo C ničeho od tebe (snažně) ne
žádám; hic magistratus a populo con
tenditur C o tento úřad snažně se uchá
zejí u lidu; c. de mittendis legatis Cs
zasazovati se, usilovati o poslání vy
slanců; ad salutem c. Čs zasazovati se
O Spásu: = spec. usilovati © něco tvrze
ním, důrazně tvrditi, (přes odpor)
Jjistiti, státi na svém (algd; s ace. c. inf.j:
apud ephoros contendit falsa esse de
lata N.

contenté, adv.[I. contentus) napjatě,
namahavě, 8 námahou, usilovně, snaž
ně, horlivě.

contentio, onmis,f. [contendo) I na
pínání něčeho 8 něčím, vedle něčeho;
1) srovná(vá)ní, přirovná(váj)ní:
si c. guaedam et comparatio fiat C;
facti cum scripto c. C; ea magis ex
aliovum (gen.obj.) contenttone guam tpsa
per sese cognosci possunt Č lze poznati
srovnáním 8 vlastnostmi jiných; Řhomi
num ipsorum videtur facienda esse c.
(= comparatio) C potřebí, jak se zdá,
učiniti srovnání mezi muži samými; 2)
měření se s někým, 8por, boj, půtka,
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svár; závodění, zá pas (slovy i zbraní):
c. principaťůs C spor, zápas o náčel
nictví; cum honoris amplisstmi c. sub
esset C když nastával zápas o úřad nej
čestnější; agrariae contentiones C boje
pozemkové (t. j- o pozemkové zákony);
decertare contentione dicendi C zápoliti
v řečnickém zápase, zápoliti výmluvností;
contentione dicendi adductus C v zá
palu řeči; c. adversus procuratores T
zápas 8 prokuratory (0 moc a vliv); stne
contentione oppido potitur Čs bez boje; =
spce.svárlivost, hádavost, neústup
nost: antmi prava contentioneprovec
tus Ču unesen ziým duchem odmlou
vačným; II napinání, napětí: c.
vocis (€ napínání hlasu; námaha;
úsilí, snaha, horlivost o něco (alcls rot):
c. pugnae; c. bellů námaha boje, války,
namahavý (úsilný) boj (válka); omni
contentione pugnatum est C velmi úsilně,
velmi tuze bylo bojováno, velmi tuhý byl
boj; honoris c. C usilování o (čestný)
úřad.

1. contentus, a, um vl. part. perf.od
contendo)1) natažený, napjatý: c.
funis H; contento poplite miror proe
lita H 8 napjatým zákolením, t. j. stoje
na špičkách (prstů), 8 údivem se dívám
na zápasy; contenta cervix V napjatá,
shrbená šije; (obr.) mens exsiliis (dat.)
contenta suis Ó mysl upřená, zabraná
myšlenkami na vyhnanství; c. fugá V
napjatý útěkem, utíkaje s napjetím sil,
usilovný v útěku, kvapným útěkem, kvap
ně utikaje; 2) úsilný, usilovný, hor
livý: contento studio cursugue ventre
C s úsilnou horlivostí a během (t. j. co
nejrychleji).

<. contentus, a, um (vl. part. porť.pass.
od contineo) 1) pohromadě držený něčím,
omezený: zonarum trtum fine O ome
zený na tři pásma; 2) omezující se,
držící se v mezích, přestávající na
něčem,spokojující se, spokojený něčím
(algare): oči (sorte) c. věvat H; ad deate
vivendum vivtutem se ipsa esse conten
tam C že ctnost sama sebou dostačí;
(s inť.)fugere c. Ču přestávaje na útěku.

Ccon-terminus, a, um s80umezný,
sousední: (sdat.) stabula contermina
ripae Ó stáje stojící při břehu; (subst.
neutr.pl.) contermina Scythiae T krajiny
soumezné se Skythií.
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con-tero, ere, trivi, tritum 1) roz
tirati, rozdrobiti, rozmělniti:pabula
c. Ó roztirati byliny; 22) metaf. a) se
drati, opotřebovati, hubiti, ničiti,
mařiti: praemium contritum ČCopotřebo
vaná, všední odměna; proverbium vetu
state contritum C zevšednělé; corpora ac
manus silvis ac paludibus emuntendis
conteruntur T' těla se ničí, se trmáceji
ražením cest skrz lesy a močily; ne
vážiti si: c. atgue contemneve Ú; refiex.
(med.) Se C. n. conteri mořiti se, trmů
ceti se, pachtiti se něčím (inre); b)
(čas) trá viti čím(in re): aetatem in li
tibus C.

con-terreo, čre, terrui, tervitum spo
lečně (ale též o jednotlivci) podčsiti, po
strašiti,polekati.

con-testor, dri, tus sum a) společně
bráti za svědka, dosvědčovati se, do
kládati Se koho(alam): c. deos, ut.
Cs; part. perf. contestatus, a, um v pass.
významu:contestata virtus C dosvědčená,
osvědčená, dokázaná statečnost; b) (t. t.
právni): liťem c. C začinati při (povolá
ním svědků).

con-texo, ere, rui, xtum 1) setkati,
splétati: vělltoviumcontexti C tkaná
vlna (ovčí); — spec. (splétajíc) robiti,
uplésti, skládati, sestavovati: opus c.
Čs skládati po vrstvách, sroubiti; fossam
loricamague c. T příkop se stinkou (ohra
dou) nepřetržitě vésti; contexta vimini
bus memůra Čs údy z prouti spletené,
z pletiva urobené: eguus trabibus con
textus acernis V sroubený z trámů javo
rových; (obr.) crčmen c. C spřádati, osno
vati zločin; 2) mctaf.a) spojovati,
slučovati (algdcumre): extrema cum prt
mis C; b) připlétati, dále spřádati, po
kračovati v něčem,doplňovati (alad):
commentarios Caesaris c. Hirt.; longius
carmen c. Č.

contexté, adv. [contextus] spojitě,souvisle.
1. contextus, a, um [vl. part. perf. pass.

od contexo) spojený, souvislý, nepře
tržitý: perpetuae et contextae volupta
tes C nepřetržitá řada rozkoší; contexta
historia N souvislé, nepřetržité dějiny.

2. contextus, čs, m. [contero) a)
plétání, spojení; spojitost, souvis

lost: c. rerum C; b) připlétání, po
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kračování: tn contextu operis T
v další části dila.

con-ticesco, (-ticisco), ere, ticui, —
(verb. inchoat.od conticeo| 1) umlkati,
odmlčeti se, utichnouti, ztichnouti, oně
měti: conticučre omnes V; nunguam de
vobis sermo conticescet C neumlkne; ")
metaf.umlkati, ztichnouti, utišiti
se, ochabnouti: udi conticuerit tumul
tus; furor L.

contignatio, onis, f. [contigno) trá
mů spojení, vazba, trámoví; patro.

con-tigno, dre, čivi, dtum [com a
tignum) opatřiti,pokrýti trámovím,
dávati krov n. vazbu.

contiguus, a, um [contingo) stýkající
se, stýkavý; 1) sousední, vedlejší.
soumezný: contiguae domůsO; pars
circi Aventino (dat.) contigua T přilé
hající, přilehlá k Aventinu; 2) dosaži
telný: c. hastae (dat) V (jsoucí) na
dostřel (dosah) kopí.

continens, entis, adj. [vl. part. praes. od
contineo| držici pohromadě, soudržíci(srov.
contineo I 1)); 1) (s jinými věcmi) sou
visící, souvislý; (G) (v prostoře) S80U
mezný, sousední, stýkající se, přilé
hající: (s dat.) c. rtpae collis Cs; pars
cum Cilicia c. C; [) (v čase) přímo
(bezprostředně) následující po něčem,
jdoucí v zápětí (s dat.): čtmort perpetuo
ipsum malum c. fuit L ustavičné bázni
v zápětí přišla pohroma; continentibus
dtebus Čs v (přímo) následujících dnech;
2) (s sebou) souvisici; ©) (v prostoře)sou
vislý, nepřetržitý: continentes stlvae
ac paludes Čs rozsáhlé, širé; c. (= con
tinuum) agmen L nepřetržitý proud;
continentes (= continuae) rutnae I. ne
přetržitá řada průlomů; c. rtpa IT sou
vislý břeh (t. j. přirozený); c. čerra neb
pouze subst. CONTINENS, entis, f. pev
nina; P) (v čase)nepřetržitý, ne
ustálý, stálý, ustavičný: c. impe
vtum L nepřetržité panství; c. memoria
L souvislé dějiny; continenti impetu Cs
nepřetržitým, jedním útokem; 3) (srov.
contineo III 2, 3) držící se v mezich,
zdržující se, zdrželivý, mírný, skrom
ný, ovládající sebe: continentiorvn vita
hominum guam in pecunia Cs zdrželi
vější, mírnější v darování života než
V přisvojování si peněz.



continenter

continenter, adv. [continens] souvisle;
1) nepřetržitě, neustále, ustavičně;
2) zdrželivě, mirně, střídmě: c. 1%
vere (.

continentia, ae, f. [continens) zd rž e
livost, uskrovněnost, skromnost, střid
most,nezištnost.

contineo, čre, tinut, — [com a teneo)
I 1) držeti pohromadě (nerozděleně),
nepouštěti od sebe (alam, algd): exercitum
non c., sed in civitates divideve L;
acies continentur Ús (= tnstructae te
nentur) jsou drženy (stoji) v bitevním

šiku; (med.) agger altiore agud conti
nevi non potest Čs násep při větší vodě
(při povodni) nemůže se držeti, nemůže
vydržeti: odolati povodni; — spee. (od
dělené)spojovati: trabes artě c. Cs;
(obr.) aleis hospitio contineri N hostin
ným přátelstvím 8 někým býti spojen,

vázán; omnes artes inter se conítnentur
C vědy jsou spojeny, souvisí; 2) metaf.
udržovati, zachovávati: (fides)rem
publicam continet C; haec virtus amt
citiam et gignit et continet; II omezu
jíc držeti pohromadě; 1) omezovati,
(ujzavírati, obkličovati, objímati, zaují
mati, zabirati; v pass.býti sevřen, uza
vřen, býti omezen (abl.): reltguum spa
tium mons continet Cs zaujímá, zabírá;
(Gallia) continetur Garumna flumine
Cs jest omezena, ohraničena; hiberna
continentur C milibus passuum Cs leži
v obvodu 100 (římských) mil; sara, gut
busfundamenta continentur Čs jež tvoří
základy; (obr.) nec dom: tndignationes
continebant L a neomezovali pouze na
domov výbuchy rozhořčenosti; nec luctus
muris urbis continebatur Ču a zármu
tek nepřestával toliko na městě; čecto
continert C býti omezen na svůj příby
tek; — spec. (nepřátelsky) svírati (obié
hajic), držeti skličena: hostem C; ventos
carcere c. O ve vězení, uvězněné držeti;
3) držeti v sobě, objimati, chovati,
obsahovati něco, býti jádrem něčeho,vzta
hovati 86 k něčemu;v pass. býti obsažen,
zakládati se, spočívati, záležeti na ně
čem(algare): fadula populorum continet
aestus JH chová v sobě, obsahuje vášně
národů (o HNiadě);guae rem militarem
continent L na nichž zakládá se zřízení
vojenské; litteris preces continebantur
Cu list obsahoval prosby; meus reditus
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vestro tudicio continetur (C záleží na
vašem soudu; ITT zdržovati v pohybu;
1) zadržovati, zdržovati,udržovati
koho v čem,přičen: animam c. Č zadržeti
dech; graďum c. V staviti krok: čacrimas
c. O zdržovati se slz; tmpetum c. L za
držeti zápal; agricolam continet itmber V
zadržuje (doma); reflex.se continere
držeti 8e někde, býti, prodlévati, trvati:
domi se c. Cs; suo loco se c. Ús ve
svém postavení, ma svém místě; in 0c
culto Čs skrývati se; (ve stavu) držeti,
udržovati: in officio c. C v posluš
nosti; 2) držeti v mezích, držeti na
uzdě, ovládati: guos metus conti
nuerat L byl držel na uzdě; exercitum c.;
utile est, ut metu contineatur (= coěr
ceatur) audacia C; se ipsum c. C ovlá
dati; cupiditates c. Ú; risum c. Č tlu
miti smích; ut se contineat C aby se
mirnil; 3) zdržovati někohood něčeho
(algm ab alga re; S ne, guominus, auin): milites
ab seditione L; animum a Uibidine;
non poterant cottineví, guin .. Čs ne
mohli se zdržeti, aby ne. .; 4) držeti
něco při sobě, skrývati, tajiti: uť ea,
guae continet, explicet nobis Č.

l. con-ting0, ere, tig?, tůctum [com
a tango| [ trans. 1) (odevšad) dotýkati
8e (alad, algm): čerram osculo c. L země
polibením se dotknouti, dáti polibek, po
libiti zemi; ore focos c. Ó libati krby;
funem manu V dotýkati se, chápati se
lana; habenas manibus c. Ó vziti otěže
do rukou; ora meďicamine c. () potříti
obličej čarovným lékem; wěrgo noto na
res contingit odore V chřípi (honicich
psů) dotýká se známou vůní (ahy větřili
zvěř); curalium contingit auras O ko
rál přichází ve styk se vzduchem, při
cházi na vzduch; neu guis c. (se. 20s)
posset V a aby se jich nikdo nemohl
dotknonuti (nepřátelsky), aby jim nikdo
nemohl ubližiti; = spec. (jídla) se dotý
kati, okoušeti, jisti (piti): cibos ore
c. O; c. aguas Ó napiti se; 2) metaf.
a) (cíle) se dotknouti, dostihnouti, do
stati se, proniknouti: algm c. telo O
zasáhnouti; avem c. ferro V střeliti ši
pem: tgní c. V bleskem. zasáhnouti;
ožehnouti; vox contingit algm Ó hlas
doléhá; (o místech)dospěti, dojíti, při
jiti někam: cursu c. metam H doběhnonti
k cíli; c. orčum O stihnouti, dojeti do
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přístavu; Čreten c. O přijiti na Kretu;
b) sousedic stýkati se, přiléhati, 84
hati, dosahovati někam:agger murum
contingit Cs; milites contingunt inter se
Cs tvoří souvislý řetěz; — spec. a) hra
ničiti s někým:Bactra c. Cu; B) býti
ve styku, ve spojení, býti spojen:
affinitate regiam c. L býti spřízněn;

atiaris modico usu Sabinum continge
bat T jen mírným stykem byl ve spo
jení se Sabinem, byl poněkud znám se
Sabinem; deos guontam proptus contin
gis F bohům (t.j. velmožům) jsi blíže;
v) týkati 86 někoho:Aaec consultatio
Romanosnihil contingit L; ©)jimati,
dojímati, oúchvátitilibido me contigit
O; nadchnouti, okouzliti; part. perf. pase.
contáctus, a, um mravně dotčen, sti
žen, poskvrněn, potřísněn: noxď c.
Cu; plehs contacta vegiď praedá L,
egui nullo opere contacti T; II intrans.
dostávati 8€ někomuněčeho,stůti se
někomu něco: honor contingit alci IH;
pugnandi occasto contigit nulla I. ne
naskytla se; continget dabiturgue licen
tia FHtibi idem contigisset C bylo by
tě zastihlo totéž; neos.Contingit stává
se, přihází 8€ (obyč. 0 příhodáchšťastných)
daří se, poštěsťuje 8e (s ut, s inf.): non
cutvis hominí contingit adire CČorin
thum FH(t j. každému se nezdaří vytčený
cíl); (s dat. praed.) Jovis esse nepott con
tigit haud uni O.

2. con-tingo (neb -gu0), ere, —, —
svlažovati: lacparco sale V (pokropiti)
posypati.

coutinuatio, onis, f. [continuo] 1)
nepřetržitost, ustavičnost, ustavičné
trvání: c. čmůrtum Cs ustavičné deště;
adversus continuationem tribunatus ten
dere L opirati se proti nepřetržitému po
držení (zastávání) tribunského úřadu; 2)
nepřetržitá spojitost, souvislost: c. re
rum C.

I. continuo, adv. [conttnuus] 1) sou
visle, nepřetržitě, stále; 2) nepřetr
žitě po něčem, záhy po něčem, ihned (po
tom), bez odkladu, okamžitě: nec mo
Ta: C. effert ora V; = spec. (v záp. větách

n. řečn. otázkách o bezprostředním důsledku) (již)
tím, (Již)proto: non c., st me in gre
gem sicartorum contuli, sum sicarius C
nejsem proto (tím), uchýlil-li jsem se.
zákeřníkem.
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2. continuo, dre, dví, dtum [conti
nuus) činiti něco souvislým, spojitým,
nepřetržitým; 1) (©prostoře)řaditi, při
řaďovati, družiti, spojovati e něčím
(alad alci rei): agros c. C pole zaokrou
hliti; aedificia moenibus continuantur L
budovy stavějí se těsně při hradbách,
přiléhají k (samým) hradbám; dotýkají
se jich; domes c. S domy řaditi k do
mům, stavěti vedle sebe, míti domy při
sobě; Palatium et Maecenatis hortos
c. T spojiti Palatium se zahradami; pons
continuatus (est) T' most byl dostavěn;
(básn.)regnum Alyattei Mygdontis cam
pis HH(tj. spojiti Lydii s Frygii); med.
řaditi 86 kněkomu, stýkati 86 s někým
(dat.): Suzonibus Sitonum gentes conti
nuantur T za Suiony dále se táhnou
kmeny Sitonské; 82) (v čase) činiti nepře
tržitým, (bez přítrže) dále konati, po
kračovati v něčem(alad): c. diem noctem
gue opus Čs dnem i noci pokračovati
v práci; c.funera L způsobiti pohřeb za
pohřbem, konati, kupiti vraždu na vraždu;
c. (= continuo ajfferre) dapes H přiná
šeti pochoutku za pochoutkou, nositi mísu
za mísou, stále přinášeti pochoutky; dtem
noctemgue c. potando T činiti deni noc
nepřetržitými pitkou, piti celý den i noc
bez přitrže (bez přestávky), dies totos
ignaviá e. T celé dnv tráviti v nečin
nosti; c. imperia T prodlužovati úřední
moc; imperium et scelera c. T dále
vládnouti 1 páchati zločiny; met.družiti
se,řaditi se, ihned následovati
za někým(dat.): htemi continuatur hiems
O; zima stíhá zimu; cum damna dam
nis continuarentur T když stihala po
hroma pohromu; paci externae continu
atur discordia domi L; = spec.c. magi
stratum úřad nepřetržitě držeti, úřad dále
zastávati, setrvati v úřadě nadále; (o ná
rodun. senátn): alct c. magistratum pone
chati v úřadě (i příští rok), úřad, úřado
vání (na rok další) prodloužiti.

continuus, a, um [contineo) soudrž
ný; 1) (v prostoře)spojitý, sousední,
přilehlý, souvislý (sám s sebou neb
s jiným), nerozdělený, neoddělený: tecta
continua sunt Ču domy souvisi; ignis
continua (neutr.plur.) amplexus [L zachvá
tiv sousední stavení; continui montes Il
souvislá řada hor; Leucada continuam
habuere coloní O měli, znali jako pevninu
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(ne jako ostrov); cončinua humus Ó sou
vislá (od ostatní země neoďcdě'ená) půda,
pevnina; Jthenus uno alveo c. I' jedním
(nerozděleným) řečištěm stále teka; =
Nerva c. principi T nerozlučný (stálý)
průvodce císařův; 2) (očase)a) jdouci
bezprostředně za sebou, po sobě, (na)
pořád zběhlý: continua nox O následu
jicí; dies continuos guingue Čs pět dní
po sobě; continuts dtebus Cs po všechny
dni následující; conťtinua regna L krá
lovství (nepřetržitě) po sobě; b) nepřetr
žitý, ustavičný, neustálý, bezustání:
c. proelorum cursus T nepřetržitý běh
(řada) bitev; annus postulandis reis
(abl.) c. T pohánění obžalovaných k soudu
bylo onoho roku nepřetržité; c. eť sae
vus accusandis veis Suillius T' neúnavný
a zuřivý žalobce.

coutio, onts,f. [staršícoventio|1) schů
ze, shromáždění, hromada(vojska, li
du, vníž tento toliko poslouchal, ale ne
hlasoval),tábor lidu; in eontionemproďire
předstupovati před shromáždění, vystupo
vati (jako řečník), řečniti; conttonem
habere konati shromáždění; conttonem
dare alci (o úředniku)dovoliti někomu řeč
niti (ve shromáždění); pro conttone (před
my:) ve shromáždění; 2) meton. A) (konkr.)
shromáždění, lid shromážděný: con
tionis admurmuratio C; b) řeč (ve shro
máždění promluvená): contionem apudď
milites habere Cs mluviti, řečniti k vo
Jjinům.

contionabundus, a, um [contionor]
mluvě,řečně ve shromáždění; ve
řejně řečnici: (s ace. vniti.) Aaec prope c.
circumidat L takt) téměř jako ve shro
máždění lidu mluvě obcházel.

contionalis, e [conťio| týkající se shro
máždění: c. senex L stařec ve shromáž
dění bouřící, brojící, křiklounský (starý
demagog).

contionator, oris, m. [contionor) řeč
nitel; -—Spec. (s příhanou) mluvil, pobu
řovatel, buřič, demagog: leviťas contio
natorum (.

contionor, dri, tus sum [contio)
řečniti, míti řeč, mluviti ve shro
máždění, veřejně: (s ace. vnitř.) haec con
ttonanti Minucio. L takto mluvícímu;
caterva tota contionata est C celý sbor
(z)volal,
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con-torgueo, čre, torst, tortum zkru
covati, zakrucovati,zatáčeti, otáčeti,
obraceti: animal memůra, guocumgue
vult, contorguet Ú; amnes in alčum
cursum contorti C obrácené v jiný směr,
vedené jiným Bměrem; c. stlvas V atrho
vati 8 sebou; = spec.(o střelách)má vati,
mávaje, zatáčeje (vy)mrštiti: hastam
in latus contovsit V mrštil kopím do
boku; spicula c. V; contorta phalarica
V vymrštěné dřevce; ercussae contorto
verbere glandes O vypuštěné z roztoče
ného řemene (== mrštným švihem) koule;
(obr.) guae verba contorguet! Č jaká
slova metá proti němu, jakými slovy do
ráží naň.

contorté, adv.[contortus) zkrouceně,
zamotaně, spleteně, strojeně.

contorti0, onis,f. [contorgueo|krou
cenost: contortiones orationis Ú krou
cené výrazy.

contortulus, a, um [adi. demin.od con
tortus] poněkud zkroucený.

contortus, a, um [vl. part. perf. pass. od
contorgueo| 1) zkroucený, strojený;
spletený; contorta sophismata Ú; 2) (obraz
od vymrštěnístřel) vzletný: c. oratto C.

contra I adv. 1) (o prostoře)naproti,
proti, na protější (na druhé) straně: ul
mus erať c. Ó jim naproti stál jilm;
oscula non pervententia c. O na dru
hou stranu; c. intueri L patřiti tváří
v tvář, patřiti do očí; %2) (o směru) na
proti tomu, na (to, zase, naopak:
Aeneas c. (—=aĎ) cut talia reddit V
toto zase, na to, toto v odvět praví;
Aeolus haec c. (se. diciť) V; fortuna
c. fuiť T štěstí bylo naopak, obrátilo se;
experimentum c. fumt T zkušenost byla
zcela jiná; fortuna c. dat I štěstí se
obrací, neštěstí stíhá (někoho); (o nepřátel
ství)proti, na odpor: c. pugnarej c.
consistere na odpor se postaviti, opřiti
se; c. čendere I vzepřiti se; c. liceri
Cs podávati, přihazovati proti někomu
při dražbě; sententiae c. tre T odporo
vati mínění; (v přirovnání) c. aťgue na
odpor tomu, co..., jinak, než...; (též)
c. guam;
[I předl. 8 ace. 1) (o prostoře) naproti,
proti: (básn.za pádem)Carthago Italiam
c. V proti Italii; c. septentrtones k se
veru; 2) (ve smyslu nepřátelském) proti
(na): c. hostem proficesci; c. rem pu



contractio

blicam ČC proti obci, proti prospěchu
(zájmu), na škodu obce (opak: € re pu
blica); 3) (o neshoděs naději, vůlí) proti,
mimo: c. opinivnem; c. expectationem
proti očekávání, mimo nadání; c. ea proti
tomu, naopak.

contractio, onis,f. [contraho] 1) sta
žení, skrčení, zkrácení: c. et porrec
tio digitovrum C; c. frontis Č svraštělé
čelo; '2) metaf. tesknost, sklíčenost,
malomyslnost: animi (.

contractiuncula, ae, f. (subst.demin.od
contractio] nepatrná sklíčenost, tesklivůstka.

contractus, a, um (vl. part. perf.pass.
od contraho) 1) stažený, zkrácený: (enal
lage) contractum genibus tangere caput
HHskrčen dotýkati se hlavou kolen; 2)
metaf. 4) (o místech)zůžený, úzký, těs
ný: contracta aeguora ří zůžené moře
(stavbami);contracta seguvestigia va
tum H sledovati úzké stezky, dráhu úzce
se vinoucí; b) (o čase)zkrácený, krátký:
noctes C; ©) zkrácený, stručný: ora
tio C; d) utisněný, omezený: con
tracta paupertas IH tisnivá chudoba;
(o osobě) vaťes c. leget FI pěvec (jakst:
v sebe schoulen) v ústraní, v zátiší, v ti
chosti, vzdálen světa bude studovati.

contra-dico, ere, Xi, cťum (psánotéž
odděleně)mluviti proti někomu,odpo
rovati, odpírati; (s dat.) Ihraseae c. T
mluviti proti Thraseovi; (neos.pass.)precti
bus contradicaa non poterat f1 prosbim
nemohlo býti odepřeno; nec contradici,
guin... L a že se neodporuje, aby ne.

con--traho, ere, tráxi, tractum [ sta
hovati (na menší prostor); 1) staho
vati: c. frontem I stahovati, svraš(o
vati čelo; vultum c. O; c. vela staho
vati, svinovati plachty; (obr.) contrahes
turgida vela FH (tj. nebudeš va štěstí
zpupným); med. contrahi smršťovati se,
sevrkati se: c. tn brevemformam O;
contrahituvr rictus (I ústa se stahují;
2) metaf.a) zužovati, zkracovati, zmen
šovati: in extiguum orbem castra c. L
sraziti tábor v nepatrný obor (objem);
luna contrahit orbem Ó měsíce ubývá;
c. tempora veris Ó zkrátiti dobu jarní;
caelum c. If zůžiti (výhled na) nebe,
zahaliti (zastřiu, zachmuřiti) nehe; cupi
dinem c. F omezovati, tlumiti; b) (mysl)
tisniti, skličovati, soužiti: amici
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incommodis contraht C býti stisněn ne
hodami přítelovými; [I několik osob n.
věcí v jedno (místo) stahovati; 1) stib
nouti, sehnati, shromážditi: chla
mydem contractus ad auro O plášť maje
spjatý zlatou sponou; pauci patrum con
tracti (sunt) a consulibus L byli sehnáni;
contracti undigue fontes O zřídla ode
všad shromážděná, utekší se (hlouběji do
nitra země); —spec.(voje) stálnouti,
sebrati, shromážditi: c. copias undigue;
c. naves; pecuntam c. T sehnati peníze;
aes altenum c. stáhnouti cizí penize, na
dělati dluhů, zadlužiti se; contrahit e0s
stmilitudo L svádí, sbližuje, v jedno
pojí; ea contrahit amicitia C (vše) to
pojí přátelství; amicittam c. L v přá
telské spojení, v přátelství vejiti (s někým,
uzavříti přátelství; 2) metar. a) (stav)
přitáhnout, přivoditi, způsobiti; uva
liti na sebe něco,utržiti si: negotia
c. Č nesnáze působiti; č. periculum L
připraviti si nebezpečenství, vydati se
v nebezpečenství; dellum c. cum algo
způsobiti, ztropiti, zaviniti válku; con
tractum est certamen L vzešel zápas;
contracta ante mala *, ztráty dosud utr
žené; sidi numinis iram c. Ó uvaliti
na sebe; nefas c. L páchati hřích; tn
vidiam rebus c. Ču uvaliti na činy ne
přízeň; b) (věc obchodní) sjednávati,
smlouvati (obchod je spojeni mezi stranami):
cum illo rem c. C uzavříti obchod; res
contractae obchod ujednaný, uzavřený
(srov. kontrakt); (absol.) guicum contra
zit Č.

contrárie, adv.|contrartus] opačně,
naopak, prolivně; zvráceně, nedobře.

contrarius, a, um [contra] 1) pro
tější, (jsoucí, ležící) na protější n. opačné
straně, protilelhlý (alel rei): collis nasce
batur adversus huic et c. Cs k němu
obrácený a na protějším (na druhém)
břehu; c. evehor rapido orbi Ó vzhůru
jedu proti kroužícímu víru (nebe); ceci
dere contrariis (— adversis) vulneribus
T padli jsouce poraněni 8 předu; 2) metaf.
a) protivný, opačný: on contrariam
partem v opačnou stranu, opačným smě
rem; color c. albo (se.colori) O; flamina
classí contraria O dující proti loďstvu,
nepříznivé; subst.Contrarium, 27, a. plur.
contrária, Orum, n. «) opačná strana,
protivný směr: saltu in contraria



Contrebia

facto O učinivše skok v opačné strany,
na různo se rozkročivše; G) protiva,
opak: mutare (vertere) in contraria O
v opačné pohlaví: ex (e) contrarto proti
tomu, naopak; oťtum in contrarium ver
tit L zvrací se v (pravý) opak; b) proti
čelící, odporující, protivný: auctorttatescontrariaeC závažnámíněníod
porující (mému); ©) protivný, nepřátel
ský; škodlivý, záhubný, nebezpečný:
tctus c. L rána odpůrcova, soupeřova;
c. arma Ó zbraň nepřitelova; fčumina
JHlammisc. O; stirps fatis contraria
nostris V; ottum contrartum discipli
nae est Ús jest na úkor, na škodu;
contraria exta T nepříznivá znamení
(z vnitřností zvířat).

Contrebia, ae, f. město v HMispanii.
Obyv.Contrebiénsés, tum, m. Kontrebij
ští L.

contrectati0, onis, f. [contrecto] do
týkání.

con-trecto, dre, dvi, atum [com a
tracto| 1) dotýkati se, ohmatávati,
ohledávati: lider contrectatus mantbus
vulgi FH ohmataná; c. vulnus O; con
trectatam filiarum pudicitiam T če
zlehčena, poskvrněna byla cudnost dcer;
2) metaf.(mysli) ohledávati, uvažovati:
corpus oculis c. T ohledávati očima;
mente c. voluptates C.

con-tremisco (contreměsco), ere, tre
muž, — [verb. inchoat. od contremo] 1) in
trans. ZaChvěti se, zalřásti: čoto cor
pore c. Č.; metať.cutus fiďes virtusgue
nuanguam contremuit C povždy byla ne
ochvéjná; provinciam contremuisse T
že se provincie (t j. obyvatelé) zachvěla
(strachem); 2) transit.periculum contre
mnuit domus IŤ dům se zachvěl před ne
bezpečenslvím.

con-tribuo, ere, uř, tum 1) při dě
lení sloučiti něcos něčím,připojiti, při
vtěliti: gut erant Oscensibus contrt
buti Čs; Amdracia tum se contriluerat
Aetolis L; let contributií in Achat
cum conciltum L; 2) (s jinými) přispí
vati (srov, válečná kontribuce): undďae
contribuěre aliguid O přispěly něčím.

con-tristo, dre [com a tristťis]| za
chmuřiti, zasmušiti, zakaliti: contristat
Aguarius annum H rok na sklonku za
škaredí se v období deštů.

COn-(ritus, a, um viz Con-tero.
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controversia, ae, f. [controversus]
1) rozepře, pře, spor, rozkol: magnae
rei familiaris controversiae C veliké
spory o jmění; causae c. et guaestionis
C sporná řeč o konkretním případě a
o všeobecné otázce; c. de re C; 2) od
por: sine ulla controversta beze všeho
odporu; non esť c., gutn... IT nikdo
neodpírá,že...

Controversiosus, a, ún [controver
sta) velice sporný.

controversus, a, um [|contra-verto]
sporný.

con-trucido, čre, avi, dtum 1) spo
rážeti, skláti: corpus contrucidatum Č
tělo ubité, ranami poseté; 2) actaf. ©.
rem publicam C ubiti, zahubiti obec.

con-trudo, ere, si, sum strkati do
hromady;sestrkati, nastrkati, natla
čiti.

con-tubernális, is, m. (coma taberna]
sdilejicí společný stan (v táboře), spolu
bydlitel ve stanu vojenském: militiae
contubevrnales C; (v širším smysle) © mla
dém a vznešeném Římanu, a) jenž, chtěje
se vzdělati v umění válečném, přidružil
se k vojevůdci: dn Africam profectus
est Pompeto proconsuli c. C (jako člen
družiny vojevůdcovy); b) jenž chtěje
vzdělati se ve správě atátní přidružil se
k některému státníku: meus c. in consu
latu C můj stálý průvodči; c) druh,
soudruh,společník.

con-tubernium, čz,n. [coma taberna]
1) abstr. a) společné stanování, společné
bydlení ve stanu; b) metaf. spolubydlení,
spolužití, obcování, styk: (s gen.obj.)
militum c. T obcování s vojíny; in con
tubernio legionum eďuctus T vychován
ve společnosti legií; electus, guem con
tulernio aestimaret T (byl) vyvolen, aby
ocenil jej (poznal jeho cenu) bližším sty
kem; zvl. © vznešených mladícich, kteří
stále s velitelem v táboře obcujíce při
pravovali se k povolání velitelskému:
contubernio patris militare S sloužiti
ve (vojevůdcovské) družině otcově; 2)
konkr. A) společný stan (vojenský): pro
gredi contubermiis T'; b) (společný) byt,
světnice: disicere aeditut c. T

con-tueor, čr?, tuitus sum 1) spolu
n. bedlivě (pozorně)patřiti, hleděti
na něco, Dozorovati něco(algd): contuemini



contumácia

os! C: c. totam terram Č shlédnouti;
2) metaf.(myslí) pozorovati: c. mala Č.

contumácia, ae, f. [contumax) a)
vzdor, vzdorovitost, nepoddajnost,
zarpvtilost: adrupta c. T příkrá vzdoro
vitost; b) (v dobrémsm.) ušlechtilý vzdor,
ušlechtilá hrdost: libera c. C.

contumaciter, adv.[contumax] zpur
ně, vzdorně, nepoddajně, bezohledně.

contumáx, dcis, udj. [přib. « čumeo
býti nadutý) a) vzdorný, vzdorovitý,
zpurný, nepoddajný, zatvrdilý: respon
sum a DPisoneprecibus contumacibus T
Piso odpověděl zpurnou omluvou, zpurně
se omlouvaje; b) (v dobrémsm.): c. efiam
adversus tormenta servorum fides T
věrnost vzdorující i mukám.

contumělia, ae, f. [přib.s tumeo býti
nadutý| 1) urážka, hana, pohanění,
potupa: per contumeliam(— cum con
tumelia) na úkor, potupně, urážlivě; Brun
disiní Pompei contumeliis permoti (s
jsouce roztrpčeni potupným (čest uráže
jícím) zacházením; »nagna verdborumcon
tumeliá Cs 8 velikým (jízlivým) spilá
ním, nadávkami; vocis c. Č pohana slovy,
hanlivá slova; contumeliae verborum L
potupná slova; superdia in contumelii8
Cs zpupnost v potupnyých urážkách; c.
maledicti C potupná nadávka; 2) po
tupné, špatné zacházení, nakládání
s někým:piratarum contumelias perpeti
C; — spec. naves guamvis contumeliam
perferunt Cs jakoukoli nepohodu.

contuměliosé, adv. [contumeliosus)
hanlivě, utrhačně, urážlivě, potupně.

contumeěliosus, a, um [contumelta)
hanlivý, utrhačný, urážlivý; po
tupný: contumeliosum id. militibus
(erať) T to vojiny hanbilo.

con-tumulo, are, dvi, čtum rovem
pokrýti,pohřbíti: contumulďripatriď
humo O

con-tundo, ere, tůdi, tůsum 1) stlou
ci, smačkati, pohmožditi. zdrtiti, roz
drtiti, rozemleti: pugiles caestibus con
tusi C zápasníci řemeny (zápasními) stlu
čeni, sbiti; grando contudit vites FH
krupobití potlcuklo révy (vinici) nares
c. O rozploštiti nosy; hebeti pectus c.
tctu O chabou (mdlou) ranou pohmožditi
(poněkud) pr8a; (s aec. vztah.)contusus ora
O obličej maje polmožděný, rozbitý, 2)
metaf.zdrtiti, zlomiti, ochromiti, pora
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ziti, přemoci, zkrušiti, zdolati: che
ragra contudit articulos FH ochromila
klouby; feroces populos V; opes contu
sae S zlomená moc; regum c. minas Il
zkrušiti, zdrtiti, zdolati hrozby.

conturbátio, čnis, f. [conturbo)zma
tení, zmatenost,zmatek, zděšení (mysli).

conturbatus, U, um (vl. part. perf. pass.
od conturbo| zmatený: c. animus (;
oculus c. ČCzkalené oko; poděšený.

con-turbo, dre, avi, dtum 1) zmásti,
uvésti ve zmatek, v nepořádek: c,
rem publicam S činiti rozbroje v obci,
zvrátiti zřízení stitní; — spec. C. (se. ra
tiones) C uvésti ve zmatek své peněžní
poměry, udělati (ohlásiti) úpadek (— non
esse solvendo); 2) metať.zaraziti, uvésti
v rozpaky, polekati, poděsiti.

contus, %, m. [xovróc) tyč, bidlo,
žerď; = spec. «) veslařská tyč k odrá
žení lodi: čpse ratem conto subigit V;
3) dlouhé kopí, dřevce.

conůbialis, e [conudium) manžel
ský O.

co-nubium,?ž, n.[comanubo) 1) právo
vejíti v pravoplatné manželství, právo
snubné; 2) meton.zákonný a pravoplatný
svazek manželský, manželství, sňateksněkým(gen.):c.nostrumO| sňatek
S námi.

cOnus, 7, m. [xdt'oc] kužel; = spec.
kuželovitá násadka (kovová) na vrchu
přílby, do níž byl vetknut chochol; básn.
též chochol: c. pictus O pestrý chochol.

con-valesco, ere, valuí, — nabývati
síly, sesilovati se, mohutněti, vzmá
hati 8e: tgnis convaluit O oheň se roz
moll; opes c. O že moc se vzmáhá; Milo
convalescebat C nabýval sily, vlivu; con
valuisse famam mortis Ču že se rozšířila
pověst o smrti; = spec.po nemoci opět se
posilovati, nabývati zdraví, pozdravo
vati se, zotavovati se, ozdravěti: (obr.)
ut tandem sensůs convaluere me: © když
se smysly zotavily (z otupělosti), když
jsem opět nabyi smyslů.

con-vallis, es, f. údolí (do kola uza
vřené), úval, kotlina.

convecto, are, dvi, atum [verb.fregu.—
intens. od conveho) stále n. horlivě (8 ná
mahou)svážeti, snášeti.

con-veho, ere, véxi, vectum svážeti,
navážeti: caementa convexit C zdicí ká
men dal navézti; frumentum convectum



con-veillo

Cs (s polí) svezené, sklizené; ex ante
convecto L ze zásoby dříve svezené.

con-vello, ere, velli, vulsum 1) strh
nouti, zbořiti, vytrhnouti, vyrvati,
roztrhnouti, vyvrátiti: čurrimc. V;
sara vectibus c. Cs vytrhnouti balvany
pákami; dapes c. dente Ó rozkousaii;
fetus c. ferro V ocelí utiti, useknouti;
arborem c. V vyvrátiti; naves convul
sae undis V roztříštěné; convulsum re
mis aenuor V rozryté vesly moře; (t. t.
voj.) signa (vexilla) c. vytrhnouti pra
pory ze země, dáti se na pochod, vy
trhnouti (do pole); 2) metafroztrh
nouti, podvrátiti, podrýti, otřásti,
zničiti: Dolabellae acta c. Č podrývati
zařízení; caede convulsa domus IT vraž
dou otřesený, uvedený ve zmatek; vz
dominationis convulsus IT moci vlády
jsa stržen 8 (dobré) dráhy.

Convenae, drum, m. [convenio] (sešlý)
sběhlý lid: convenarum pledbsL sběř
(sebranka) příchozích.

conveniéns, enťts, adj. [vl. part. praes. od
convenio) 1) přiléhající: toga dene
c. O; 2) metaf. a) souhlasicí, souhlasný,
přiměřený, příhodný, vhodný (alci
rel, ad algd, cumre): siůě convenientia finge
H vymýšlej si (to), co se k sobě hodí,
co si neodporuje; Ib) (o osobách)shodující
se, snášející se, jsoucí za dobře, svor
ný: cognati optime convenientes (.

convenienter, adv.[conventens] shod
ně, přiměřeně, příhodně (alci rei, ad alad,
cumre): sidi c. dicere C důsledně; natu
rae (cum natura) c. vivere Č dle pří
rody; c. logut ad praesentem rerum
statum C přiměřenědle...

convenientia, ae, f. [conveniens]shod
nost, shoda, souhlasnost, souhlas, 80u
lad.

con-veni0, čre, véní, ventum 1) a)
intrans.scházeti se, shromažďovati se
někde,u někoho,přicházeti, dostavovati
8e (in locum,ad algm): in numero eguitum
c. Cs mezi jezdci (8 jízdou) se dostaviti;
ad erdictum c. L sejiti se na rozkaz,
k rozkazu; metať.multae causae unum
in locum convenisse videntur C mnoho
příčin, jak se zdá, se sešlo, setkalo se; =
spec.X) civitates in id forum conve
niunt C obce scházejí se do toho města,
soudem patří k tomu městu; B) uror in
manum convenit ( sňatkem přichází
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V moc mužovu, provdává se za muže;
tn manum fiamius c. T provdati se za
lamina; b) trans. (náhodou n. zůmysla)
sejiti se, setkati se s někým,zastihnouti,
zastati, navšťtíviti někoho,mluviti s ně
kým (alam): poťestas regis conveniendi N
příležitost mluviti s králem; zťague ne
mo adhuc c. me voluit C mluviti se
mnou (za účelem rady). žádati mne za
radu; (v pass.) aĎ nuntio uroris erat
conventus L sešel se s poslem; opus
esse sili domino eius convento L že
musí 8 pánem jeho promluviti; 2) sejiti
se v jednání, shodnouti se, smluviti
se, zůstati na čem; (8polu) ujednati, umlu
viti něco; ©) (osob.vazba) condiciones pa
cis (inter eo0s)non convenerunt o pod
mínkách míru se neshodli; stgnum, guod
convenerat smluvené znamení; £) (neos.)
dochází ke shodě, jest shoda: uť conve
nerat LS jak bylo (dříve) ujednáno, dle
(předchozí) úmluvy (dohody); uť Lace
daemoniis cum rege conveniret N aby
se Lacedaemonští dohodli s králem; sa
Lis convenit s ace. c. inf., s nepř. ot. dosta
tečně jest známo: guidus consulibus in
terierit, non convenit N o tom není
shody, není známo; = spce. Ďene conve
nit miht cum algo jsem 8 někým za
dobré, jsem v přátelském styku: soror is
vir, guicum optime ei convenisset Ú;
srov.též conveniens; 3) přiléhati, ho
diti se: (obr.)dicitur Afrani toga con
venisse Alenandro H že toga Afraniova
dobře přiléhala, dobře padla, slušela Me
nandrovi; metať.shodovati se, srovná
vati se, snášeti se s něčím (cum re), ho
diti 856 k něčemu (ad alad); hoditi 8€ na ně
koho(ad n. In alain), hoditi se, přislušeti
někomu(alci): somnium cum re convent
C; ad summam non c. L nesnášeti se,
neshodovati se s počtem; non in omnes
omnia conveniunt C ne vše připadá na
všecky, ne vše hodí se všem; nemo eraf,
in guem ea suspicio non conveniret C;
viris lalborem c. S; non haec tiocosae
conventunt lyrae H to nepřisluší veselé
písni, nesrovnává se 8 veselou písní, ne
hodí se k veselé pisni; cuz non conve
niet sua res I komu se jeho stav ne
bude hoditi, kdo nebude spokojen; sedi
c. H (= sibi constare IH) zůstati si dů
sledným; ==neos.convenit hodí 5€, sl uší,
přísluší, náleží (s Inf.; s ace. c. inf.)z si



conventicium

tibi curae (est), guantae (sec.esse) con
veniat FI máš-li jej na srdci, jak se sluší,
jak toho zasluhuje: conveniť (— ex foe
dere oportet) victos discedere V

conventicium, čž, %. (sc. aes) plat za
účastenství na schůzích, na sněmu, sně
movní plat (ExxAnoiaatTinóv).

conventiculum, %, n. obyč. v plur. 1)
schůzky; 2) meton.shromaždiště,
sbořiště.

conventio, onis, f. (srov.convemo 2
ujednání, úmluva, smlouva (konvence).

conventum, a, n. (vl. part. perf. pass. od
convenio 2)| věc smluvená, úmluva,
smlouva: stare conventis Č státi ve smlou
vách, býli věren smlouvám.

conventus, s, m. 1) (odconveno 1)
scházení se, shromažďování 86; meton.
schůze, shromáždění; = spec.«)
schůze spolková, sněm (spolkový): c.
ÁArcadum L; 3) soudní schůze, krajin
ské soudy (zahájené a řízené správcem
provincie): conventum agere Čs konati,
říditi soudy krajinské; meton. soudní
okres: omnes conventus percuvrere
Hůrt.; +) spolek, obec občanů řím
ských v osadácha v provinciích: c. Syra
cusis cčvčumRomanorum Č = c. Syra
cusanus Ú; c. Campanus Čs; 2) (ed
conven'o 2) ujednání, úmluva, smlouva.

con-verbero, re silně biti, tlouci:
os c. Ču tlouci se do tváří.

con-verro, ere 1) smetati (na lro
madu); 2) metaf.shrábnouti: c. heredi
tates C.

conversatio, onis,f. [conversor]obco
vání, styk s někým(gen.)

conversio, čnis,f. [converto] 1) obrá
cení se, obrat, otáčení se, oběh: con
verstones caelestes C oběhy těles nebes
kých; 2) metaf. vnitřní obrat, převrat:
nov: motiis converstonesgue rel publi
cae C.

converso, dre (verb. freguent. od COM
verto| stále otáčeti, pohybovati; med.
CONVersor, čri, tus sum stále se otá
Ččetiněkde. zdržovati se: in regia
c. Úu.

COon-verto (arch. trar convorto) ere, 17.
sum 1) vl. společně n. najednou obra
Ce Li, ob. však vyznačuje tu předl. dokonavost děje:
obrátiti: stmulacrum fovis ad orten
tem c. ČC; (zvl. ve voj.) stgna ad hostem
c. Čs obrátiti prapory (tj. pluky) na ne

304 con-verto

přítele; conversa stgna intnlerunt Cs
učinivše obrat udeřili; ččer c. Cs obrá
titi (se) na cestě, změniti směr pochodu;
olli convertěre vias V onino najednou
zpět se obrátili; actem tn fugam c. Cs
obrátiti na útěk, poraziti; nostros c. Cs;
ale fugam c. V obrátiti útěk, «.j. zasta
viti; voe Herculem convertit L Herkules
po hlase se obrátil; a se depulsum Mar
tem convertit in ipsos O boj od sebe
odražený obrátí na ně 8amyY; med. a reflex.
obrátiti se: omnis vis Romana Veios
conversa est L obrátila se na Veoje; (též
akt. ve význ. intrans.) Cum paucis ad pe
dites convortit S obrátí se k pěchotě;
2) metaf. a) obrátiti něco k něčemu,na
něco (alad in, ad algd): di omen in ipsum
convertant V kéž bohové zlověstné zna
mení (pohromu) naň obráti; ea wuntus
in. miseri exitium conversa tulere V
to obrácené (když od nich odvráceno
a obráceno bylo) na záhubu jednoho
(mlčky) snesli, klidně strpěli: oculos c.
in aliguem 'obrátiti (upříti) oči (zrak)
na někoho; vulgi ora c. II tváře lidu
na se obrátiti, upoutati pozornost; ad
negotia animum c. L mysl obrátiti, míti
zření, přihlédati k něčemu; ad vím
animum c. L obrátiti se k násili; če
publicam pecuniam domum tuam con
vertisse C že jsi obecní peníze obrátil
do svého domu, že jsi obecní penize zpro
nevěřil; (refiex.) lolta civitas se ad eoe
convertit N přiklonila se (smýšlením)
k nim; (med.) omni ctvitate in eam cu
rem conversá L když celá obec zabrána
byla tou starosti; cincta ad victoris
opes conversa I vše se přidalo k moc
nému vítězi; convertov tn iram O vzplanu
hněvem; (akt. v intrans. význ.) c. ad Lt
viam Tobrátiti se na Livii; ceteri ad
sapienttora convevtěre T; — spec. obra
ceti, vynakládati něcok něčemu,uží
vati něčehok něčemu:ad scribendi operam
omne studium c. Č věnovati veškeru
pili spisování; nahal defovtunis tn suam
rem convertit Č nic ze (zabraného) zboží
za sebou nepodržel ke svému užitku C;
b) obrátiti v jinou věc, převrátiti,
zvrátiti, proměniti,změniti: mali
tum mentes c. Cs změniti smýšlení vo
jinů; guo gemitu converst animi V nář
kem jeho smýšlení se změnilo, sťuďia
c. JK změniti své náklonnosti; praema
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Metellí in pestem c. S zvrátiti v záhubu;
(s ace. vztah.) converst antmum vultumague
I' změnění v mysli i ve tváři; změněni
smýšlením i pohledem; castra castris c.
(= commutare) Čs zaměňovati tábors tá
borem, zřizovati postupně vždy nový tá
bor; (reficx.)ne tn graves inimicittas con
vertant se amicitiae ČCaby se přitelství
neobrátilo v prudké nepřátelství; udi im
peritum se in dominativnem convortit S
zvrhlo se v panovačnost; (med.) in fa
ctem auvigne conversa soror V změnivši
se v podobu; conversus in preltum deus
fŤ bůh proměnivší se, proměněný v zlato;
akt. ve význ. intrans.) hoc. vittum huic in

bonum convertebat Č vada obracela se
na prospěch; — sne. překládati, pře
váděti, lumečili: dbrum e Graeco in
Latinum c. €.

con-vestio, ore, zví, tum 1) ošatiti,
oditi; 2) metaf.(úplně) zakrýti: domus
convestita lucis C.

Convexus, a, um. [conveho) dohro
mady skloněný, klenutý, klenoucí se na
boru n. dolů; a) klenutý: convera
foramina terrae O klenuté sluje zemské;
convera sidera VO hvězdy na klenbě
nebeské; (subst.nentr.) klenuti, klenba;
supera convexa V klenba nebeská; b)
klenouci se dolů, vůkol srázně spada
jici, spádný, spaditý, svažitý: con
vexo in tramite stivae V v úvoze les
ním; converum tter Ó spaditů, srázná
cesta; converus in aeguora vertex O
vrch do moře (k moři) spádný, srázný;
(snbst.neutr) kotlina, hluboké údolí: in
convexo nemorum V v kotlině hájů; dum
montibus umůrae lustradbunt convexa V
dokud stíny budou procházeti úbočí hor
ská.

conviciator, oris, m. |convicior] hán
ce, zlolajce, tupitel, tupič, utrhač.

COnVICIOr,ari, Gtus sum [convicium]
baněti, láti, tupiti (abs.n. alci).

con-vicinm, 27, n. [srov, VOX,VOcare]
1) společné křičení několika esob,
křik (křiky), hluk, povyk, lomoz;
c. cantorum C; hesternum c. Icili L;
— spec. (G) hádka, hádky, hašleření:
convivia cum mazxiímo clamore et con
vicio C; aures convicio defessae Ú uši
znavené hádkami (sporných stran); B)
okřik, hlasitý (prudký) odpor: Afar
cellus convictis nertervitus Cs; v) lání,

Latinsko-český slovník.
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nadávka, hana, hanlivá (potupná) slova,
rouháni: tn algm convicia fundere O
banu kydati na někoho; convicio algm
corvipere Čs urážkami (potupnými slovy,
nadávkami) se obořiti na někoho; napad
nouti, plísniti, tupiti; diro convicia facto
adicere O k mrzkému činu připojiti rou
háni; a conviciis ad mannustransidant T
od nadávek přecházeti k pěsti; G) dů
razné napomenutí, domluva, výčitka:
facere convicia O činiti výčitky, vyčí
tati; 2) meton.nemorum convicia, picae
O straky, křiklounky (klevetnice) to hájů.

convictio, onis, f. [convivo| spolu
žití.

convictor, črts, m. [convivo) jenž žije
spolu 8 někým, soustolovník, spo
lečník, soudruh při stole; přítel.

Cconvictus,s, m. společné žití, spolu
žití, obcování, společenství; = spec.
společné hodování, společná hostina:
convěctibus (= conviviis) indulgere T;
tracto in longum convictu T když hos
tina byla prodloužena; sodrios convictůs
ignorare T neznati střízlivých hostin,

Con-vinco, ere, vici, victum úplně pře
máhati, překonávati (svědectvím n. dů
kazy), vyvraceti; a) (z viny n. omylu)
usvědčovati: (s gen.)c. malejicii ser
vos Č ze zločinu; (s předl.in) convěctus
in hoc scelere C; (s abl.) convictus crt
minibus C; s inf., s ace. ©.inf., b) nevý
vratně, zjevně dokázati, dolíčiti (pravdu
něčeho), usvědčiti (algd; ace. c. inf.): ava
ritiam c. Čs; c. JEpicuri errores C.

COn-ViS0,ere navštiviti, shlédnouti;
(o slunci) osvítiti, ozářiti.

Convitium, správněconvicium (v.t.).
Conviva, ae, m. [convivo] 8oustolov

nik, spoluhodovník, host.
Convivális, e [conviva) hodovní,

stolní: fabulae convivales T hodovní
řeči; ludi convivales Cu zábavy hodo
kvasné (při hodokvasech).

convivator, oris, m. [convivor) hos
titel.

convivium, 1, n. [convivo) společné
(veselé)žiti; 1) stolování, hostina, kvas:
c. luxusgue L bohatá, s přepychem vy
strojená hostina, hýřivá hostina; c. cele
brare L často přicházeti na hostinu
avta convivta IH hostiny, při nichž hosté
se tisní (tlačí)s 2) meton. stolní, ho
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CONVÍVOr

dovní společnost: neguitiamtuam
convivia narrant Ó.

Convivor, dri, Gtus sum [conviva]
společněhodovati.

convocatio, čnmis,f. [convoco) svo
lání, povoláni,

Con-voco, are, avi, úťum svolávati
povolávati, shromažďovati, sezvati.

con-volo, re, avi, — 1) slétati se;
2) metaf.sbíhati se, shrnouti se.

con-volvo, ere, volvi, volutum 1) svá
leti, (v hromadu) stáčeti, svinovati; =
spec. Otůčeti; (med. refex.) otáčeti se, krou
žiti: se convolvens sol C; 2Y vvinouti,
obaliti.

con-vomo, ere, povrhnouti: mensas
c. ČCpovrhnouti stoly, zvraceti na stoly.

CON-VOYTOviz converto.
con-vulnero, dre, dvi, datum zároveň

poraniti.
co-operio, čre, operui, opertum 1)

zcela pokrýti, přikrýti: algm lapidi
bus c. C ukamenovati; ?) metaf. zvl. v part.
perf.coopertus, a, um pokrytý: fiagi
tiis atgue facinoribus S; me coopertum
miseriis effecit S mne učinil útrapami
pokrytý, mne uvrhnul v mořeběd, útrap;
c. verstlus HMpřikrytý, ztepaný verši.

co-optatio, čnis, f. [coopto])doplňo
vací volba (konaná od sboru, do něhož
zvoleuec vstupoval); doplňování vol
bou.

Co-opto, re, avi, aťum voliti (čle
ny ve sborech, které se samy doplňo
valy), volbou doplňovati: senatum c. C
doplniti senát (volbou).

co-orior, žri, ortus sum 1) společně
n. najednou (náhle) povstati, zdvih
nouti se, vzchopiti se, shluknouti se
(in, ad alyd): ad pugnam c. L (společně)
povstati proti návrhům; donec tnsidiae
coorerentur T až by záloha vyrazila;
2) metať.(náhle) povstati, vzniknouti,
vznítiti se, strhnouti se: ventus coortus
est Cs vítr se strhl; risus omnium co
ortus est N strhl se všeobecný smich;
bellum coortum est L válka se vznítila,
vzešla.

Uoos (Cous), Což [Kódwc] n. Cos, f.
[Kc] jeden z ostrovů sporadských bliž
karského pobřeží, známý výborným vi
nem a tkaním velmi lehkých a průsvit
ných látek hedvábných. Odt. adj. ÚOus,
a, um kojský; subst. a) C01, orum, m.
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Kojšti; Lb) Conm, 7, n. tse vinum)
kojské vino; ©) C0a, črum, n. kojská
roucha.

Copáis, idis, f. [Konafc) kopaj
ský: palus L kopajské jezero v Boiotii
sev. od města Kop (Copae, drum).

coperio viz cooperio.
copia, ae, f. [m. *co-Opta; srov. Ops,

opak in-ópia) 1) zásoba, hojnost,
síla, dostatek, množství, bohatost: c.
cum egestate conujfligit C dostatek (bo
hatství) zápolí 8 nouzi; alci copiam
frumenti facere Čs zásobiti obilím; ad
copiam atgue usus Čs k hojnémuužitku;
lactis c. pressi V zásoba sýra; omnis
c. nartum H veliká hojnost věcí chři
pím (čichu) lahodicich, t. j„ hojnost von
ných květů; c. sententiavrum atgue ver
borum Č bohatost myšlenek a slov; čn
genium et virtus in scribendo et c. C
nadání (talent), mohutnost a plnost (bás
nického) výrazu; larga tib c. fandi V
bohatou máš hojnost řeči, hojná výmluv
nost proudí ti z úst; ars certare viďetur
cum copia C umění, jak se zdá, zevodi
s bohatstvím, drahocenností (látky); pro
cutusgue copia Ču dle možnosti jednoho
každého; guae cuigue est c. V každý
dle své zámožnosti, možnosti; = též zosol
něná bohyně hojnosti (zobrazována byla
8 rohem hojnosti v ruce): fruges defun
dit Copia cornu H; (v plur.) a) (hojně)
zásoby, prostředky, zámožnost,
mohovitost, bohatství, moc: copiae reř
frumentariae Čs zásoby obilí, obilné;
adversus moras obsidionis annuis co
přis firmabantur T' proti dlouhému oble
žení opatřovali se zásobami na rok; do
mesticis copiis ovnare et apparare con
vivčumC; Sicilia florebat opibus et copiis
C moci a prostředky (bohatstvím); eger
citum sustentare suis copiis C vydržo
vati, zásobovati ze svého; coptis facile
princeps Č zámožností bez odporu první;
publicani suas rvationes eť coptas in
illam provinciam contulerunt C svě pe
něžní výpočty (spekulace) a prostředky
uložili do provincie (t.j. ve spravování
berní v oné prvovincii); b) (valné) zů
stupy vojenské, branný lid, vojsko,
voje; (zřídkasing.) ex omni copia negue
in proelio guisguam civis ingenuus cap
tus est S z veškerého mužstva; 2) (hojná)
Možnost něčeho, příležitost k něčemu (alcis



copidsě

rei: populo Itomano nunguam ea c.
fuit S nikdy neměl této výhody, toho
štěstí; materiam emundi c. non est S
není možno koupiti: pugnandi copiam
facere S poskvtnouti příležitost k boji,
nabidnouti bitvu; data (est) c. fandí V
dopřáno mluviti: mih est somni c.
mohu spáti; non est data c. mortis O
nedopřáno mu zemřiti; soceri c. O při
stup ke tchánovi; eguis facta est c.
mundi O koním otevřen přístup do všeho
mira; ex copta n. pro rei copia n. et
copia. rerum S podle okolností.

CODIOsĚ, adv. [copiosus) 1) hojně,
bohatě; 2) metar.bohatě slovy a my
šlenkami,obširně.

COopiosus, a, um [copia] 1) hojně zů
sobený, hojný, bohatý, zámožný, ma
jetný: copiosa ac locuples mulier ČC
žena zámožná a majctná; patrimontum
copiosum Č hojné dědictví; wrůdscelebris
et copiosa C město lidnaté a zámožné;
via copiosa N cesta bohatými krajinami;
(s abl.) fu agris, tu aedificiis . . ornatus
et c. sis Č ty bys chtěl býti opatřen a
oplývati; artidus honestis c. T bohatý
krásnými dary duševními; 2) metaf. hoj
ný, bohatý slovy a myšlenkami, obširný,
(o řečníku)výmluvný.

Ccópis, čdes, f. [zozic) (perský) zakři
vený meč.

Coponius, jméno plebejského rodu řím
ského, pocházejícího z Tibura.

copula, ae. f. [z *co-apula; zastu.
epto, ere pojiti) pojivo; I) pouto, hou
Zev, provaz, řemen, smečka; hák zů
chvatný: (naves) copnlis continebantur
Cs lodi háky byly přidržovány; 2) metaf.
pojidlo, pojitko, svazek.

copulatio, čnis, f. [copulo) 1) spo
jeni: copulationes atomorum Č spoje
niny atomů; 2) metar.spojení, svazek:
primi congressus copulationesgue C.

copulatus, a, um [vl part. perf. pass. od
copulo) sepjatý, spřežený, těsně spojený:
něhil est copulatius guam .. Ú nic není
těsněji spojeno, nejeví těsnějšího spojení.

copulo, re, avi, datum 1) spinati,
spoutati, spřahovati,spojovati; 2)
metaf.8pojovati, spřahovati, slučovati:
copulati in čuspervenimus Č přišlijsme
spojeni, nepouštějice se, zároveň; con
cordiam c. L (sloučením“ zjednati svor
nost.
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COGUe, ere, TI, ctum [pův. *peguo, srov.
peku] 1) vařiti, péci: venenac. L při
pravovati jedy: crnor coguitur Ó krev

přichází do varu; čida c. Ú pěécikoláče; =
spec.(«) sušiti, vysušovati: robur coc
tum V vysušené, vyschlé dřevo; finmina
radit coguedbant V řeky byly vyprahlé
slunečnímipaprsky; £) přiváděti k zra
losti: poma matura et cocta C ovoce
zralé a vyspělé; coguitur vindemia V
hrozny se praží, víno zraje; Y) (o žaludku)
vařiti, tráviti, zaživati: confectus tam
coctusgue cibus C; Austri, coguite (= pu
trefacite) hovum odsonia I zkazte jim
pochoutky; způsobte lnilobu pochoutek;
2) metať.a) v mysli péci, vymýšleti,
mysliti na něco; consilta c. L kouti,
osnovati záměry; dellum c. I; M) zne
pokojovati, trápiti: cura, guaenunc
te coguit, a C Enntus; (Amatam) curae
gue iraegue coguebant V bol a hněv
jitřily, znepokojovaly, (v Amatě) kypěly.

Couuus, č, m. [coguo| kuchař.
COr, corděs, [srov. ZGaodic, srdee)

[ 1) srdce; 2) metaf. a) srdce (jako
sídlo citů a náklonnosti, nálady), duše,
cit; mysl: měli cordi est algd jest mi
něco na srdci, mé srdce lne k něčemu,
něco jest mi milé; ferocta corda ponunt
Poeni V odkládají nepřátelské smýšlení;
sedato corde V s klidnou myslí, klidně;
hb)srdce (jako sidlo rozumu) smysl, duch,
rozum: sťupor cordis Ú; nec enim se
guituv, ut cui cor sapiat, nou sapiat
palatus Č kdo mů ducha, že nemá chuti;
C) (srdce jakožto Jedna z nejdůležitějších čístí těla
slouží k označeníosoby) srdce, duše: Čecii
tuvenes,fortisstma corda V; corda tner
ta Teucrum V; II ústi žaludku (ježse
nalézánedalekosrdečníjamky) žaludek: tn
cor tratecto lateris dolore JÍ.

Cora, ae, f. město Volsků v Latiu
(nyniČorť). Odt.adj. Uoranus, a, um kor
ský L.

Coralli, orum, m. Korallové, národ
usedlý při ústí Dunaje Ó.

oralium n. Curalium, 2, n. [xo00d
Á1ov, ion, tvar xovoáÁwov]) červený korál.

COram, adv. a předl.(z *co-oram od com
a os) tváři v tvář; 1) adv. a) tváři
v tvář, veřejně, v přitomnosti, před
očima (všech): lidenter haec c. cum
(O.Čatulo disputarem C rád bych o tom
tváři v tvář (== v soukromí, mezi čtyřma



Coras

očima) rozprávěl; uť venť e. FĎ když
jsem vstoupil před něj; c. data copta
fandi V před královnou dopřáno (dovo
leno) jim mluviti; c. guem guaeritis
adsum V před vámi jsem (stojim), jejž
hledáte; b) tváři v tvář, osobně: c.
uderit C; c. cernere viděti na své (vlastní)
oči; 2) předl.s abl. před tváři něči, před
někým: (položeno za slovo) če C. H před te
bou.

Coras, ae, m. Argeian, bratr "Diburtův
a Katillův.

Corax, acis, m. [IKópaš „krkavec“]
řecký rhetor ze Sicilie.

Corbio, čnis, f. jméno města; 1) mě
sto Aeguů; 2) město v Hispanii Tarra
konské.

COTbis, 2s, m.Af. [scov.něrn, Korb] koš.
Corbula, ons, m. římské piijmení;

Cn. Domitius Corbulo, svak Kaligulův,
statečný vojevůdce a dobrý řečník.

corculum, %, 2. [subst. demin. od COTm.
*cord-culum) srdéčko; přijmení Publia
Kornelia Scipiona Nasiky („rozumný,
rozum“).

Uorcyra, ae, f. [Kdoxveoa] ostrov
v jonském moři při pobřeží epirském
(nyn. AKorfu). Odt. adj. Uorcyývaeus, a,
um korkyrský; obyv.Čoreyraei, orum
m. Korkyřané.

cordatus, a, um [cor) nadaný srd
cem, rozumem; rozumný, věhlasný.

Corduba, ae, f. obchodní město v His
panii Baetské, osada římská (nyn. Čór
dova).

Corfinium, i, n. starobylé hlavní
město Paelignů v Samniu. Odt.adj. Cor
finiensis, e korfin(ij)ský; subst.Kor
fúňan, obyvatel Korfinia.

Coria, ae, f. |xocíe „panenská“] pří
jmení Minervino u Arkadův C.

Corinna, ae, f. smyšlené jméno mi
lenky Ovidiovy 0.

Corinthus, č, f. [Kóorvboc) zname
nité obchodní město na Isthmu, proslulé
jmenovitě množstvím uměleckých bronzů:
bimaris C. H dvojmořský, ležicí při dvou
mořích; meton. captiva ČC. H kořist ko
rinthská (t. j. spěžová díla umělecká).
Odt.adj.a) Corinthius, a, um korinth
ský: aes Corinthtum (proslulá) spěž ko
rinthská; vasa Corinthia n. pouze Čo
rinthia C (umělecké) nádoby spěžové;
obyv. Corinthil, Orum, m. Korinfané;
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b) Corinthiacus, a, um korinthský; c)
Corinthiénsis, e korinthský T.

Corioli, orum, m. město Volsků v La
Hu. Odt.adj. Coriolánus, a, um koriol
ský; zvl. Jako příjmení Gaia Marcia;
obyv.Corioláni, Orum, m. Koriolané.

Coriosolites, um, m. Koriosolité,
obec aremorická (v nyn. Bretagni) Čs.

COri UI), 27, n. [arov. cortex, č. kůra)
(silna, tvrdi) kůže (přírodní i vydělaná),
useň, jircha: (přislov.)cani8 a corio num
juam absterrebitur umcto | pes nedá
se odstrašiti od kůže olejem napuštěné
(t. j. bude ji kousati),

Cornelia, viz Cornelius E 3) 9).
Cornělius, jméno jednoho z nejslav

nějších rodů římských. Rozeznávají se
četné větve (familiae) rodu tohoto: A)
Cethegi: C. Cornelis Cethegus, účast
ník spiknutí KXatilinova; 3) Cinnae víz
Činna; U) Dolabellae <iz Dolabella ;
D) Lentuli: 1) 7. Cornelius Lentulus
Sura, účastník spiknutí Kalilinova; 2)
P. Cornelťus Lentulus Spiniher, konsul
r. 57 př. kr.; E) Scipioněs: 1) D. Cor
neltus Sctpio, konsul r. 218, poražen od
Hannibala na řece Ticinu. Později se ode
bral se svým bratrem Gnaeem do Hlispa
nie, kdež bojovali šťastně proti Kartha
giňanům, až r. 212 oba padli; 23) P.
Cornelius Scipio Africanus mator, syn
pod 1) uvedeného Publia, vítěz nad Han
nibalem u Zamy (r. 202); r. 190 odebral
se jako legát svého bratra Lucia proti
Antiochovi syrskému; 3) Cornelia, dcera
předešlého, provdaná za 'Tib. Sempronii
Grakcha, slavná matka Grakchův; 4) P.
Cornelius Scipio, syn pod 2) uvedeného;
od tohoto byl adoptován 5) P. CorneliusSciptoAemilianus| Africanus| minor,
vlastní syn Aemilia Paula, vysoce vzdě
laný, dobyl r. 146 Narthaginy a r. 134
Numantie (odtud příjmení jeho: Numan
tinus); 6) P. Cornelius Scipio Nastca,
strýc staršího Afrikana; jako nejlepši
muž v Římě přivezl r. 204 obraz veliké

matky bohů, Mávk z Pessinunta doŘíma, konsul r. 191; %) P. Cornelius
Scipio Nasica Corculum, byl dvakrát
konsulem a roku 159 cenusorem, pokořil
(r. 155) úplně Dalmaty; 8) P. Cornelius
Sečpio Nasica Serapio, konsul r. 138,
zuřivý protivník reform Grakchovských:
9) Cornelia, sličná a ctnostná dcera 0.
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Caecilia Metella.Pia Scipiona, byla nejprve
provdána za syna triumvira Nrassa a po
jeho smrti za Pompeja; F) Sullae: 1)
L. Cornelius Sulla Felix, známý dik
tátor. Syn jeho 2) Faustus Cornelius
Sulla, přivrženec Pompejův; 3) ID Cor
neline Sulla, syn bratra diktátora Sully.
Cicero háiil ho z obžaloby pro účasten
ství ve spiknutí Katilinově; («) Balbr:
L. Cornelius Balbus, z Gad v Hispanii,
od Cicerona hájen pro neoprávněné osobo
vání si práva občanského; H) (Rallí viz
Gallus.

corneolus, a, un [adj.dem.od 2. cor
neus]rohovitý.

1. corneus, a, um [cornus] dřínový.
=. Corneus, a, um [cornu] rohový,

(dělaný) z rohn.
corni-cen, znis, m.

trubač na roh.
cornicula, ae, f. [subst. demin. od C0O?'

nůr| malá vrána, vranka.
1. corniculum, %, ». [subst. dem. od

cornu) růžek; = spec.růžek (jako ozdo
ba na přilbě, vyznamenání vojínů): egui
tes corniculis armillisgue donat L.

= Corniculum, č, n. starobylé město
v Latiu sev. od Tibura. Odt.adj. Corni
culanus, a, um kornikulský, z Korni
kula; subst. Corniculana, ae, f. Korni
kulauka.

corni-ger, gera, gerum [cornu a geroj
rohonosný, rohatý: c. cervus Ó pa
rohatý.

Corni-pěs, pedis, adj. [cornu a pes)
rohonohý,kopytnatý.

Cornix, čcis, f. [srov.xÓoaš, x000vY
krkavec] vrána: (příslov.)cornicum ocu
los configere C «. vyklovati oči vran,
t.j. oklamati 1 toho, jenz vidí nejbystřeji,
jenž jest nejchytřejší.

cornii, čs, n. [srov. xéo-ac) 1) roh
(výrostek na hlavě zvířat): surgens tn
cornua cervus V jelen hrdě zvédající pa
rohy; — spec.roh (látka kopyt, zobáku):
alligat ungues pevpetuo cornu ungulu
O; (obr. o smělostia odvaze) addis cornua
panperi A dodáváš (rohů) odvahy chu
dáku (o víně): 2) metaf. (o věcech rohu podob
ných)«) růžek, masitý výrůstek na čele,
bradavice H; 3) rohy, růžky měsíčné:
lunae se cornua complent V; x) růžky,
hruškovité hlavice ze slonoviny na kon
cích válečku, koi něhož se ovijely zů

[cornu a cano)
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vitky papyrové: candida nec nigrá cor
nua fronte geras O; č) kužel, kuželo
vitá násadka na vrchu přilby, do níž
byl zasazován chochol: c. galeae L; ru
brae cornua cristae V; «) konec ráhna
lodního: cornua odvertimus antemna
rum V; syneka. rahno: torguent cor
nua V; ©) výběžek, okřídli, ostroh:
angustis inclusim cornibus aeguor O;
7) rameno řeky: septemdigestum tn
cornua Nilum O; Ď) cip, konec: ad
stdebat in cornu tribunalis T sedal na
rohu tribunalu (soudního); = spec. konec,
křídlo šiku: deztrum, laevum (sint
strum) C.) 3) meton. (o věcech z rohu botove
ných);©) polní roh (k troubení): minax
murmur cornuum JH; adunco cornu
(abl. aual.) čidia O šalmaj, pišťala (fryž
ská) se zahnutou rohovou násadkou (za
sesilenímzvuku): G) roh, rohová nádoba,
nálevka: latices infundere cornu H
+) lučiště, luk (složený ze dvou rohů):
(v plur.)fčectere cornua Ó napinati luk;
(též v sing.) curvavit c. Ó.

1. cornum, č, ».básn. vedl.tvarke cornu.
2. cornum, ž, n. [cornus) 1) dřín,

dřínka; 2) mcton.dřinové ratiště, kopií.
cornus, ž, f. 1) dřín, svída; 2) dři

nové ratiště, kopí.
cornutus, a, um [cornu) rohatý.
Coroebus, ž, m. [Kó00:B0g] syn Myg

donův, ženich Kassandřin V.
corolla, ae, f. [subst.demin.od corona)

věneček, vínek.
corollaritum, ž, n. (se. donum) pův.

vínek hercům darem dávaný, později
místo něho penize; odt. metať. dar, pří
davek.

corona, ae, f. [xo0wvy, odt.č. koruna)
1) věnec: sud corona vendere(vl. prodá
vati pod věncem) zajaté prodávati v otroc
tví; (pass.)sud corona venire, venum dari
býti prodáván jako zajatec v otroctví.
Věnec, jímž zajatci váleční byli věnčeni,
byl patrně upomínkou na původní oběto
vání zajatců, ježto žertvy obětní byly
věnčeny ; (obr.) guare stbi nectat uter
gue coronam JH proč si každý splétá
věnec (t. j. činí 8i právo na odměnu);
metať.A) věnec zdi, horní okraj: an
gusta muri c. erat Ču; b) věnec, kruh,
kolo posluchačů n. diváků: non corona
consessus vester cinctus est, ut solehat C
není sbor váš obstoupen kruhem obvyk
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lého posluchačstva; risum tollent tmpune
coronae IL kruh posluchačů, posluchači;
vulgi stante corona O an lid (branný)
stál kolem; €) kruh obléhajícího vojska
svírající město: opus coroná cingere (s
kruhem sevříti, obklíčiti, urdem corona
capere Ču město vojskem sevříti a (tak)
dobýti; 2) královský vínek, koruna,
diadem: regní coronam cum sceptro mit
tere V korunu královskou; —Koruna,
souhvězdí na severním nebi, dle bije vě
nec Ariadnin.

Coronae, črum, m. jméno dvou mla
díků, kteří povstali z popelu dcer Orio
nových Ó.

coronarius, a, um [corona] příslušný
k věnci, věnečný: aurwum. coronartun
(peněžitý) dar provincie vítěznémuvoje
vůdci (pův. na zakoupení zlatého věnce,
později k volnému užití).

Coroně, és,f. [Koocv] městov Mes
senii

Coronča, ae, f. [KoocverxR) město
v Boiotii. odt. A) obyv. Úoronael, orum,
m. Koronejšti; b) adj. Coronensis,
e koronejský.

Coronétis, ez, m. král fokidský, otec
Korony, jež byla proměněna ve vránu
(x0ecrvn) O.

Coronis, idis, f. [(Kooovic| matka
Aeskulapova. odt. Coroniděs, ae, m.
[Koooveiánc) Koronovec, syn Koronin
(— Aesculaptus) Ó.

COrono0,dre, dvi, dtum 1) věnčiti,
zdobiti věnci: cratera corenant V; (s ace.
vztah.) coronatus capillos JI maje vlasy
ověnčené(s ace.vnitřním)covonart Ulympia
F vehrách Olympijských býti ověnčen (jako
vítěz) (srov.orepavodovaí 'Okbuma);
2) metaf. věnčiti, vůkol obkličovat::
salva coronat aguas U věnčí; omnem abi
tum custode coronant V stráží obklíčí,
obklopí, obsadí.

corporáatus, a, um [corpus] ztěles
něný.

corporeus, a, um [corpus] a) tě
lesný, hmotný: res corporeae ČC; b)
(jsoucí) z těla, z masa, masitý: c. hu
merus Pelopis O; corporeae dapes Ó
masité krmě.

corpus, oris, n. 1) tělo, těleso,
hmota: corpora individua C nedělitelná
tělesa (== atomy); c. terraz O. těleso
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zemské; guoť habet corpora pulvis C
kolik zrnek má prach; corpora navium
Cu tělesa lodi; 2) tělo (lidské i zvířecí),
(tělesná) postava: vzrůst: corporis dt
ynitas N vznešená postava; = spec. G)
mrtvé télo, mrtvola vom. GĎua): c.
ad sepulturam dare Č; acervi cor
porum ČC hromady mrtvol; disice cor
pora ponto V, B) trup: caput est a
corpore longe O; c. navium Ús trup
lodí; +) maso (na těle): abiiť corpus
gue colorgue Ó zhubl jsem i ztratil barvu
(zdravou); c. sudducere O hubeněti; pars
versa est in corporis usum Ó část se
obrátila, proměnila v maso; G) (sloužík ná
zornémuopisuosoby) (statné) tělo, osoba,
člověk: liberum c. in servitutem addt
cere L svobodnice; captivum c. Ču za
jatkyně; ulťor vestrae, fidissitma cor
pora, mortis Ó: corpora heroum V
statní (mohutní) rekové (bohatýři); de
lecta virum corpora V vybraná těla
mužů (= vybraní mužové); mortale cor
pus tmo tollere de gradu H povzněsti
smrtelníka; corpora dant somno O uklá
dají se ke spaní; ponunt sua corpora
phocae O ukládají těla, provalují se; cor
pora curant V hoví si; guam corpora
vestra trucidavi ainatis I. než byste
nechali porubati sebe samy; = (básn.)
stíny (zemřejých): Charon subvectat
corpora cymbá V; 3) metaf.(uspořádané)
těleso, celek, kmen, soubor, sbor,
korporace: magnum c. V veliké těleso
(— vesmir); c. rei publicae C; tmmen
sum imperit c. T nesmírné těleso říše,
únius populi ©. L jednotné těleso ná
rodní, náradní celek; commixtt corpore
tantum V smisíce se pouze s celkem
(národa); c. militum Ču sbor, stav vo
jinů; reďire in c. nomengue Germaniae
T vrátiti se opět k tělesu a jménu ger
mánskému; magno corpore efficitur,
ut... Ť velikým celkem, počtem; rer
su: corporis L král (z) jejich celku,
kmene, z jejich středu; tcťo certatum
est corpore regní V celé těleso říše, celá
říše zápasila, říše celou svou mocí zápa
sila; c. omnis turis L celek práva, sbir
ka, svad.

corpusCulumi, 7, %. subst. demin. od COT
pvs] tělísko, drobné těleso.

correctio, onis, f. [corrigo])napra
veníf, náprava, polepšení.
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covréěctor, oris, m. [corrigo) oprův
ce: asperitatis c. IH jenž napravuje
(mladickou) drsnost, přikrost (o básníku).

cor-répo, ere, psi, —- [con-repo) za
lezti (někam).

corvepté, adv.krátce.
corrigia, ae, f. řemen (u obuvi).
COr-rie0, ere, rěri, vrěctum |com a

rego| l) rovnati, činiti rovným,
přímým: correctae cerae O (opět) uhlazenépsacídesky(voskem| potažené);
aergre covrectus cursus L směr plavby
narovnán, uveden na pravou dráluu 2)

narovnávati,napravovati, opra
vovati; polepšovati: tua corrige vota
Ó naprav své přání, přej si něco lep
šiho; guidguid c. nefas f1 cokoli nelze
změniti v lepší; cessata tempora cursu
corvrigit O zameškaný čas dohání během;
re corvigi S věcí (samou) býti napraven,
zmoudřeti zkušeností.

cor-ripio, ere, répui, reptum [com
a rapio) 1) strhnonu k sobě, chylili,
prudce uchopiti, chopiti Se něčeho,po
padnouti, uchvátiti (alama alad): Cor
ripe lova manu U chop se rychle otěží:
Cacum corripit (Hercules) V uchopí,
popadne; multerem correptam monuit 1
ženu napomenul, chopiv ji prudce za
ruku, c. corpus e stratis V vzchopiti se
s lůžka; se c. V vzchopiti se: = spee.
«) (mocí)polapiti, chytiti, zatknouti:
ouos úlle corvipi atgue interfici tussit
Cs; 5) (moci) strlinouti na sebe, uchvá
titi, zmocniti se: c. sacram offigiem V
uchvátiti, odciziti; fasces c. S zmocnit:
se svazků prutů, strhnouti na sebe, uchvá
titi nejvyšší moc; (obr.)praefecturas c. Ť
podrobiti si (parthské) provincie: Afarte
secundo omnia corriputsse V že štěstím
válečným vše opanovali; 2) metaf.a) (ků
vavými slovy) napadnouti, plisniti, ostře
domluviti, tupiti (srov. strhati někoho):
correptus voce magistriů IL vyplisněn;
consules correpti L; hunc corripiunt
dictis () tomnto ostře domlouvají; h)
(jako žalobce) uchopiti, chopiti se (obža
lovaného), pohnati na soud: c. rcum T;
©) (o ohni, nzmoci, vášní a p.) chopiti, uchvá
titi, zachvátiti: corripiturflammis
terra Ó země vzniti se plameny; co?
reptu regia avdet O královský hrad
obněm zachvácen plane; tmher corriptt

[correptus) zkráceně,

mnetaf.
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segetes O ničij corrěpí exitiali mordo
T; covreptus imagine formae O jat,
okouzlen, zváben; vellem haud correpta
fuisset militia V kéž by nebyla bývala
uchvácena láskou k boji; d) rychle ucho
piti, urychliti: c. gradum H zrychliti
krok; e. moras Ó zkrátiti průtah; corri
puere viam VO chvatně se vrhli, se dali
na cestu; spatia corripiunt V rychle
(prudce) ujižději dráhou; corriptunt spa
ttum medium V chvatně urážejí vzdále
nost, cestu (mezi místem, odkud vyšli.
a kam spějí).

cor-roboro, ďre, dvi, atum [coma 70
boro)sesíliti, posiliti,utužiti; (refex.
a med.) utužiti se, zmohutněti: corr08o
vrata tam vetustate audacia ČC zmohut
nělů.

cor-rodo, ere, rost, růsum [com a
vodo]rozhlodati.

cor-rog0, dre, dvi, dtum vyprositi,
vyžádati: convenerunt conrogati C
sešli se sezvaní.

cor-růg0, are [coma růga) svrašťo
vali: mappa corrugat nares FImusíškrčiti
nosem nad... (na znamenínelibosti,ošklivosti).

Cor-rumpo, ere, ripi, ruptum [com
a rumpo) rozlámati; 1) a) (věc zůplna)
zmařiti, kaziti, zničiti: res familtares
c. 9 jmění své v niveč uvésti; se suas
oue spes c. S zničiti sebe i své naděje;
opportunitates c. S mařiti vhodné chvíle,
doby; ob vem. conruptam domí poenas
metuunt S pro nezdar; b) (věc) kaziti,
poškozovati: aguarum fontes c. S pra
meny kaziti, otravovati; tempestas cov
vupit laciis V mor pokazil rybníky; cor
ruptus caeli tractus V zkažený vzduch
(v kraji); Ceres corrupta nndis V obilí
vodou poškozené; macre corrumpi Cs
hubnouti, scházeti; kumor in stmlitudt
nem vimi corruptus T (mok) nápoj ma
způsob vína vykvašený; = spec.©) peru
šiti, byzditi, znetvořiti:forma corrupta
Cu postava porušená; nomen c. S jméno
porušiti, překroutitu; famam rerum ges
tarum c. Ču poskvrniti pověst: 5) po
rušiti, falšovati: tabulas publicas ČC
účetní knihy obecní; 2) (mravně) zka
ziti, porušiti, svésti: nvidia corrupit
ingentum L nevole porušila, svedla po
vahu; Hannibalem Čapua corrupit L;
servi ad scelus corrupti T' svedení; —
spec.(penězi, dary) porušiti, uplatiti,
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podplatiti: výrginem auro c. L; comitum
c. curam nutricisgue jidlem O porušiti
péči průvodců i věrnost kojné; (absol.) Ga
rege corruptus X.

cor-ruo, ere, Tui, — 1) sesouti se,
eřítiti se, sbořitise; = spec.klesnouti,
padnouti: corrut telis odrutus L; cor
rwt in vulnus V klesl na ránu (tj. ku
předu); 2) metaf.shroutiti se, kles
nouti: Lacedaemoniorum opes corrue
runt C moc se shroutila; —=spec. a) fi
nančněklesnouti,přijíti na mizinu;
B) (na jevišti) propadnouti: in ex
tremo actu c.

corrupte, adv.[corruptus)] zkaženě;
zvráceně: (servi) corruptius habiti 1
otroci drženi jsouce v kázní příliš volné;
c. tudicare C podávati soud zvrácený.

corruptěla, ae, f. [corrumpo) zka
žení, nákaza, svedení; = spec.poru
šení penězi, uplacení: čudďiciic. C.

corruptio, onis, f. [corrumpo) zka
žení, zkáza, porušení; A) akt. svádění; =
spec.porušení penězi, podplacení; b)
pass.zkažený stav, zvrácenost: c. opt
nionum C

corruptor, oris, m. [corrumpo) po
rušitel, svůdce; = úplatník.

corruptus, a, um [vl. part. perf. pass.od
corrumpo) rozlůámaný; I) zkažený:
hordeum c. Cs ztuchlý ječmen; čter cor
ruptius IM horší cesta; 2) zkažený,
zvrácený; consuetudo corrupta Ú;
3) (mravně) zkažený, pokažený, sve
dený; — spec.penězi porušený, upla
cený, podplacený.

Corsica, ae, f. ostrov v moři Středo
zemním. Odt. adj. Úorsus n. Corsicus,
a, um korsický; obyv.ČOrsi, črum,
m. Korsičané, Korsové.

Cortex, cis, m. [srov.corčum, č. kůra)
kůra (stromová),šupina, slupka (ovoc
ná): pallens c. O nažlontlá, žlutavá slupka
(granátového jablka); vincfae cortice vír
gae O lýčím spjaté pruty; = spec. kůra
dubu korkového, korek: c. amphorae
adstrictus pice H v.astvingo, levior cor
tice FH; (obr.) nabis sine cortice FH (t. j.
nebudeš potřebovati pomoci, dozoru).

cortina, ae, f. okrouhlánádoba, kot
lík; — spee. kotlík trojnožky Pythiiny
(v Delfech), trojnožka (delfská); meton.
věštba: nec te Phoebt c. fefellit V
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—cum vix in cortina gučsguam adsistat
T' podle ob. výkl. v kruhu posluchačů.

Cortona, ae. f. město v Etrurii, Odt.
adj. Cortoněnsis, e kortonský; obyv.
Cortóněnsés, tum, m. Kortonští.

Coruncánius, římské jmeno rodové;
zvl. Ti. Coruncanius, první plebejský
pontifex maximus proslulý moudrosti a
zbožnosti ČT.

Corus, viz Caurus.
coruseo, čre; 1) trans. (rychle) má

chati, mávati, potřásati něčím (algd):
hastam c. V; 2) intrans.třepetati se:
pinnis c. V poletovati; metať. (0 světle)
míhatise, kmitati se, třpytiti se:
fulgore c. V

coruscus, a, um 1) chvějící se, tře
petavý, mihotavý: cristis capita
alta (ace. vztah.) corusci V vi. hlavy ma
jice ovlávány chocholy, vlající chocholy
majice na vysokých hlavách; silvae co
ruscae V stromy mihotavě (na jichž
chvějicí se listy padají světelné paprsky);
coruscae tlices V; 2) metaf. (o světle) kmi
tavý, třpytivý, blýskavý: c. ignis
H blesk; tuvenes auro corusci V zářící
zlatem ; luce c. ačěna V leskem záře ko
vovým; pater coruscá fulmina molitur
dextrá V kmitavou pravicí metá blesky.

1. corvus, č, m. [srov.cornix, zóoaš,
*000v1, krkavec) havran, krkavec: c.
oscen HHvěštný havran; pascere tn cruce
corvos ff krmiti na kříži havrany (t. j.
viseti na křížij; metať. havran (tyč s há
kem podobná havranímu zobáku), bořicí
hák Cu.

2, Corvus, přijmení v rodě Valeriově.
Corybantes, zum, m. [KooťBavtec

„v přilbě krůčejicí“) Korybantové,
kněží bohyně Kybely, kteří o slavnostech
jejich jsouce ozbrojení divoce křepčili a
zbraněmi se potýkali za zvuků ohlušujicí
hudby. odt. aaj. Uorybantius, a, um ko
rybantský: Č. aera V (= cymbály).

Coryvbás, antis, m. syn Kybelin.
1. Corycus neb -0S, 7, m. [KWdovzo0c]

1) město v Kilikii, u něhož se dařil vý
borný šafrán (nyn. Korghos); 2) přistavní
město a mys na pomoří jonském (nyn.
Kóraka). Odt.aaj Corycius, a, um ko
rycký; a) = kilický; b) Č. promun
turtum; ©) příslušný ke skalní jeskyni
na jižním úpatí Parnassu, zasvěcené nym
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fam a Panovi; odt. Uorycides nymphae
O nymfy korycké.

2. corycus, č, m. [xOovzog| měch,
měšec, pytel naplněný pískem neb jádry
fikovými ke cvičení v palacstře; (obr.)
Bestia, laterum et vocis meae c. C Des
tia, na němž jsem ovičil prsa i hlas
svůj.

Corydon, čnis, m. (srov.260vó0G cho
cholouš, skřivan) významné jméno pas
týře zpěvu znalého V.

corylétum, %,n. [corylus| liskoví.
corylus (corulus), %,f. liska, lis

kový keř.
corymbi-fer, fera, ferum [corymbus

a fero) mající hrozny břečtanové: Bac
chus c. O břečtanem ozdobený.

corymbus, ž, m. [zx0ovuBoc)hrozen
(květenství), okolík zvl. břečtanový.

Corynaeus, %, m. [zocůvy kyj) vý
znamné jméno dvou válečníků

coryphaeus, %, m. [xoovgačoc) náčelník.
Corythus, ž 1) /. město v Etrurii;

2) m. mythický zakladatel města Ko
rythu, otec Dardanův, praotec trojského
rodu královského V.

corytus, %, m. [yeoovróc] toul, tou
lec.

1. cos, coťis, f. [arov.catus) brus:
Cupido acuéns sagittas cote cruenta FH
na brusu krvavém (střely na něm naostřené
raní krvavě),

2. COS, viz Coos.
Cosa, ae n. Cosae, arum, f. 1) staro

bylé město etrurské s přístavem a před
hořím téhož jména. Odt.adj. Čosanus, a,
um koský; subst.čn Cosano Čs v územi
města Kosy; obyv. Úosání, črum, m.
Kosané; 2) město v území Bruttiů.

cosmoe, črum, m. [ZóGtwoi])„pořa
datelé“ jméno nejvyšších úředníků na
Kretě C.

Cossus, ž, m. [cossus červ hubící dř'e
vo, drvopleň) příjmení rodu Korneliova;
A. Cornelius Cossus zabil vejského krále
Tolumnia a dobyl první po Romulovi t. zv.
spolta opima.

costa, ae, f. [srov.kost] 1) žebro;
2) metaf.bok, stěna: costae aěnt V boky
kotlu; secta intexunt abiete costas V
z jedlových prken sroubí žebra, boky
(koně).
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costum, č, n. [xdaroc] kost, zázvoro
vitá rostlina rostoucí na Východě, z je
jichž kořenů připravována libovonná a
drahocenná mast; meton.(drahocenná) mast,
balsám.

Cosyra (Cossyra), ae, £. malý ostrov
mezi Maltou a pobřežím africkým (nyn.
Pantalarta).

cothurnatus, a, um [cothurnus) 1)
obutý do kothurnů; 2) metaf. tragicky
vznešený, pathetický O.

cothurnus (cočurnus), i, m. [xóWo00
voc) 1) střevic lovecký s tlustými pode
Švemi, řemínky pevně ušnérovaný; = spec.
střevíc herců tragických 8 velmi vyso
kými podešvy, koturn; %2)meton. a)
vznešený sloh tragoedie: Sophocleo
carmina digna cothurno V básně rovno
cenné vznešené mluvě Sofokleově; b) tra
goedie: hunc cepere pedem grandes
cothurni FÍ tento rozměr přijaly vznešené
tragoedic.

cotidianus (cottidianus), a, um 1)
každodenní, denni; 2) obvyklý: coťi
diani interpretes Čs; 3) denní, všední.

cotidi6 (cottidie), adv. [z *yuotitei
die) vi. kteréhokolivěk dne; každodenně,
denně.

Cotini, orum, m. Kotinové, národ,
jenž byl usedlý na horním Váhu (v nyn.
Slovensku) 7.

Cotta, ae, m. příjmení rodu Aureliova;
viz Aurelius.

Cottius, i, m. jméno dvou knížat,
otce a syna, kteří panovali nad národy
usedlými v té části Alp, jež po nich slo
vou Alpes Cottiinae n. Cottiae Alpy Kot
tijské T,

coturnix, čes, f. křepelka.
coturnus, viz cothurnus.
Cotys, yčs a Cotus, z, m. jméno ně

kolika knížat thráckých.
Cotyttia, črum, n. Kotyttie, divoká,

orgiastická slavnost bohyně pův. thracké,
zvané Kotytto F.

Coum, Cous a COus, viz Čoos.
covinnarius, 2, m. [covinnus (kelt

ský) vůz kosatý) vojín bojující s kosa
tého vozu T.

Crabra (agua), ae, f. vodovodu Tus
kula, ústil do Tibery C.

crabro, čnis, m. sršeň.
Cragus, 7. m. pohoří v Lvkii.
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Cranii, čórum, m. městečko na záp.
pobřeží Kefallenie; té obyvatelé jeho.

Cranon (Crannon), onis, f. [|Koa
vov) město v "Thessalii. Odt.naj. Úrano
nius, a, um kranonský L.

Crantor, orčs,m. [Kodvieo) 1) zbroj
noš Peleův O; 2) akademický filosof (ok.
T. 320 př. Kr.) ze Sol v Kilikii.

erápula, ae, f. [xoawmain] podnapí
lost, opilost, opice z vína.

eTAS, adv. zitra; budoucně.
Crassé, adv. [crassus] tlustě, hrubě:

carmen c. compositum JH (z hrubých
nití upředená) hrubě, nemotorně, neobrat
ně, nejapně, nevkusně složená.

crassitudo, iněs, f. a) tloušťka,
sila; b) hustota: ačris c. C.

1. crassus, a, um tlustý; a) silný,
hrubý: crassa toga I; metaf.(sapiens)
crassd Minerva H rozumu prostého (lru
bého zrna); b) hustý: c. cruor V hustá,
sražená, ssedlá, stydlá krev; Doeotum
c. aěr H; picea c. caligine (ignis) V
(oheň) hustý smolným dýmem.

2. Crassus, ž, m. [„Tlustý“] příjmení
rodu Licimiova; zvl. 1) L. Licintus Cras
sus, znamenitý řečník (1 r. 91 př. Kr.);
2) M. Licinius Crassus Dives, známý
triumvir, poražen a pak zabit v Mesopo
tami u Karrh r. 53 př. Kr.

cras-tinus [cras; srov.dt-tinus) zí
třejší: tn crastinum (se. diem) dif
ferre ČCodkládati na zitřek.

Crataeis, iďis, f. nymfa, matka Skyl
tina Ó.,

crater, Eris, m. a Crátěra, ae, f.
(z0aTňo, 1E1TĎOod zeodvvvu) 1) mě
sidlo (velká nádoba, v níž mišeno bylo
víno s vodou); též nádoba, džbán na
olej: fuso crateres olivo V. 2) metaf.ji
cen sopečný (arov.krater): čellus currum
medio cratere recepit O; 3) (souhvězdí)
Pohár Ó.

Craterus, %, m. [xoarTepóc „Silný“]
řecké jméno mužské; 1) vojevůdce Alex
andra Velikého NCu; 2) znamenitý lékař
řecký, žijící v Rímě za doby Ciceronovy.

Crathis, idis, m. [Kod] hraniční
feka mezi Lukanií a Bruttijskem.

Uratinus, č, m. [Koatřvoc) básník
staré komoedie attické (1 423 př. Kr.),
vrstevník Aristofanův ZL.
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Cratippus, č, m. [Kodttoc) peri
patetický filosof v Athenách, učil syna
Ciceronova Č.

crátis (crdatěs), i8, f. obyč. v plur. 1)
pletenina, pletivo, liska: claudere
textis cratibus pecus JH zavirati stádo
v pletené, proutěné (z proutí jivového)
ohradě; flectunt salignas umbonum cra
tes V vl. proutí jívové splétají ve štity
ohýbajice, z proutí vrbového pletou štíty;
crates et molleferetrum arbuteis texunt
virg's V proutí planikevé splétají v měkká
nosidla; viminens crates V pletené brány
kvláčení;—spec.proutí, roští: Čoricas ex
cratibus attexere Ús připlétati z proutí
(ochranné) zábradlí; 2) metaf.pletivo, spo
jení, svaz: crates pectoris V. pletivo
prsou, hruď: c. laterum O; c. spinae O
kostra. svaz páteřní.

creatio, čnis, f. [creo) zvolení,volba.
creator, čris, m. [creo] stvořitel;

původce: c. hutus urbis Č zakladatel;
c. Achillis O otec Achillův.

creatrix, čcis,f. [creator] původkyně:
diva c. V božská matka.

créber, dra, drum [srov. crě-sco]| a)
(v prostoře)hustý, plný, četný, hojný,
bohatý: lucus c. harundinidus Ó hůj
hustě zarostlý rákosím; crederrima fon
tibus Ide O velmi bohatá na prameny;
Auster c. procellis FH bohatý na bouře,
bouřenosný; b) (o čase)zhusta opakovaný,
častý: crebras litteras mittere C posí
lati časté listy, list za listem; c. Auster
V stále vanoucí; credris micat ignibus
aether V hojnými, ustavičnými; (neutr.
plur. v platnosti adv., eGUUS pede terram
crebra ferit V opět a opět. (Creberbývá
v platnostipraed.) in e0 c. futsti C to jsi
často opakoval; crebri lapides cecidere
L hojně kamení napadlo; heros c. pul
sat Dareta V opět a opět, stále bije,
časté rány zasazuje, zadává.

crebresco, ere, drui, — [creber) stá
vati se častějším; množiti se, rozmá
hati se, vzmáůhatise, vzrůstati: aurae
crebrescunt V vánky se množí; horror
credrescit V hrůza se vzmíůhá; creĎdres
cente invidia T poněvadž nenávist vzrtis
tala; c. sermonem V že se řeč vzmáhá;
cvebrescens cladis fama T' rostoucí po
věst o porážce; (neos.) crebrescit s ace. c.
inf. proskakuje, proslýchá se, pověst sa
šiři, že...
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crehritas, atis, f. [creber] hustota;
a) hojnost, bohatost: c. sententiarum C;
b) častost: c. periculorum T časti
nebezpečenství.

ereébro, adv. [creder| zhusta,
začastě.

credibilis, e [creďdo| uvěř itelný,
víře podobný, hodnověrný: vix cre
dibile (est) sotva víře podobno, neuvěři
telno; supra guam crerdibile S více, než
by kdo věř:jl; (neutr. subst.) C?edibilí (abl.
komp.)fortior la fuit O byla stateč
nější nad uvěření, než by kdo byl věřil,
tušil.

credibiliter, adv.|erediDilis] viře po
dobně, hodnověrně.

créditor, čris, [credo] jenž své
penize svěřil (půjčil) druhému; věřitel.

creditum, 1, n (v. subst. neutr. part.
perf. pass. od credo) svěřené; půjčka,
dluh: c. adbnegare S dluh popřiti, od
přisáhnouti.

Cre0, ere, didi, ditum [souvisísCODa
-bere srov. condere, vl. položiti na srdce)
1) svěřovati někomuněco(alcl alad): reg
norum credita pars cessit Heleno V část
říše svěřena přišla pod Helena: puero sum
mambelli c. V; tibi creditum debes Vergi
Čium FŤ sobě svěřeného dluhu ješ (o lodi);
ldris arcana c. H svěřovati tajemství
knihám; (refiex.) gůučse credid:t hostibus
ff jenž sebe, žívot svůj svěřil; se ponto
c. O odvážili se na moře; nocli se c.
O odvážiti se do noci; se c pugnae V
dáti se v boj; te aeguo mecum crede
solo V na rovné půdě měř se, zápas se
Innou; = spec. svěřovati peníze, půjčo
vati ne pecuntas creditas solverent
C půjčené peníze, dluhv; metuebat,
ne, guod crediderat, perderet C aby
nepřišel o peníze (půjčené); 2) a) vě
řiti, důvěřovati. nězomu, spoléhati
na někohon. něco (alei): věrtuti popularičum
c. S; c. hastae V; b) (slovům, vypravo
vání) věřiti, viru přikládati, míti
za pravdu (alad): de se si creditur ipsi
O možno-li jí věřiti o ní (samé), je-li
o sobě svědkem věrohodným; (osob.pass.)
credor (— crelitur měhi); ora non um
duam credita Teucris V ústa, jimž ne
bylo dáno víry, jimž Teukrové nikdy ne
věřili; vtx eguiedem credar O stěží mně
bude uvěřeno, stěží dojdu víry (u nich);

často,
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ježto nikdy nedošlo víry, že...

Cremonis iugum

venerabilior. divinitate credita L vice
ctěn, poněvadž věřeno bylo v božství;
creditus accepit herbas O víry došed;
mocnia tam stabant credita sed turbae
nimis ampla suae Ó o nichž (hradbách)
však tehdejší hrstka lidí věřila, že...:
C) (ve význ. oslabeném) věřiti, mysliti,
domníivati se, naditi se (s ace.e. inf.:
Vpass. s nom. c. inf.) pokládati (s dvojím
akk., v pass. s dvojím nom.): voluntearia morte
interisse creditus I' věřilo se (o něm),
že zemřel: numaguam credito (abl. abs.)
sine fraude Germenicum interisse T

gu0s
cumíue iedoneos credebat S pokládal za
vhodně; ut serva natus crederetur L
že byl pokládán za syna otrokyně, per
guae (pitgnora) tua vera propago crt
dar Ó za tvého pravého potomka byl
bych pokládán (uznáván);
vyjadřuječasto subjcktivní mínění (srov. ola)
trvám, tuším, asi, snad; není-li pravda?
ne-li?; (s ace. e. inf.) gutď vesponsurvos
creditis? S co by as odpověděli; (potential
minulosti)milites maesti, crederes victos,
in castra redeunt L člověk by býval
myslil, že jsou přemožení.

credulitas, ates, f. [credulus] lehko
věrnost, důvěřivost.

credulus, a, wm[credo])lehkověrný,
důvěřivý: měníme credula postero (se.
diet) II nedůvětujic (lehkomyslně) zitřku;
(v Pass.významu)credulů fama tnter jat
dentes T ježto pověst snadno docházela
víry u radujících se.

Uremera, ae, m. říčka v Etrurii, jež
nedaleko Říma vtéká do Tibery. Odt.adi.
Uremerensis, e kremerský: dies T
neblahý den, v němž (r. 44% př. Nr.)
306 Fabiů padlo v boji proti Vejským.

eremo, are, dvi, datumspalovati,
upalovati: (s ace.vztah.)vtrgo visa (est)
omnemornatum flamma cremari V bylo
viděti, že celá ozdoba (hlavy) hoří; spo
ia Iovi cremavit V spálil v obět Jovovi:
(básn. o ohni samém) čdgnis trabes cremat O
oheň stravuje.

Cremona, ae, f. město v hořejší Italii
při severním břehu Padu. Odt.adj. Úremo
něnsis, e kremonuský; obyv. ÚČremo
něnsés, tum, m. Kremonšti.

Cremonis iugum hřbet „Kremo“ (nej
spíše nyn. Afalý Bernhard).

č- vložené credo



Cremiitius

Cremiitius, římské jméno rodové; zvl.
A. Cremutius Cordus, dějepisec za doby
"Viberiovy, věhlasný svobodomyslnosti Ť.

Crčnaeus, ž, m. [zonvačoc, pramenný,
bydlící při prameni) jméno Kentaura Ó.

Uréně, čs, f. město v Aiolidě L.
Creo, are, dvi, tum [přib.e cre-sco)

1) a) tvořiti, ploditi, roditi: guěd
guid mortale creamur Ó co nás srnrtel
ných jest zplozováno, my všichni smrtelní
zrozencCi; part. perf. pass. CTeaťus .Zrozcnec,
zplozenec: Maia creatus O zrozenec, syn
Majin; Sulmone creati V zrození v Sul
moně, zrozenci sulmonští; vodis animosa
creatis O viz animosus; cibi nullo co
gente creati Ó pokrmy zplozené samy
sebou, samorostlé; b) metať. nova Ro
mae dignitas est creata L nová dů
stojnost byla uvedena v život, zřízena;
in urbe luxuries creatur Č rodí se hý
řivost; periculum c. C strojiti nebezpe
čenství; 2) voliti (na úřad), ustanovo
vati: (často též o úředníku volby řídícím) (Bru
tus) conlegam stbi comitůis centuriatis
creavit P. Valerium L zvolil, dal zvo
liti za svého soudruha (v úřadě).

Creon, ontis, m. [Koéeov] řecké jméno
mužské; 1) král korinthský, otec Kreusy,
choti lasonovy; 2) bratr Iokastin, jenž
ujal se vlády v Thebách, když oba sy
nové Oidipovi v souboji padli.

crěpída, ae, f. [z řeck.ace. 207787OGod
10n7tic) podešev, sandál, polobotka (řee
ká obuv).

crepidatus, a, um [crepida] obutý
v sandály.

crepido, čnis, f. (srov.1om7ríc) 1) zdě
ný základ, podstavec; 2) povýšená a
zděná hráze pobřežní, nábřeží: c. por
tis Ču přístavní hráz; magnae molis
(gen. gual.) crepidines Ču velmi vysoká
hráze (pobřežní), velmi vysoká nábřeží;
crepidine saxi V na (vyčnívajícím)okraji
skály.

crepito, úre, uvi (verb. fregu. — intens.
od crepo) opět a opět n. silně rachotiti,
praskati: crepitantia arma O chřestici,
řinčicí; aera crepitantia V kovy řin
čící; c. enses V že meče řinčí; flamma
crepitans V praskajicí; multa grandine
nimůdi culminibus crepitant V lijavce
(bouře) 8 prudkým krupobitím na stře
chách rachoti; duro crepitant sud vul
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nere malae V pod krutými rázy chrastt
čelisti; crepitans vocat auster in altum
V šumě pozývá jih na Širé moře; cre
pitans sguama Ó chřestící šupiny; cre
pitťans rostrum O klapající zobák; cre
pitabat brattea vento V chřestil lupi
nek větrem; rami crepitantes auro O
chřesticí zlatem; crepitantes lapilli O
bublající oblásky,

crepitus, s, m. [crepo) rachocení,
rachot, praskot, břinkot, lomoz: c.
armorum L řinkot zbraní; cum aeris
crepitu L za chřestotu, za zvuku cym
bálů; c. materiae flagrantis L praskot;
non tantě fulmine dissultant crepilůs
V po blesku tak hrozné rány, tak hrozný
třeskot nerachoti; c. denttum Č skřípání;
c. alarum I, třepot křídel.

crepo, dre, ut, — 1) intrans.klapati,
chřestiti, břinkati: crepuit ststrum O
chřestačka se ozvala, vydala ječivý zvuk;
crepat in mediis lauvus adusta focis V
praská; sinus crepantes V Šustici zá
hyby; acuto in murtce remi crepuere V
na ostrém útesu vesla praskla (zlomena);
2) trans. a) populus ter crepuit sonum
F třikrát zazvučel tleskotem, třikrát
hlučně zatleskal; b) metar.hlučně, hla
sitě mluviti o něčem,žvástati, křápati,
tlachati, pleskati (alad): inmunda c.
verba HHnečistá slova (nadávky) křápati;
vineta mera c. If pleskati (jen) o 8a
mých vinicích; si guiď Stertintus veri
crepat F káže-li cos pravdy (řečenos ásměš
kem); guis post vina pauperiem crepat
H žehrá na chudobu.

crepundia, rum, n. [erepo) řeh
tačka, hrkačka.

crepusculum, ž, 2. [zastar.creper, a,
um šerý) šero večerní, soumrak: čra
herent cum sera crepuscula noctem Ó
když pozdní soumrak přiváděl noc; (básn.)
šero, přítmí, temno: ter per opaca
crepuscula © stinným, temným šerem;
dubiae crepuscula lucis O přitmi po
chybného světla, avitavé přítmí.

Úrěs, viz 1. Creta.
Cresco, er'e, čvř, (bůsu.crétus) [arov.creo]

růsti; |) (o něčem, co dosud nebylo) růsti,
vyrůstati, vzcházeli; častopart. CTeLUS,
a, UM v platnosti adj. (s ab n. 8 abl.) pošlý,
zplozený, zrozený, syn, potomek něčí:
Aeneas T'roiano sangnine c. V; 2) (o ně
čem,co jest, příbývá-lího) růsti, vzrůstati:



Crota

ut cdivo (== 1% clivo) crevisse putes O
že bys myslil, že vyrostly na vrchu (na
svahu vrchu); ča caput crescit O roste
do hlavy, (víc a víc) mu roste hlava;
bucina in latum crescit O šíří se; cre
scentes anni O lěta vzrůstu, mladistvá
léta: — spec. vůsti (rostouc) mě
niti se v něco: dn vamos Úvacchta cre
scunt Ó ramena rostou ve větve, mění se
ve větve; 43) metať. (velikosti, počtem, si
lou) růsti, vrůstati, vzmáhati se,
rozmáhati se, přibývati, rozhojňovati
Be: crescens aestus V rostoucí příboj;
erescunt loca decrescentibus undis O
(pevné) půdy přirůstá, přibývá opadává
ním vod; (Atlas) crevit in inmensum O
vzrostl do nesmirna; crescit in ore cibus
O jidlo roste v ústech: annona crevtt
Cs cena obilí stoupla, ebili (dat.) přisko
čilo; crescit animus odvaha (srdnatost)
roste, vzmáhů se, někdo nabývá mysli;
vis crescit victis V; — spee. (politickou
mocí) vzrůsti, zmoci se, zmohutněti,
povzněsti se: tn tantas opesc. L do
spěti k takové moci; crescendt occasto
L přiležitost zmoci se, moc (vliv) po
vzněsti.

l. Úrěta, ae, n. Urětě, čs, f. (Aoňrn]
ostrov v moři Středozemním (nyn. Kan
dia n. Kriti). Od. a) Uvěs, Crétis, m.
Krelťaň; obyč.v plur. Cretes, um Kre
ťané, známi byli jako výborní lukostřelci;
adj. kretský; b) Uressa, ae, adj.f. kret
ská: Cressa ne careat pulchra dies nota
HHnepostrádejž krásný den kretské (t. j
bilé) značky (bílá barva znamená štěstí, radost).
Z bílé hlinky, z křídy (Creta) učinila prostonů
rodní etymologie ua základě stejného znění slov

„kretskou hlinku“; těž subst. IKrefanka; ©) Urt
tis, čclis,f. aaj. kretská; d) Uresius, a,
um kretský; e) Urětaeus, a, um kret
ský; f) Ureticus, a, om kretský; těž
čestné přijmení (). Čaecilia AMetella (kon

v něco,

sula r. 69 pr. Kr.); g) UÚretensis, e
kretský; obyv. Crětěnsčs, tum, m. Kre
ťane.

2 Creta, ae (se. terra) [cerno] prosetá
hlína: křída, bílá hlinka k líčení se
neb k pečetění: creta an cavbone no
tare II viz cavdo; (básn.) hlinitá prsť,
bahno: rapidus cretae Oaxes V bahno
unášejicí (jiné čtení certe).

Ureticus, a, um viz Crěta f).
Urětis, idis, f. viz Crěta c).
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eretosus, a, um [2.
vatý.

cretula. ae, f. (subst.demin.od 2, creta,
bílá hlinka pečetní; meton.pečeť (z bilů
hlinky).

CPOLUS, a, UM viz CTesco.
Ureiisa, ae, f. | Kočovaa fem.ke slovu

K očwv) jméno ženské; 1) manželka Aene
ova V; 2) dcera korinthského krále Kre
onta, choť Iasonova /ď; 38)přístav v Boio
ti L.

crihrum, ž, n
řešeto.

Crimen, dnis, n. [srov. cer-no, x0ÍvW|
vl. to, oč jde při rozhodování; 1) subiek
vně a) obvinění, nařknutí, žaloba,
obžaloba (alcis vel z něčeho) crimine algm
accusare viniti někoho ze zločinu; c. tanti
maleficii C obvinění z tak hrozného zlo
činu; c. amůitus C žaloba pro nezákonné
ucházení se o úřad; c. matestatis C ža
loba pro uražení svrchovanosti (císařské);
(praegn.) distribuere causam in crčmen
(= in criminis refutationem) na vyvrá
cení obžaloby (obvinění); c. tnvidiae (zen.
subj.) WWobvinění vzešlé ze závisti; c.
meum, tuumatd. (subj.) mé obvinění, (obj.)
žaloba proti mně; locus est in crtmine O
místo jest viněno (z toho), svalují vinu
na misto; falsaegue patres in crtmine
caedis (se. erant) O na kmetech tkvěla
vina nepravévraždy; b) výčitka, výt
ka: c. arrogantiae Ús; criminí dare
alei algd za vinu dávati, vykládati za
zločin; res criminí est C věc jest vy
kládána za zločin; tanto crimine dí
gnus V hoden takové výčitky (zbabělosti) ;
ferro c. refellam V mečem vyvrátím vý
čitkn, hanbu (z porážky); mostro cum
crtmine O k naší hanbě; to, na
čem lpí výtka viny, příčina, záminka:
sere crtmina belli V zasej příčiny k válce;
2) (objektivně)vina, úhona, přečin, zlo
čin: sine crimine vitam degere V bez
úhony, bez viny, bezůhonně; essemus mi
seri stne crtmtne O bez hanby; (attrib.)
sine cvtmine coniunx Ó nevinná; crt
mina discat V vyzvidá, vyšetřuje zlo
činy; crčmine ad uno disce omnes V
z jednoho zločinu (šibalství) poznej všec
ky; reus criminis L obviněný ze zločinu,
vinnik; est aliguid c. abesse malis O
vědomí viny; meton.(osoby stižené vinou,
věci zobrazující přečin): se clamat c. ma

creta) křído

[cerno prosévati) sito,

=- Bpi6e.



criminatio

lorum V sebe nazývá příčinou pohrom,
stgnat sua crimina gemmáaO pečeti list
obsahujicí zločin.

crimninatio, onis, f. [criminor| na
řknuti, obviňování; (s příhanou)aso
čování, pomluva.

criminator, črčs, m. [crčminor] 080
čovatel, pomluvač, utrhač.

criminor, dri, atus sum a) nařknouti,
žalovati, viniti, obviňovati, osočovati
někoho (alam apud alam); b) Viniti něco. NA
jikati, stěžovati Sl nanéco,vytýkati
(alad; s auod; s ace.c. inf.): Agrippinae ami
cittam in eo c. T přátelství 8 Agrippi
nou při něm viniti, vytýkati mu přátelství
s Agrippinou.

CKiMÍNOSÉ,adv. [criminosus] pomlou
vačně, utrhačně, hanlivě, sočivé.

Criminosus, a, um [crimen] pomlou
vačný, Ssočivý, nevraživý: crtminost
tamůi H potupné básně (iambické).

Urimise, és, f. město v Lukanii.
Crinuissus n. Úrimisus, z, m. říčka

na jihozáp. pobřeží sicilském
eriualis, e [crčnis] 1) vlasový: crt

nales vittae O stuhy, vínky ve vlasech;
aurum crinale V zlatů ozdoba (jehlice)
do vlasů; subst. crinále, ts, n. (zlatý)
vínek, ozdoba (do vlasů); 2) metať.vla
sům podobný, vlásovitý: crinale cov
pušs O (o těle polypa).

CrIuÍS, čs, M. (m.Šeris-nás; příb.scrt s-ta]
chvějící se, vlající; 1) vla8 zvl. na hlavě;
(sing. též ve výzIl. souborném) nigro crine de
corus IT; crinem barbamague promittere
L nechati si růsti vlas i vous; 2) metat.
ohon vlasatice.

Urinissus (Crinisus), 1 viz Urimissus.
Crinitus, a, um. [crinis| vlasatý,

dlouhovlasý,dlouhokadeřný: 08scrt
nitum anduibus C obličej zdobený ha
dími vlasy; metať.galea tuba crinita V
přilba s vlajicím chocholem; crtnita stella
C vlasatice (z014%Ts).

Crispinus, č, m. nudný mravokárce
stoický JH.

CITISPO,are [crispus] uváděti ve chvěj
ný pohyb, mávaje pohybovati, mů vati,
potřásati něčim(alad); o vodě čeřiti.

I. crispus, a, um vlnitě se chvějici;
kučeravý, kudrnatý, kadeřavý.

2. Úrispus, č, m. (srov.Kučera, Kudr
náč) římské přijmení.
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crista, ae, f. [srov.crinis| a) hře
ben, chocholka (na hlavě zviřat); bh)cho
chol (na přilbě).

cristatus. a, um |crista) a) hřebe
natý, chocholatý: vigil ales cristatí
oris O s hřebinkem na hlavě (= kohou);
b) opatřený chocholem, mající chochol:
cristatae galeae erant L přilbice měly
chochol; c. Ac/illes V chocholný.

Crithótě, čs,f. město thrácké ve vých.
Chersonesu W.

Uritias, ae, m. |Kortices| náčelník t. zv.
třiceti tyrami v Athenách (r. 404 př. Kr.,
znám byl jako básník, řečník a státník.

criticus, z, m. [zort0c| posuzo
vatel, kritik; gramatik, filolog,učenec.

Urito, čnis, m. [Koiror) žák a při
tel Sokratův.

Critobulns, ž, m. |KorróBovžoz řecké
jméno mnžské: 1 žik Sokratův ČC; 2)
lékař Alexandra Velikého Cu.

Critoláus, 7, [KorróAaos) řecké
jméno mužské; I) peripatetický filosof,
jenž Jako člen vyslanectva athenského
přišel s Karneadem a Diogenem do Říma
(r. 155 př. Kr.); 2) vojevůdce spolku
achajského C.

Crocalčě, čs, f. [x00x44n oblůskový
břeh) významné jméno nymfy Ó

Cvoceus, a, um [crocus) šafránový;
žlutavý (jako šafrán).

crocodilus, č, m
kodil, ostrovid.

crocota, ae, f. (se. vestis) [crocus)
šafránové nádherné roucho ženské.

CTOCUS, 7, m. a CTOCUM, č, nN.

40] 1) šafrán; 2) meton.4) šafrán,šafrůnová barva; b) voda,vočav
ka šafránová, již zvláště bylo pokro
pováno římské Jeviště: crocum peram
bulat fabula FI vi. kn8 divadelní krůči
šafránem, hraje se na jevišti dýšícím vůní
šafránovou.

Urocus, z, m. mladík, jenž proměněn
byl v šafránový keř Ó.

Uroesus, ž, m. [Koočooc) král lydský
pověstný bohatstvím (ok. r. 550 př. Kr.).
Odt. jako jméno obecné == Nroesus, (ohrom
ný) boháč.

Uromyon, čnis, f. [zoduvov cibule)
(vl. cibulová zahrada) město na Isthmu
při saronském zálivu: colonus arat Čro
myona O nivy kromyonské.

[x00>:00erAoc) kro

[x00



Croto

Croto, onis, m. [IKoórorv]Kroton,
město na vých. pobřeží Bruttia (nyn. Cro
tone). Odt. a) subst.Úrotoniates, ae, m.
Krotoňan; W) adj. Crotoniensis, e
kKrotonský.

cruciámentum, 7, n.
čení, trápení,trýzeň.
« cruciatus, %s, m. [erucio] vl. ki'ižo
vání; mučení, muka, trápení, útrapa,
trýzeň. summum in cruciatum venire
Cs propadnouti nejhorším mukám; (x
cruciatum dare Č dáti na mučidla.

crucio, are, dvi, aťum [crux] vi. kři
žovati; 1) mučiti, trápiti, trýzniti: cru
ciatus est a Carthaginčensibus Iegulus
C byl umučen; 2) (duševně) mučiti, trá
piti: animis cruciamur C trápime se
v mysli.

crudělis, e [cruďus] 1) surový, krutý,
ukrutný, krvelačný, bezcitný, ne
milosrdný, nelidský; 2) metať.krutý,
hrozný, děsný: c. vita V. strastiplný,
bidný.

evůdělitás, čtis. f. [crudelis] suro
vost, krutost, ukrutnost, krvelačnost,
ukrutenství, nemilosrdnost.

crudeliter, adv. [crudelis] krutě,ukrutně,nelítostně:ecguis| crudelius
amatit? O zda kdo strastněji miloval,
trápila-li vic koho láska.

cruděsco, ere, —, — [crudus) stůvati
se surovějším; metať.stávati se prud
čím, rozjitřovati se: crudescit pungna V
boj se rozjitřuje, zuří prudčeji; seďiltio
crudeseait I vzpoura jitří se, roste (opak
fatiscit).

criiditás, tis, f. [crudus] syrovost
v žaludku; zlé zažívání, nezáživnost,
zkažený žaludek.,

crudus, a, um [srov, cruor, cruen
tus) 1) (ještě) krvácející, krvavý: vul
nera cruda Ó; = spec. (o jidle) SYTOVÝ,
nevařený (opak coctus); (o cihlách) ne
pálený; 2) metaf.L) syrový, nevv
dělaný: cortice crudo (abl.aual.) hasta
V oštěp s korou. syrovou; c. pero
V syrová škorně (z nevydělané kůže);b)nezralý,nedospělý,| předčasný:

poma cruda Č (opakmaťura, cocta); c.
servittum I (ještě přiliš) čerstvé otroc
tví; c) čerstvý, jadrný, statný: cruda
viridisgne senectus VI čerstvé (křepké,
jaré, statné) a svěží stáří (srov. Hom.G)40
véowv statný stařec); d) mající syrový.

[cructo)| mu
319 erůstunt

zkažený žalndek: (Itoscius)crudio»
fuit ČC měl poněkud zkažený žaludek;
e) surový, necitelný, krutý: crudi
Getae O sveřepí; c. ensis V vražedný
meč; c. caestus V kruté řemení zápasní
(kterým se zasazují kruté, krvavé rány).

cruento, re, avi, tum [cruentus]
1) zkrváceti, krví potřisniti, zbrotiti;
2) metar.potřisniti, poskvrniti: deos
caede principis Ť' zneuctiti; — haec cru
entat oratio ČC tato má řeč rve (tě) do
krve.

cruentus, a, um [cruor] 1) krvavý,
zkrvácený, zkrvavený, krví potřísněný:
gaudet Bellona cruentis (abl. neutr.plur.)
H má radost z činů krvavých, z krve
proliti; a) krvutný, červený (jako
krev): cruenta myrta V (o myrtovýchplo
dech); (obr.) doluere cruento dente laces
siti H zubem jizlivosti do krvava zra
něni; b) krvelačný, krvežíznivý: Mars
c. H; c. tra H; cvuentae epistulae T.

cruměna, ae, f. 1) měšec na pe
nize (nošený obyčejně kolem krku):
2) metou.pokladna, penize.

CTuor, čr'8, m. [srov.č. krev, xočac —
maso) I) krev (z rány tryskající n.
ssedlá, stydlá): stccabat veste cruorec V
proudy krve (stále nově z rány tryska
jici); crassem cruorem ore etectare V
ssedlou, sraženou krev chrliti z úst; arma
uncta cruoridus I zbraň potřisněná(čas
to) krví; 72)meton. krveprolití, vražda:
lupus cupidus cruoris Ó krvelačný; se
cruově parare Ó chystati se k vraždě;
adde cruovem stultittae FH stupňuj po
šetilost krvavým činem.

cruppellarii, rum, m. [keltskéslovo)
šŠermiři, odění v brnění (u laednů) Z.

crus, Us, ». holeň, hnát, noha:
crus femurgue Č holen a stehno; erura
suffringere Č zpřerážeti hnátv; —též metať.

crusta, ae, f „ (srov. CTUOT, £0Ú-03
mráz) vl. to, co sražením ztnhlo; 1) kůra,
skořápka, tuhý povlak, škraloup: con
crescunt in. Jiumine crustae V tuhnou
(ledové) povlaky, kůry; 2) kovové oblo
žení, kovový povlak, pás na nádo
bách, vyzdobený polovypuklou prací.

crůstuhun, 7, 2. [subst.demin.od crus
tum] cukrovinka, cukrlátko, pamlsek.

crustum, č, n. srov, crusta| jemné
pečivo mající knrku, pamlsek: ordis
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fatalis crustt V kruh osudného koláče,
kulatý koláč, k němuž se pejila sudba.

Crustumeria, ae, f. n. Crustume
rium, 17,n. starobylé město Sabinů v La
tiu. Odt.adj.Crustuminus, a, um krus
tuminský; (subst.) tn. Crustuminum L
do Krustuminska; obyv.Crustumi?ně,
orum, m. IKrusturninšti. Poněvadžtvary Crus
tumeria, Crustumerlum, Crustuminus nehodily se do

hexametru,utvořilVergiliusÚrustumeri, o7um
(jméno národa misto jména města) a adj. Crus
tumius, a, um.

Crux, Crucis, F. [odt. něm. Kreuz, čes.
kříž) 1) (abstr.) mučení: mulfas cruceseffugereC;| metať.trýzen,trá
pení, kříž, neštěstí: guae c. et potesl
satis supplicii adferre C; 2) (konkr.)
(dřevěné) mučidlo, obyč.kříž (podobyĎ:
tn crucem agere, in crucem tolleve, cruci
suffigere, cruce adficere; cruci affigere
přibiti na kříž, ukřižovatij meton. kříž,
ukřižování: alct crucem měnarí C;
proposita cruce aut saxo C ježto (na
to) bylo ustanoveno ukřižování neb svr
žení se skály (Tarpejské); adť in ma
lam crucem! Č jdi k čertu, k šipku.

crystallus, 2,f. [xoúoTa4Aockrystal)
led; metať.křišťál Čtu.

Ctesiphon, ončis, [Krnaipdv] 1) m.
Atheňan; přítel Demosthena, jejž tento
bájil v řeči „O věnci“ proti Aischinovi C;
2) f. hlavní město parthské říše nad ře
kou Tigridem T.

cubicularis, e [cudiculum] náležející
do ložnice, (jsoucí) v ložnici: c. lectus C
postel.

cubiculirius, Z, m. (se.servus) sluha
ložniční,komorník.

cubiculum, č, n. [cubo] a) ložnice;
b) pokoj, komnata.

cubile, US, n. [cudo] (básn. často plur. m.
sing.) 1) lože, lůžko, (u zvířat) lože,
hnízdo, pelech, brloh: flespertum c. fí
hesperské lůžko (t. j. západ, kde dle mí
nění starých slunce po denní pouti od
počivá); = spec. lože manželské; meton.
sňatek: sperata cubiliu O; synekd.lož
nice: čněre cubile Cs 2) metar.sídlo:
avaritiae cubilia C.

cubital, alis, n. [vl.neutr.adj. cuditale;
cudbitum1)) polštář(tk) pod lokty JI.

cubitális, e [cuditum 2)] loketní,
(na' loket dlouhý.

0 eulina

cubito, dre, vi [verb.fregu.od cudo)
lehati, lehávati; -= (bez význ. freau.) | e
žeti T.

cubitum, ž, n. [cudo] 1) loket (část
ruky): c. pressum F opřený loket; 2)
meton.loket (mira).

cubo, re, duř, ditum (odpočivajíc)
ležeti: (obr.) Anchisae molliter ossa
cudbent V nechť odpočívají; =—spec. €)
ležeti (ve spánku), spáti; B) ležeti při
stole, jisti, hodovati: čile cuduns agit
laetum convivam IL ona hodujíc hrá si
na veselého hosta (o myši, která si vedejako
člověk);v) ležeti (nemocen): Aaec cu
bat, illa valet O; trans Tiberim cu
bat HH;(o místě) býti sklonitý, skláněti
se, svažovati se: Ustica cudans fí.

cubus, i, m. [xúBoc]kostka.
cucůlus, d, Mm. [jméno pochodí od jejího

zvuku] kukačka; metaf. (výsměchlenivým
vinařům, kteří ořezitvali příliš pozdě z jara révy):

viator compellans voce cuculum JH po
cestný volaje naň posměšně „kuku“.

cucumis, eris, m. okurka, meloun.
Cugerni, orum, m. Kugernové, ger

mánský národ, usedlý na levém břehu
Rýna mezi Ubii a Batavy T.

cuiás, cuiatis, m. [cutus] jaký kra
jan, odkud rodilý.

cnicui-modi (gen.od guisguts a modus;
náležitý tvar cutuscutusmodi nebyl utvořen
z příčiny libozvuku| jakéhokolivěk druhu,
jakýkoliv: c. es, T. Rosci Č ať již
Jsi jakýkoli, "Dite Roscie.

CuÍus, a, um |vys. cHidns, vl. adjektivné
užitýgen.od gu, srev. je0řoc| čí, «) (< plat
nosti tázací): dec milu, IDamoeta, cutum
pecns? V; B)(v platnosti relativné):18, cutum
periculum C.

CU1US-MOGI neb lépe odděleněCulus modi
[guts a moďus) jakého druhu, jaký.

Cuiusgue-n10di neb lépeodděleně CuiuS
oue modi [guisguis a moďus]) každého
druhu,všeliký.

culcita, ae, f. poduška,polštář.
cůleus, ob. Culleus, č, m. [xo4deóc,

homer.xovÁ€0c])kožený měch, vak, pvtel,
zejm. k chování tekutých věcí; retaf. Šou
rek Č.

Culex, čcis, m. komár.
culillus, 7, m. viz culullus.
culina, ae, f. 1) kuchyně: 2) meton.

strava, jídlo, pohoštění: praedere
culinam ff hostiti.



culleus

culleus, viz culeus.
culmen, tmis, n. [srov. columen, co

lumna; souvisis cello čněti | nejvyšší
bod čnějícího předmětu; vrchol, témě; =
spec. «) c. hominis L nejvýše čnějící
část lidského těla, témě; B) perducere
ad culmen opus L vyvésti stavbu k hře
benu; c. čecti V hřeben střechy; conges
tum caespite c. V střecha z drnu zdě
laná; ffammae culmina pergue hominum
volvuntur pergue deorum V plamenyvali
se po střechách obydli lidských i chrámů;
(obr.) ručť alta a culmine Troia V řítí
se 8 vrchu (t j. vyvracována jest z ko
řen, ze základů; srov. Hom.ETO TěaG
xat' čxonc "IAwoc aimerv1); 2) metaf.
vrchol: c. fortunae L; II (= culmus)
stéblo: c. fabue Ó.

culmus, %, m. [srov.calamus, čes.slá
ma] 1) stéblo: c. geniculatus C stéblo
uzlovaté, kolenkovaté; gravidis procum
bit c. aristis V; Čerialis merges culmi V
snop Cereřina stébla, Cereřiných klasů;
2) sláma; slaměná, došková stře
cha: Romuleo horrebat vregia culmo V.

culpa, ae, f. provinění, provina,
vina, poklesek, hřích: c. abest L nenl
viny; adest a culpa Č není (tim) vine.n;
ts est in culpa CL jest jeho vina, jest
vinen; id culpae suae tribuebant ČC to
sobě za viuu dávali, z toho dávali si
vinu, kladli na vlastní vrub; laudem
culpae dare Č chvalnou vlastnost klásti
za vinu; perparvam amicitiae culpam
relinguebas C pranepatrnou vinu záleže
jící v opomenutí (v zanedbání) přátelské
povinnosti; 8t mora pro culpa est Ó
je-li prodlení vinou; culpam exsolvere Ť
spláceti vinu; nec sum facturus vitio
culpave minorem (sec.rem) JH aniž ho
dlám zmenšiti majetek utrácením neb za
nedbáváním (hospodářství).

culpátus, a, um [vl.part. perf. pass. od
culpo| vinou stižený, provinilý: ©.
Paris V.

culpo, dre, dví, datum [culpa] vi
niti, haněti, nechváliti, sváděti (svalo
vati) vinu na někoho(alam): arbore aguas
culpante F an strom svádí vinu na li
javce.

Ccultě,adv.[cultus] úpravně; ozdobně,
vybraně: c. logut Ó.

cultellus, 1, m. [subst,demin.od culter)
nožík, nožiček.
Latinsko-český slovník,
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culter, rt, m. nůž: c. tonsorius C
holičský nůž, nůžky na stříhání (vousů);
(přisi.)me sub cultro linguit H mne zů
staví jod nožem (jako obět), t. j. v rukou
člověka dotěrného, v tísni, na holičkách,

culti0, onis, f. [colo] pěstění, vzdě
lávání: agri c. C vzdělávání pole, rol
nictví, hospodářství.

cuHor, óris, m. [colo] pěstitel, vz dě
lavatel (zvl. polí): ager cultorem dest
derat Ú; — spec. «) vzdělavatel rolí, rol
ník: pecora cultoresgue in agris erant
S; B) obyvatel: c. aguarum O; fre
guens cultoribus populus L národ s čet
ným obyvatelstvem, kraj četně zalidněný;
v) milovník, ctitel: veritatis c. C;
pavcus deorum c. I vlažný ctitel bohů;
c. aegut O ctitel práva.

Cultrix, žces,f. [cultor] pěstitelka,
vzdělavatelka; = spec.obyvatelka; ne
morum c., Latontia vírgo V; c. Cybe
lae V obyvatelka vrchu Kybelina.

cultura, ae, f. [colo) 1) pěstění,
vzdělávání: agri c. deseritur C pole
se neobdělávají; — spec. vzdělávání polí,
rolnictvií, hospodářství necc.pla
cet longior annua IH; %2)metaf. a) pěs
tění, vzdělávání, zušlechtění: cultu
rae commodare aurem H; b) ctění:
c. potentis amici IT dvoření se mocnému
příteli.

1. cultus, a, um [vl. part. perf. pa68.od
colo) 1) a) vypěstěný, vzdělaný: ad
cudtiora loca perventum est Ču do kra
jiny více vzdělané; subst. Culta, črum,
n. vzdělaná pole, vzdělaný kraj, nivy:
pinguia culta V žirné nivy; b) upra
vený, úpravný, nastrojený, vyšno
řený, ozdobený: (multer) culta venit O;
2) metaf.(na duchu) vzdělaný, zušlech
těný.

2. cultus, čs, m. [colo) pěstění; 1)
pěstování, vzdělávání (půdy): regt
ones omni cultu vacantes Č prosté všeho
vzdělání; zcela nevzdělané; aratores cultu
agrorum defessi C; omnia vasta et sine
učlo humani cultiis vestigio Ču bez veš
keré stopy lidské práce; meton. to, Co
vzděláváním(půdy) jest vypěstěno, osení,
plodiny: omnes cultus Čereris tnterisse
C; kraj (lidmi) vzdělávaný: (ea) hu
mano cultu haud disparia sunt Ču;
2) opatrování, hledění,ošetřování,
péče: c. et curatio corporis Čj guť c.

ol



culullus

habendo sit pecovt V jaké péče jest třeba
k chovu dobytka; 3) meraf. a) pěstění,
vzdělání (ducha),ušlechtění: anim:
c. ČC; magnae fortunae c. L vzdělání
přiměřené vysokému postavení; b) (pěs
tění osoby) uctívání, úcta, pocta: c.
divínus L úcta k bohům; c. sacrorum L
bohoslužba; ©)vzdělávání, úprava celého
vnějšího života směřující k okrášlení a
pohodli, zevnějšek: forma věrt mise
randa cultu V postava člověka v žalost
ném zevnějšku; filtorum multus c. pu
eritiae S bohaté zařízení, bohatá výprava,
celý dvůr králevicův; a) pěstění těla
vzhledem k zevnější úpravě, úprava
(oděvu), kroj, oděv, oblek (úpravný):
agrestis c. T selský oděv; uť guibus
nidlus per commercia c. T ježto se jim
nedostává obchodem úpravných obleků,
úpravnéhooděvu; protinus induitur fa
ciem cultumgue Dianae O oděv, kroj;
regales cultůs H nádhera královská;
nulla cultůs tactatio T' žádné vychlon
bání se ozdobami, žádné okázalosti ve
kroji; cultiis dotales T' šperky věnné;
non his instrui cultiis suos T' že tímto
darem se neupravují (nedopiňuji) její
šperky; B) pěstění, zušlechtění, vzdělání
života, úprava života, způsob života,
živobytí: cotidianus c. atgue victus Ú
každodenní (obvyklý) způsob života a
strava; gens dura atgue aspera cultu V
plémě lidí, lidé tvrdí (suroví) a drsného
způsobu života; feri cultůs hominum H
divoké (surové) mravy lidí; guis egue
mos negue c. erat V jimž nebylo ani
mravu, ani zušlechtěného života; ew
eodem cultu guo liberos habuit S dal
jej vychovati s touž péčí (stejně) jako
své dítky; kumili cultu educare T vy
chovávati v (nízkém) jednoduchém způ
sobu života, v prostotě; == spec.nádhorný,
hýřivý život, rozmařilost, rozkošnic
tví, přepych: c. eť desidia tmpera
toris T; c. mator censu H přepych
větší nad jmění, život nádhernější nad
jmění.

culullus (culiďus), Z, m. pohár, po
kál.

cůlus, 7, m. zadnice.
1. cum (zast. com) předl. s abl. (K abl.

zájmen osobních a osobně reflex. C2% vždy se při

věšuje, k abl. zájm. vztaž. zpravidla; na př. Ne
cum, duocum atd.) I 1) (0 doprovázení,spolu
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bytí, společenství, styku přátelském 1 nepřátelském)
s(e): semper ille antea cum uxore, tu
stne ea C; secum vivere žíti pro sebe;
venenum secum habuit N měl při sobě;
c. antmo (SU0)n. secum reputare uvažo
vati u sebe; c. algo pugnare bojovati
8 někým, proti někomu; ale ad versus
regem bellum gessit cum Aegyptiis N
proti králi vedl válku (ve spolku) s Aegyp
fany; alia omnia sibi cum conlega ra
tus S vše ostatní pokládaje za společný
se soudruhem úkol; (cum s abl. v platnosti
přivlastkové)dapes c. sanguine O (— san
gutneae) krvavý kvas; effigies nullo c.
corpore Ó netělesný; sumptus effust
c. probro atgue dedecore C mrhavost
hanebná a potupná; -—$pec, U) (v platnosti
přiřaďovací)cum (— et): a, I neb jiné obraty:
bracchia cum torvo vultu O rámě a (i)
líce zamračené; Penthea terrebit cum
totis advena Thebis? O (— Fenthea et
totas Thebas); Remis cum spe studium
accessit Cs vedle naděje přibylo i chuti;
cum religuis causis haec gnogue vatio
C mimo ostatní příčiny; erant hominum
mila circiter VI cum servis liberisgue
Cs is otroky a dětmi, počítajíc (zahrnu
jic) v to...; B) (při jméně vůdcověčasto)
—=za vedení, za velení, pod: legio,
guae cum Cicerone hiemabat Cs; 2) (na
označení, čím kdo jest opatřen) s(e), r(e): s6
dere c. pallio C seděti v plášti; stabant
c. vestibus atris O v černých (smuteč
ních) šatech ; esse c. tmperto míti vrchní
velitelství; esse c. telo býti ozbrojen;
II (o čase; vyjadřuje současnost něčeho s něčím):
s(e); zároveň 8; hned 8 (někdysesíleno
příslovcipariter, stmul): exiit c. nunttio
Crassus Čs hned s poslem; c. prima
luce C s úsvitem, na úsvitě; c. die O;
ITI (o způsobu)c. věrtuče vivere ctnostně;
c. cura pečlivě; bona pace v míru
a dobrotě; a) (na označení současných okol
nosti děj provázejících):; s(e), za, Nne bez:
multis c. lacrimis amplecti Čs; c. si
lentio auďiti sunt L mlčky; magnis c.
portoriis Čs ne bez velikých cel; nulla
c. fine O bez konce, nekonečně; b) (na
označení (současného) stavu, jenž vyplývá z děje)
s(e), na, k(u): Athenas magna c. offen
stone civium veďiit N na veliké pohor
šení, k velké nevoli; c. tua peste ac
pernicie proficiscere ad bellum Č ke
své zhoubě a zkáze; c) (na označeníomození
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n. podmínky): 6%omnia c. pretio honesta
videntur S vše s výdělkem spojené, při
čem je výdělek, jen když kyne z toho
výdělek; cum eo, uť (me)... s tou pod
mínkou, aby (aby ne)...

2. cum (zastar. guom) spojka; | a indi
kativem; 1) Cum vere temporale (čistě ča
sové) (== guo tempore) když; 2) cum
inversum (8 ind. perf. n. praes. hist.) když
(tu), a již, a tu. Při událostechnáhle nasta
lých poměr věty hlavní a vedlejší býv: zvrá
cen. Věta 8 CU7Rjest sice vedlejší, ale obsahuje

myšlénku hlavní; 3) cum iterativum (opě
tovaci) když, kdykoli(v) V latiněpoklas
sické též 8 konj.: cum in tus duci debito
rem vidissent, undigue convoladant L;
mírae voluptates, cum vacaret T kdy
koli mělpokdy; nusguam cunctadundus,
nisi cum tn senatu loguevetur T; 4) cum
identicum, eoincidena: Lim, když. .tim,že.| VětasCUMshodujesečasemiobsa
hems větouhlavní: Cumtacent, clamunt C;
guae cum taces, nulla esse concedis C
tim, že mlčíš ..; IT s konjuktivem; 1) cum
historicum, narrativum KdyŽ (s konj. imperf.
n. plusguamperf.); 2) Cum causale (příčinné)
když, poněvadž, ježto (s konj.dlesou
slednosti časů); 3) cum concessivum (připouš
těcí) ač, ačkoli, jakkoli (s konj.dle
souslednosti časů); 4) příbuzné 8 předchozím jest
cum adversativum (odporovací)kdežto,
an (ana, ano) s konj. dle souslednosti časů; =
Cum ve zvláštních spojeních a) Cum — tum
(marime, imprimis) jak — tak (nej
více, zvláště); b) cum prhnum jak
mile; ©) cum praesertim (praesertim
cum) zvláště když; d) cum maximě
(srov. VůvVvE uaAworTa) vl. jak kdy nej
více, přezvláštně, více než (kdy) jindy,
právě nyní (nejvíce), (ob)zvláště nyní:
tum n. tunc cum maďime [= eo (illo)
maxťme tempore) právě, nejvice tehdy.

Cumae, drum, f. prastará osada řecká
(Kymy aiolské a Chalkidy eubojské) na
pobřeží kampanském. Na blízku byla sluj
věštkyně Sibylly. odt. adj. a) Ciimaeus,
a, um kumský: Čumaeos in annos
pivant O nechť se dožijí let kumských,
t.j. Sibylliných, nechť se dožijí vy8o
kého stáří; b) Ciimánus, a, um kum
ský; obyv.Cumani, orum, m. Kumští.

cumba, ae, [xúuSr] člun, ko
cábka.

329 cumulus

cumera, ae, f. truhla, truhlice (hlí
něná neb z prdutí) zvl. obilní, koš.

cuminum, %,n. [xúuwvov] kmín.
cumýue (cungue) [spojka cum a gUe,

srov.udigue, undigue, utigue) I.kdykoli,

po každé, věhyeky: mthi c. salve ritevocantě JH; 2. přiklání-li se k relativům, ze
všeobecňuje jejich emysl -koli, kolivěk. Nej
častěji tvoří s relat. jedno slovo, na př. gui
cumgue.

cumulatě, adv. [cumulatus| vrcho
vatě, vrchovatou měrou.

cumulatus, a, um [vl part. perf. pass.od
cumulo) nahromaděný; 1) vrchovatý:
uti mensura cumulatiore Č měřitivrcho
vatější měrou; 2) vrchovatý, zvětšený,
zveličený; dovršený: cumulataenova
virtute laudes L oslava zvýšená, zveli
čená novou zásluhou; (gratiam) cumu
latam (praed.)morte remittam V přízeň
vrchovatě (mu) splatím svou smrti.

cunulo, čre, dvi, datum [cumulus]
1) vršiti, hromaditi (nahromaditi), ku
piti: arma in ingentem acervum L;
metaf.opes c. Ču nahromaditi statky; in
eam honores cumuladantur T byla za
hrnována poctami; prodra in legatum
c. T kydati hanu na legáta; 2) zasy
pati, přeplniti, naplniti, zanésti, za
hrnouti někoho n. něco něčím (alam n. algd
algare): cumulatae corporibus fossae T
přikopy naplněné mrtvolami; c. altarta
donis V dary přeplniti oltáře; metaf. c.
algm muneridbus V dary obsypati, za
hrnouti; honoribus cumulatus T obsy
pán, zahrnut důstojnostmi; cumulari ma
imo gaudio Č býti naplněn svrchovanou
radostí; 3) metaf.a) zvyšovati, zveličo
vati, zvětšovati, množitij v pass.růsti,
přibývati: alio scelere hoc scelus cumu
vasti C jiným (ještě) zločinem dovršil jsi
tento zločin; aes altenum cumulatum usu
ris L dluhy vzrostlé úroky; b) dovr
šiti, přivésti k dokonalosti: dbonumcu
mulatur ex integritate corporis C do
vršuje se bezvadností těla; cumulata
erant officca vitae C byly dovršeny,
plně vykonány.

Cumulus, č, m. 1) homole, kupa,
hromada: cumulos armorum coacer
vare L; (básn.)kopec, hora, spousta
(vody): tnseguitur cumulo (abl. mod.)
praeruptus aguae mons V valí se (proti
lodi) mocným (pííjvalem strmá hora vlny

al*
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(vody), t.j. vlna jako hora vysoká; (am
ns) fertur in arva cumulo V valí se
na nivy spoustou, valem vod; (obr.) c.
legum L směsice zákonů; 2) metat. vrch
uččeho,dovršení, přemíra; koruna: uť
ad illam praedam damnatio Sex. Ros
cti velut c. accedat C aby odsouzení
Sex. Roscia takořka korunovalo onu ko
řist.

cůnabula, orum, n. [srov.xolin lože)
1) kolébka; (o včelách)sese in c. con
dent V vletí doůlu; 2) metar.kolébka,
původní domov, rodiště: c. gentis V.

cunae, drum, [srov. cunabula] 1)
kolébka; (básn.)hčrundo sud trabibus
cunas facit O stavi si hnízdo, hnizdí;
2) meton.kolébka, nejůtlejší mládi (věk):
cunarum labor mearum O má práce
(když jsem byl ještě) v kolébce; prťmis
cunis (abl. temp.) O v nejůtlejším věku.

cůinctabundus, a, um [cunctor] plný
váhavosti,váhavý,plný rozpačitosti,
rozpačitý, ostýchavý.

cunctans, antis, adj. [vl. part. praes. od
cunctor) 1) váhající, váhavý, otálivý,
zdlouhavý; 2) metať.tuhý, nepovolný:
glaebae cunctantes V.

ciinctanter, adv.[cunctans] váhavě,
otálivě, ostýchavě: haud c. cotem dis
cidit L bez váhání, neváhaje, bez otiů
lení.

cunctatio, onts, f. [cunctor] váhání,
válavost, otálení, ostýchání se, ostych,
rozpak: (s gen. gerundia) 608 mator c.
tenebat invadendi L více otáleli napad
nouti.

cunctátor, oris, m. [cunctor] a) (s pří
hanou)vahatel, váhavec, loudal; zvl.
přezdívka A. Fabia Maxima, rozvážného
vojevůdce římského proti Hannibalovi
(„Louda“); b) (v dobrémsm.) c. natura
et cut cauta consilta cum raťione pla
cerent T povahou rozvážný.

cunctor, dri, aťus sum 1) (v pohybu)
váhati, otáletis meškati,prodlévati:
unus homo nobis cunetando restitnit
rem u ČCEnnius (rozvážným) váháním,
rozvahou; ceaclatur amnis V proud řeky
staví se; (aper) cunctatur pavtes in
omnes V zarazí a obrací se na všecky
strany; = spec.zdráhati se, vzpirati se:
cunctantem vi abstrahere L; 2) (v činu)
váhati, rozmýšleti se, rozpakovati
se, býti na rozpacích, kolisati: cunctans

Ja cupiditas

super tanta re T rozmýšleje se při věci
tak důležité; = (v pass. významu od zasta
aktiva Cunclo): nec cunctatum (ec. est)
apud latera T křídla se dlouho nedr
žela, byla ihned poražena.

cunctus, a, um [snadz *con-citus od
cčeo)pův.svolaný, shromážděný; veškerý
(veškeren), všec ek, celý; obyč.v plur.
všichni, vesměs; subst.neutr.plur.cůncta,
orum celek, veškerenstvo: c. terrarum H
celý svět; c. camporum T celý kraj;
c. scelerum T všechny zločiny.

cuneátim, adv.[cuneus] klinovitě,
do klínu, v klinu; c. conststere Čs sra
ziti se v klíny.

cuneatus, a, um (vl. part. perf. pase. od
cuneo klinovati| klinovitý, klínovitě
zašpičatělý.

Cuncolus, 7, m. [subst. dem. od Cuneus)klinek.
Ccuneus, č, m. 1) klín: labant

cunet O viklají se čepy (jimiž trámce
lodní jsou spojeny); 2): metať.a) klín,
klínovitý tvar, podoba: Britannia velut
in cuneum tenualur T? b) záslup kli
nov.tč sestavený; zvl. klínovitý šik
(vojska), četa v klin seřidéná: czrmeum
facere Čs (— cuneum dare V) sestaviti
se, sraziti se v klin; cumeis coactis V
v těsné kliny se srazivše; turůati cu
net V řady byly pobouřeny; ©) (v plur.)
vystupující řady sedadel v divadle Iklíno
vitě rozdělené,klínovitá oddělení
(sedadel),klíny sedadel: plausus per
cuneos V.

Cuniculus, č m. 1) králík: 2) pod
zemní průkop (po způsobu králiků), pod.
kop, štola.

Cunns, č, m.
synekd. (hrubě) Žena.

Cungue, viz cumaue.
cůpa, ae, f. džber, sud, bečka.
cuůpedia, ae, f. viz cuppedia.
cupidě, adv. [crpidus) žádostivě,

dychtivě, horlivě, ochotně, vášnivě:
cupůdissume facere S činiti 8 největší
ochotou.

Cupidineus, a, um [Cupido) náleže
jicí Kupidovi (Amorovi, Milkovi), Kupi
dův (Milkův): čela O střely Kupidovy,
sti-ely lásky.

cupiditas, číťis,f. [cupidus] vl. vzky

ženský pohlavní úd;

pění (mysli); (prudká) žádostivost, žá
dost, chtivost, dychtivost, touha;
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(s přihanou)vášeň, vášnivost, nezřízená
žádost, náruživost, (v plur.) smyslné
chtiše: c. regni Čs vládychtivost; teme
ritas cupiditasgue Čs slepá, nerozvážná
horlivost; per cupiditatem L vášnivě:
vita maxime distuncta a cupiditate Č
život nejvíce vzdálený od vášnivosti; =
spec.«) bojechtivost: cuptditatem
militum reprehendit; B) ctižádost:
ali cupiditate commoti ex ea provin
cca triumphaverunt C ze ctižádosti;
cupiditati obvčam tre L postaviti se na
odpor ctižádosti; v) vášeň lásky; láska:
cupiditatis ardor Cu horoucnost lásky;
(hendiadyoin)c. atgue amor L nůruživá,
horoucí láska; ©) chtivost požitků: suspt
cčo desitdiae aut cupiditatis C5 €) chti
vost peněz (majetku), lakomství, lakota:
vita hominum sine cupiditate agebatur:
sua cuigue satis placebant S; S) dy
chtivost pro někoho, stranictví, stran
nost: ocemultior vestra ista c. esset C
tajnější stranickost; sine ulla cupidita
tis suspictone C bez všelikého podezření
stranickosti; stne cupiďitate tudicabunt
C; c. inconsiderata.

l. cupido, dmis, f. (u HHvždy m.) ve
dlejší tvar slova cu piditas užívaný u básn. (za
potřebou motrickou, ježto cupiditas nehodilo se do

hexametru)a pozdějšíchdějepisců; viz CUpiďitas.

2. Cupido, čnis, m. zosobněný bůžek
touhy vzniklé z lásky, syn Venušin, Ku
pido, Amor, Milek (= Bow).

cupidus, a, um [citpio) žádostivý,
chtivý, dychtivý, baživý, toužící poně
čem,toužebný, vášnivý, miruživý (s zen.):
c. pacis II miru milovný; c. honorum L
ctižádostivý; accessi et cupiďus (prned.)
sud moenia duxi V ochotně, rád; = spec.
a) bojechtivý, bojovný: (abl. abs.) cupt
dissitmis omnibus Čs za všeobecné bo
jovnosti; 5) zamilovaný,vřele milnjíci:
cepidis amplectitur ulnis O v dychti
voj, vroucí obejme náruč; ) dychtivý
peněz, lakomý, hrabivý: %omonon c.
negue adpetens ČC;multitudo cupidorum
hominum C; ©) vášnivě oddaný; (v do
biémsm.)oddaný, přejici, nakloněný
někomu:homo nostri cupidisstmus Cnám
zcela oddaný; (s přihanou)stranický:
index cupidior guam tuďicem esse ae
guum est C; cupidis testibus tudex non
credere debet

„
a) eur

Cupiennius, č?, m. [cupiens] význam
né jméno prostopsšného člověka JH.

Cupiéns, entis, adj. [vl. part, praes. od CU
pto) žádající, žádostivý, dychtici, dy
chtivý: ut guibus bellum invitis aut
cuprentibus erat T jak komu válka byla
proti mysli neb po chuti (protivná —
mili); erogandae pecuntae c. T' jsa ocho
ten vypláceti, dávati peníze, ochotně dá
vaje peníze; (abl.abs.)cupientissuma plebe
S an si toho lid nejtoužněji přál, s ve
likou žádostivosti lidu.

Cupio, ere, žvě(cupit), ččum [přib.s ky
pěti) vi. kypěti, býti vzrušen na mysli;
a) horlivěžádati si, přáti si, tou
žiti, bažiti, dychtiti po něčem(alad; s inf.
s Ul n. ne): (absol.) gut cupiť aut me
tuit kdo má žádost neb strach, kdo jest
skličován žádostí neb strachem; cupio
omnia, guae vis H přeji ti vše, čeho sům
si přeješ; (děkuji a) přeji rovněž vše nej
lepší, děkuji za laskavé poptání (zdvořilá
odpověďna pozdrav); regna cuptenda O ži
doucí; potitur cupita O zmocní se tou
žené; (part, perf.) nepotes moram cupitis
adferedant T vnukové zdržovali (jeho)
žádosti; Neront (dat. pův.) iď cupitum
memorat T připomíná, že to bylo přá
ním Neronovým, že Nero si toho přál;
b) přáti, býti přízniv,býti nakloněn
někomu(alci): favere et c. Ilelvetiis Cs;
sua causa c. ČC z vlastního zájmu si
přáti.

cupitor, Oris, m. [cupio) žadateol.
cuppedia, ae, f. [souvisis Cp]

mlsnost, mlsnota, labužnictví,
Cupvessétum, 7, m. [cupressus] cy

přišový lesík, haj,
eupressens, a, um [cupressus] cy

přišový.
cupressi-fer, fera, ferum [cupressus

a fero) cypřišonosný.
Cnpressus, %,f. (abl. sing. někdy dle IV

dekl. CHpressů) též CYDarissus, č, f. [zv
1d0orGG0G)Cypřiš; meton. carmina lěvi
servanda cupresso H básně hodné, aby
byly chovány v hladké schránce cypii
šové. = (Zosobnění)Cyparissus, 7, m.
mladík, miláček Appollinův, jenž byl pro
měněn v cypřiš.

cur, (zastar. Ou07) adv. [loe. k zájmu
kmeni *guo-, sr. gui) k čemu, nať,
proč (přímo i nepřímo tás.).



cura

Cůra, ae, f. péče; [ 1) péče; pečli
vost,starost o něco, dbalost něčeho,horli
vost: cum cura ac fide L pečlivěa svědo
mitě: est mihi cura alcis vet mám něco
na starosti, pečuji o něco; se tidt c. vi
dendi contugis Ó máš-li touhu spatřiti
chotě; mih: est algd curae mám na sta
rosti, na péči, dávám si na tom záležeti,
chráním, mám rád; iď erat curae JH na
to jsem právě pomýšlel; curam remittere
C Čs povoliti, ochabnouti v pečlivosti:
c. ingenit humani L pud ducha, zvěda
vost lidská; c. vědere fuit; (vidi tem
plum) O zatoužil jsem spatřiti; c. deo
rum O bohoslužba; c.peculi F (nemirná)
starost o penize, brabivost; ani.mum ge
rens curamgue vivilem V ducha i roz
vahu; venandi cura T'id vášeň —spec.«)
péče, pozornost: curas intendere in
algm Ču obrátiti pozornost na někoho;
pb)vědecká péče, vzdělání, práce: st
plures ad curas vitam produgero T zůsta
nu-lí na živu k dalším pracím vědeckým;
meton.výplod práce vědecké, prá ce, spis,
dilo: guorum tn manus c.nostra venerit
T; prettum curae recentis O; 2) péče,
opatrování, ošetřování, pěstění:c.
boum V chov dobytka; saucios curá su
stentare I raněným pomáhatiopatrováním;
meton. předmět něžné péče, starosti, sta
rost, miláček, chráněnec: Anchises,
c. deum V; puer, mea maxima c. V
chlapec, má největší starost: raucae, tua
c., palumbes V3 c. pít dis sunt O zbožni
jsou předmětem péče bohů; — spec. opa
trování, obstarávání, dohled, dozor;
správa, řízení, velení, úřad: c. rve
rum publicarum S správa věcí obec
nich; c. urůis L dozor nad městem; c.
arcis Ču velení, velitelství tvrze; cohor
tium cura exsolvi T býti zbaven správy
kohort; c. tabularum pudlicarum T sprá
va veřejných listin, správa státní po
kladny (kdež také státní archiv byl cho
ván); in partem curarum vocari T býti
povolán k části správy státní; II sta
rost, starostlivost, úzkostlivost,oba
va, svízel, strast: stne cura bez starosti,
bezstarostně (srov. securus); curae eda
ces JI sžiravé starosti; curae anxtae L
traplivé obavy; guae (virtus) necesse est
cum aligua cura res sibi contrarias
aspernetur C ctnost nutně musí 8 jistým
neklidem, nepokojem (mysli) zavrhnouti

3206 cůria

protivy; c. erat duci, ne... L vůdce
měl starost, obavu; curam senatui inte
cit, ne. L obavu vzbudil; — apee.
útrapa lásky, trýzeň, láska: curď re
movente soporem O ana láska zaplašuje
spánek, meton.láska, milenka: dua c.,
Lycoris V.

cuúralium, viz coraltum.
curáte, adv. [curatus] pečlivě, be

dlivě: etus negotůi iniltum curatius
disseram T počátek té věci vypíši obšír
něji, zevrubněji,

ciratio, onis, f. [curo) 1) pečo
vání, (pečlivé)opatrování, ošetřo
vání, hledění: cultus et c. hominum C; =
spec. léčení, hojení (srov. „prodělal ku
ru“): alia sit admovenda c. C způsob
(methoda) léčení; perturbationum variae
sunt curationes ČC způsoby (methody)
léčiti náruživosti; 2) obstarávání, opa
trování, řízení, vedení, správa: ne
gotii publici c. C.

Curatius, viz curate.
curator, čris, m. [curo] 1) pečova

tel; —spec.poručník, kurátor: c. a prae
tove datus H; 2) obstaravatel, opatro
vatel, dohlížitel, správce: negottorum
c. S. obstaravatel prací; reč publicae c.
S plnomocník, zástupce obce.

curalus, a, um (vl. part. perf. pass. od
curo) 1) pěstěný: dene curata cutis H
dobře pěstěná, vykrmená kůže (tělo);
2) metaf.pečlivý: curatisstmae pre
ces I' velmi horlivé, velmi snažné, velmi
usilovné prosby.

curculio, onis, m. [curvus] pilous.
Cures, čum,f. Kury, starobylé hlavní

město Sabinů; meton. tntumuere Cures O
vzkypěly Kury (t. j. obyvatelé). Out. adj.
Curensis, e kurský.

Cůretes, um, m. [Kovoňtec] Kureti,
kněží Jovovi na Kretě, kteří na počest
boha provozovali hlučné tance zbrojné.
Často jsou směšování s fryžskými Kory
banty: CČuretum orae V kraje Kuretů
(= Kreta).Odt.Úurětis, čďis, f. kuret
ská: terra O (= Kretua).

cůria, ae, f. [*co —-virta) sbor mužů;
1) kurie, družstvo několika sousedících
rodů (patricijských) majících společnou
bohoslužbu. Dle podání dělila se každá
ze tří kmenových tribuí v 10 kurií po
10 rodech (gentfes); 2) meton. stavení,
v němž se kurie shromažďovala k po
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svátným obřadům, kurie: curiae vete
res T budova ležící v sev.-vých. cípu
Palatinu (u nyn. vítězoslavného oblouku Konstan
tinova); 8) metaf. budova, v níž se římský
senát scházel k poradám, kurie, rad
nice. Nejstarší byla c. Hostilta na ko
mitiu (shořela r. 52 př. Kr. při pohřbu
demagoga Klodia), na jejíž místo nastou
pila později c. fulta. Mimo to byla ještě
c. Pompeia na poli Martově, v niž byl
zavražděn diktátor Caesar. Kurie jest
znakem římského práva a zákona: pro c.
inversigue mores! Fl ú zvráceného zákona
a mravů! = též radnice v jiných mě
stech; meten. shromáždění v radnici, 8e
nát, rada: c. maesta ac trepida orare
C; non c. vires meas desiderat C; meton.

tury počínajíc), jichž zastávání propůjčo
valo hodnost senátorskou: c. restabat Ó.

Cůrialis, e [curia) patřící k téže
kurii (Jakožto překlad řeckého 09740170)
(spolu)občan.

Curiatii, 6xum, m. albský rod, k ně
muž náležela trojčata, která zápasila s Ho
ratii L.

curiatim, adv.[curia] po kuriích;
podle kurií.

ciriatus, a, um příslušný ke kuriím,
kuriatní, patricijský: comiťia curviata
komitie kuriátní, nejstarší shromáždění
(sněm) národa dle kurií, v němž zastou
peni byli pouze patriciové. Politická práva
jejich přešla časem na komitie centuri
átní a tributní a zbyla jim pouze působ
nost ve věcech týkajících se rodů, na př.
při adopci; lex curčata zákon kuriátní,
přijatý v komitiich kuriátních.

Curicta, ae, f. ostrůvek v mořiAdria
tickém (nyn. Krk v zátoce IKvarnerské).

1. curio, onis, m. [curia] náčelník
(starosta) kurie.

2. Curio, onis, m. příjmení rodu Skri
boniova (gens Scribonia).

CUrf0se, adv. [curčosus) pečlivě, be
dlivě,horlivě.

Curiosolites, viz Coriosolites.
Curiosus, a, um [cura] a) pečlivý,

bedlivý, horlivý; b) (horlivě)zví
davý,pátravý,badavý: curiostoculi
C; -—spec. (s příhunou) zvědavý, vše
tečný: ne aliis molestus, vobis c. vi
derer C.
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Curis, čs, f. [slovosablnské) kopí, oštěp
Curius, jméno plebejského rodu řím

ského (gens Curia); 1) M- Čurius Den
tatus, homo novus z plebejského rodu,
byl třikrát konsulem, r. 275 př. Kr. zví
tězil nad Pyrrhem u Beneventa. Curius
byl vzor starořímské poctivosti, prostoty
a neúplatnosti; odt. stalo se jménem obec
ným: nenia CČuriis et decantata Camil
lis JH mužové střidmi a chabří (jako byl
Uurius); 2) O. Curius, účastník spiknutí
Katilinova S.

Curo, Gre, dvi, 8tum [cura] 1) pe
čovati, míti péči, starati 8€ o někoho
D. NĚCO,dbáti, hleděti, všímati Si něčeho
(algm n. algd; 8 ut n. ne; s inf.; 8 ace. c. g6
rundivo): segue remgue pudlicam cura
bant S starali se o sebe i obec, spravo
vali sebe i obec; sociorum imiurias c.
S míti na péči, všimati si bezpráví na
spojencích (páchaného): preces c. F vši
mati si proseb, vyslyšeti prosby; (příslov.)
reduviam c. Č starati se o záděru, 0 vří
dek (t.j. o věc malichernou); animus,
guod ultra est, oderit c. H o budouc
nost ať se nestará; nec curant caeco
contendere Marte amplius V a již ne
chtějí potýkati se v slepé půtce; nec
virtus cuvat veponi deterioribus FHani
statečnost nechce, netouží vrátiti se ke
zbabělým; si curas esse, guod audis H
chceš-li býti tím, zač jsi pokládán; guod
cures proprium fecisse If co bys chtěl,
co bys rád učinil svým majetkem; (s ace.
gerundiva) odsides dandos c. Ús starati
se o dodání rukojmi, aby rukojmí byli
dáni; často80 překládáslovesy: rozkáůzati,
dáti s inf: pontem faciendum curat Čs
dá most vystavěti; 2) obstarávati,
opatřovati,ošetřovati: aliena nego
tia c. HH; mandatum (praeceptum) dt
ligentissime c. C vykonati příkaz; vt
tes c. V pěstiti; (zvl. o vojínech) corpora
(corpus) c. opatřovati své tělesné potřeby,
své občerstvení, občerstviti se (pokrmem,
nápojem a odpočinkem), odpočivati, ho
věti sobě; cras gentium mero curabis H
zitra osvěžíš se vínem; curati cibo, somno
L Ču občerstveni, posíleni pokrmem, spán
kem; corpus exranimum c. Ču opatřiti,
obstarati mrtvolu (t.j. balsamovati); (s při
hanou)cutem c. JH pěstiti kůži (tělo), živiti
(hýčkati) tělo (t j. jisti a piti) přáti si,
pěstiti blahobyt; (s ace. vztah.) cuvatus



curriculum

capillos inaeguali tonsore II maje ne
rovně vlasy (upraveny) ostříhány od ho
liče, maje schůdky na vlasech; = spec.
a.) (obětia p.) obstarávati: sacrum
c. L opatřiti, vykonati obět; prodtgia
c. (— procurare) L opatřiti prodigie,
vykonáním oběti usmířiti; B) (úřad) spra
vovati, říditi: bellum c. L řiditi
válku; exercitum e. T veleti vojsku;
Achaiam c. T spravovati, vésti správu;
tn stnistra parte Manlius cumfundi.
toribus curadat S na levé straně velel
Manlius maje prakovníky; in postremo
C. Marius curabat S v zadním voji ve
lel Marius; gliscentibus nenotiis duo
additi, gut Romae curarent T' aby úřa
dovali v Římě; ) (nemoci)léčiti, hojiti:
curandi tempus H doba léčení; c. mor
bum ČC;adulescentes tristius curantur C
mladíci s většími útrapami, namalavěji
jsou léčeni; G) (penize)opatřiti, zapra
viti, zaplatiti: nummos c. Čj;uť pro
frumento pecunia curaretur L.

curriculum, č, ». [curro] 1) běžení,
běh: transcurre curriculo ad nos Fl
přeběhni kvapem (honem) k nám; — spec.
a) běh o závod, dostihy; curricula
eguorum Z koňské dostihy; 3) běh,
oběh (těles nebeských): c. solis eť lu
nae C; medio iam Noctis abactae cur
riculo V uprostřed běhu (dráhy) Nocijiž
zapuzené (t.j. uprostřed doby, kdy Noc,
dospěvši nejvyššího bodu své dráhy, opět
s nebe ustupuje); (obr.) větae c. C běh
života; 2) meton. a) závodní dráha, zá
vodiště: se in curriculo exercere C;
(obr.) Aaec (sunt) curricula mentis Č to
jsou závodiště rozumu; bh) závodní
vůz: sunť, guos curriculo pulverem col
legisse tuvat JH; vůb. vůz.

CUrro, ere, cucurr?, cursum 1) bě
žeti, běhati, páditi, hnáti se, kvapiti:
ut nudi tuvenes currerent L aby (sem
tam) pobíhali; (neos. pass.) curritur in
forum L (lidé) sbíhají se na forum; (obr.)
in contravia vitia c. JH ubihati, upa
dati v opačné chyby; — spec. a) bě
žeti o závod: gui stadium currit C;
B) (o plavbě) spěchati (s lodi), (rychle)
plaviti se, plouti, jeti: fractis re
mis c. V se zlomenými vesly dále plouti;
gut trans mare currunt H kteří kvapí
(na lodích) za moře; currit ter tutum
aeguore classis V běží bezpečnou cestou
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po hladině loďstvo; currimus aeguor V
plavíme se po moři; (obr.) talia saecla
currite V takovými věky probihejte, ta
kové věky plyňte; Y) (vzduchem)letěti:
medio ut limite curras, Icare O; ©) bě
žeti dokola, otáčeti se: currens rota H
otáčející se kruh (hrnčířský); €) (o vodě)
běžeti, (rychle) téci, plynouti, prou
diti: in freta dum fluvii current V;
2) metaf. A) (o čase) běžeti, ubíhati,
rychle plynouti: currit ferox aetas H
bouřná doba mládí rychle ubíhá; cucur
rit htems O uběhla, uplynula; (též o jiných
věcech) oratio currit C; est brevitate
opus, uť currat sententia H aby rychle
plynula; sctmus, ingenii currant flu
mina guanta tut Ó jak mocným va
lem proudí duch tvůj; b) (o věcecha dušev
níchstavech)chlamys, guam plurima ctr
cum purpura cucurrit V kol kterého
(pláště) velmi široký nach (nachová obru
ba) obíhala; +ubor per ora cucurrit V
nach studu se rozlil na tvářích: gelidu8s
per (ma cucurrit ossa tremor V mra
zivý strach proběhl kostmi; vartus per
ora cucurrit fremor V rozličný ústy
probíhal hlukot.

Currus, čs, m. [curro) L) vůz, po
voz: curru volans dat lora secundo V
na voze běhutém letě popouští uzdu (ko
ním); bísn. Často plur. m. 8ing. (srov. Hom.
Ózea, úouara): currus rogat tlle pa
ternos O; Pelidae poscere currus V; =
spec.«) válečný, bitevní vůz (dvou
kolý): guaedam nationes curru proe
ltantuv T bojují s válečného vozu; B)
vůz závodní: vuunt ejfust carcere
curvus V; v) vůz vítězný, trium(:ilní
(na němžjel triumfůtor): currus aure: F;
meton.vitězoslavný průvod, triumf: Pauli
currum rex Perses honestavit ČC; 2)
synekd.Vůz 1 8 koňmi, spřežení: negue
audit c. habenas V; inncto bipedum
curvu eguorum V; domitant in pulvere
currus V kroti spřežení.

Cursim, adv. [curro] během; honem,
spěšně, zběžně, rychle.

CUTSILO, úre (verb. fregu. —intens. od CUT
80) (sem tam, prudce) pobíhati.

CUrso, are [verb. fregu. —inten8s.od cu?'ro0)
běhati, pobíhati.

1. cursor, óris, m. běžec, běhoun,
rychlý posel.



Cursor 8

2. Cursor, orčs, m. přijmení rodu
Papiriova.

cursus, %€s,m. [curro]) běžení, běh,
cval: ad cursum eguum esse natum (C
c. ac lassitudo Čs únavný běh; c. ar
matorum L (sem tam) pobíhající ozbro
jencCi; často abl. cursu (srov. Oo0ue) bě
hem, v běhu, klusem: cursu in hostem
ferri LČu během se hnáti proti nepří
teli3; c. ad hostem contendere; běh,
spěch, rychlost: cursu pedum prae
vertere ventos V; non cuvsu segniov
tio (se. turůine) V rychlostí nejsouc
zdlouhavější nad onoho (t. vlčka); — spec.
a) běh, jizda o závod: At'anta
victa cursu O; cursu contingere metam
H v běhu závodním dospěti k cili; car
sus eguestres ducere V prováděti zá
vody jízdné; cursus tnstruere eguorum V
seřaditi závody jizdné; metaf.závodění,
závod: c. popularis C závodění 0 přízeň
lidu; meton.závoděním (8jinými) zjednaný
postup (v hodnostech),dráha životní:
in eodem cursu fuimus C prošli jsme
touž dráhu životní; cum numauam stt
illius c. a me impeditus C nikdy ode
mne překáženo nebylo jeho dráze (ži
votní); honorum c. postup, stupně hod
nosti; 3) běh na koni, jízda: cursum
tn medios hostes dedit V (skok učinil)
přihnal se na koni mezi nepřátele; in
credibilis c. C neobyčejně rychlá jízda;
%) (vzduchem)let: c. ačrius Ó let vzdu
chem; Cyllenius inclinat cursiis O obrací
(do kola) let svůj; cursum per auras
dirigite im lucos V řiďte let svůj, lefte
skrze vánky do hájů; 0) cestování, cesta,
(zvl.o lodi)plavba, směr(plavby): 4
tora felici tenutsse cursu O; mariti
mos cursus praecludebat hiemis magni
tudo Č mořské plavby; Nagron cursus
advertite vestros © plavbou zaměřte
k Naxu; zn medďio cursu Čs na polou
cestě; iterare cursus velictos H opěto
vati plavbu (směr plavby) opuštěnou (jíž
se vzdal); cursum tenere (retinere držeti
se směru, dodržeti směr; c. vocať vela
in altum V plavba (t j. vítr plavbě příz
nivý) volá plachty na širé moře; dďant
cursum placidi austrí O mírnýjih skýtá
příznivou plavbu; metaf.běh, cesta (ži
votní), dráha, Bměr: vitae brevis est
c., gloriae sempiternus C; guemcungue
cursum fortuna dederit Č ať mu osud
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vytkne jakýkoli směr; c. čngenii C směr
ducha; de suo cursu demovere C; běh,
průběh (událostí): gut c. rerum, gu
exitus futurus sit T (prů)běhvěcí; cur
sum rerum segut I pospíšiti si za bě
hem události; continuus proelorum c.
T nepřetržitá řada bojů; in cursu meus
dolor est O má bolest jest v běhu, ne
odpočívá, trvá, neustává; domus in c.
est O dům jest ve šťastném) běhu, pro
spívá; €) (o řekách)běh, tok: tustus c.
amnis L pravé řečiště; ffuvii defrenato
volvuntur in aeguora cursu O v bez
uzdném běhu; (o tělesech nebeských) běh,
oběh, dráha: ad cursus lunae L dle
měsíčných oběhů; zn/lectens sol cursum
C; (ořeči)rychlý proud, plynnost:
verborum c. ÚČ;orationis c.

Curtius, římské jméno rodové; M.
Curtius, dle pověsti vrhl se r. 302
př. Kr. s koněm do rozsedliny země, která
se na foru rozevřela; tato rozsedlina, na
plněná podzemní vodou, se jmenovala
lacus Curtius.

curto, are [curtus) krátiti, komo
liti; metaf.umenšovati, ztenšovati.

Curtus, a, um [srov.krátký ; z lat. je něm.
kurz) uříznulý; I) zkrácený, zkomo
lený: c. Iudaeus FT obřezaný; 2) metať.
neúplný: ce.res JH neúplný majetek;
cuvto testu Ó skrovný střep, kus střepu;
o. mulus H chudičký (nepatrný mezek).

curulis, e [m. *currulls od currns|
1) k vozu náležející, vozní: curules
eguos praebere L čtverospřeží koní (stá
tem opatřených k závodní jízdě v cirku);
2) kurulský: sella c. (pův.stolice na
kolečkách) kurulská stolice n. křeslo slo
novinou vykládané, odznak vyšších úřed
niků v Římě; magistratus curules L
úřady kurulské n. vyšší (« j. acdilita
kurnlská, practura, konsulát; censura,
diktatura); meton.fasces dabit eripiet
gue curuče ebur FI vyrve kurulskou slo
novinu, t j. (vyšší) úřad; též Curůilis,
is, f. (se. sella) kurulská stolice: prae
torem curuli depellere T; Valentem cu
vuli suae circumposuit T.

Ccurvámen, inis, n. [curvo] zakři
vení, křivina, zatočení, ohnutí, ohyb;
sklenutí: lato curvamtne (abl.anal.)di
mes Ó dráha majicí širokou křivinu (t. Jj.
ekliptika:; pennas parvo curvamine ffec
tit © mírnou měrou (mírně) ohýbá; c.



curvatura

rtpae O křivolaký, klikatý břeh; cďipet
c. O (= curvus dlipeus); avcuatum c.
O (s)klenutý oblouk (duhový).

curvatůra, ae, f. [curvo])zakřivení,
křivina: c. summae rotae O kruhový kraj
kola, věnec kolový (loukotě).

curvatus, a, um [vl. part. perf. pass. od
curvo] skřivený, křivý, ohnutý, za
hnutý, skloněný: tlex glandibus curvata
O ohýbající se žaludy (plody); portus
c. tn arcum V přístav zahýbající se
v oblouk; (amnis) flexibus c. Cu ohyby
křivolaká; tugum jlexu curvatum Cu
hřeben (horský) zakřivený v záhyb; cur
vati tgnes lunae H zakřivené plameny
měsíce, ohnivé srpy měsíčné; membra
sento curvata T údy zkřivené, schromlé
stářím; cuvvatis fertur spatiis V v za
křivených (v kruhových) krouží drahách
(o vlčku);curvata tn montis factem unda
V v podobu hory, jak hora zakřivená,
sklenutá; čollimur in caelum curvato
gurgite V do nebe se zdvíháme klenu
tým vírem.

Curvo, Gre, avi, datum [curvus| na
křiviti, skřiviti, obloučiti,ohýbati, pro
hýbati: curvat aper lances ff mísy se
prohýbají pod tíhou kance; c. bracchta O
ohýbati, otáčeti klepety; (praegn.)Hadria
curvans Calabros siniis H (— curvando
sinus efficiens) tvořící zátoky kalaberské;
tter curvat tn orbem O let obloučí v kruh,
krouží v letu (nad týmž místem); cur
vant Aeacum anni Ó léta ohýbají, sklá
nějí; lety jest prohnutý, shrbený; in
montis speciem curvari Ó v podobu
hory, jako hora se klenouti; se c. in
covnua Ču v růžky se křiviti (o novém
měsíci). Viz též Curvvaťus.

CUrvuSs, a, um [příb. s %vo-TÓG křivý,|
1) křivý, zakřivený, ohnutý, oblouč
ný, křivolaký, sklenutý: curva arbor
O ohýbající se, ohnutý (pod tíhou plodů);
c. aratov V sehnutý, skloněný (při práci);
curva memůdra Ó shrbené tělo (stařeny);
curva senecta O; flumen curvum O kli
katá, křivolaká; c. ltmes O obloučná
dráha (tj. duha); curví delphines O vy
hrblé pliskavice (mají obloučný hřbet);
curvum aeguor Ó vzduté, sklenuté moře;
curvae naves Ó zakřivené; curvae ca
rinae V křivé dutiny; colles curví V
obloučné vrchy (t. j. táhnoucí se v oblou
ku); crva compagibus alvus V břjcho
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vazbou zakřivené, vyduté, sklenuté; 2)
metaf. CU7*V0dtgnoscere rectum H od kři
vého rozeznati rovné (od měřickýchprotiv
přenesenona pojmy ethické: od špatného do
bré).

Cuspis, čďis, f. 1) hrot, hrotec, špič
ka, osten, bodec: praeacutae cuspidis
(gen. gual.) Aasta Oj; acuta cuspide (abl.
aual.) conti V; pro longa cuspide ros
trum Ó misto dlouhého hrotu meče zo
bák; curvata c. O zakřivené žahadlo
(štírovo); 2) synekd.kopí, oštěp; = spe.
trojzub (Neptunův): deus, aeguoreas
gut cusptde temperat undas Ó.

custodia, ae, f. [custos] hlídání, do
zor, střežení, stráž(e), ochrana: ďura
matrum c. H přísný dozor; ad custo
diam corporis habere L míti za životní
stráži; fieeli assevrvarecustodia I věrně
uschovati; custodiam corporis bardaris
committere Č ochranu sebe svěřiti bar
barům; meton, (konkr.) obyč.v plur. stráže,
hlídky: noctem c. ducit V noc tráví
stráž; c. gualis vestibulo sedeat V; anser,
c. věllae O husa, strážkyně dvorce; prae
stdia, custodia, vigiliae C posádky,
stráže a hlídky; — spec. střežení, stráž,
dozor (omezující osobní svobodu), vazba,
vězení; meton.(konkr.) strážnice; vě
zení, žalář: familtas tn povtubusat
gue custodiis habere C v přístavech a
celních) strážnicích; custodiá teneri V
býti držen, chován ve vazbě; tn custo
diam tradere (dare) ČL; habevi in custo
diis liberis S býti držen ve svobodné
(domácí) vazbě (vězení); honovata custo
dia habere T držeti v čestném zajetí.

custodio, žre, žv?, itum [custos] stří
ci (střežiti),hlidati, chrániti, opa
trovati: ni tua custodis FŤ neopatruješ-li
svého majetku; rem memorič c. Č opa
trovati, chovati v paměti; = spec. a) stří
Ci někoho, pozor dávati na někoho, po
zorovati; dávati pod dohlidku (alam):
multorum te oculi custodient Ú; algm
custodiendum tradere Čs odevzdati ně
koho pod dohlídku; fB)vězniti, držeti
ve vazbě (ve vězení); publice custodiri ČC
od obce býti držen ve vězení; custodiri
domibus magistratuum T

Custos, čdis, m.f. strážce (stráž
kyně), hlídač, dozorce, opatrovník (opa
trovnice), ochránce (ochránkyně);
(v plur. lze tóž přeložiti) stráž, posádka: c.



Cusus

gazae regiae N královský pokladník;
c. boum Ó hlídač, pastýř skotu; c. eť
comes fuli V dozorce, pěstoun; corporis
custodes osobní strážcové, životní (tělesná)
stráž; sedet custos (praed.)V sedí na strá
ži; custodes arcis L posádka hradní, ve
tvrzi; (básn.) c. čelorum Ó opatrovatel,
chovatel šípů (t. j. toulec); c. čuris Ó
schránka kadidla; = spec. strážce vězňů,
žalářník: praefectus custodumN vrchní
dozorce žalářní.

Cusus, %,m. pobočka Dunaje v Uhřích
(asi nyn. Vah) T.

Uutiliae, arum, f. Kutilie, staro
bylé město sabinské poblíž Reate (nyn.
Contiglione).

cutis, 11s, f. (srov. «ÚtoG pokrývka,
kůže) kůže (na těle): (příslov.)cuťem cu
rare H via curare 2).

Cyane, čs, f. [(Kvávy „tmavomodrá“]
pramen, pobočka říčky Anapis, vtékající
do syrakuského přístavu. Dle pověsti vila,
jež se proměnila v pramen.

Cýaneae, drum, f. [Kváveai (a0.Jé
TOGI, VGOL) od xvávVE0c tmavomodrý);
„Tmavé skály“, dva skalnaté ostrůvky
v Bosporu. viz Symplegades.Cyaneě,čs,f.[Kvavém| „temno
modrá“) dcera říčního boha Maiandra Ó.

cyathus, 7, m. [xÚavWoc]a) malá číše,
sklenka k nabírání (čerpání) i k piti.
Z měsidla nabiráno bylo víno cyathem
(naběradlem) a vléváno do pohárů. Odt.
ad cyathum statut H býti postaven,
státi u naběradla, dělati číšníka; b) meton.
míra věcí tekutých i suchých: tribus
aut novem miscentur cyatlus pocula
commodis JH třemi neb devíti číšemi
vína vhodně se mísí poháry (t. j. pro
slabší pijáky */,„ (/,) vína smisiti 8 */,,
(*/,) vody, pro silnější */,, (*/,) "vína
8 */4+ (*/,) vody. Jedničkou míry byl
sextarius (půllitr), jenž měl 12 cyathů.

cybaeus, a, um ([xvBů, cupa]) po
dobný bečce, baňatý: cydbaea navis
neb pouzeCybaea, ae, f. nákladní loď.

Cybebe, ES, f. (K vBůbr)] vedlejší tvar
jména Cybele (v. t.) V.

Ujbělě, čs i -ae, f. (KuBěAn] 1) fryž
ská n. předoasijská bohyně (mocná, ži
votodárná) zvaná obyčejně „Velká matka
(bohů)“. Často byla ztotožňována s Rheou
a Opou (Ops). Její bohoslužba přenesena
byla r. 204 př. Kr. do Říma. Ku poctě
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její slavena byla od patricijských paní
slavnost Megalesia (slavnost Veliké [me
váAn) matky); 2) hora ve Frygii: cul
triz Cybelae V obyvatelka Cybely. odt.
adj.Cybelčius, a, um a) Kybelin: Č.
frena O t. j. otěže vozu Ivy taženého,
na němž Kybele jede; b) příslušný k hoře
Kybele,kybelský: C. mater O.

Cycladěs, dum, f. [xvxAdc kruhovitý]
Kyklady, souostroví aegejského moře,
ležící v kruhu kol ostrova Delu.

cyclicus, a, um [xvuAixóc) příslušný
ke kruhu, kyklický: scriptor cyclicus
H kyklický básník, jenž vzdělával bás
nicky t. zv. epický cyklus, t. j. báje sou
visící s okruhem pověstí trojských, děje
buď předcházející události ličené v Iliadě
a Odyssei, buď po nich následující.

Cyclops, opis, m. [xÚzx4owWbkruhooký)
Kyklop; zvl.Polyfem od Odyssea osle
pený: CČyclopa movetur (— saltat) H
tančí Kyklopa (Polyfema) v pantomimu,
v němž znázorněna byla láska Polyfe
mova ke sličné nymfě Galatei; v plur. Cy
clópes, um báječný národ obrů, majících
pouze jedno oko uprostřed čela, kteří jako
pomocníci boha Vulkana kují v sopce
Aetně blesky Jovovi. Odt.adj. Cyclopius,
a, um kyklopský.

Cycněius, a, um viz 2. Čycnus 3).
cycněus, a, um [xÚzvetoc) labutí.
1. cycnus, č, m. [xÚxvoc) labuť,

věštný pták, zasvěcený Apollinovi; Dir
caeus c. H labuť dircejská (tj básník
Pindar).

= Uycnus, ž, m. 1) syn Stheneclův,
král Ligurův, byl proměněn v labuť; 2
syn Neptunův, rovněž proměněný v la
buť; 3) Boioťan, syn Apollonův, oat. ČyG
nejus, a, wn Kyknův: Cycneta tempe
O Kyknovo údolí půvabné.

Cydnus, č, m. řeka v Kilikii Ču.
1. Cydon, onis, m. syn Forkův, byl

zabit od Aenea V

2. Cýdon, onis,m.[Kidov] Kydoňan,
obyvatel města Kydonu n. Kydonie v sev.
končině ostrova Krety. odt. adj. a) Cydo
něus, a, um; b) Cydonius, a, um ky
donský,kretský: Č. arcus H kretský
luk (Kreťané byli výborní lučištníci).

cylindrus, ž, m. [xÚAivóooc]válec;
a) geometrické těleso; b) k urovnání
půdy a rozmělňování hrud.
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Cyllene, čs a -ae, f. [(KváAňvy] 1)
pohoří v sev.-vých. Arkadii, kde prý
Maja porodila a odchovala Merkuria. Odt.
adj. a) Cyllénius, a, um kyllenský:
C. proles VO kyllenský zrozenec neb
pouze Cyllentus V (— Mercurius); b)
Cylléneus, a, um kyllenský: fides Cyl
lenea JH kyllenská loutna (již vynalezl
Merkurius); €) fem. Cyllénis, iďis Mer
kuriova: Č. Aarpe O Merkuriův srpovitý
meč; 2) přímořské město v Elidě L.

Cylon, onis, m. [(KůAov) Atheňan,
jenž učinil marný pokus zmocniti se
v Atbenách samovlády (asi r. 632 př. Kr.).
Jeho přívrženci byli povraždění na místě
posvátném, čímž Atheňané uvalili na sebe
kletbu bohů. Oodt.adj. Cylonius, a, um
kylonský: ČC.scelus C (ToKvAwveov
čy0g).

Cymaeus, a, um viz Čyme.
cymba, ae, f. vla cumůa.
cymbalum, 7, n. [zúuBadov) cy m

bál (hudební nástroj, mající podobu duté
polokoule (poddutého talíře) kovové, jíž
se tepalo o jinou; odt.) obyč.v plur.

cymbium, 2ž, n. [xvufbiow demin. od
xVubn) pohár, číše (podobná člunku).

Cyme, čs, f. (Kůumn) 1) město v Aio
hdě, rodiště otce Hesiodova, mateřské
město osady kumské na pobřeží kampan
ském. Odt.adj. Upmaeus, a, um kym
ský; obyv Cymael, orum, m. Kymští;
2) — Cumae (v. ©).

Uymodoce, čs, n. Uymodocéa, ae, f.
[Kvuodózn „vlny přijimajici“| výmlnvně
jméno Nereovny V

Cýmothoe, čs, f. [Kvuodón „rychlá
jako vlna“] výmluvné jméno Nereovny V.

Uynapses, ts, m. řeka v Asii, vtéká do
Černého moře Ó.

Cynicus, a, um |[xvvixóc psí) ky
nický, příslušný k filosofii kynické;
často subst. Úynicus, ?, m. kynik, filosof
kynický. (Kynikové spatřovali ctnost v ne
závislosti na zevnějších statcích.)

Cynosarges, ts, n. [rd Kvvócaovec|
gymnasion 8 chrámem Herakleovým sev.
vých. od Athen na pahorku téhož jmé
na L.

Cynoscephalae, drum, f. [Kuv0c xe
ocácí „Psí hlavy “) dva pahorky v Thes
salii, u nichž r. 197 př. Kr. byl poražen
Filipp makedonský L.
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Cynosiira, ae, f. [Kvvoc odeoá „Psl
ohon“) souhvězdí Malý medvěd. od.
adj. Cynosuris, idis, f. kynosurská: C,
usa O Malý medvěd.

Cynosurae, arum, f. předhořív At
tice C.

Cynthus, %, m. [Kůvdoc) hora na
ostrově Delu, rodiště Apollina a Diany.
Odt.adj. Cynthius, a, um cynthský: subst.
m. Cynthius, ti Cynfan (— Apollo);
sub f. Cynthia, ae Cynthia, Cynfanka
(= Diana).

Cynus, č,f. město a předhoří v opunt
ské Lokridě L.

CYparisSSus, viz Cupressus.
Cyprius vicus (Cuprius vicus), sil

nice vedoucí od Kolossca směrem sever
ním k Subuře L.

Cypros n. -rus, t, f. ostrov Kypr,
ležící jižně od Malé Asie, bohatý mědě
nými doly. Na Kypru ctěna byla zvlůště
bohyně Venus. odt. aaj. Cyprius, a, um
kyperský; subst.a) Cypria, ae, f. Ky
přanka (— Venus); b) Cyprii, črum, m.
Kypřané, Kyperští.

Cypsela, rum, n. město thracké nad
řekou Hebrem L.

Cypselas, č, m. [ KůvpeAoc) samo
vládce korinthský (T ok. 627 př. Kr.)
otec Periandrův C.

Cyreně, č8, n -nae, drum, f. [Kv
oňvn) znamenitá osada řecká v severní
Africe (v Libyi) nedaleko Veliké Syrty.
Odt.adj. a) Uyrénaeus, a, um kyren
ský; subst.Cyrenaei, ovum, m. Kyre
naikové, přívrženci filosofické školy ky
renské (stoupenci Aristippa z Kyreny);
b) Cyrenaicus, «, um kyrenský; subst.
Cyrenaici, orum, m. Kyrenaikové; ©)
Cýrenensis, e kyrenský; subst.Cyrenén
sés, tum, m. Kyrenští.

Cyrněus, a, um příslušný k ostrovu
Kyrnos (Korsika), korsický.

Cyrus, 7, m. [jméno perské „Slunce“)
jméno několika Achaimenovců; 1) Kyros
starší, zakladatel a král říše perské,
padl r. 52) př. Kr. v boji proti Sky
thům; 2) Kyros mladší, syn Dareia II.
a Parysatidy, padl r. 401 u Kunax v boji
proti staršímu bratru, králi Artaxerxovi.

Cyssus, úntis, f. [(Kvaooťs]přístavní
město ionské naproti Chiu L.

Cythera, črum, n. [Kú9rn0a) ostrov
při jižním výběžku Lakonie, se staro
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bylým kultem bohyně Afrodity, kdež prý
tato 8e vynořila z mořské pěny. Odt.adj.
a) Cytherěus, a, ur kytlherský: Ve
nus Oj eubst.Cyther6a, ae n.Uytherčéis,
idos,f. Kytheřanka(— Venus); b) Cythe
réius, a, um kytherský n. příslušný ke Ky
theřance, Venušin: C. žeros O (==Aeneas,

syn Venušin); ©) Cytheréias, ads, ď:Venušina, Venuši zasvěcená: columba O;
Cytheris jménootrokyně,víz Volumnia.

Cythnos (Cythnus), %,f. [Kúďvoc]
ostrov kykladský jihovýchodně od Kea,
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cytisus, z, f. (xÚriaos)vojtěška;
vůb. jetýlek.

Cytorus, Z, m. pohoří v Paflagonii,
hojně porostlé stromy zimostrázovými. Odt.
adj.Cytoriacus, a, um cytorský: pecten
O hřeben cytorský (t. j. ze dřeva zimo
strázového).

Cyzicus (Cyzicos), 3, f. |KúCixoc) bo
baté obchodní město fryžské na ostrohu
v Propontidě. Odt.adj. Cvzicenus, a, um
kyzickýj obyv.Cyziceui, Orum, m. Ky
zlčlí,



DĎ

D jako zkratek značí: 1) předejmení
D(ecimus); 2) číslo 500; 3) a. d.(—=ante
diem).

Daci, orum, m. (sing. Děicus obyč.smy
slemsouborným)Dakové, bojovný národ,
jenž bydlil na levém břehu dolního Du
naje (Histru). odt. Dacia, ae, f. (země)
Dakie (býv. vých. Uhry, Sedmihradsko
a Rumunsko).

dactylicus, a, um [daxrvZtxóc) dak
tylský.

dactylus, 7, m. [dáxtvAoc prst] dak
tyl, metrickýtakt „7 VU.

Daedala, orum, n. 1) tvrz Rhoďanů
na pevnině (v Karii) L; 2) krajina v 8e
vero-záp. Indii Čtu.

Daedalion, onis, m. [AaidaAiov] syn
Luciferův, byl proměněn v jestřába Ó.

1. daedalus, a, um [daidaAoc]umělý,
umělecký; — spec.obmyslný, lstný: Čřr
ce V.

2. Daedalus, 7, m. [AaidaAoc] athen
ský umělec doby bájeslovné, otec Ikarův,
zbudoval králi Minoovi na Kretě pověstný
labyrinth. odt. adj. Daedaleus, a, um
Daidalův: ope Daedalea H.

Dahae, arum, m. Dahové, čudský
národ na vých. pobřeží moře Chvalin
ského (v nyn. Turkestanu) L Cu T.

Dalmatae (Delmatae), drum, m. Dal
matové (obyvatelé nyn. Dalmiůcie). Odt.
a) Dalmatia, ae, f. Dalmácie (země
ležící vých. podél moře Jaderského); b)
adj. Dalmaticus (Delmaticus) a, um
dalmatský.

1. dáma, ae, f. viz damma.
2. Dáma, ae, m. jméno otroka /i
Damaratus, 7, m. viz Demaratus.
Damascus, ž, f. hlavní město Coele

syrie Ču.

Damasippus, 7, m. 1) milovník děl
uměleckých, jenž pozbyv svého jmění,
stal se horlivým učněm stoické filosofieF;
2) L. Iunius Damastppus, vášnivý Ma
riovec, jenž jsa praetorem r. 82 př. Kr.
dal popraviti mnoho přívrženců strany
Sullovy SC.

damiúrgus, viz démiůrgus.
damma, ae, f. (m. V timidi dam

mae) (rod zvěře nedosti určitý) daněk,
kamzík.

damnátio, čnis, f. [damno) odsou
zení, odsuzování; (s gen. causae) d. am
bitůs C odsouzení pro nezákonné uchá
zení 8e 0 úřad; (s gen. trestu) ď. čantae
pecuniae C odsouzení k tak veliké po
kutě peněžité.

damnatorius, a, um [damno] odsu
zovací.

damnatus, a, um [vl. part. perf. pass. od
damno| odsouzený: guis te damna
tior? ČC kdo nad tebe rozhodněji od
souzen ?

damno, re, avi, tum [damnum|
ukládati pokuta; 1) (o soudei) odsazo
vati někoho pro nějakou vínu k něčemu (k po
kutě), trestatt něčím (algm alcis rel): falst
damnavri T' býti odsouzen pro podvod;
matestatis C; eo crimine damna
retur C; caedis nomine erat damna
tus Cs byl odsouzen z vraždy; (6 předl.)
d. de vi; de pecuniis repetundis C;
octupli damnari C k osmeronásobnépo
kutě; d. capitis n. capite C odsouditi
hrdla (na smrt); (básn.)damnatus Sisy
phus laboris H odsouzen k práci; (s abl.)
pecunid damnart L k peněžité pokutě;
decem milibus aeris d. L pokutovati de
seti tisíci ass8ů; (básn.) Čumina aeterna
nocte O k věčné temnotě; Midas par
tem damnatur in unam Ó jest potre
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stán (jen) na jedné části; — spec. (0 ža
lobci) přivoditi odsouzení něči, dáti od
8ouditi někoho:guas fraudis sub tu
dice damnavisset T; 2) metaf. (mimosoud)
a) odsouditi, zavázati někohok něčemu;
zasvětiti, oddati, určiti (zvl.záhubě):
heredes damnati populo giadiatores dave
H zavázáni (závěti); vott damnari býti
zavázán k vyplnění slibu (bohům daného),
t. j. dojíti (vyslyšení) žádosti (přání); dam
nabis tu guogue (agricolas) votis V tj.
vyslyšíš (splníš) jejich prosby; Proser
pina caput damnaverat Orco V; guem
damnet labor (se. leto) V koho boj za
svěcuje smrti (t j. kdo v boji padne);
Ilion damnatum mihi H propadlé mně;
b) odsuzovati,zamítati, zavrhovati,
zatracovati (alam, alad): damnandus in
uno facto O hoden trestu za ten jediný
čin; damnem medici fidem Ču mám za
tratiti věrnost lékařovu?

damnose, adv. [damnosus] škůdně:
d. bibere H píti na škodu hostitelovu,
6. j. notně, strašně, nehorázně, do dů
chodu.

damnosus, a, um [damnum) škodlivý,
škodný, záhubný, zhoubný.

damnum, %, ». (srov. daps, danávy)
vl. náklad, poškozujícíjmění; 1) ztráta,
škoda, pohroma, zkáza: duarum cohor
ttum damino Čs se ztrátou dvou kohort;
d. finium T ztráta, odnětí pozemků; ca
pitis d. O pohroma (zmrzačení) hlavy;
d. naturae L přirozená vada, úhona;
me specioso eripe damno Ó skvělá po
hroma; damna caelestia IM ztráty na
nebi (ubýváníměsíce);pervenit damno gra
vtore (abl. modi)pestis O 8 těžší pohro
mou; čn damno habere L pokládati za
(skutečnou) ztrátu; damno esse alci O býti
na škodu; 2) meton.ztráta, (věc) před
mět ztracený: matlrem circum sua
damna volantem O kol ubohých (ztrace
ných) ditek (mláďat, ptáčat); vesťigia
damní Ó stopy ztracené dcery; 3) po
kuta, trest: guistanto damno senato
rem cočgit? Č kdo pod takovým trestem
volal senátora do senátu; vinculis, dam
no coěrcere €.

Damocles, ts, m. [AauoxAřňc]dvořan
staršího Dionysia, samovládce syrakus
kého. Naň narážeje praví JH: ensis cui
super cervice pendet.
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Dámoetas, ae, m. jméno pastýře W.
Damon, onis, m. [Aáuwev] 1) Pytha

goreovec, jehož obětovné přátelsťví s Fin
tiou stalo se pověstným Ú; 2) slavný
hudebník athenský MN.

Danač, čs, f. [daván] dcera krále
Akrisia, od Dia matka Perseova, jenž se
k ní, uvězněné v kovové věží, snesl v po
době zlatého deště JTO. Dle italské po
věsti Danaě byvši na rozkaz otcův vy
sazena v truhle na moře,přistala na bíchu
italském, založila město Ardeu a zasnou
bila se 8 králem rutulským Pilumnem,
jemuž porodila Dauna, otce Turnova V.
Odt.adj. DanaeTus, a, um Danain: D.
heros O (= Perseus).

Danaus, ř, m. syn Belův, jsa tísněn
od bratra Aigypta, vystěhoval se se svými
50 dcerami do Peloponnesu a založil tam
hrad argejský. Ale od 50 synů bratro
vých, kteří jej stíhali, byl přinucen dáti
jim své dcery za manželky. Danaovny
pak, vyjma Hypermestru, na rozkaz otcův
zavraždily v jediné noci své ženichy. Za
tuto vraždu byly odsouzeny, aby v pod
světí po věky nabíraly vody do děravého
sudu. Odt. a) ženské patronym, Danaides,
um,f. Danaovny; b) aa. Danaus, a,
um danajský, řecký; subse.Danai,
orum, m. Danaové (souborné pojme
nování Reků, zvl. před "Trojou).

Dandaridae, rum, m. Dandari
dové, skythský kmen usedlý nad řekou
Tanais: zemějejichDandarica, ae, f. (se.
terra) Dandarika

Danuvius, %, m. Dunaj (obyčejně
hořejší (a střední) tok Dunaje; dolní tok
slove Jister).

Daphně, čs, f. 1) dcera říčního boha
Peneia, byla proměněna ve vavřín (0ag
vm) O; 2) městečko u Antiochie v Syrii
smhájem vavřínovým a chrámem Apollo
novým L.

Daphnis, idďis, m. [srov. »Ď daerig
vavřínový plod] 1) sličný pastýř sicilský,
syn Merkuriův, miláček Panův, vynálezce
pastýřských zpěvů VW;2) pastýř z po
hoří idského ve Frygii O

daps, dapisf. [scov.damnum, danávn)
(obyč.v plur.) 1) hostina, hod V, kvas:
ili se cingunt dapibus futuris V; —
spec. obětní hody, slavnostní hostina:
obligatam redde Iovi dapem Fi; Saliavi
bus ornare pulvinar deorumdapibusl;
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2) vůb. jidlo (jidla), krmě, pokrm (po
krmy), potrava: amor dapis IT; dapes
mensae brevis HH;dapes cum sanguine
O krvavá jídla; humana dape pavit
eguos O lidským masem; dapibus men
sas onerare V; extructae dapibus men
sae O stoly pokrmy navršené (vystro
jené); tetae (se.fulmine) dapes T jidla,
do nichž udeřil blesk.

Dardani, orum, m. Dardanové, ná
rod usedlý v sev. Moesii (v nyn. Srb
sku) Čs.

Dardanus, %m. [Acodavoc] syn Diův
a Elektřin, praotec královského rodu troj
ského. Odt. 1) patronym, a) mužskéDarda
niděs, ae [4aodavidns] Dardanovec,
syn (potomek) Dardanův (— Aeneas);
čisto v plur. Dardanidae (gen. Dardančt
dum) Dardanovci, 'Trojané; též adj. Dav
danidae pastores V trojští pastýři; b)
ženskéDardanis, idis [Aaodavic| Dar
danovna, Trojanka (= Kreusa]VW;2)

adj. Dardanius, a, um dardanský,trojský: D. dux O (= Aeneas);D
puer V (= Ilulus);D. vates O (7 Hele
nos, syn Priamův); D. adulter V (= Paris);
Dardania proles V trojské potomstvo;
Dardanič stratus dextrá V skolen pra
vicí Aeneovou; subst.m. Dardanius, ů
Dardanec (== Aeneas): Aác Dardanium
dextrá sub Tavrtara miltam; subst.f.
Dardania, ae Dardanie, město i kraj
v Malé Asii sev. od "roady při Helles
pontu (nyn. Dardanelly); básn. — Troja
(město i kraj): o lux Dardaniae V;
3) adj.Dardanus, a, um dardanský,
trojský: Dardana gens F; subst.m.
Trojan: (kollekt.) ulťro venisset D. V;
hauriat hunc ignem D. (= Aeneas)V

Dares, čťis, m. Trojan, výborný zápas
ník pěstní V. Ace.Dareta i Daren.

Dárius a Dárčus, %, m. (Aapetioc)
jméno několika králů perských.

Datames, is, m. perský vojevůdce a
satrapa N.

Datapherněs, ča, m.
sův Cu.

datio, onts, f. [do] dávání: legum
d. Ú; — spec. právo, směti něco dáti,
právo převésti v cizí majetek: d. est
alci L.

Bátis, čiďis, m. perský vojevůdce
v bitvě u Marathona (r. 490 př. Kr.) N.

společník Bes
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dator, 6ris,
dáůrce.

Daulis, čdis, f. [4avAic] město ve Fo
kidě sev. od Delf, dějiště báje o Tere
ovi, Prokně a Filomele. odt. aaj. a) Dau
lius, a, um daulijský; b) Daulias,
adis,f.daulijská: D. ales O (= Prok
ne, jež byla proměněna ve vlaštovku).

Daunus, ž, m. prastarý král apulský,
dle báje otec Turna, knížete rutulského:
pauper aguae D. F chudovodý(narážka
na nedostatek vody v Apnlii). Odt. adj.
a) Daunius, a, um Daunův, daunský,
apulský: D. heros V (= Turaus);Dau
ma gens V (= Rutulové); synelkd.== řím
ský: Daunia camena H; Dauniae cae
des H; b) Daunias, adis, f. Daunie,
Apulie.

Davus, ž, m. časté jméno otroků vřím
ské komoedii. Odt.appellat.—=otrok: zn
tererit multum, Davusne loguatur an
heros H.

dě, předl. s ablat. značí | o místě 1) (0 směru
8 hora dolů) S, S86: de muro se deicere Cs;
de caelo stella cecidit O; de viridi stil
ladant ilice mella; cadere de eguo C;
ancora de prora iacitur V kotva se
hodí 8 přídy (do moře); /farpyiae de
montibus adsunt V přiblíží se, přilét
nou 8 hor; elatus est de templo N po
schodech snesen, palam de sella ac tri
bunali pronuntiare Ú; 2) (o vzdalování
(se)odněkud) Z, Ze: de finibus exire Cs
odejíti z území (navždy); de manibus
vestris effugit C; extorta est ista sica
de manibus C; de convivio in vincula
abripere C; agri de hostibus capti C
území odňaté nepřátelům; partem solido
demere de die H ujímati (ubírati) část
celému dni; Aaec de Danais arma
zbraň odňatá Danaům; 3) metaf. a) (o pů
vodu)Z, Ze: homo de plebe CL mužz lidu;
negue me Argolica de gente (se. esse)
negabo V; Volsca de gente Camilla V;
humili de plebeparentes Ó z nízkého
rodu; de Čeecrope natae Ó dcery Ke
kropovy; (obr.) genus de complexu etus
ae stnu C lidé z jeho náručí a klínu; b)
(o celku, z něhož část se ubírá) Z, Ze: alter
de duobus C; se gladio percussum esse
ab uno de úllis ČC; nulla de virtutibus
tuis plurimis C; minimus de stirpe vt
nil ý nejmladší z mužského potomstva;
de tot milibus una O; (o pramenipenéžitém)

m. [nomen agentls od do)



dě

guos de pudlico nummos acceperat Č
ze státní pokladny; de pudlico est da
tus (se. sumptus) L; de vestro itupen
datis, hortor L vybízím (vás), abyste
vynaložili ze svého (majetku); €) (o látce)
7, Ze: de duro est ultima (se. aetas)
ferro O poslední (věk) jest z tvrdého
železa; factum de marmore signum O;
templum de marmore ponam V chrám
mramorový zbuduji: de viro factus fe
mina Ó z muže stal se ženou; II o časo
a) (hned) po: sťatim de auctione ventre
C; diem de die prospectans L den ode
dne, den po dni, diem de die differre L;
b) (ještě) za, 0: de multa nocte C (ještě)
za čiré noci; de tertia vigilia Čs; sur
gunt de nocte latrones I za noci; me
dio potare de die FI již po poledni;
III A) (o přičině): pro, z(e), ZA, od:
gua de causa; de vi condemnati sunt
Č byli odsouzení pro násilí; passus de
vulnere tardus O od rány ; murmura,
gualia de pelagi undis csse solent O
od vln mořských; humus de corpore
fervet O od těla žíří; de femineo (la
pidum) tactu femina est reparata O
ženiným vrhem kamenů; b) (o způsobu)
podle: de consilio legatorum copias
mittere Cs po radě, dle rady; nullis de
more funeridus O bez obvyklých prů
vodů pohřebních; castae de more puellae
portalbant sacra O dle zvyku; malum
de more O obyčejná útrapa; de tmpro
viso z nenadůní; de inďustvia z úmysla,
úmyslně, horlivě; de tntegro znova; ur
dem de integro conďere L nový základ
dáti městu; c) (o předmětu a vztahu) 0, CO
(lo, vzhledem k..., ve příčině, strany
něčcho, CO se týče.. dicere, docere,
scridbeve, cogitare de re; si gutd de te
meruč V zjednala-li jsem si o tebe zá
sluhu; ftdem servare de numero dierum
Čs co do počtu dni; sese omnia de pace
expertum Čs o mír že se všemožně při
činil, všemožnou si dal práci; tmpetrare
de indutiis Čs vymoci, dosíci příměří;
timere de re N míti obavu strany věci,
o věc; satisfacere de inturůs Cs dosti
učiniti za bezpráví, nahraditi škodu; de
captivis dissuadere C neraditi k výměně,
býti proti výměnězajatců; guiď facerent
de rebus suis N vzhledem ke svému
stavu, ve příčině svých poměrů; COsi
daji počiti ve svém postavení,

Latinsko-český slovník.
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dea, ae, f. bohyně: ad Iove ceceris
gue dis deabusgue C; et nunc ne
guiguam fallis dea V nadarmo skrýváš
božství, skrýváš, že jsi bohyně: čripli
ces deae () (— Parky,Sudičky);poenarum
deae triplices O (= Erinye, Litice); d.
bellica U (— Miuerva); d. Saturnia V
(= Juno); deae pelagi V (= Nereovny);
pandite nunc Fleicona, deae V (— Musy).

de-albo, are, avi, datumobiliti.
de-armo, are, dvž,dtum odzbrojo

vati.
de-bacchor, ari, atus sum zuřiti, bou

řiti až do konce (do únavy), vybouřiti
se, dozuřiti: (obr) gua parte debacchen
tur tgnes, gua nebulae (zengma)fT kde
žáry (vedra) zuří, kde (věčné) mlhy leží,

debellátor, oris, m. [debelřo] poko
řitel,podmanitel: ď. ferarum V udatný
lovec zvěře.

de-bello, číre, avi, tum 1) intrans.
doválčiti, dobojovati,válku dokon
čiti: Aultus cumFrentanis uno secundo
proelio debellavit L ukončil válku jedi
nou šťastnou bitvou; (neos. a absol.) debel
latnm olla victoria foret T'; (abl.absol.)
prope ut tam debcllato L jako by již
téměř válka byla skončena; 2) transit,
+) bojem ukončiti něco: rirxa debellata E
hádka, při níž (bylo) bojováno na život
a na smrt; b) zdolati, nadobro pře
moci, úplně pokořiti: parcere sub
tectis et d. superdos V zdrtiti zpupné;
hi sunt, guos clamore debellastis T jež
jste porazili křikem.

debeo, čre, děbui, děbitus
hadeo) míti od někoho (peníze); 1) býti
dlužen, dluhovati: (absol.)2, gut
debent Č (-—dehentes L) dlužníci; dllt,
guilus debeo C moji věřitelé; uť ili
guam plurumi deberent S aby co nej
četnější byli jeho dlužníky; gut se d.
fateantuvr Čs; debebat? Immo in suis
nummis versadatur Č byl zadlužen;
(s ace.) debedat nummum nemíní Č ni
komu nebyl dlužen; (v pass.) cum ei pe
cunia deberetur C když mu peníze byly
dluhovány; frumentum debetur Čs obilí
má býti vydáváno; (obr.) nawis, guae
tibi creditum debes Vergiltum H jež
dluhuješ Vergilia, ručíš za Vergilia, Ve
neri vota debet C dluhuje splnění slibů,
má splniti sliby; 2) metať.a) dluhovati,
býti povinen, býti zavázán; (vpass.)

[od de a
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debeo

slušeti, náležeti, patřiti: sud causd
cupere ac d. C z vlastního zájmu si
přáti a býti zavázán; patriae poenas
d. V dlnhovati trest vlasti, zasluhovati
trest od vlasti; Turnum debent haec iam
mihů sacra V '"Vurnus mi náleži již touto
oběti (smlouvou); guam (dextram) ď. vi
des Turnum gnatogue patrigue V kte
ráž, Jak vidíš, dlužna jest "urna synu
i otci (t. 3. musí skláti "Tnrna); opus de
bentes I zavázaní k dílu (k práci), děl
nici; prettum dedetur I. odměna nů
leží; nec indomitae deberí praemia deg
trae O odměna jen pravici že nepatii
nezdolatelné; supplicia, guae debentuv
hostibus victis Č tresty, které patři;
(s inr.) býti povinován, míti, musiti;
(se záporem)nemiti, nesměti: gutď ego.fa
cere debeo C co mám, co jest mi činiti;
debuit misereri O byl bv se měl slito
vati; (s inf, pass.)zam nunc dedentia dici
II co již nyní (právě) má býti řečeno;
guamguam parum erat, a guibus de
buerat (se.adinvari), adiutus Č ač málo
podpory nalezl u těch, u kterých měl;
b) (osudem, zákonem přírodním) býti po
vinen, býti určen, býti usouzen, býti
vyvolen: nist ventis debes ludibrium II
nemáš-li býti hříčkou větrům (srov. č
ÁoTa OpÁiazáveu'); uvdem (ace. předm.)
cerno debere mepotes (acc. podm.) Ó vi
dim, že vnnukové jsou povinní (dle vůle
osudu) založiti město, že dle vůle osudu
založí; cui vegnum Italiae debetur V
komu jest aouzeno; Aenean scis caelo
deberí V viš, že Aeneas náleží nebi, že
Aencovi souzeno jest nebe (= nesmrtel
nost); gwuos(annos) terrae deduit O léta,
po která náležel zemi, jež mu souzeno
žiti na světě, léta života; dedemur morti
nos nostrague JI propadiime smrti sami
i majetek náš; omnia (ace. vztahový) de
bemur vobis © zcela vám propadáme ;
guibus altera fato corpora debentur V
jimž těla opět nová jsou určena sudbou;
soli mihi Pallas debetur V mně jedi
nému (pouze mně) patři, jest propadl;
debebatur. fatis urbis origo L osudům
mělo býti povinno město svým původem,
osudům náležel (byl vyhrazen) vznik, osud
měl míti zásluhu o vznik města; c) býti
povinován, býti zavázán, míti dě
kovati komuzač, býti povinen vděčnosti
(alel alad): vitam tidi debere fatetur O

330 debilité

že jest ti povinen, že tt má děkovati za
život; tidbi se semper debebit Iason O
tobě bude vždy zavázán za svůj) život;
salutem d. alci děkovati za záchranu;
tidr se mortalia cerpora debebunt O
tobě smrtelnici budou povinní svým byv
tím; guamvis Priami deberemplurima
natis V ač za přemnohé byl jsem dikem
zavázán synům Priamovým; guidďdebeat
patriae et guid amicis ff čím jest povi
nen vlasti; mos conjitemur prosperum
(exitum) tibi debituros Cu že za šťastný
konec tobě budeme zavázáni; part. perf.
pass.debitus, a, um a) dlnžný, po
vinný: dedita pecunin Č dluh(y ; prae
mia debita V zasloužené odměny; pro
dedita (ope) petere L žádati za pomoc
povinnou; bb) (sudbou) povinný, určený,
usouzený, propadlý: tellus fatis de
bita V sudbami zaslíbená; debita moe
nia (se.fatis) V; debita coniunz Ó osu
dem souzená, určená; homo d. fatis V
propadlý sudbě (smrti); morti ď. L; spi
cula debita Iroianis fatis O střely(osu
dem) určené ke zkáze Troje; ď. aegnuo
vidus O (osudem) určený, vyvolený pro
moře. — Debitum viz zvlášť.

debilis, e vysilený, zesláblý, za
mdlený, malátný, slabý, ochromen“ý:
unum (corpus) debile, alterum fi1
mum Č jedno (tělo) slabé, druhé silné;
vires debiles C mdlá moc; čnfirmi ac
debiles Č slabí a malátní; ferrum haud
debile V ocel neslabá, pádná, účinná
(lirotes); memůris omnibus captus ac ď.
C ochromen na všech údech; metaf. cn
genio debilior T' (jsa) ducha ještě Lid
nějšího.

debilitas, tis, f. [debilis]vysílení,
slabost, ochromení, ochrnutí, nedul::
d. pedum T slabost nohou, dna (v no
hách); caecitas ac d. T' slepota a ne
duh (tj. dna rukv); dď.corporis C ne
duživost; delibitates repellere C zapuzo
vati neduhy; metaf. d. unimi C duševní
slabost.

debilitatio, onis, f. [debilito) zesla
beni, ochabnuti, skleslost: d. atgueablectio animi Ú skleslost a skličenost
mvsli.

debilito, are, avi, tum [debilis] |)
ochromovati, vvsilovati, zbavovati
sily: debdilitaví vulnere Ču býti zeslaben
ranou; dedilitati Cu (bojem) vysílení; =



debitio

spec.pochroumati, zmrzačiti: contust
ac debilitatí inter saxa rupesoue L
zhmožděníi a pochroumání mezi skalami
a roklemi: gutnaguaginta mila hominum
eo casu debilitata aut obtrita sunt T
bylo zmrzačeno neb zahubeno; 2) metaf.
(v činnosti)ochromovati, krušiti, vy
silovati, oslabovati: (Ačems)debilitat
mare FH kruší moře, láme přiboj mořský;
ferrum et audaciam d. Č odniti silu
oceli a odvaze (jejich), činiti neškodnou;
debilitari dolore C dáti se bolem zesla
bovati; amicitia debilitavi animos non
patituv Č nenechává mysl malitněti; nau
fragorum debilitata manus Č zesliblý
hlouček zoufalcův.

debitio, ons, f. [debeo|dluhování.
debitor, ots. m. [debeo] 1) dluž

ník: ď. aeris I; 2) metať.ten, jenž jest
někomu zavázán, jenž má děkovati
za něco: perpetuus animae ď. hutus
ero O povždy tobě budu děkovati (budu
zovázán vděčnosti) za svůj život; gut
tidbi est dd. vitae O jenž ti má děkovati
za svůj život.

debitum, U, n. [v subst. purt. perť. pass.
od dedeo| 1) dluh: d. solvere C zapla
titi dluhy; 2) metať.dluh, daň, záva
zek: naturae d. reddere NC splatiti př'í
rodě (povinný) dluh, tj. zemříti (eufe
mismus).

debitus, a, um viz debeo.
de-canto, čre, vi, atum 1) odzpě

vovati, zpívavě odříkávati, zpívavě
přednášeti: elegos I; — spec. (s přihanou)
odřikávati, opakovati až do omr
zení, stále opakovati, drmoliti: dictata
d. C odřikávati stále (školské) diktáty;
nenča decantata Camillis H (ři
kání) zůsada stále hlásaná Kamilly; 2)
dozpívati, přestávati zpívati, býti se
zpěvem u konce: čam decantaverant C.

de-cedo, ere, cesst, cessum odstupo
vati: 1) odcházeti, vzdalovati se, ubi
rati se, odebírati se (8 místa) (ab, ex, de
re n. s pouh.abl.): mih respondeas, iste tn
Sicilia sit, an tam decesserit Ú:;naves
suo cursu decesserunt Čs odchýlily se
od svého směru; ď. ex hominum con
spectu N vyhýbati se zrakům (pohledu);
de vita ď. ustupovati 8 cesty, jiti stra
nou; (též obr.) uchýliti se s pravé cesty;
tumenta decesserant viď Ču soumaři
ubnuli 8e silnice; (obr.) počma summo

3J9 decem

decessit FL nedosahuje vrcholu (dokona
losti); — spec.G.) (t. t. voj.) odtáhnouti:
d. finidus T odtáhnouti z území; de
colle ď. Čs sestoupiti s pahorku; d.
agmine Ť opustiti řadu; (obr.) de sta
ftone vitae non d. Č neopouštěti stano
viště života; 53) (o úředníku po prošlé době
sprůvní)odcházeti (z provincie), opou
štéti (provincii): d. (de, ex) prověncta;
v) ustupovati z cesty, vyhýbati se
někomu: (absol.) honorabilia sunt salu
taví, decedi, adsurgi Č jest vyzuame
nánim, když lidé (starci) z cesty ustu
puji; (s dat.) ts omnes decedunt Čs těmto
se všichni vyhýbají, těchto se štiti; (obr.)
d. serae nocti V chrániti se pozdní noci
(t.j. nočního chladu ; 2) metaf. A) ustu
povati, odcházeti, zacházeti, pomijeti,
mizeti, přestávati, (o tělesechnebeských)
zapadati: subito febris decessit N náhle
horečka pominula; patridus cura deces
set L otcům starost odešla, otcové se
zbyli starosti; formido mentibus deces
sit S bůzeň ustoupila z myslí; vives de
cedunt L sil ubývá, sily chabnou; de
cedet odor H zápach vyjde, ztrati se,
zmizi; tibi non decedunt amores II tebe
neopouští (prudků) láska; sol decedens
duplicat umůras V zacházejic, zapadajic;
deceďentia tempora JH plynoucí čas: =
spec. de vita €. nebjen decedere sejiti se
světa, zemřiti: čn tanta paupertate de
cesstt,ut.. N: b) ustnpovati od
něčeho,Vzdůvati se něčeho:de foro d.
N ustupovati z veřejnosti, vzdávati se
veřejného života; ture suo d. L vzdáti
se svého práva: de sententia (sententič
T) d. Č zříci se mínění; cum (senatus)
nihil a superioridus decretis decesserit
C: fide d. L zpronevěřiti se danému
slovu; ©) ustupovati někomu,nebýti ro
veň, nevyrovnávati se: non Fy
metto mella decedunt IT med vyrovná
se Hvmettu (t.j. medu hymettskému), ne
zadá 81 V ničem.

Deceléa, ae, f. [dexéAeia) tvrz v se
verní Attice N.

decem [srov.deset, dé4a) 1) deset:
decem primi deset prvních (předních),
zvláštní výbor rady (senátu) municipální,
jehož obec zvlášlě užívala k vyslanectvím.
(Senát municipií a kolonií římských sklá
dal se pravidelně ze 100 členů, kteří
byli rozděleni v oddělení po 10 (decuriae).
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December 3

V čele všech dekurií stáli zmínění €.
primě); 2) synekd. značí okrouhlé číslo (srov.
„tucet“): dď. vitiis instructior FŤ jenž
jest více opatřen 10 chybami, jenž má
o tucet chyb vice (než já).

December, dris, dre; a) příslušný
k číslu deset, desátý: mensis De
cember neb jen December, dris. m. de
sátý (poslední) měsic starořímského roku,
jenž se počínal březnem, později dvanáctý
měsíc roku slunečního, prosinec; b)
prosincavý: didertas Decembris H
volnost (svoboda. prosincová (tj. o Sa
turnaliích slivených v prosinci).

decempeda, ae, f. [decen a pes) mě
řická tvč (18 stop dlouhá).

decempedátor, orčs, m. měřič, země
měřič.

decem-plex, přícís, adi. [decema plico]
desateronásobný.

decem-vir, z, m. obyč.v plur.decemvivi
(Xvir?). čvrm (-um), m. úřední kollegium
(sbor) deseti mužů, „desitka“, decem
virové; 1) Decemviri legibus acribun
dis (desítka k sepsání zákonů; zvolení
r. 451 př. Kr., sepsali zákony dvanácti
desk; 2) Decemviri (st)litibus iudican
dis (desítka k rozsuzování sporů), staro
bylé soudcovské kollerium. Soudili ve spo
rech dědických a ve sporech týkajících se
osobní svobody; 3) Decemviri sacro
rum n. sacris faciundis (desítka ke ko
nání bohoslužebných [původně řeckých)
obřadů) střehli posvátných knih sibyll
ských a v případě potřeby je vykládali.
Oďddoby Sullovy toto kolleginm bylo roz
množeno na 15 členů (gwndecemviri).
Odt.adi. decemviralis. e týkající se de
sítky,decemvirů, decemvirální:auda
cia d. Č smělost decermvirů; d. invidia
C zanevření na decemrvirv, nenávisl proti
decemvirům; leges decemvirales Č zákony
dvanácti desk.

decemviratus, %ús,m.
úřad,decemvirát.

decens, entis, udj. [vl. part. pracs. od ele
cet| zdobný; 1) slušný, způsobný, při
měřený, náležitý: d. amictus O; (obr.)
guiď verum atgue d. sit FÍ co jest prav
da a slušnost; 2) sličný, půvabný, lepý,
krásný, spanilý, líbezný, rozkošný, švar
ný: Gratiae decentes H: guč (abl.kompar.)
nulla decentior O již žádná sličnosti se
nevyrovnala; čempora crine ďecentia O

decemvirální

0 de-cerno

skráně viasem zdobené; (habitus Agrt
colae) decentior guam sublimior fuit T
postava byla vice ušlechtilá (krásná) než
vznešeni.

decenter, aav. [decens| zdobně, sluš
ně, způsobně,přiměřeně: lasciva de
centius (= guam magis decet lascivive)
aetas FI mládí zdobněji bujné (t.j. je
muž více sluší skotačivost než stáří).

decentia, ae, f. slušnost, způsob
nost.

dě-cerno, ere, crěvi, crétum konečně
rozhodovati; 1) (o úřední osobě, o korporaci)
rozhodovati, činiti rozhodnutí,usne
sení, nález; uzavřiti; (rozhodnutím)
ustanoviti, nař iditi, prohlásiti;
rozsuzovati (ulad, 8 ace. ©. inf., 8 ut):
oučdus verbis in. decernendo JIletellus
usus est C; senatus tiimultum decrevit
C senát prohlásil, že jest vzpoura (vzbou
ření): dilectus tota Italia decveti sunt
C odvod byl nařízen, ustanoven: (s dvojím
ace.) Dolabellam hostem d. ČC vvhlásiti
Dolabellu za nepřítele (vlasti); senatus
satis severe decrevit (C učinil snesení
dosti přísné; decrevit senatus fveguens
de meo veditu ( usnesl se na mémnů
vrati; — spec. (usnesením) povoliti,
přiřknouti, přisouditi (alcialadi: črčum
phum alci d. Č: statuas multis d. C
honores alci d. U; decretum (esse) pa
tri suo caelum T přisouditi božství: pro
vinciam d. Č vykázati, určiti provincii;
praemium (ace. praed.) servo libertatem
decrevěre S odměneu ustanovili otroku
svobodu; 2) (o jednotlivci) rozhodovati se
pro něco,navrhovati, činiti návrh. hla
sovati pro něco (== censere): Silanus
sententiam vogatus suppiiccum sumen
dum decreverat S; pauci | feroctus decer
nunt S navrhuji přísnější opatření, hla
sují pro přísnější opatření; = spec.(úmy
slem, vůlí) rozhodnouti se (u sebe),
uminiti SJ, ustanoviti Se na něčem(s inť.
n. s ut): decrevé procul a re publica aeta
tem agere 9; hic decernit, ut misev sit C:
3) (tt. voj.)rozhodovati bojem (až
jedna strana podlehne), bojovati, sváděti
rozhodný boj: d. pugnam L; d. proe
ltum Č(srov. Otazotvem TOvVnÓŽEHOV);
(absol.) elecernenci potestatem Fompeio
facit Cs nabidne Pompejovi rozhodný
boj: (sabl.)amis ď. L; acte ď. N; classe
d. N loďstvem (na moři) svésti rozhodný

(o soudci)



de-cerpo O

voj; (básn.) cursibus et caestu d. V zi
voditi během a pěstním zápasem; metaf.
uslovy)rozhodovati,zápoliti, zápasiti:
decernite criminibus, mox ferro decre
turt L.

dě-cerpo, ere, cerpsi, cerptum [de
carpo) 1) utrhnouti, otrhati: ď. poma
(arGore) O; ď. aristas O; 2) metať.bráti
odněkud,ubrati: ančmus humanus decerp
tus ex mente divina Č jest vzat z ..,
jest částí duše božské; — spec. «) bráti,
poživati: ex re d. fructus H: 5) ubií
rati (na škodu druhéhoj: ne guiď tocus
de gravitate decerperet C aby nebyl na
ujmu vážnosti; nihil sibi ex laude cen
turio decerpit C neosobuje si.

decertatio, ones,f. [decerto] rozho
dování bojem (zápasem): harim omni
um rerum d. Č rozhodný boj o všecky
tyto věci.

de-certo, dre, dvi, útum 1) zápa
siti až do rozhodnutí (o rozhodnuti),
bíti se, potýkati se, sváděti rozhodný
boj, (vče) rozhodovati bitvou, zána
siti na život a na smrť (cum alao, de re):
avmis, proelio, pugna (abl. instrum.)d.;
cum dnuobusducidus de imperio decer
tatum est L; (bůsn.s dat.) Africus decer
tans Agwilonibus H; 2) metať.zápasiti
slovy.

decessio, onis f. [deceďo) ustoupení;
1) odchod: negue ante adventum Č.
Verris negue post decesstonem C; 2)
metaf.ubývání, úbytek: donorum ď. C.

decessor, óris, m. [decedo])ten, jenž
odchází; — spec.ten, jenž odchází z úřadu,
předchůdce (v úřadě).

decessus, s, m. [decedo] ústup; 1)
odchod; = spec.odchod na vždy, smrt,
úmrtí: angi decessu amicorum Ú; 2)
metaf.odchod, ubývání, úbytek: aestiis
d. Cs ubývání, odpad příboje, odliv.

decet, čre, decuit, — (srov. decus)
vl. zdobili; 1) sluší, hodí se, jest
přiměřeno někomu (alam): čimor decuit O
strach slušel; guam dolor ipse decebat
O již bol 8im sluše!; 2) metaf. sluší
(se), přísluší, patří, jest slušno, (někdo)
má (alam): nescit, guod augurem decet
C; (s ace. e. Inf.) facies, gualem decet
esse sororum O obličej (podoba), jaký
má býti sester; gnos decelat arma te
nere Ó kteií měli, byl by měli držeti
zvraů,

1 de-cipio

Decetia, ae, f. město haedujské nad
Ligerem (nyn. Decize) Čs.

Decianus, viz Decius.
1. děcido, ere, cidi, — [de a cado)

1) padati (shora dolů), spadnouti s ně
čeho někam (ab, ex, de re neb pouhý abl.; in algd):

graviore casu decidunt turres ÍŤ říti 8e;
cum deciderint comae IÍ až spadnou
vlasy, tj. až budou ostříhány; tn prae
ceps ď. O spadnouti, sletěti srázem (střem
hlav) dolů; (obr) ď. praedonum in ťur
bam JH upadnouti mezi lotry; — spec.
spadnouti, sklesnouti, býti svržen (do
podsvětí), zapadnouti, zemříti: nos udi
decidimus, guo pater Aeneas..., pul
vis et umůra sumus IT; 2) metaf. pad
nouti, klesnouti, podlehnouti, přijí
k pádu, potkati se 8 nezdarem, přijít
na zmar: huc decidisse cuncta, ut.. T
tam (tak daleko) že vše pokleslo.

2. děcido, ere, cid?, císum [de a cae
do) 1) stiti, utiti, useknouti: decists
pennis IŤ s přistřiženými perufmi, brky;
2) metaf. a) roztíti (věc. spornou), roz
hodnouti, vypořádati,. vyrovnati
(algd): omnibus rebus actis ataue deci
sis C; post decisa negotia I po skon
čení prací (zitežitosti); b) shodnouti
Se s někým,smluviti 8e, srovnati se,
vyrovnati se (cumalgo): uť cem Chryso
gono transigeret atoue cecicdleretČ aby
s Chrysogonem vyjednával a se shodl.

decies (deciéns) [srov. decem) deset
krát; synekd.častokrát, často: car
men d. castigavit H; (počsis) d. repe
tita placebit FI.

decima, viz decerma.
decimánus, viz decumanus.
decimo, čre viz ďecurno.
1. decimus (zastar.decumus), a, um

[decem])desátý: decuma pars dese
tina; — spec. decíma unda O mohutná,
ohromná vlna (dle starořímské povery
desátá z valicích se vln byla nejsilnější
a nejnebezpečnější); adv. decímum po
desáté.

9. Decimus, č, m. [v1. desátý z na
rozených římské předejmení, psáno zpra
vidla zkratkem J).

dě-cipio,ere, cépě,ceptum [dea capio]
vl. podchytiti (oprůčníku);podskočiti, oblou
diti, klamati, mámiti,šáliti, podvá
děti: (legati) istius fide ac pottus per
jedia decepti C; dectpimur spectevecti JI



deěcisio a

dáváme se klamati, svésti zdáním pra
vého; — spec. «) ujíti pozornosti
něčí, nebýti pozorován od někoho: amMa
torem amicae turpia deciípiunt caecum
FH ošklivost milenky uchází pozornosti
zaslepeného milovníka, zaslepený milov
nik nevidí vad; čaborum decipituv HH
(srov. TV. TTÓVOV. ZÁĚTOTETOU, AndďETAL)

zapomíná trampot (dle jiného čtení: Jaborem
d.); 5) nepozorovaně tráviti, mařiti:
d. dřem O krátiti si čas.

decisi0, čmis, f. [decido) v stěti,
roztětí; metať.rozhodnutí, vyrovnání,
dohoda.

Decins, římské jméno rodové. 7. De
cirs Mu8s dopomohl v boji proti Lati
nům r. 340 př. Kr. dobrovolnou smrtí
Řimanům k vitězství. Stejným způsobem
obětoval život za vlast syn jeho v bitvě
proti Samnitům u Sentina r. 295 př. Nr.
edr.adj. Decianus, a, em Deciův.

declamatio, onis, f. |declaemo|cvi
čení se v přednášení, v řečnění; =
spec. (s příhanou)jalové řečnění, tlachání,
klevety, klepy: vulgaris et pervulgatad.Č

děclamátor, óris, m. [declumo) uči
tel řečnění, krasořečník ; ==spec. (s při
hanou)tlučhuba: nonne vobis videtur
cum aliguo declamatore disputare? (.

declamatorius, a, um vztahující se
k přednášení řečí, řečnickv.

declámito, are [verb.fregu.od declamo)
A) intrans.často. pilně cvičiti se v před
nášeni, v řečnění; )) transit. d. can
sas C cvičiti se v řečnění, míti cvičnou
řeč o právních sporech.

de-clamo, are, čvi, Gtum nahlas od
říkávati, piřednášeti (srov. deklamovati:;
1) cvičiti se v řečněni: dum tu
dectamas ftomae II; transit.ouae mihi
iste visus est ex alia oratione d. C
zdálo se mi, že to žalobce přednášel
z jiné řeči; 2) prudce řečniti, hor
liti: guť pro tsto vehementissitmecontra
me declamasset C.

decláratio, onis, f. [declaro) objaš
nění; projevení,projev, osvědčení.

dě-elaró, are, dvi, atum činiti jas
ným, objasňovati; 1) a) (znamením) či
niti zřejmým,zřetelně ukazovati, ozna
čovati: navem suis d. N; b) islovy)
činiti zřejmým, veřejně vyhlašovati,
prohlašovati: Numa rex dleclavatus |

p2 de-clivis

Numa za krále byv prohlášen, uznán,
potvrzen; (Afartus) per omnes tribus
declaratur (se. tribunus militum) S byl
prohlášen, byl zvolen za tribuna vojen
ského; 2) metať.a) objasňovati, vyličo
vati, osvětlovati: zmaginem vitae N;
b) dávati na jevo, projevovati,osvěd
čovati, dosvědčovati: uť res ipsa de
elarat Č jak věc sama (jasně) dosvěd
čuje; populus declaravit maximam lt
bertatis cupiclinem C projevil, osvědčil.

declinatio, čnis, f. [declino] 1) od
chýlení, uchýlení (se), uhnutf, odchylka:corporisdeclinatione| evitave
tctum Ču; (obr.) tuas petitiones pavva
guadam declinatione effugi C3 2) metar.
vyhýbání se něčemu,odpor, nechuť,
nelibost k něčemu,Čadoris et periculi d.
C; adpetitio et d. natuvalís C.

de-clino, dre. £v7, tum [srov.zdivo]
odkloňovati, odchylovati; I) transit. a)
odchylovati, odkloňovati, obraceti
něco někam (alad ab, de re ad alad): decli
nasse iter eo Ču že obrátil směr cesty
tam; agmen d. L obrátiti voj, postaviti
voj v Jinou stranu, zabočiti s vojem (ji
nam; neu te rota «declinetad anguem O
aniž tě kolo uchyl (s pravé dráhy) k hadu;
non se declinat ab illo O neodvrací se
od něho, nespouští očí s něho; (básn.)
nec «dulci declinat lumina somno V a
nesklání víček (nezavírá očí) k sladkému
spánku; b) vyhýbati se, vyhnouti se
něčemu(alad): u»dem d. C; regionem d.
Cu; metať.certamen d. L; tudicii la
gueos d. Č vyhýbati se okům, kličkám
soudního řízeni; soctetate culpae invwi
diam declinavit T výčitkou spoluviny
vyhnul se nenávisti: Ž) Intrans. (a mediálně)
uchylovati se, uhýbati (se), uhnouti,
odbočovati, vybočovati: (de) via d. L;
bellum tn Italiam declinaverat L válka
se schýlila, sklonila do Italie; čn fugam
declinari Ču obraceti se na útěk; metaf.
a proposito C odchýliti se od úmyslu,
změniti úmysl; «mde huc declinavit ova
tio C; declinat amer Ó odchyluje se
láska (s pravé dráhy), láska přichází m
scesti.

de-clivis, e [de a clivus] mající sval,
svažitý, spádný, sklonitý: d. lati
tudo S sklonitá pláň; fflumina declivia
O spádné řeky (t.j. proudicí v údoli);
(obr.) žter declive senecrae O nakloněná



declivitás a

(k smrti) cesta stáří; subst. decline,
(pur. declivia) mn. svah, sráz, úbočí,
stráň: per declive O po svahu (dolů);
declivia et devexa Cs svahy a spůdy,
stráně a srůzy.

declivitas, aťis. f. [declivis] skloni
tost, svah, spád, (přivýšinách)úbočí.

děcoctor. čris, m. [decoguo] vl. jenž
(vše) provařil (ztratil); metaf. přišlý na
mizinu, marnotratník, zhýřilec: erer
citus conlectus ex vusticis decoctovt
bus Č

de-colov, orts, adj. přirozené (vlastní)
barvy zbavený, (a tim) změněný, zne
tvořený; vybledlý, vyrudlý: dď. vpse
suo sangune Iéhenus O Rýn zbarvený
svou vlastní krví; deterior ac ď. aetas V
věk horší a zbavený své původní barvy
4t. zlatě; bylť původně zlatý věk, jenž
se zhoršil ve stříbrný atd.), věk horší a
špatnější barvy; ď. fama O znetvořená
pověst; = spee.osmahlý, snědý: d.
India O.

děcolorátio, onis, f. [decoloro) zba
vení přirozené (původní) barvy; zbar
vení; vybledlost, vyrudlost.

decoloro, čre, dvi, dtum zbaviti při
rozené (původní) barvy, zbarviti: mare
decoloravere caedes II proudy krve (pro
lité ve válkách občauských) poskvrnily,
zbarvily moře.

dě-coguo, ere, cox7, coctum 1) zva
řiti, uvařiti: d. olus If; — spee. SVa
řiti, svařením umenšiti: pars guarta
«argenti decocta erat L čtvrtina se sva
řila, tavením přišla na zmar; 2) metaf.(absol.)| provařiti,| promarniti,prohýřiti
jmění, přijíti na mizinu: praetex
tatus decoxisti Č již jako chlapec byl
jsi na mizině.

decor, čris, m. [decet] 1) slušnost,
způsobnost,důstojnost; ozdoba: Ger
manicus cum decore ac modestia ves
pondit T důstojně a skromně; cuncta
ad decorem imperii composita T' vše
bylo upraveno dle slušnosti, dle důstoj
nosti, které stát požadoval; ď. naturis
est dandus FH povahám jest důti to, co
jim přísluší (co se srovnává 8 různými
povahami); d. est guaesitus ab istis O
jen) ozdoby v nich jsem hledal; 2) (tě
lesný) půvab, sličnost, spanilost, vnada:
paraviť ars (saltandi) decorem T' obrat

3 decorus

nost zjednala půvab; d. orčs T spani
lost obličeje.

decor, adv. [decorus) 1) slušně,
důstojně; 2) půvabně.

decoro, re, úvi, tum [decus| 1)
zdobiti, krášliti: oppidum monu
mentis d. C; templa novo d. saxo JH
zdobiti chrámy novým kamenem (t mra
morem); guem modo decoratum ovantem
gue vidistis L s čestnou ozdobou a
u vítězoslavném plesu; (básn.) calor dis
stgnatovem decorat lictoribus atris H
úpal zdobí pořadatele pohřbů smutečními
liktory (narážka na vedra, jež bývají
v Římě převelká i v září a vyžadují sl
značných obětí na Žživotech); 2) metaf.
zdobiti,vyznamenávati, oslavovati:
amplissímis honoribus d. algm ČC; d.
sepulero V poctiti rovem, zřiditi vov na
poctu; nemo me lacrumis decoret u C
Bnntus; fidem dlagnetum decoravere,
ut. 1 věrnost Magnefanů odměnili
(tím způsobem), že...; Domitium deco
ravit pater T Domitiovi otec zjednal
slávu.

decorus, a, um [decor] 1) slušný,
příslušný, vhodný, případný, způsobný,
důstojný, čestný, zdobný: ordo vel
paci d. vel bello L řád vhodný buď pro
mír, buď pro válku; paťtribus decorum
(esse) L že přísluší otcům, že jest dů
stojno otců (scnátu); est ď. semi sermo
guletus et remissus C klidná a umírněná
řeč starci přísluší, jest kmeta důstojná;
neguaguam decerum (esse) pudovi suo
I' že nikterak se nesrovnává Ss..., že
se příčí jeho stydlivosti (skromnosti);
intra decóra feminis se tenere T' držeti
se v mezích ženám slušících; guoď vi+
ginitati decorum (erat) L což (jejimu)
panenství bylo se ctí; dulce et decorum
est pro patria mort I sladké a čestné
jest zemříti za vlast; guam decora vi
ctoribus libertas T jakou okrasou svo
boda vítězům; decora palaestra II tělo
cvik, jenž činí tělo ztepilým, ušlech
tilá hra tělocvičná; decórum A) subst.n,
slušnost (Tó jroértov); b) adv.ridere de
cerum JH slušně, půvabně; 2) půvabný,
sličný, krásný, spanilý, švarný: cor
pus decorum T; decorafacies T; decora
ingenia T skvělí, výteční duchové; ge
nus ili decorum (erat) T pocházel z rodn
vzácného; (s al. instrutn.)ozdoben, vy



účerepitus

zdoben, zářící něčim: (Phoebus) arcu d.
H majici na sobě zdobný luk; (Autum
nus) pomís d. H; migris oculis d. H
maje krásté černé oči, s krásnýma čer
nýma očina; satis d. Graeců facundta
T' jenž dosti ovladal řecký jazyk.

děcrepitus, a, um (věkem) sešlý,
sestárlý.

de-cresco, ere, —, — 1) (ve vzrůstu)
ubývati; 82)metaf.ubývati, zmenšo
vati se, ztráceti se: decrescentia flumina
H opadávající řeky; crescunt loca de
creseentibus undis O píihývá pevných
mist opadáváním vod; cernua decres
cunt Ó rohy (na hlavě) znenáhla mizeji;
(fons) multum ex calore decrescit Úu
pramen ztrácí mnoho z teploty.

decretum, (, MN.[vl. part. perf. pass. od
decerno) 1) rozhodnuti, rozsudek, ná
lez, snesení, nařízení: decreto stare
Cs L podrobiti se, podvoliti se nálezu;
iniuria decreti L nespravedlivý rozsu
dek; 2) metaf.(filosofická) zásada, prin
cip (0091).

decuma (dectma), ae, f. (se.pars) de
sátý dil, desetina; a) desátý díl ko
řisti; b) desátý dil (úrody obilní), de
sátek (jakožto daň, poplatek).

decumanus (decčmanus), a, um pří
slušný k desátému, desetinný; a) (« de
cuma desátek) příslušný k desátku, de
sátkový: ager d. C pole, z něhož se
plati desátek, pole desátku podrobené; de
cumanum frumentum Ú desátek (z obilí);
subst. decumánus, Z, z. nájemce n. vý
běrčí desátku: cum tantum lucri decu
mano sit datum C; b) (k decumus de
sátý) příslušný k desáté legii: castra
decumanorum T tábor desáté legie; zvl.
decumana porta zadní brána řím
ského tábora, odvrácená od nepřitele.

decumates, zum, pli. adj. [decumus
(decimus ]: d. agri T desátková pole
(z jichž užitku placen byl desátek jako
daň).

de-cumbo, ere, cubut, — 1) pokl
dati se, uléhati; 2) metať.podléhati,
klesati, přijimati smrtelnou ránn (0 gla
diatoru).

decum0 (decimo),dre, avi, tum [de
cumus(decimus))každého desátého
(vybrati a) usmrtiti (srov.decimovati):
decumari legiones T že v legiich každý
desátý (vojín) jest usmrcován.

D44 de-curro

deenria, ae, f. [decem; srov.centuria)
1) oddělení (výbor) čítající deset mužů,
desetina (ze 100), dekurie; 2) synekd.
oddělení, třida, dekurie (0 více než
10 členech): ď. tudicum Č.

decuriatio, ons, f. [1. decurio| roz
dělení (členů politického klubu) v deku
rie (voddily po 10) za účelem volebních
rejdů: d. tribulium (Ú.

decuriatus, %s, m. [1. decurto) roz
dělení (jizdy) v dekurie (v oddily po 10
mužích) L.

1. decurio, are, avi, čtťum[decuriaj
děliti v dekurie (v oddily po deseti
mužich); — spec. 4) (t. t. voj.) decuriati
eguites coniurabant L jezdci přísahali
v oddílech po 10 mužích; 3) ď. tribu
les ČC členy tribue (kteří se přihlásili
do politického klubu) rozděliti v oddíly
po desiti, organisovati je (za účelem
voleb).

2. decurio, ónis, m. [decuria] veli
tel (náčelník)dekurie (t.j. deseti mu
žův), desátník; -= sDpeo.U) (t. t. voj.)
náčelník jizdné dekurie; (3) (v municipiích
a osadách)člen městské rady (se
nátu).

de-curro, ere, curri n. cucurri, cu
sum I intrans. 1) a) sbíhati (shůry), se
běhnouti, sletěti, kvapiti, páditi (dolů)
(ab, ex, de re n. pouhý abl., in n. ad algd): cito:
decuvvit tramite virgo V kvapně slétne
po dráze divka; monte tlecurrens am
nis F s vrchu pádicí, řitíci se; amnes
decurventes conjluunt L řeky stěkajíce
(v údolí) sbíhají se; amnis in mare
decuvrit L vtéká; naves decurrunt T
plují po proudu, vracejí se zpět; b) (s osla
beným význ. předložky) odněkud běžeti, kva
piti, páditi, spěchati: aď calcemd. C
přiběhnouti, přijíti (kvapem) ke konci
(dráhy životní); aď pecora ď. L vyřititi
se na stáda; pelago decurrit aperto V
po volném moři (k břehu) leti (s lodi);
in spatio d. Nv rejdišti se probihati,
harcovati (o Cvičení koní); = aspee.(t. t.
voj.)«) konati cvičení, manevrovati;
8) (vyjtáhnouti v slavnostním po
chodu (v parádě), defilovati: ter círcum
accensos decuvrěre vogos V (při tryz
nách) objelo (obešlo) vojsko třikrát kol
pohřební hranice; honorí patris prin
ceps ipse cum legionibus decucuvrit T
na počest otcovu sám v čele s legicmi



decursšio

(kol oltáře) v slavnostním pochodu obe
šel; 2) metať.utikati se k něčemu,(kvap
ně) uchýliti se, sáhnouti (k posled
nímu prostředku, často s vedlejším poj
mem ukvapení) přikročiti, bráti úto
čiště (útěehu) k...: non est meum ad
miseras preces d. II; decurritur ad le
niorem sententtam L vezme se útočiště
k mírnějšímunávrhu; aď extremum lud
senatus consultum d. Čs; II trans. 1) pro
běhnouti, (v běhu) uraziti: meta de
cursa est O dráha byla proběhnuta (od
ní), probéhla dráhu; decurso spatio Č
po proběhnutí závodní drahou, po ukon
čení pozemské pouti; 2) metaf. a) slovy
proběhnouti, zběžně pojednati o něčem
(algd): guae ads te dreviter de arte de
cursa sunt C; b) dokonati, dokončiti:
d. laborem V; d. aetatem C

decursio, ons, f. [decurro] seběh
nutí; přepadení, vpád (nepřátelský ho
ralů s výšin) Hirt.

decursus, s, m. [decurro] 1) sběh
(dolů): ď. aguarum Ó vody stékající
(8 výšin); — spec. (%)(nenadálý) náběh
nepřátelský s vrchů: suĎitus ex collibus
d. L; 6) (tt. voj.)slavnostní pochod,
defilování, paráda: decurstbus cohortium
tnteresse T; 2) proběhnuti; metať.d. ho
norum C zastávání (všech) úřadův.

decus, čris, n. [decet]) 1) ozdoba,
okrasa; — apec.a) krása, půvab,
sličnost: ď. enitet ore V půvab září z obli
čeje; d. formae V; d. dicinum V;
p) ozdoba,lesk, sláva, oslava, čest,
důstojnost: decori est jest na ozdobu,
ozdobou, jest ke cti; ď. urůt addeve L
zjednati novou ozdobu, dodati nového
lesku; decori officere L býti na pře
kážku, vaditi slávě; rara etus decovis
fortuna fuit L zřídka se tato sláva po
štěstila; culpam tn d. vertere T obrá
titi vinu ve slávu; ď. dell: [, (dellorum
I) slůva válečná; ď. pudlicum T čest
státu; contra d. tmperič T' proti důstoj
nosti vlády; contra d. S proti slušnosti,
důstojnosti (na venek); d. atgue liber
tatem gratificart S (osobní) čest idů
stojnost); d. ac pudicitia S počestnost
a stud; %) mravní ozdoba, krása, ušlech
tilost, ctnost, počestnost,poctivost
(ro zalóv): nihil (natuva) habet prae
stanttus guam honestatem, guam d.;
2) meton.a) ozdobná věc, ozdoba, zdo

343 dé-decorus

ba, okrasa: decora atgue ornamenta
fanorum Č; decora gestare T nositi vy
znamenání (vojenská); legati sine decore
ad. Sullam perfudgiunt S bez ozdoby,
bez odznaků své důstojnosti; b) zdobný,
slavný (udatný) skutek (čin), krásný,
čestný Čin, pomník slávy: nunc vesťlra
decora vecensete T; tanti «lecoris tes
tis T, statuae, ďecora matorum 1T'so
chy, pomníky přelkův; udi non sua de
cora eum vindicent I pomníky jeho
slávy ; C) (o osobách)ozdoba, chlouba:
(Pompeius) tmperti d. ac lumen Ú ozdo
ba a světlo říše; MWMaecenas,dulce d.
meum If; d. caeli F (o Dianě); decora
provinciavrum aď poenam vocare T
ozdoby (t.j. nejznamenitější muže);
ludaico exercitu lecta decora I nej
lepší mužstvo, jádro mužstva (elita);
(o slavných předcích) Sučpiciae decora no
bilitati ardicere T' slavnými předky (slů
vou předků) rodu Sulpiciů oslaviti svůj
vznešený rod; longa decora praeferre
T honositi se dlouhou řadou slavných
předkův.

dec-ussis, is, m. |decem a as) deset
assů, desetník; meton.znamení deseti (X),
(šikmý) kříž.

decusso, re, avi, útum [decitssts)
děliti křížem (na kříž).

dě-cutio, ere, cuss?, cussum [de a
guatio| střásati, srážeti, porážeti,
povaliti: December silvis honorem de
cutit FHzdobu (listi) sváží; summa pa
paverum capita d. L srůžeti nejvyšší
makovice; decutit ense capuť Ó.

de- decet, dedecuit zpravidlaneos. sloveso
1) nezdobí, nesluší někomu(algm): nec
dominam dedecučre comae Ó (litotes) a
dobře ji slušely; *2)metaf. nesluší se,
nečiní Cti někomu, nepatří: guarum (se.
precum) me dedecet usus O jež jsou
mne nehodny; Atticus Clandiorum tma
gines d. videbatur T že nečiní veliké
cti rodu Klaudiův; (s inf.) gum nec ferre
pedem dedecuit cňovris H nečinilo jí
hanbu.

de-decoro, dre, avi, atum zohaviti,
zohyzditi; zneuctiti, zhanobiti, poskvr
niti: d. auctoritatem magistrí C dělati
nečest.

de-decorus, a, um zneuctivajicí, hano
bící někoho, potupný někomu(alci): mato
ridus suis d. T' nehodný svých předků;
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guod dedecorum barbavis T což u bar
barů (jest) potupné.

de-decus, óris, n. nezdoba; I) (abstr.)
nečest, hanba, potupa: per ď. ha
nebně, potupně: mehi dedecori est ČC
působí mi hanbu, činí nečest, není ke
cti; sumptus ejfust cum probro atgue
dedecore Č mrhavost hanebná a potupná:
odtis Setaní per d. suum gratificari T
propůjčovati se zášti Seianovu k vlastní
hanbě; algm per dedecora fovere T ko
řiti se někomu nestoudně (až hnusno);
=) (kkonkr.)a) hanobící předmět, hanba,
ohyzda: prodere visum d. Ó prozraditi
uzřenou hanbu (0 oslích uších Midových):
b) jednání zahanbující, hanebnost, ne
řest, čin (skutek) hanebný, nepoctivý:
d. admittere Cs; guantum dedecovis
adievit legio TŤ jak velikou nečest na
sebe uvalila legie; in scelera ac dede
cora prorumpere I oddati se na zlo
činy a neřesti.

dědicátio, ónis, f. [dedico) zasvě
cení, posvěcení: verba dedicationis Ú
slova (formule) zasvěcovaci.

de-dico, are, avi, datum slavnostně
ohlašovati; a) ohlašovati, opovídati
(jmění při odhadu); hb) ohlašovati dar
božstvu, zasvěcovati: templum deo:
(inisto chrámu jméno božstva samého): Funo tn
Aventino dedicata est L chrám Junonin
bylzasvěcen; guid dedicatum poscit Ápol
dinem vates? zač prosí básník Apollina
zasvěceného (t.j. Apollina, jehož chrám
a socha byla zasvěcena); vůb. memoriae
ac nomini (se. egui) d. urbem Cu za
svěcovati město památce a jménu svého
koně.

dedier, zustar. inf. praes. pass. od dedo
(v. t.).

de-dignor, ar?, atus sumzavrhovati,
zamítati někoho(něco)jako (nedůstoj
ného) nehodného, neráčiti, pokládati,
(uznávati)za nehodného, pohrdati,
opovrhovati někým(alam): d. čmpertum Cu;
(s dvojímace.) guč Philtppum patrem de
dignatur Ču jenž neuznává Filippa za
otce (sebe hodného). guos ego stim dedt
gnata maritos V jichž (s nimiž) sňatek
jsem zamitli; (absol.) accendedat dedi
onantes et ipse I' rozněcoval také sm
jejich nevážnost (odpor k sobě); (s inf.)
fratvis jfilio tuveni patvuus senex pa
rere dedignabatur T za nehodné poklá

6 de-do

dal, aby starý strýc poslouchal mladého
syna bratrova. ©

de-diseco, ere, didici, — odnaučovati
se, odvykati něčemu, zapomínati na něco
(alad).

dediticius, a, em [dedo] kdo se vzdal
na milost i nemilost, podmančěný, pod
robený; subst.poddaný, podrobe
nec.

deditio, onis, f. (dedo) (t. t. voj.) ode
vzdání,poddání, vzdání, podrobení
(se): deditione facta Ús po vzdání se;
in dedittonem veniíre Cs T přicházeti
v porobu, podrobovati se; algm in dedt
tionem accipere (recipere) přijmouti ně
koho v poddanství, přijmouti podrobení
něčí, přijmouti někoho na milost; per
deditionem L poddáním se.

deditus, a, um [vl. part. perf. pass. od
dedo) (zcela) odevzdaný; 1) (ve významu
mediálném) ten, jenž se vzdal, podrobil,
vzdavší se: fama dediti Segesttis T po
věst, že Segestes se vzdal, o vzdání se
Segestově; 2) a) (osobim) oddaný, pří
chylný, nakloněn: auctoritati senatus
d. C oddán vůli senátu; b) (věcem) od
daný, (zcela) se věnující: lanae dedita
L (pilně) horlivě zaměstnaná vlnou (pře
dením); studio ďd. C věnující se (zcela)
studiu; d. superstitionibus CsL T od
daný modlářství, pověrám; deďiti somno
cibogne I oddáni, oddávajice se, ho
více; e0 (— ad spectacula) deditae erant
mentes cum oculis L upřena byla po
Zornost.

de-do, ere, důdi, ditum (zcela) vzdáti;
1) vydati: hostibus d. algm C; in
cruciatum d. Čs vydati v útrapy, na mu
čení; ad supplictum d. Cs; ad exitium
d. T vydati na smrt; res dedier (zastar.
inť,praes,pass.)mil exposco L žádám, aby
mi věci byly vydány: (reflex.a med.)vzdá
vati se (na milost i nemilost), poddá
vati se, podrobovati se (alci); 2) metať.
oddávati, vydávati (v šance, na pospas),
věnovati, obětovati, posvětiti: algm
periculis (; poštís. anves. snas d. C
(po)jpřáti sluchu; sacris d. animum L
zření míti k službě boží; (refex.) od dá
vati se, věnovati se, svěřovatise,
hověti: me totum dedo ret pudblicae N
zcela se oddávám správě obce, věcem
veřejným; totum me dedo litteris ČC
úplně žiji vědám; — deditda operá
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vl. když námaha (práce) byla vynaložena,
úmyslně, zůmvsla, schválně.

de-doceo, čre odučovati, odnančo
vati,

de-doleo, čre dobolestiti, dotrpěti O.
de-duco, ere, důxi, ductum [| vésti

shora dolů, svů děti někoko(něco)odněkud
(alarm n. algd ab, ex, de n. pouhý bl. in, ad nlad):
amnes tn mare deducunt undas O: mons
eluvie in. aegnor deductus est O vrch
zátopou byl spláchnut v rovinu; ď. ves
tem O svlékati šat; deducentia ramos
pondere poma suo O ovoce sklůnějící
svou tihou větve; lunam d. caelo
stáhnouti měsíc s nebe (kouziv); (obr.)
imůres nivesgue deducunt lovem II
v pliskanicich a chumelicích sestupuje
Juppiter; caeseriem davdae dextra d.
O hladiti si pravici vousy: crčnes pec
čine d. O česati si hřebenem vlasy; vela
(earbdasa) d. (se. ex antemnis) plachty
spouštěti, rozvijeti, rozpinati; (obr.) a
tura ad humum maerore deducit H
k zemi sklání, sráží ; =—spec. (t. t. námořní)
stahovati, spouštěti (lodi 8 břehu do
vody), vypravovati (z loděnic : čitore de
ducint naves V; ale naves al dfeloduno
d. Ús (násilně) odvésti, odvléci; II od
váděti; 1) odvéěsti, odvléci: ex gua
(provincia) (2. Ennčum počtam secum
deduxerat N odvedl, vzal s sebou (do
Rima); pecora d. Cs odvěsti, odehnati
stáda: enerartas naves deducit in pov
tum Cs (násilně) odvlekou; (obr.) stěvis
deducti Fauni H odvedení, přivedení(na
jeviště); regem ex ea possesstone d. L
násilně zahnati, vytisknouti; (obr.) Cor
pore febres d. H odvésti, odstraniti; =
spec. ©) (vojsko) odvěésti, odtáhnouti
(s nim), hnonti (jím): erercitum ex is
regionibus d. Čs; praesidia d. Cs od
volati, stáhnouti stráže; ale vřgiliae dedu
cebantur S stráže byly zaváděny; prae
sidia eo del!ucebat Čs vkládal tam po
sádky; 3) (osadniky)odváděti, zaváděti,
vysilati: (osadu)zakládati: militesin
colonias d. ČC;coloniam(colonos) d. ČL:
3) meta. odváděti, odvraceti (slam
de, ab re): ht homines deduci de sententici
possunt Č lze je odvrátiti od předsevzetí,
přemluviti po dobrém; de ančmi čenitate
d. ČC odvrátiti od mirnosti; a) (původ)
odvaděti od někoho (ab algo, ab rej: 0
men ad Anco O; L) (při počtu) odčí

d de-důco

tati, odpočítávati, srážeti: dď.de ca
pite, guod usuvis pernumeratum est L
od. (alužné). jistiny. srazili zaplacené
úroky; úuťcentum nummi deducerentur
C; ©)(niti s kužele) vésti, spřádati, přísti:
d. pollice filum O palcem upřídati nit,
vetus in tela deducitur argumentum
O Aará ndálost vetkává se do tkaniny;
(obr.) poerpetuum carmen ad. origine
mundi ad mea tempora deducite O
veďte báseň nepřetržitě (souvisle); (bá
seň) spřádati, (uměle) zdělávati, skláů
dati: tenuí deducta počmata filo Il
básně spředené jemnou nití, jemně slo
žené; mílle versůs d. FI narobiti; luctord.versumO:Aeolium| carmen
ad Italos d. modos FH složiti aiolskon
píseň dle italských nápěvů: (dle jiného
výkladu. převésti alolskou píseň v nal
ské nápévy, ©i. zasaditi lyriku Alkaiovu
a Sapfinu na italské půdě); III (význam
předložkyoslaben, v popředíponětí cile) odvěsti
někam; 1) vésti, přiváděti, dopra
vovati exercitum in
aciem d. L; ipsa vestigia dominum eo
deductura erant L bylo očekůvati, že
samy stopy byly by přivedly; Pydnam
eum deduci tussit N; a) (z domu pro
vázejic) vésti, vésti v (čestném) průvodu,
provázeti, doprovázeti:freguentes eum
domum dedurerunt Č; haec sunt hono
rebilia: adsuvgi, deduci C; h) (nevěstu)
přiváděti z domu otcovského k ženichovi,
přiváděti v manželství, za manželku:
d. filiam in domum patvui TŤ vdiáti
dceru za strýce; ©) přiváděti mladého
Římana k řečníku a stůtníku za dalším
vzděláním: ego eram a patre deductus
ad Scaerolam Č byl jsem dán Scaevolovi
na vzdělání; 2) metaf.a) uváděti, při
váděti (ve stav): res e0 (in eumlocum)
deducta est NČs tak daleko (až tam)
věc dospěla, tak daleko došlo; rem ad
otium d. Čs vyřiditi vče mírumilovně,
zachovati mir; st tn eum casum deduce
rentur Čs kdyby se měli dostati až tam
(tak daleko); rem čn summum perteučum
d. Čs; rem d. ad arma Čs přivoditi roz
hodnutí zbraněmi (válkou); zn. noctem
rem deduxerant Čs boj prodloužili (až)
do noci; (básn.)andi, guo rem deďucam
H kam 8 věcí (s tim) mířim, co z toho
chci vyvoditi; |>) přivěsti k něčemu,po
hnouti, přiměti, ziskati něčemu:adď

k nělkomu th. někann:



děductio a

sententiam d. Cs; ad misericordiam d.
C; — spec. (s příhanou) přiváděti ke zlému,
sváděti, lákati: adulescentespraemio
deducti Čs; a guibus deductum Pompe
tum gueritur Čs.

deductio, čnis, f. [dechrco]1) odve
deni: (obr.) Alůanae aguae d. C; = spec.
"„) násilné odvedení, vypuzení (z ma
jetku): vis acď.C; 3) odvedení do osady,
osazení, ubytování: tn oppůla militum
crudelis d. C kruté ubytevání vojska po
městech, 2) metaf.srážka (na penězích):
ex omni pecunia deductiones fieri sole
bant Č.

deductus, a, Um [vl bart. perf. pass. od
deduco) sklončný; deďucta vox ztlumený
hlas; deductum carmen V prostá, jedno
duchá píseň (proti mohutné a vzletné
básní herojské).

de-erro, are, dvi, — zblouditi (od
pravé cesty, zablouditi; metaf.sors
deerrabat ad parum tdoneos T' los (omy
lem) padal na málo způsobilé.

děfatigatio (defetigatio), onis, f. [de
fatigo! (úplné) unavení, unavenost, úna
va, zemdlenost (tělesná i duševní): cos
pora exercitattonum dejfatigatione wm
gravescunt C umořujícími cvičeními.

dě-fatig0 (defetigo) dre, avi, dtum
(zcela) unaviti, utrmáceti (tělesně n. dt
ševně); part. perf.dsfatigatus, a, um una
ven, umdlelý, vysilen.

děfectio, dnis, f. deficio) 1) odpad
nutí, odpad, vzpoura, odboj: sollici
tatis ad defectionem animis L k od
padnutí od smlouvy, k porušení smlouvy;
2) ubývání, mizení: d. virčum ČC;d.
lucis Č; — spec.a) zatmění: solis d.
C; d. sideris T ubývání, zatmění nebes
kého tělesa (t.j. měsice); 3) ubývání sil,
mdloba: manifestam rdefectionemtege
bat T.

defector, čris, m. [deficio) jenž od
padl odněkoho,odpadlík, zbojník.

defectus, is, m. deficio) (— defectio)
1) odpadnutí, odboj: d. Spartanorum
Cu; 2) ubývání, úbytek: defectůs solis
vartos V zatmění slunce.

děfendo, ere, fendi, fčnsum [mov.
Velva tluku, č. ženu (ranami)] 1) odbá
něti, odpuzovali, od rážeti (alamn. alad,
algd ab algo):d.ictiis ac repellere Cs; metaf.
gui nou defendit tntuviam nenue pro
pulsat, iniuste facit C nebrání bezpráví

9 defénsio

crimen d. O hůjiti 86
cem alias dellum in

a neodráží ho;
proti načknutí;
ferrent, alias illatumdefenderent Č
jednak vedli válku útočnou, jednak obran
nou; toga defendit frigus If chrání před
mrazem; němčossolis defendit ardores C,
(absol.)odrážeti útoky, klásti odpor,
stavěti se na obranu, hájit se, briniti
se: ad defendendum opes minoves sunt
S k odražení útoků; cum čam defende
ret nemo Čs; gui d. facile possent C
kteří by mohli snadno se postaviti na
obranu; etčam si ab hoste defendant C
byť i ochránili, skýtah obrany proti ne
příteli; 2) a) (odrážejíc útoky nepřátel
ské)brániti, hájiti, chrániti někoho
od někoho n. před někým n. něčím (algm, algd ab

algo, Contra n. adversus algm): defendunt ac
tnentur bonos Č; vestra tecta custodiis
defendite Č; Turní defendier (zastar.inf.
praes.pass.)arnus V; te mea dextera dello
defensum dabit V válkou tebe bude chrá
niti; b) metať.hájiti (postavení, povin
nosti, mínění), zastávati: d. senten
tiam C; me id magime defendisse, ut..
C že bojoval jsem nejvíce za to, aby.. .;
actovis partes chorus officčumgue virile
defendat [I nechť zastává úkol hercův;
d. vicem poštae FI zastávati úlohu básní
kovu, věsti si po způsobu bůsníkove; =
spec. U) (před soudem i jinde) hájiti,
zastůvati se (řeči, písmem): d. Sex. Ros
cum. parricidií veum C; accusatorem
se existimari (vult), gui antea d. con
snerat C chce pokládán býti za žalob
nika, jenž dříve obyčejně hájival (býval
obhájcem): satis copiose defenderetur Ú
měl by dosti hojné obhájce; SŠ)(rozhodně)
tvrditi, uváděti na obranu, hůjiti
se tim, že... (lalad,ace.c. inf.): frillus
sctentiam summum bonum esse defen
dit C; provideo, guid sit defensurus
Hortensius C; M. Čícero apud te de
fendit (= defendendi causa dixit)..
C: čile principi parutsse defendebat T
hájil se tím, že byl poslušen knížete.

děfěnsio, ónis, f. [defendo) 1) odrů
žení něčeho;obrana proti něčemu: crtmi

ns d. C;, a) hájení, obrana něčeho(zbraní): urdčum Čs; hb) metaf. há
jení, brána: d. fortunarum,salutis;
officii met C; — spec. hájení, obrana
před soudem: (s gen. subj.) Aac spe Oo
patri d. nititur Čj (s sen.obj.) tu mih



defensito

Cornelii defensionem obicis ČC předha
zuješ mi, že hájím Kornelias gtď est
dn hac causa, guod defenstonts indi
geat? C; meton.obhajovacířeč: defen
stonem scrtbere U; důvod k obraně:
istum ex communi calamitate defensto
nem uúllam sumere non sinam C; hic
d. nulla est Č tu nelze se ospravedlniti.

defensito, are, avi, datum [rerb. freagu.
oddefenso)| často obhajovati: ď. cau
sas Č často obhajovati, býti často obláj
cem před soudem.

deťfenso, úve [verb. intens, od Uzfendo]
1) prudce odrážeti (útok); klásti úsilný
odpor, stávěti se prudce na odpor: dum
defensamus O: 2) úsilně hájiti, chrá
niti: sua d. T hůjiti (neohroženě) svého
majetku.

defensor, oris, m. [defendo) 1) od
vratitel, zabranitel: dď.calamitatum:;
periculi; necis C; (abl. abs.) his defenso
vtdbus Čs jich (t.j. kolů) odporem (preti
sile proudu), jich ochranou; 2) obhájce,
ochránce: Autus tmperii d. C; defen
sores dare T dáti ochránce (na cestu),
dáti branný průvod; = spec. obhájce
před soudem.

de-fero, ferre, tuli, láatum | nésti
shora dolů, snášeti: Baucis ramalia
arida tecto detulit O snesla 8 půdy;
actem tn campos d. I. svésti, přivésti
na rovinu; ferrum elatum in pectus d.
T napřažený meč stopiti v prsou, vra
ziti do prsou; = spec. «) (po proudu)
nésti, unášeti: secundo amne deferri
L: cuvsu d. sub aeguora Ó proudem
ponořiti, zaněsti do moře; () vrhati dolů,
svrhovati; med.vrhati se (dolů), řítiti
se, padati: tn praeceps deferri L řititi
se do propasti; praeceps speculá de mon
tis tu undas deferar V střemhlav se
vrhnu; on foveas deferrt Ču padati do
jam; II (ed pravé cesty) odnášeti, za
nášeti, unášeti, odvážeti: Platonem
čempestas in desertum litus detulit C;
huc tmpetus hastam detulerat V tam
rána (vrh) zanesla kopí; (v pass.) býti
zanesen, zahnán, uchvácen, stržen,
(mimoděk)dostati se, octneuti se:
navis delata Ovicum Cs; Troes delati
in portus V; Ulixem longo illo errvore
in Oceanum delatum T; guo me cum
gue rapit tempestas, defevor hospes IL
dávám se zanésti jako host; ac castra
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petet,

de-fero

Romanovum delati Cs; IMI (význampřed
ložky oslaben, v popředí poněti cile) odnášeti
někam;1) donášeti, přinášeti, do
pravovati, odevzdávati (algd in, ad alad n,
ad alam): četřeras ad Caesarem d. ('s;
tusst pecuniam atgue arma d. T; guas
dam domos deferebant L unášeli; acta
Dolabellae ad collegium dď. Č zařízení
Dolabellova odevzdati (ku prozkoumání)
kollegiu3 (t. t. státní správy) algd aď (tn)
aeravrtum dď.LT odevzdati do státní po
kladny; censum Jomam d. L odhadní
seznamy (listiny) zaslati do Říma; 2)
metaf.podávati, nabízeti; odevzdi
vati, svěřovati,vznášeti, udělovati,
propů jčovati (algd alci n. ad alam): st guid

ultro defer If: id omne populo
Romano polliceor ac defero C (ochotně)
slibuji a (samoděk) nabízím: Čaesari reg
num d. C nabizeti korunu královskou;
il delatum accipere N' přijmouti dar na
bizený; causam d. ad algm Csvěřiti při
někomu; non aď unum omnia deferrent
T aby nevznášeli (neskládali) vše na jed
noho; gui aď me pericula rerum sua
rum detulerunt C vznesli na mne ht
jení svého ohroženého jmění; honorem
ultre alci d. C uděliti, propůjčitis a)
(věc k rozhodnutí) vznášeti, předklů
dati: hac re ad consiltum delatů Cs;
b) (zprávy)donášeti, oznamovati,
dáti zprávu (vědomost), uvědomiti: fama
et detulit armari classem V; d. dicta,
mandata; falsa d. N podati klamnou
zprávu, aď patres ú. L oznámiti senátu; —
spec.©) (něco, někoho) doněsti soudu, ozná
miti soudu,učiniti soudní udání, udati,
obžalovati: nomtinafiliorum de par
ricidio delnta sunt C synové byli udáni
z otcovraždy; cum de pecuniis repetun
dis nomen cutusptam deferatur C když
žaloba z vyděračství na někoho se po
dává; crčmen ad alam d. ČCobžalovati
u někoho ze zločinu; Cossutium Cilices
detulerant T'; d. furti (gen.criminis)C
d. matestatis T; 3) oznámiti, ohlá
siti, udávati (osobv, jmění při odhadu):
tn deneficiis ad aerarium delatus est
a proconsule Cbyl zadán, navržen u státní
pokladny mezi těmi, kteří zasluhují od
měny; véstes, cuvrus in censum d. L
ohlásiti, udat: při odhadu; nostrum tn
modum d. census T po našem způsobu
své jmění oznamovati.



de-ferveěsco

de-fervěsco, ere, fervi a ferbui, —
vyvřiti, vykypěti; metaf.vybouřiti se,
utišiti se, vykvasiti se: cum adu
lescentiae cupiditates deferbuissent C;
dum defervescat ira C; guasi deferverat
oratio C řeč takřka se vypěnila, vy
kvasila.

defessus, a, um |vl. part. perf. pass. od
defetiscor) (zcela) unaven(ý), znaven ý),
umdlen(v), vysilený, (na smrt) zemdlelý,
utýrán.

defetigatio, defetigo, vizdefatigatio,
defatigo.

dě-fetiscor, %,defessus [de afatiscor]
(zcela) unavovati se, zemdleti, utý
rati se.

dě-ficio, ere, féci, fectum [de afacio)
(defexit I, zastaralýtvar — defecerit) [ in
trans.od-dělávati ses 1) odstupovati,
odpadati, odtrhovati Se od někoho(abalgo,
(odstupujíc od učkoho) piistupovati, při
dávati se k někomu (ad algm): guoď oppt
dum ab rege defecerat S: (absot.)Bot de
fecerunt L; (s abl.) čělis legibus populus
Romanus non deficieť L od oněch pod
mínek neustoupi, neodchýli se, jim se
nezpronevěří, (obr.) a me tpse deficerem
C sám sobě bych se zpronevěřil; 2) metaf.
a) ustupovati, ubývati, scházeti, nedo
stůvati se. nestačovati,docházeti: de
ficis tnterdum O (o slunci) zatemňuješ
se; copia defecit Cs zásoba došla; cum
epulae defecére T když pokrmy dojdou;
primo avulso non deficit alter aureus
(ramus) V když první (ratolest) jest utr
žena, neschází druhá zlatá (t.j. hned vy
růstá opět nová zlatů); čgnemd. videdat V
hasnouti, nhasinati; gu deficit tgnis V
kam oheň nedosahuje; fontis aguae de
fictunt Ó vysychajis munimenta def
cčunt Cu scházejí, stávají se chatrnými;
non deficiente crumendá FHkdyž se ne ne
dostávit, když jest hojně peněz; deficiente
consilto L nevědouce si rady, jsouce na
rozpacích, v nesnázi: deficit ars O nestačí
uměni, nic není platen um; b) (vzhle
dem k silám) umdlévati, chabnouti:
pugnando (dat.) non defictebant Cs ne
ochabovali, osvědčovali se v boji; lassi
tudine et fame ď. L klesati únavou
i hladem; me tenuit moriens deficiente
manu O chabnouci rukou; navis deficit
tantis surgentibus undis (abl.abs.)V loď
podléhá za tak hrozného návalu vln, pod
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léhá tak hroznému návalu; ne deficeret
(Eurydice) metuens O obůvaje se, aby
nebyla mdlů: res pudlica defictet T obec
nebude stačiti (finančně), obec se vysilí:
utcumague defecére mores HH mravy po
klesly; animo ď. klesati na mysli, po
zbývati mysli (odvahy), malomyslněti; (též
absol.) multe tot Dellis defecerant Cs po
zbyli sil, stali se neschopnými (ke službě
vojenské); spe d. Čs vzdávati se naděje,
nedoufati; = spec.chřadnouti, hasnouti,
nmirati: fovere deficientem T' opatro
vati slábnouciho; momenta deficientis T'
okamžiky umírajícího; čam deficiens O
již hasna; II transit. opoušťěti někoho
(něco),nedostávati se, docházeti ně
komu (algm); v p:tsa. býti opouštěn od něčeho.
postrádati: (Sol) cum deficit orbem U
opouští zemský obor (při zatmění); om
nia medefictunt Čs všechno mne opouští,
nevím si rady; 7es eos tam pridem, files
d. nuper coepit C jmění jim již dávno,
úvěru teprve nedávno počalo se nedostá
vati; dtes me defictet C den mně nebude
stačiti; cepidiun (se. me) vires deficiuně
H rád bych, ale sil se mi nedostává; cum
omnia (eos) defecerunt T když vše je
opustí, když pozbudou všeho; memoria
deficit (algm) C pamět opouští někoho:
tu ne defice (se. me) dubiis vebus (abl.
abs.) V neopouštěj mne v tísni; defictor
viribus Čs postrádám sil; ==part. perf. pass.
defectus, a, um opuštěný od uěkoho,
zbavený něčeho:defecta vigore cervix O
šíje zbavená svěžesti a sil; = spec. zba
vený sil, zesláblý, sešlý, zmožený:
T'ubero defecto corpore T' tělem sešlý;

poples d. O oslabené podkolení; amor
d. O vychladlá, odumřelá láska.

dě-fig0, ere, fixi, fixum 1) zará
žeti, vrážeti, vkláti, vetknouti něcodo
něčeho (alad in re); med. zaraziti se (« tak)
utkviti, uváznouti: stcam tn consulis cov
pore d. Č vraziti do těla; (básn.s pouh.
abl.) ensem tugulo d. O vraziti do hrdla;
defigunt tellure hastas V zabodnou do
zem“; stant terra defhcae hastae V trči
kopí do země zaražená ; 2) metať. a) (oči,
mysl) vrážeti, upirati, (ztrnule) upřeně
hleděti naněkohon. něco; pohrouziti,
zahloubati do něčeho: dn. vnltu regis oci
los d. Ču upřenými zraky pohližeti na
krále; in cogitatione defixus C zahlou
bin v přemitání, dumaje; cogitationes tn



dě-fingo

ret publicae salute d. Č zamvsliti se
Oo8páse obce; deneas defixus lumina
(nee.vztah.) tngreditu» V maje oči upřeny
k zemi, se sklopenýma očima: Latinus
dejica obtutu tenet ora V obličej mů
sklopený k zemi ztrnule pohližeje; obtutu
defixus tn uno V pouze v prohlížení za
hloubán, zabrán; deficis oculis torpet II
se ztrnulým zrakem; (s dat.) Libyae de
jixit lumina regnis V; bb) (do mysli)
zaraziti, pevně (trvale, hluboko) vští
piti, zakotviti: audactam in mentibus
d. C; vivtus est altisstmis deftxa radi
cibus C jest zakořeněna (tkví) hluboko;
C) (podivem, leknutím) zaraziti, ohro
miti, omráčiti, učiniti ztrnulým: odčecta
res inmobiles cos defixit L překvapením
ztrnuli bez hnutí; mnestitta defjixit om
neum animos I, všichni upadli (ustrnuli)
v truchlivost; stupor omnes admirattone
deficit Č všichni ztrnuli úžasem; novis
sunae ves dejixévre aciem in his vesti
giis T poslední udůlosti (jakoby) přiko
vali voj (nepřátelský) na těchto mistech:
zvl. part.perf. pnss.def iaus, a, um za
ražen, ztrnulý, ohromen, (jakoby)
přikován: miles od metum d. T.

dě-fing0, ere vytvořovati, vytvářeti,
zpodobovati; = spec. (s příhanou)Zpo
tvořovati: defingit Iheni luteum ca
put IL (lepšíčtení diffingit v. t.).

de-fTnio, re, zvi, iťum 1) obmezo
vati, vymezovati,ohraničovati: si
ves eae, guas gessitmus, ovbis terrae ve
gionibus definiuntur C jsou-li omezeny
(teprve) hranicemi světa, sahají-li naše
válečné činy až na samý konec světa;
Caesar in tis est locis, dguaeimperium
definiunt C která činí (tvoří) hranice říše;
3) metaf.A) (vymezením) zevrubně (pevně,
jistě) určiti, vytknouti,ustanoviti:
definitur et numerus I; cum esset om
nibus definita mors ČC; — spec. (t. t lo
gický) pojmy vymezovati, detinovati:
»oluptatem sic defintunt ČC; hb) omezo
vati něčím:definit amicitiam paribus
officiis ac voluntatibus Č omezuje přá
telství stejnou měrou ochoty a náklon
nosti.

definite, adv. [defonitus) vymezeně;
určitě, přesně,zřetelně, výslovně.

definitio. ones, f. [deftnio] 1) vyme
zení, ohraničení; 2) metaf. Určení, usta

DO de-florěsco

novení; = anec. (tt. logický) vymezení
pojmu, Vý měr.

definitus, c, Um [v1.part. perf. pass od
definčo)vymezený; určitý, zřetelný.

de-T10, Jiert, (básn. paas. k deficio)
(— deesse): scházeti, chyběti,nedosti
vatise: numouamnecausa defiet,cur..
L nikdyliž nebude (vám) scházeti zá
minka (výmluvat, což vždy budete miti
po ruce záminku, proč...

deflagratio, onis, f. [deffagro] 1) sho
ření, splanuti: omnium terrarum d.
všeobecný požir světový; 2) metať. Zá
huba, zhouba (ohněm): cum mea do
mus ardore suo deflagrationem urbi mt
naretur Ú.

de-flagro, are, dvi, dtum | intrans,
1) shořeti, vzplanouti, lehnoutipo
pelem; 2) metaf.zhynouti: rwuere ac
d. omnia passuvi estis? I, chcete do
pustiti, aby vše se sřítilo a zhynulo;
(o vášních)dohořívati, tišiti se, chab
nouti: deflagrante seditione 1; [I tana.
1) spalovati; 2) metaf.ohněmničiti:
cínis deflagrati imperii Č popel říše
ohněm zničené.

de-flecto, ere, jlexi, flexum | trans.
1) shýbati:; 2) a) uhýbati, odklo
ňovati, odchylovati,odvraceti: čela
d. V; amnes in altum cursum deflexi C
řekv obrácené, tekoucí jiným. směrem;
negue a se deflecteret oculos L a aby
neodvracel očí od něho, aby nespouštěl
očí s něho; ) metať.měniti, přeměňo
vati, překrucovati: d. sententiam C;
II intrans.1) uhýbati (se) uchylo
vati se, odbočovati: dď.va I od
bihati s cesty; d. ad maritimos focos 1
uchýliti se k pomořským mistům; 2) metaf.
d. a veritate C; dejlexit de spatio cur
riculogue consuetudo maiorum C před
kové odhočili již ve svých zvycích z vy
jeté dráhy.

de-fleo, čre, čvi, čtum oplakávati
nělkoho, plakati pro někoho, nad někým n.
něčím(alum): carmen, puo Germanici su
prema dejleverat T žalozpěv o smrti
Germanikově; dum dejlent, saepe eodem
rogo cremabdantur T zatím co oplakávali
(drahé zesnulé); — spec. s pláčem vy
pravovati: Aaec ubť deflevit V.

de-floreseco, ere, flórui, — 1) od
kvěétati; 2) metar.odkvětati, vad
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nouti, zacházeti: cum corporibus vigere
et d. animos L.

dě-fluo, ere, fiůxi, — I stékati; 1)
téci dolů, stékati: deftuit saxis (abl.)
humor I; —spec.plouti po řece (po
proudu): sumptis ducibus amnis perilis
dejluxit ad insulam Ču; pars cetera
secundo defiut amní V; 2) metaf. splý
vati, smekati se, káceti se (dolů),
spadnouti: cohors velictis ad terram
deftuxit eguis V (hbitě) seskákala s koní:
tn latus a dextro paulatim dejimt armo
O (k zemi) na bok se kácí znenáhla po
pravém lokti; corpus ex eguo deftuxit ad
tervam Ču mrtvola se svezla, spadla; =
spec. (Z) (o vlasech)spadati, vypadati, lézti
(dolů): defluzére comae O; 5) (o šatech)
splývati, viseti (dolů): doga dejluit JH
(nedbale) visí; pedes vestis defluxit ad
zmos V; II odtěkati; 1) odtěkati, pře
stávati téci: rusticus expectat, dum de
fiuat amns I; 2) metaf.uplývati,
tratiti se, mizeti: ste horridus ille
dejluxit numerus IH; (politicky)unus (tri
bunus) me absente dejluxit C odpadl, od
trhl S56, III (význam předložky oslaben, v po
předí ponětí cíle) téci k někomu: metaf. při
těkati, plynouti k někomu:(čď) aď illum
potisstmum defluxtsse C připadlo nejspíše
jemu; aů amicitiis ad levesinimicitias
defluaxitoratio C řeč přešlak...; mer
ces tibi dejluat ab love H nechť ti plyne
(v hojnosti).

de-fodio, ere, fódi, fossum 1) odko
pati, vykopati, zkopati“ argenti pon
dus et anuvi defossa deponere terrá H
uložiti, uschovati do vykopané země (jů
my); stros d. Cu vykopůvati jámy; 2)
zakopati, zahrabati: addita et de
fossa ignorantur I mista skrytá a za
hrabaná zůstávají neznáma, ucházejí po
zornosti; defossa eruere T vyhrabivati
věci zahrabané; (obr.) aetas defodiet con
detgue nitentta IL zakope (pohřbí) a
ukryje.

defore, inf. fut. oddesum.
deformátio, onis, f. |deformo) zne

tvoření, zohavení; metať.ď. matestatis
L potupení velebnosti.

děformis, e, [de a forma] 1) bez
tvárný: deformes animae O beztvárné
duše (nemající hmotného těla); 2) zne
tvořený, zohyzděný, obyzdný, oškli
vý, škaredý, neúůhledný;hnusný, po

02 de-fungor

tupný: ora lato deformta rvictu O obli
čej znetvořený širokou tlamou; ( Valens)
d. et flens processit T v neúhledném
oděvu (otrockém); tam deforme specta
culum L tak hnusná podivaná; deforme
obsegutum T hnusná podlizavost (servi
lismus); (subst.)deformia meďitari T' po
mýšleti na mrzké věci,

deformitas, atis, f. [deformis] zne
tvoření, zohyzdění,ohyzdnost, zoha
vení, škaredost, ošklivost: metať.d.
eventus T hanebnost konce (života); fla
gittorum d. T hnusnost (ohavnost) mrz
kých činů, čudicra d. T hnusné vystou
pení v divadle.

de-formo, čre, vi, tum 1) vytvá
řeti, vypodobiti, zobraziti; metať.vyobra
ziti slovy, vyličiti: guem supra dlefor
mav C; 2) a) znetvořiti,zohyzditi,
zohaviti: canitiem deformat pulvere V
šediny zohaví (si) popelem; b) metať.
zhanobiti, poskvrniti, zneuctiti,tu
piti: d. domum V poskvrniti; deforma
tus aerumnis S zohaven strastmi.

de-fraudo, are, dvi, dtum okla
mati, ošiditi, obelstíti někohoo něco
(alum alga re).

de-frénatus, a, um bezuzdný.
dě-frico, čire, Fricuž, frictum (fri

cáatum) otirati, natirati; metať, sale
maulto urbem defricuit HHhojnými vtipy
městu solil.

de-fring0o, ere, frégi, fráctum |de a
frango| přelomiti, ulomiti, zlomiti: ad
hasta defvingit fervum V od kopi ulomí
hrot (kovový).

de-fugio, ere, fůugi, fugitůirus 1)
(absol.)utikati, prchati, býti na útěku;
2) (s ace. předm.)a) prchati před někým;
b) metar.vyhýbati se, vzdalovati se,straniti se.

de-fundo, ere, fiidi, fusum liti dolů;
odlévati, vylévati,nalévati: ac nisi
mutatum parcit d. vinum If a jen zkys
lého (zkaženého) vína nalije (do číše),
podá k pití; (obr. o věcech netekutých) fru
ges defudit Copia cornu If vylila, vy
sypala.

de-fungor, %,fúnetus sum úplně vy
říditi, dokončiti, dokonati (zvl.něco
nepříjemného), zbaviti Se něčeho(alga re):
proelio d. L (úplně) dokončiti boj; d.
periculo ČCpřestáti, přetrpěti, vyváznouti



de-gener

z nebezpečenství; defunctůa ctvitate plu
rimorum morůis L když obec přetrpěla
(zažila) nemoci přemnohých spoluobčanů:
d. laboribus H; ubi defunctae (se. ca
rinae) porťus tenebunt V přetrpice (vše
cka nebezpečenství), po přestálých ne
bezpečenstvich; ď. tmperio L dostáti,
vyhověti, dosti činiti rozkazu; nonnulli
defuncti honoribus Ú kteří zastávali
(již) úřady; suis temporibus defuncta H
co (již) svůj věk prožilo (si odbylo); =
spec.dokonati život, skonati, zemříti:
(s abl.) corpora vita defuncta V těla,
jež dokonala dráhu životní; defunctus
terrd Ó jenž dokončil život pozemský,
dráhu pozemskou; (absol.) defuncta (est)
wrgo T; defuncto rege T po králově
smrti; honor gravis defunctis T; morte
egregid d. Cu zahynouti slavnou smrti.

de-gener, čri8, adj. [de a genus) 1)
zrůdný, odrodilý, zvrhlý, nezdárný,
nepravý: non d. patriae artis (gen.vztah.)
Ó nezvrhlý v umu otcově (v šalbě se po
tatil); Artabanus materno genere Arsa
cides, cetera d. T ostatně z rodu spro
stého; non d. aď pericula T' neodrodilá
vzhledem k nebezpečenstvím, nelekající
se nebezpečenství(jak dědičné bylo v rodě,
ze kterého pocházela); 2) metaf. (mravně)
zvrhlý,nešlechetný, špatný, podlý,
nízký: degeneres animt

de-genero, are, dvi, tum 1) intrans.a)
odroditi se, zvrhnouti se, pozbývati
dobrých vlastností (rodu): degeneras Ó jsi
odrodilá (jevíš se nehodnou svého rodu);
degeneravisse Parthos T'; vítá d. T v ži
votě se zvrhnouti; b) odstupovati, odchy
lovatise; odpadati, upouštěti odně
čeho (ab alga re) negue Antonius negue
Hormus a fama vitague degeneravěre
T nestali se nevěrnými své (dosavadní)
pověsti a životu; degeneradat a labore
ac virtute miles T upouštěl od práce a
udatnosti; 2) trans. (odrodilosti) hano
biti, kaziti něco:eguus degenerat pal
mas O činí hanbu vítězné palmě. = (part.)
degenerátus, a, um odrodilý: degene
ratum in aliis L zvrhlost (jeho) v jiných
věcech.

deg0, ere, —,— [de a ago] (čas, život)
tráviti,proživati: ďd.senectam FI; (absol.)
tráviti věk, žíti: alle laetus deget Fl.

de-rrandinat, neosob.slov.přestává
krupotiti Ó,
Lulunsko-český: slovník,

353 deicio

dě-gravo, dre, dví, datum1) tížiti,
(dolů) tisknouti, (dolů) tlačiti: degravat
Aetna capuť O hlavu (Tyfoeovu) Aetna
tlačí; litora tngenti passu degravat O
tíží břeh ohromným krokem (0 Polyfe
movi); laxos degravat illa sinus O zá
hyby roucha tíží (květinami), ukládá květy
do záhybů; 2) metať.tižiti, přiváděti
v tíseň, obtěžovati: guae (se.milia) de
gravabant cornu L; etiam peritos nandt
vulnera degravant L; vulnus degrava
bat (se. consulem) L.

de-gredior, ž, gressus sum [de a gra
dior) 1) sestupovati odněkud(de, ex
re n. pouhý abl.): aď pedes degressus
egues L jezdci, kteří sestoupili, sesedli
s koní; 2) odstupovati, odcházati.

de-gusto,dre, Gvi,atum1)okoušeti,
ochutnávati: (básn.)lancea summum
degustat vulnere corpus V kopi drasne
(škrábne, zasáhne) povrch těla ranou (t. j.
raní pouze po vrchu); 2) okoušeti, z a
koušeti, zkoušeti: visne tpse eam
(se. vitam) d.? C.

de-hinc, adv. 1) (o prostoře)odtud;
2) (očase)a)od nynějška; b) potom:
primum — d. SV nejprve — potom (dále),
předně — za druhé.

de-hisco, ere, —,— rozvírati ústa;
rozvírati se, rozestupovati 86;
pukati: (v zařikáni)dehtscat miht terra
V kéž se země pode mnou rozevře, kéž se
propadnu, kéž mne země pohlti; unďa de
hiscens V šklebící se vlna; rtmis cymda
dehtscit Ó kocábka se rozvírá, puká štěr
binami; dehtscent ora (domůs) V rozevrou
se vchody.

dehonestámentum ž, n. [dehonesto]
1) zohyždění: oris ď. T; 2) metaf.
zneuctění, hanba: amicitiarumde
honestamenta T hanebné přátelství.

de-honesto,re, dvi, dtumhyzditi,
poskvrňovati, hanobiti, zneuctivati

de-hortor, dri, daťus sum srážeti,
zrazovati, o drazovati někoho8něčeho,
vymlouvati někomu něco (alam ab rej věta
8 ne n. inf.).

Děianira, ae, f. [Aniáveroa) dcera
kalydonského krále Oinea, sestra Mele
agrova, choť Herakleova.

deicio, ere, těci, tectum [de a tacio)
I házeti dolů; 1) shazovati, svrho
vati, stohovati, povalovati (ulam2
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Déidamia

alad ab, de, ex alga re n. pouhý abl. in alad):
saco Tarpeio deicitur T; deiecto in
pectora mento Ó sraziv mu bradu na
prsa, t. j. (ranou) roztříštiv mu bradu;
secuzim in caput ď. L vrazili do hlavy;
sortes d. Ce V [L losy vhoditi (do osudí),
Josovati; arbores d. L káceti; statuas d.
C povaliti; muros d. L; opus d. Č zbo
řiti, pobořiti dílo (stavbu); uraziti: trunca
(v. t.) deřectis vulnera memůĎris O: reflex.
a med. vrhati se (dolů), říiti se, seskakovati,
skočiti někam: se de nwro d. Čs;
srážeti (k zemi), povaliti, zabiti,
stoliti, sruhnouti: deřectis stipatovibus Ť
když osobnístrážcové byli pobiti ; 2) metaf.
a) skláněti, sklopovati: vultumd.
(in terram, in humum) VOT sklopiti
obličej; deiectis tn terram oculis IT
detectus oculos VL sklopiv zrak, 8 očima
sklopenýma;b) srážeti, svrhovati 8 ně
čeho: hoc (se. Critia) detecto N po svr
žení, po pádu tohoto; princtpatu deict
Cs býti svržen 8 náčelnictví; tmpositus
Artavasdes et detectus (se. regno) T
spe detecti Cs zklamáni v naději;

Ilodhazovati,odháněti; 1) strhovati, za
háněti(zesvého směru),odháněti,odrážeti:

tempestate Menelaus ad Libyam detectusest T; nostros ex munitione d. Cs; »
metaf.vytiskovati, zapuzovati,odvra
ceti, odstraňovati, zbavovati; (než i tu
leckde patrný jest původní význam předložky:

srážeti dolů): de statu (gradu) d. C vy
tisknouti z postavení, přivésti z rovno
váhy duševní: de sententia d. C odvrá
titi od mínění; ď. honore per coitionem
aliguem L úmluvou odvrátiti od uchá
zení se o úřad; haud detectus (se. con
silio) eguum petit V neodstrašen od
svého předsevzetí; a cervicidus tugum
servile d. C svrhnouti se šíje jho otrocké:
mucrones a tugulis d. C odraziti hroty
od hrdel; a re publica d. oculos C spou
štěti oči (někam) ; ecguid intellegis, guan
tum malí de humana condicione dete
ceris C jak veliké zlo jsi sňal 8 osudu
lidského; metum d. Č zbaviti strachu;
detecta contuge tanto V zbavena (ztra
tivši) chotě tak slavného.

Děidamia, ae, f. |Anióáueia) dcera
Lykomeda, krále ostrova Skyru, porodila
Achillovi syna Pyrrha.

děiectio, čnis, f. [deicio) vyhození;
vypuzení, zapuzení (z majetku) C.

— Spec.

354 de-inde

1. děiectns, s, m. [detcto] 1) sho
zení, skácení, porážení: angustiae
saeptae detectu arborum L sporáženými
stromy, zásekami; 2) svah, sklon, 8pád,
sráz: lateris detectůs Čs srázné stráně;
d. gravis O prudký spád.

2. deiectns, a, um (vl. part. perf. pass.
oddetcio) ponižen; nízký: detecta loca
Cs nížiny.

dein, adv. [zkráceno z deinde| (o místě
a hlavněo čase) potom, pak; dále.

dcinceps (básn. dvojslab.der nces), adv.
[dein a capto; vl. pův. adj. „následující“|
(v prostořei čase) po sobě, za sebou;
po pořádku, pořadem, dále; (hned)
potom: (v platnostiattributivné)hi d. annt
L tato léta za sebou jdoucí; duo ď. reges
L dva po sobě vládnuvší králové; cae
des d. tyrannt L zavraždění ihned ná
následovavší, potom vykonané, nastalé;
inde d. L potom po řadě.

de-inde, (básn. dvojslab.déinde) [de a
tnde| odtud dále; o pořadí a posloupnosti
a)místní:dále:vuta Hermunduros Naristt
ac d. Marcomant agunt T a dále (za
nimi) Markomani bydlí; (v platnosti přívlast
kové)igitur Seguanis IHaeduisgue ac d.,
prouť opulentia civitatibus erat, tnfenst
T a na jiné národy jsouce rozhořčeni;
h) (nejčastěji) časové: od té doby, od té
chvíle, potom, na to: necď. tn terris
Romulus fuit L od toho okamžiku; (též
o budoucnosti)potom, na dále, v bu
doucnosti, budoucně:sic ď., gutcum
gue altus transiltet moenia mea L;
vuae d. (— in posterum) seguatur gloviia
(p" olem) V; - (spec. o bezprostřední budouc
nosti)brzy, za krátko, co nejdříve, co
nevidět: nec, guae te civcumstent d.
pericula, cernis? V; (v závětí důrazněvy
týká následnost děje): cum tam virium
haud paentteret, consilium d. vtribus
parat L; sic fatus d. comantemAndroget
galeam tnduitur V (srov.elita, nema
po participiu časovém); (vytýká důrazně otázku)
pak (za těch okolností): cur ď. Metro
dori liberos commendas? ČC proč pak;
guo d. fugam, guo tenditis V kam pak
prcháte; guae nunc d. mora est? V
který pak ještě nyní průtah jest, t. j.
nač další průtah; (při vypočítávání)ď. =
potom, dále, za druhé: primum. .,
d. ..., tum..., denigue (n.postremo).



Deionides

Deionides, ae, m. [dy'oviónc)| Deio
novec (metronymikon)t. j. 8yn INrefanky
Deiony (a Apollona) (— WMiletus) O.

Děiopěa, ae, f. [dntóneia) jméno
nymfy V.

Deiotarus, 7, m. [Antóra00c) tetrarcha
galatský, jehož Cicero há.jil (r. 46 př. Kr.)
v řeči nás dochované proti obžalobě, že
ukládal o život Caesarův.

Deiphobě, és, f. [Ay'póbn] věštkyně
(Sibylla), dcera věštného boha mořského
Glauka V.

Deiphobus, % m. [An'poBoc) syn
Priamův, jenž po smrti Paridově pojal
Helenu za choť V.

dě-iungo, ere vypřahati; meraf.se
d. a labore T vypřáhnouti se z práce,
upustiti od práce.

de-labor, z, lapsus sum 1) sklouz
nouti, smeknouti se, svézti se, spad
nouti, upadnouti, sklesnouti s čeho (ab,
de, ex n. pouhýabl.): d. ex eguo L; ď. eguo
T; de caelo d. C; caelo d. LV spustiti
se, snésti se, sletěti, sestoupiti 8 nebe;
delapsus Somnus ab astris V; illa caeli
delapsa per auras V snesši 8e; de ma
nibus delapsa arma Č z rukou vypadlé
zbraně; —=spec.flůmen delabens in mare
If řeka plynoucí (tekoucí) do moře; 2)
metaf.Šinouti se, spadnouti, upadnouti,
sklesnouti do něčeho,v něco,ocitnouti se
v něčem(in, ad algd): d.čn medios hostes V;
in idem genus morbdid. Č; in servitu
ten d. L upadnouti v porobu; ad ino
ptam d. T sklesnouti v chudobu; ad
aeguitatem d. ČCkloniti se k slušnosti;
specte religionis in ambitionem d. T
pod rouškou náboženské úcty upadati ve
ctižádost, t. j. ze ctižádosti nadsazovati
práva svatyně; a sapientium familiari
tatibus ad vulgares amicitlias oratio
nostra delabitur C náš výklad přechází
(obrací se) od důvěrných styků mudrců
k všednímu přátelství.

de-lamentor, ar? (prudce) hořeko
vati, kvíleti, bědovati nadněkým(algm)O.

de-lasso, are (zcela, úplně)unaviti,
znaviti H.

delatio, onis, f. [defero) donášení;
metaf. = spec. (t. t. v mluvě soudní) donášení
jména něčíhona soud, udávání, udání,
podání žaloby,žaloba: cučpotisstmum
d. detur Č komu nejspíše podání žaloby

305 de-légo

má býti svěřeno; cem tn P. Gabintum
delatitonem nominis postularet C když
žádal za dovolení, aby směl žalovati P.
Gabinia,; delattonem factitare T; dela
ttones exercere T zabývati se udavač
stvim.

delitor, čris, m. [defero] donášeč; =
spee. (8 přihanou)donášeč (na soud), uda
vač, žalobník.

delectahilis, e [delecto]rozkošný,
příjemný, milý T

delectámentunm, %,n. vl prostředek
baviti se; zábava, kratochvile.

delectátio, čnis, f. [delecto) bavení
se, kochání se; obveselení, zábava, po
těšení, rozkoš, požitek: saťtavide
lectattone non possum C nemohu se na
bažiti rozkoše; conviviorum d. Č požitek
z hostin; sermonis d. C požitek plynoucí
z rozhovoru; non amoenitas ad delecta
tionem (eum devocavit) Č půvab mista
nesvedl ho, aby se pokochal; materiď
utuntur informi et citra speciem aut
delectationem T' bez krásy a půvabu.

de-lecto, are, dvi, dťum [verb. fregu. —
intens. od lacto lákati) těšiti,
obveselovati, ba viti, vyrážeti, činiti roz
koš někomu něčím (algmalga re): (absol.) auť
prodesse volunt aut delectare poětae I;
med. (redex) těšiti se, baviti se, kochati
se něčím, míti zálibu v něčem, míti
požitek z něčeho, ŽÍLi něčemu (alga re):adulescentibus© bonaindole© praedt
tis sapientes senes delectantur C maji
radost z jinochů nadaných; (s inf.) vtr
bonus dici delector JH těší mne (jsem
rád), jsem-li nazýván dobrým mužem.

delectus, (dilectus), us, m. [1. deligo)
"výběr, výbor, volba: earum rerum
htc tenetur a sapiente d., ut.. Č
mudřec rozhodne se při své volbě tak,že...

de-lego, dre, avi, atum 1) odesilati,
odkazovati někohoněkam,k někomu,na
někoho (algtn in al:d, ad alam); 2) metaf. a) od
kazovati, při kazovati, svěřovatiněkomu
něco, VZNÁAŠEtLi něco na někoho (algd ad algm
n. alei): rem ad senatum d. T'; nec an
cillis delegantur (ne.ltberi) T péče o ditky
není svěřovánaslužkám; delegato trium
virte ministerio, uť T když úkol
přikázán (uložen) byl triumvirům; b) (zá
sluhu, vinu) svalovati, sváděti na ně
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delenimentum

koho,přičítati, připlsovati někomu:
servati consulis decus ad servum d. L;
scelera aliis d. T.

delenimentum, ž, n. [delento| utišu
jící prostředek, ulehčení, úleva: viťae
delenimenta T útěchy života; — spec.
(s přihanou)vnadidlo, lákadlo: delent
menta viťiorum T.

de-lenio, žre, zví (iz), žťum mírniti,
tišiti, chlácholiti, konejšiti: multi
tudinem, animos d. C; —spec.jimati (pro
sebe),vnaditi,nakloňovatisi, okou
zlovati: guidus (se. rebus) tlla aetas
capi ac deleniri potest (; epulis
multitudinem d. C; Midan carmtne de
lenit O jímá, okouzluje.

delénitor, oris, m.
konejšitel.

dele, čre, čvi, čtum [snad*de-(0)leo;
srov.ad-oleo)ničiti (zničiti) hubiti (za
hubiti),vyhladiti, zahladiti: ďd.aedi
ficia; oppida; d. et evertere rem pu
blicam funditus C zničiti a ze základů
vyvrátiti; Volscum nomen dď. L vyhla
diti; delet stmulatio veritatem C maří
licoměrnost správný úsudek; della ď. C.
udusiti války; —spec. (písmo) zničiti, se
tříti,vymazati, vyškrábati, vyhla
diti: nomen Scipionis d. ac tollere C
zúplna vyhladiti; et noťtat et delet O
píše a vymazuje (písmo); sororem ď. Ó
vymazati slovo „sestra“ ; (obr.) maculam
d. Čs smazati skvrnu; memoriam discor
diarum oblivione sempiterna dď.Č vy
hladiti vzpomínku na různice věčným
zapomenutím.

deletrix, žcis, f.

[delenio] tišitel,

[deleo) zahubi
telka C.

Delia, Dělhacus, Dělium, Dělius viz
Delos. .

dehberabundus, a, um [delibero]peč
livě (dlouho) uvažující, rozmýšlejicí se,
(hluboce)pohříižený v přemýšlení,
pln(ý) úvahy.

dehberáatio, onis, f. [delibero) uva
žŽování, rozvažování, rozvaha, úvaha,
rozmýšlení: consilii capiendi d. C
úvaha o tom, jak se rozhodnouti; in
deliberationem cadere Č spadati v ůvahu;
d. est L jest možnost, povinnost uvažo
vati; = spec.uvažování 8jinými, porada:
deliberationes habebat de re publica C
měl (konal) porady o záležitostech obec
ních.
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detiberativus, a, um uvažovací, roz
važovací.

deliberátor, oris, m. [delibero) uva
žovatel,rozvažovatel €Č.

delibero, are, dvi, dtum [de a libra
váha; m. *delibro; e vloženo prostoná
rodní etymologii dle libero osvobozovati|
vl. odvažovati; |) uvažovati, rozva
žovati,rozmýšleti,přemýšleti, raditi
se, bráti radu s sebou, bráti (v poradu)
v úvahu (de re, alad): spattum (dtes) deli
berandi NČs čas (lhůta) na rozmyšlenou;
= spec. bráti radu 8 jiným, dotazovati se
o radu, tázati se o radu: deliberan
tibus Pythia respondit N53 2) (rozvá
žiti a) uraditi se (u sebe), rozmysliti se,
ustanoviti se, rozhodnouti se, od
hodlati se: deliberata morte ferocior F
jsouc (ještě) odvážnější tím, že se od
hodlala zemřiíti,odhodláním se k smrti...;
certum est deliberatumgue (se. mihi) ČC
jsem rozhodnut a odhodlán.

de-|bo, dre, dvi, datum 1) při libaci
(oběti) něco vína z poháru ulévati,
odlévati, (část) obětovati; metaťubirati,
z něčeho,(bera) ochutnávati, okou
Šeti něčeho:ex universa mente deliba
tos (==decerptos) antmos habemus Cmáme
duše ubraně z..., duše naše jsou vý
rony božské duše všehomíra; unďigue
ftosculos carpere atgue d. C květy řeč
nické trhati a sbírati; novum honorem
d. L okoušeti nové cti; summa delidans
oscula V něžné dávaje polibky, něžně
celuje; 2) metaf.(ubíraje) zmenšovati
de gloria d. Č zlehčovati slávu.

dě-libro, are, dvi, atum [de a liber
lýko) oloupati, oloupiti (kůru).

delhbutus, a, um [vl. part. perf. pass. od
delibuo natirati tekutinou, mazati (mastí))
natřen(ý), potřen; namazán, poma
zán: medicamentis propter artuum do
lorem d. Č; Nessi cruore d. Hercules H
Nessovou krví natřený, otrávený; dď.ca
pěllus C namazaný vlas.

delicate, adv. [delicatus] bujně,
chlípně, rozkošnicky, rozmařile:
d. ac molliter vivere Č.

delicatus, a, um [na vývojvýznamusilně
působila snad správná etymologie, jež spojovala
toto slovo s deliciae) 1) vnadný, vábný,
lákavý, rozkošný, půvabný; nád
herný, skvostný, vybraný: ďelcatis
simum litus Ú; delicatae voluptates C;



děliciae

delicata agua Ču lahodná voda; 2) (spři
hanou)smyslný, rozmařilý, rozkoš
nický, vybíravý: adulescens d. Cvyhýč
kaný mladík; delicatum fastidium ČC
přemrštěná pohrdavost.

děliciae, črum, f. [de a lacio lákati,
vábiti (do léčky); srov. Čagueus smyčka)
co vábí (láká) smysly; 1) lákadlo;
(jemný)požitek (požitky), rozkoš, blaho,
veselí, potěšení, kratochvíle, slast:
omissis hoc age deliciis H nedbaje lá
kadel; non deliciis negue desidia tor
pescere T neochaboval rozkošemi ani za
hálkou; d. muliebres Ť ženská marnivost;
educationis d. T' jemnost vychování,
(jemné) rozmařilé vychování; esse alci in
deliciis C býti něčí rozkoší, miláčkem;
habere algm in deliciis Ú míti potěšení
v někom; 2) meton. A) (o osobách) potě
šení, rozkoš, miláček: Rosctus, d.
tuae C; Alexis, d. dominí V; b) (o vě
cech)ozdoba (ozdoby), nádhera: excu
tere delicias C zurážeti (umělecké)ozdoby;
animus talium deliciarum egens FI ta
kových ozdob, takové nádhery.

delictum, i, n. [vl subst.part. perf. pass.od
delinguo) opomenuté,pochybené; po
klesek, přestupek,provinění, přečin;
chyba (v básni); zločin.

1. děligo, ere, lěgi, lěctum [de a lego]
1) vybírati, sbírati: d. oleam O;
rosam Ó trhati; 2) metaf.vybirati,
(vy)voliti (si), vyhlédnouti si; (vevoj.)
odváděti: subst.dělécti, Orum, m. vybraní
mužové, vybrané mužstvo, výbor (mužů);
(s dvojímace.) algm socium ď. vyvoliti (si)
někoho za spojence (spojencem); = spec.
(vybíraje)vyřazovati: d. infirmiores
milites Čs; d. longaevos senes ac fessas
matres V.

2. dě-ligo, are, dvi, datum přivazo
vati, uvazovati, připevňovati (alad
ad alad): naves d. ad ancoras Čs zakot
viti lodi.

de-lingu0, ere, čiguž, lictum opome
nouti; intrans. scházeti, nedostávati se;
metaf. (mravně, v povinnosti) scházeti,
chybovati, poklesnouti,proviniti se
v něčem, něčím: (s ace. vnitřn.) guod delhigue
runt L v čem (čim) se provinili; fa
giňia d. T páchati ohavnosti.

de-liguesco, ere, licui, — roztékati ses
taviti se, (o sněhu)táti; rozplývati
se: flendo delicut O (samým) pláčem
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se rozplynula; metať.gui alacritate deli
guescat O.

dehratio, čnis, f. [deliro] vl vybo
čení z brázdy (z dráhy) rozumu; poma
tenost, třeštění;potrhlost, pošetilost:
senilis stultitia, guae d. appellari solet
C pošetilost starců zvaná obyčejně dě
tinstvím.

de-liro, are, dvi, tum [srov.lira
brázda| vl. (při orání) z brázdy vybočiti,
odchýliti se; metaf.vybočiti, vyjeti z brázdy
(z kolejí) rozumu, blázniti, blouzniti,
býti potrhlý, pošetilý,ztřeštěný:(přisl.)
guidguid delirant reges, plectuntur
Achivi JH v čemkoli blázní knížata, za
to jsou biti Achajové (t. 3. obecný lid),
za každé bláznovství králů pykají Acha
jové.

dělirus, a, um jenž vybočil (vyjel)
z kolejí rozumu; ztřeštěný, potrhlý,
nesmyslný, pošetilý.

dělitěsco, (dělitisco), ere, litui, — [de
a latesco] skrývati (ukrývati) se, scho
vávati se, zalézati někam; metaf. schová
vati se, strkati s€ za někoho.

dě-litigo, čre prudce (do únavy)
se hádati, hašteřiti.

Delius, Dělčum, viz Delos.
Dellius, i, m. ©. Dellius, Říman

nespolehlivé povahy, jenž, změniv něko
likrát své smýšlení politické, přidal se
konečně r. 31 př. Kr. k Oktaviánovi JH.

Delmaticus, vizDal matae.
Delos, (Dělus) %, f. [ArjAoc] ostrov

v aegejském moři, střed kykladských
ostrovů. Dle mythu bohyně Leto nalezla
na Delu útulek a porodila tam na hoře
Kynthu Apollona a Dianu. Od té doby
prý tento ostrov, jenž dotud v moři sem a
tam se zmital (erratica O), pevně tkví.
Odt.adj. a) Dělius, a, um delský: D.
vates H (—=Apollo);folia Delia H (— va
vřin); Delia dea H (— Diana); též subst.
a) Dělius, ii, m. Delan, delský bůh
— Apollo); E) Dělia, ae, f. Delanka,

delská bohyně (— Diana); v) Děélium,
2:1,n. boiotské městečko při hranicích
Attiky; b) Déeliacus, a, um delský.

Delphi, orum, m. město ve Fokidě na
úpatí Parnassu s proslulým chrámem a
věštírnou Apollonovou (nyn. Rastri).
Odt.adj. Delphicus, a, um delfský;
subst.Delphicus, i, m. Delfan (— Apollo).



delpňin

delphin, žnis, m. a delphinus, T, m.
[ÓeAgic) plíska vice, delfin; meton.(sou
hvězaí) Delfin O.

delůbrum, ž, n. [de a Juvo]místo očistné
a smírné; svatyně, chrám.

de-Hido, ere, lsti, lůsum činiti sihříčku
« někoho;klamati, šáliti, podváděti.

delumbo, re [de a lumbus) vl. ochro
miti bedro; metať.ochromiti, zeslabiti.

Delus, viz Delos.
Demades, is, m. [Anudonc] athenský

řečník, vrstevník Demosthenův.
de-madeseo, ere, madďut, — zcela

zvlhnouti.
de-mando, ďre, dvi, tum úplně,zcela

přikázati, svěřovati, odporučovati,ode
vzdá“ ati někomuněco(alci alud).

Demaratus, č, m. [4yndoai0c] řecké
jméno mužské; zv. Demaratus Bak
chiovec, jenž z Korinthu prchl do Tar
guinil; otec římského krále Targuinia
Priska.

lé-meéns, entts, adj.bezsmyslný,(jsoucí)
beze smyslů; pominulý smyslem, roz
umem; bezhlavý, potřeštěný, šílený;
nesmyslný, pošetilý, nemoudrý,ne
rozumný, zpozdilý.

děmenter, adv. [demens] bezsmyslně,
šíleně;nerozumně,pošetile, zpozdile.

děmentia, ae, f. (demens) bezsmysl
nost, bezhlavost; šílenost, ztřeštěnost,
bláznovství; nerozum, pošetilost,
zpozdilost.

de-mereo, ére, uč, iťum, obyč. dep.
de-mereor, éri, tus sum zásluhou, služ
bou získati si, zavázati si, zavdě
Čiti Sl někoho (algam): (absol.) plura saepe
peccantur, dum demeremur T' když se
zavděčujeme.

de-mergo, ere, mersi, mersum 1) po
hrouziti, potopiti; v pass. (ujtonouti:
covporeas dapes d.in alvum O do žaludku
pohrouziti (spolknouti) masité pokrmy
(= živiti se masitými pokrmy); 2) metaf.
potápěti,pokořovati, ponižovati, svrho
vati: patriam demersam extuli
C; animus caelestis depressus et guasi
demersus in terram Ú nebeská duše
vtlačena a jaksi (snížena) vnucena na
svět; aere alieno demergi L tonouti v dlu
zich; plebs in cloacas exhauriendas de
mersa L lid ponižený ke kopání stok;
domus demersa egxitio (abi.) HHdům svr
žený v záhubu.
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de-metior, čri, měnsus sum odmě
řovati, přeměřovati,odvažovati.

de-meto, ere, messut, messun p 0žnouti, poseka.ti,pokositi: ď.fructis
C požiti obilí, sklízeti plodiny; ense caput
d. O useknouti, utífi; flos demessus pol
lice virgineo V utržený květ.

Demětrias, adis, f. |AruT0:ds) město
thessalské při zálivu pagasském, původně
osada založená od Demetria Poliorketa.

Demetrius, 1%,m. [AruúrTosoc) řecké
jménomužské; l) Demetrius Pha
léreus(z Falera, přístavištěathenského),
státník a učenec, byl náměstkem Kassan
drovým v Athenách (317—307 př. Kr.);
2) Demetrius Poliorcétěs (Io
Atoozmiůo „Oblehatel měst“), syn Anti
gonův, od r. 294 př..Kr. král makedonský;
3) Demetrius, hudebník, protivník
Horatiův JM; 4) Demetrius, filosof
kynický v Římě za cís. Kaliguly, přítel
Tbraseův T.

děmigráti0, onis, f. [demigro) od
stěhování(se), vystěhování (se).

de-migro, dre, dv?, tum odejiti, od
táhnouti; odstěhovatise, vystěhovati
se odněkud,(pryč) se odebrati, vzdáliti se;
opustiti něco: inčussu det htnecd. C odtud
(s tohoto světa) odejiti, opustiti tento
svět, t. j. zemřiti.

de-minue, ere, ui, útum 1) umen
šovati, zmenšovati,ztenčovati, osla
bovati: arborem deminutam (esse) T že
strom schřadl; 2) ubíirati (z celého),
činiti ujmu, ubližovati v něčem (algd), de
(ex) re: ne guiďd de iure eorum demi
nuisse videretur Cs aby se nezdálo, že
je zkrátil nějak v jejich právu.

děminutio,onis,f. [deminuo]1) zmen
šení, umenšení, úbytek, ujma; 8)
metaf.ujma,ztráta: multebrefastigium
in deminutionem sui accipiens T vy
kládaje ve své ponížení; ď. capitis viz
capuť 3) b).

de-mivor, dri, dtus sum velice (velmi)
se diviti někomu, něčemu(algm, alad).

děmisse, adv. [demissus) 1) skloněně,
nízko, dole: demisstus volare O letěti
niže; 2) metaf.a) poníženě, pokorně,
b) malomyslně.

děmissio, onis, f. [demitto]1) spuš
tění: storiarum dď.Čs spuštění svislých
rohoží, spuštěné (svislé) rohože; 2) metar.
ochablost: d (animi) C malomyslnost,



demissus

děmissus, a, um [vl. part. perf. pas8.od
demtto) 1) spuštěný, svislý, sklo
něný; (o šatu, vlasech) dolů splývající;
(o místě)nízko položený, nízký, hlu
boký: st demisstior tbis, sit celstor
O poletiš-li příliš nízko; 2) metať.A) (ohlase)
slabý, tichý, ztlumený; b) (o duchu)
ponižený,pokorný, skromný:demisst
tn obscuro vitam habent S skromně
vtemnužijí, C)malomyslný, ochablý.

de-mitto, ere, misi, missum, 1) spouš
těti, pouštěti dolů, sesilati (alum,alad
de, e, a re n. s pouh. abl., cíl vyjádřen: in, ad algd,
alei rei): se ď. n. demitti spouštěti se (dolů);
schylovati se, shýbati 8€; (o ptáku) retiex.
snášeti se, spouštěti se: aguila demissa
čemter L orel mírně slétnuv; (agutlam)
in ovilia demisit impetus I (jako orla)
prudkost pudí (8 výše) na ovčin, (jako
orel) prudkostí puzen vrhne sc na ovčin
(na ovce); ancilia caelo demissa L
s nebes seslané, spadlé; (s úsměškemo pa
triciech) de caelo demissi L (lidé) 8 nebe
seslaní, spadli (£ j. povstali zázrakem);
calculum in urnam ď. O vhoditi; (trámy)
zapouštěti, zarážeti; caementa d. H
spouštěti zdivo, balvany (do hlubiny);
(zbraň) vrážeti, vetknouti, vkláti:
ensem tugulo demisit O; demisit in ilia
ferrum O vrazil ocel do slabin; (hlavu,
zrak...) (s)klopiti: demisso lumine V;
(uši)sklopiti, schlípiti; adspiciunt
apes uvam ď. ramis V spatřují, jak
včely hroznem (podobou hroznu, podobny
broznu) visí na...; (o vojsku)sváděti
dolů agmen ď. L sestupovati 8 vojem;
(obr.) mulťos demittimus Orco (dat. cíle) V
mnohé sesíláme Orku, t. j. pobíjíme (srov.
Hom. Wvyác Aid: noočewev); d. Neci
V ubiti, skláti; (o vodách) se ď. spouštěti
se, stěkati, téci (dolů) do údolí: rčvt se
demittunt O; tiugulis demitte cruorem
V z hrdel krev vylij (na planoucí oltáře);

n prolévati: demisitlacrimasV;o lodich) d. naves V (se širého moře)
sesílati lodi (k zemi), přistati s loďmi
(srov. xaTGYEODAaL)3arma Rheno d. T
dopraviti zbraně po Rýnu (na lodích);
(o polohách) se ď. skláněti se, svažo
vati se: gemtino demiťtunt bracchia
muro scopuli V úskalí svažují se ve
dvě skalní stěny; 2) metaf. A) (o původu)
demitti sestupovati, pocházeti od ně
koho: G magno demissum (— ortum) no
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men fulo V pocházející; ad alto demis
sum genus Aenea H rod pocházející,
pošlýod...; Romanum Troi demissum
(esse) T' že Římané pocházejí z Troje;
b) demisso in viscera censu Ó když
břich pohltil (vše) bohatství; Řoc in pectus
tuum demitte S vštěp si (hluboko) do
srdce, vezmi si k srdci; spes antmo ď. O
chovati v srdci naděje; ďdictaďd.inaures V
připustiti slova k sluchu, dopřáti sluchu;
demissa per aurem (se. tn antmum) AH
co sluchem vnikne do mysli; ©) se in
causam d. Č pouštěti, dávati se do sporu;
demissa in discrimen dignitas L váž
nost vydaná v nebezpečenství ; d) cunctis
in adulationem demissis T když se od
dali na (podlé) pochlebování, snížili se
k pochlebování; aď servilem patientiam
demissus T ponížený (pokleslý) až
k otrocké trpělivosti; e) animum ď. kle
sati na mysli, tratiti srdce, malomyslněti;
(spojeni výrazu vlastního I metaf.) demiseve
vultum animumgue Pelasgi O. zrak
1 odvaha klesla Pelasgům.

demiůrgus, č, m. [Ormurovovóc] (nej
vyšší úředník vněkterých obcích řeckých) 8právce
obce (státu).

demo,ere, děmpst, děmptum [de aemo|
1) snímati, sundati, odstraňovati
(alad de, ex, a re, n. 8 pouh. abl.): des d. O
sniti, odložiti přilbu; securim d. L od
straniti sekeru; pomum arbore d. O
utrhnouti jablko se stromu; demptes
aristis O když klasy (obilí)jsou sklizeny,
po žních; 2) odnímati,ubírati (z celku),
bráti (alci alad): guanto aut addtito
aut dempto C; obluctanti gladio caput
dempsit Ču bránicímu se mečem sfal
hlavu; deme terrorem Romantis L odejmi
strach, zbav, sprosti strachu; demať hono
rem aemulus Ó ujímá čest, plodí ostudu;
furto silentia deme Ó odhal krádež;
partem solido d. de die H ubrati, ujmouti
část z celého dne (o denních hodinách věno
vaných zábavě, osvěžení, ne práci) ; dempto hoc
fulgore nominis Romani L odejme-lise,
odmyslí-li se tento lesk...; dempto
auctore L nehledí-li se k původci.

Democritus, č, m. [Anuóxortoc) filo
sof z Abder (* 460 — T 361 př. Kr.),
učil, že svět povstal z atomů. Proti za
smušilému Herakleitovi byl zván „smě
jící se“ (lidským pošetilostem). Odt. a)



de-molior

Democriteus (-?us), a, um Demokritův;
subst. 7. Žák, stoupenec Demokritův;
b) Democritěa, drum, n. (se.praecepta)
nauka, učení Demokritovo.

de-molior, 7rž, žčus sum vl. svalovati
(dolů); 1) skáceti, strhnouti, sbou
rati, sbořiti, rozvaliti, roz bořiti (srov.
demolovati): signum d. et Messanam
deportare Č sniti sochu; 2) metar.zka
ziti, zničiti: robora aevi d. Ó.

děmolitio, onis,f. [demolior]skácení,
stržení, sbourání: stgnorum d. per
difficilis videbatur Č zdálo se býti velmi
nesnadné sníti (dolů) sochy.

demonstráti0, čnis, f. [demonstro]
1) ukazování (posunky); 2) metar.uka
zování slovy, výklad; dokazování,důkaz.

de-monstro, are, avi, datum1) (zře
telně)ukazovati, označovati(posunky,
rukou); 2) metaf.ukazovati slovy, ozna
čovati, poznamenávati, sdělovati,
uváděti, dávati zprávu; dokazovati;
objasňovati.

de-morior, ž, děmortuus sum od
umříti, zemřiti.

de-moror, črě, atus sum | intrans.
zdržovati se, prodlévati: alle nihil
demoratus exsurgit T neváhaje...;
II transit.zdržovati, zadržovati, me
škati někoho,protahovati, překážeti někomu
(algm): Teucros gutd demoror armis?
V proč zdržuji od boje; tnutilis annos
demoror V nadarmo zdržuji léta, t. j.
ještě žiji; et tua progenies mortalia
demoror arma? V a já, tvá dcera, za
držuji (smrtné) zbraně smrtelniků, t. j. boj
dříve neustane, dokud nebudu zraněna
zbrani smrtelníka.

Demostheněs, is, m. [Arnuoodévns]
řecké jméno mužské; 1) vojevůdce athen
ský za války peloponneské; %) nejslav
nější řečník athenský (* ok. 384 — +%322
př. Kr.), nadšený obhájce samostatnosti a
svobody řecké proti makedonskému králi
Filippovi IL

de-moveo, čre, móvi, můtťtumhýbati
něčím(shora dolů); 1) shazovati, sehnati,
svrci: de loco ď. C vytisknouti z posta
vení; 2) odháněti,odstraňovati, za
puzovati, od vraceti odněčeho(a k jinému)
sváděti: Clanis alveo demotus T (řeka)
Klanis odvedená z (obvyklého) řečiště ;
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d. lucro H odvrátiti od zisku; eď (nc.
matre) demotů T po jejim odstranění,
t.j. po její smrti; (agricolam) numguam
demoveas, ut... H nikdy bys nesvedl,
nikdy nesvedeš (tak), aby... (dlejiného
čtení:dimoveas neodloučíš, neodloudíš...).

de-miigitus, a, um [vl. part. perf. pass.
od neuživanéhodemugio| naplněný bučením,
rozléhajicí se bučením.

dě-mulceo,čre,hladiti: dorsumd.L.
děmum, adv. [vl. superl. od dě „nejdoleji,

naposled“) 1) (o čase: teprve, konečně
(později, než se očekávalo): tam d. O
teprve nyní; 2) (silně vytýkajíc) tmmemor
est d. O ten teprve, ten dokonce
Jest nepamětliv.

de-murmuro, re odmumliávati.
demůtatio, onis, f. [demuto]změna.
de-můto, dre, dvi, datum měniti,

změniti.

denárius, ií, m. [deni] obsahující po
desíti (t assech): d. nummus L denár;
obyč. subst. denarius, a, m. (sc. NUMMUsS)
denár, stříbrný peníz římský, jenž měl
původně deset assů, od druhé války
punské 16 assů: solvere ad denarium
C platiti římskou mincí, v římské měně;
Přenes. Penize.

de-nárro, are, dvi, tum zevrubně,
dopodrobnavypravovati, ličiti.

de-nato, are plovati shora dolů, plo
vati (po proudu).

de-nego, dre, avi, atum 1) důrazně,
rozhodněpopirati, upirati (algd);2) roz
hodně, naprosto odpirati, odřici,
zdráhati se (alad, alct alad, 8 inf., 8 guominus).

deni, ae, a čisl. podilná [z * decní od
decem)po desiti.

dě-nicális, e [dea nex) očišťující od
účinu smrti; (jen vespojení)Jenicales fertae
C (očistná) slavnost za zemřelé.

denigue,adv. 1) (uzavírávýčet)konečně,
na konec, posléze; <—spec. (©) (uzavírá a
shrnuje)vůbec, krátce, zkrátka, slo
vem: d. stť gutdvis simplex dumtaxvat
et unum H; p) (stupňuje)ba, ba i, nad
to: guidus non civium, non d. hominum
numero essent L u kterých ani za ob
čany, ba ani za lidi nejsou považováni;
(snižuje)konečně přece, aspoň: guod de
dittonefacta nostrospraesidia deductu
ros, aut d. indiligentius servaturos
crediderant Ús; 2) (časově)(== demum)



de-nomino

konečně, teprve: modo dď. Ó teprve
nyní.

de-nomino, are, avi, datum pojme
novati po někom,

dénormo, are [de a norma) činiti
nerovným, nepravidelným: angulus,
gui denormat agellum H cip, který
schází k zaokrouhlení políčka.

dě-noto, are, dvi, dtum zřetelně vy
značovati, označovati, činiti zřetel
ným, zřetelně unkazovati na někoho,na
něco (algm, alad): uno nuntěo cives Ro
manos necandos denotavit ÚČjedinkým
písemným pokynem naznačil (dal) usmr
titi občany římské; ď. ora ac metum
singulorum IT ukazovati na tváře a
úzkost jednotlivců; cum denotandis tot
hominum palloribus sufficeret saevus
tlle vultus (sc. Domitiant) Ť dostačoval,
aby tolik obličejů lidských zbledlo; Aaud
dubie Icilios denotante senatu L an
senát zřetelně ukazoval, narážel na...

dens, dentis, m. (vl. part. praes. akt. k edo
jisti) jedoucí; 1) zub, (n vlka, kancea j.)
kel, tesák: dentes Indi O indské zuby,
t.j. kly sloní (slonové), slonovina; (obr.)
zub času: dentes aevi O; hlodavý zub
závisti: et iam dente minus mordeor
invido H; zub jízlivého posměchu: dolu
ěre cruento dente lacessiti H; 2) meta.
(o věcech zubu podobných): d. curvus V zu
batá motyka; ď. Saturní V srp Satur
nův; onsecti dentes O vřezané (vsazené)
paprsky (brda).

Denseletae, arum, Mm.vedl. tvar slova
Dentheleti (v. t.)

denseo, ére, —,— [densus] zhušťo
vati; v pass. houstnouti: densetur cae
lum O nebe se pokrývá (zatahuje) hus
tými mraky; = spec. A) agmina densen
tur V zástupy se tisní; 3) hustě (často)
po sobě pouštěti, dávati něco: ďenserent
ictus T aby rány hustě (za sebou) za
sazovali; hastilia denset V hustě metá;
densentur funera H pohřby hromadí 8e,
kupí 8e.

děnso, are, avi, datum[densus] zhu
šťovati; v pase.houstnouti: densate ca
tervas V shlukněte se, semkněte se v zá
stupy; ordines densati Ču řady hustě
gestavené, husté,

děnsus, a, um [srov.Oaaýc] 1) hustý
(opakřídký rarus): densae plagae H te
nata 8 hustými (malými) oky; dďensum

301 de-nuntio

litus O pevný břeh; = spec.(jsoucí) těsně
při sobě, v-hustých řadách, semknutý:
densis circumfundimur armis V vis
circumfundo; mille rapit densos acie
V na kvap vede tisic mužů, kteří bojují
v těsných řadách; nec scuta aut spt
cula densi deponunt V a stojíce těsně
při sobě neodkláda jí ani štítů ani kopí;
(sabl.) hustě obalený, pokrytý něčím,
plný něčeho;(o půdě)hustě porostlý:
trames caligine d. opaca O stezka za
halená v stinnou mrákotu; vallis picets
densa O hustě porostlé, densum umerts
volgus JH dav mající hustě při sobě ra
mena, dav hlava na hlavě; sporý, žírný:
denso distendere (v.t.) pingui V; 2) metat.
hustý, častý: densis ictibus pulsat V
husté rány (ránu za ranou) zasazuje; spi
cula densa cadunt V střely hustě za
sebou dopadají, sypou se (do tábora).

dentalia, tum, n. [dens] splaz, ná
hlaví (u pluhu).

1. dentatus, a, um mající zuby, zu
batý, ozubený.

2. Dentátus, č, m. (srov. Zubatý) při
jmení v rodě Kuriů (gens Curia); viz Cu
vius.

Denthalias, aťis, adj.denthalský,
příslušný k městečku Denthaliot
v Peloponnesu na hranici lakonsko-mes
senské.

Dentheleti, orum, m. [AevnAňřtas)
Dentheletové, thracký kmen usedlý
při horním toku Strymona L.

de-nubo, ere, nůpsi, nůiptum, vyvdá
vati se (z otcovského domu), provdá
vati 8€ za někoho(alci).

de-nudo, dre, avi, atum 1) obna
žovati, svlékati,odhalovati, odkrý
vati; 2) metaf.a) odhalovati, vyjevo
vati: alci consiliad. L; b)slupovati.

děnuntiatio, onis, f. [denuntio] opo
vědění, oznámení, zvěst, ohlášení,
ohláška: d. terroris L okázání hrůzy.
= spec.©) (ohlášeníobsahující) vyzvání;
6) rozkaz; 9) pohrůžka.

de-nuntio, dre, avi, tum 1) opoví
dati, oznamovati, ohlašovati, dá
vati na jevo, zvěstovati (absol., alet algd,
g ace. c. inf., s nepř.ot.): hoc data arma de
nunmtiant T' to značí, to znamenají dané
zbraně;guid haecconsternatio denuntiat ?
Ču co znamenátoto vzbouření; = spec. G)
vyhrožujícoznamovati,vyhrožovati:
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bellum d. C; mortem Miloni d. C; B)
vyzývajíc oznamovati,vyzývati, roz
kazovati, vydávati rozkaz (s uť, ne,
s pouh.konj., 8 inf.); €) oznamovati do bu
doucnosti,věstiti, prorokovati; 2
(t. L právní) a) festimontum alci d. C;
vyzývati někoho k vydání svědectví,
uložiti svědectví; b) de tsto fundo Cae
cinae d. Č ohlásiti, že podá žalobu
na Čaecinu stran onoho statku; (odt.han
livé: denuncovati, denunciant).

děnuo, adv. [m. * de-novo|
opět, opětně, zase.

heois, idis, f. [Amaic se. Hvydrno)
dcera Deoina(Cereřina)[4 — Demeter,
Ceres), t.j. Proserpina; —»Dě0ius, a, um
příslušný Deoi, Deoin.

de-onero, re snímati břímě, zbavo
vati břemene; metaf.ex illtus invidia d.
alad C z jeho neoblibenosti svalovati něco.

deorsuni, adv. [* de-vorsum (— ver
sum)] dolů obrácen; dolů.

Deous, a, um [drinoc) — Deořus
(v. t)

de-paciscor, č, pactus sum viz děpe
ČiSCOT.

de-pasco, ere, pávi, pástum 1) (odo
bytku)spásati, ožírati; part. perf.pass.
depástus, a, um: saepes flovem (ace.vztah.)
salicti depasta apibus (dat. pův.) V plot,
jehož jívový květ spásaly včelky; de
pasta altaria liguit V oltář, na němž
žertvy pozřel, opustil (had); též deponens
depascor, č: (serpens utergue) miseros
morsu depascitur artus V oba hadi
hryzem (t. j. kousajice) spásají bědné údy,
pasou se na bědných údech; 2) (o pastýři)
spásati.

de-peciscor, ?, děpectus sum (u)činiti
smlouvu,vyjednávati: cum allopar
tem suam d. Čs oním vyjednával o svůj
dil: = spec.(při jednání, ve smlouvě) vy
miňovati si: tria praedia sibi de
pectus est Č.

de-pecto, ere, —, exum sčesati.
de-pecůlátor, Oris, m. [depeculor]

lupič; plenitel.
de-peciilor, dri, dtus sum [srov.pe

cultum) zbavovati majetku; pleniti,
(uloupiti, oloupiti.

deě-pello, ere, puli, pulsum 1) a)
sháněti (dolů), (věci) srážeti, skáceti,
svrhovati: stmulacra deorumdepulsa
sunt C; = spec.(mlůďata)odstavovati:

znova,

2 deě-ploro

depulst a lacte agni V; lacte depulsue
leo HH;b) odháněti, zaháněti, zapn
zovati (a, de, ex re n. 8 pouh.abl.); Rali
d. T vypověděti z Italie; senatu d. Ť
vyloučiti ze senátu; 2) metať.zaháněti,
zapuzovati; odstraňovati, odvra
Ceti (alagda re, alci algd; algm a (de) re n.

s pouh.abl.): a se depulsum Martem con
vertiť in tpsos O boj odvrácený od sebe;

nem classtbus d. V; de spe depulsuasodvrácen od (své) naděje; his depulsts
urbis periculis C po odvrácení těchto
nebezpečenství města.

de-pendeo, ěre —,— 1) viseti (dolů),
splývati (absol., ex, a re, re, 8 dat.): la
teri cervinu vellera dependent O s boku
(na boku) visí kůže jeleni; 2) metaf.(z4)
viseti, (ojménech)pochá zeti odněčeho:
hutus et augurium dependet origine
verdi O od kmene tohoto slova pochází
též (slovo)augurtum.

de-pendo, ere, pendi, pěnsum odva
Žo vati; = spec.odvažovati (penize) k pla
cení, (za)platiti; metaf.poenas d.
zaplatiti pokutu, pykati (za něco).

de-perdo, ere, didi, ditum a) utra
titi, zničiti; b) (na vždy) ztratiti,
pozbýti, přijíti o něco.

de-pereo, Zre, dř, periturus zah y
nouti, zhynouti, přijíti na zmar,
vzíti za své, — spec. (láskou) hynouti,
miiti, na smrt býti zamilován: deperi
bat amore mulierculae L; in guo (se.
corpore) deperibat Ču k němuž láskou
mřel.

de-pingo, ere, pinxi, ptctum 1) (na)
malovati, vymalovati;2) metaf.zobra
ziti, vylíčiti.

dě-plango0,ere, planxi, planctum bíti
se silně v prsa (na znamení smutku a
žalu); kvíleti, Ikáti pro někoho,opla
kávati někoho:palmis deplanxěre do
mum Ó v prsa se bily dlaněmi, oplaká
vajíce rod; suis deplangitur Ardea pen
nis O Ardea (proměněná v ptáka vo
lavku) jest želena třepotem svých křídel.

de-ploro, are, avi, datum | intrans.
prudceplakati, bědovati, naříkati,
hořekovati nad něčím (de re); II transit.
oplakávati (věc jako ztracenou),ože
liti; vzdáti 5€ něčeho (alad): communtibus
(sc.consiliis) deploratis L zoufavše nad
obecnými záměry; spem deploratam esse
L že naděje jest pohřbena; vota deplo



dě-pono

rata O naděje (tužby) oplakané, oželené,
pohřbené.

dě-pono, ere, posui, posiťtum1) sklá
dati (dolů),(snimajíc) odkládati (alad
in re n. s pouh. abl.): capuť strato d. O
položitihlavu na lože; laurum capillis
(abl.odl.)ponite! Deponunt O odkládají;
pallam d. O; corpora sub ramis depo
nunt V uloží těla 1údy), rozloží se pod
větvemi; depostitis armis auriliisgue
(zeusma) Čs složíce zbraně a vzdajíce se
pomůcek (k vedení války); — spec. ulo
žiti (k uschování,k opatrování), uscho
vati něco u někoho; metaf.odevzdali,
svěřiti někomuněco: saucios d. Cs ulo
žiti raněné (na bezpečné misto), zaopa
třiti; pecuniam d. C (srov. deponovati
penize); in aure d. H avěřiti ucbu;
subst. part. perf nase. děpositum, 7, n.
uloženávěc, svěřené zboži: fallere
d. O oklamati 0..., nevrátiti...; 2)
odkládati, odstraňovati: populumde
ponunt V muže odkládají (jako nepo
třebné břímě), odlouči muže (od ostat
ních, kteří chtějí plouti dále), muže za
nechají tam; lex deposita est C zákon
byl pohřben, návrh zákona padl; a)
(o úřadech)složiti (se sebe), vzdáti
se: imperium dď. L; b) odložiti, za pu
diti, zaplašiti: spem d. Čs vzdáti
se naděje; consiltum d. Cs vzdáti se
úmyslu; memoriam ret ď. (— oblivisci)
Cs vypustiti z paměti; dellum d. LT
ukončiti válku; certamen dď. L ukliditi
zápas; sítím ď. O uhasiti žízeň; ©)(ne
mocného) se vzdáti, pokládati za ztra
cena: depostti fata parentis V sudba
umírajícího, skonávajícího otce; (obr.) de
posita pars rei publicae C část (nadobro)
ztracená.

de-populatio, onis, f. |depopulor)
zpustošení (vyplenění: alci ret de
populattonem inferre C zpustošiti něco.

de-populor, dri, dťus sum (úplně)
zpustošiti, popleniti,vyloupiti; depo
pulatus, a, Um (v pass. významu od zastar.
aktivadepopulo) zpustošen(ý), popleněn(ý),
vyhuben(ý).

de-porto, dre, dvi, tum 1) snášeti
(dolů), svážeti, dopravovati; 2) odná
šeti, odvážeti (a někam)dopravovati,
přivážeti někam:exercitum d. Č vojsko
přivézti (8 sebou domů z dobyté země);
(obr.) čriumphum dď. N dobýti; d. lau

363 de-precor

ream T' dosíci, dobýti vavřínů (vítěz
ných); famam d. 1'; = spoc.(o vyhnancích)
odvážeti za trest, vypovídati někam
(srov. „deportace“).

deě-posco, ere, popósci, — důrazně
(úsilně; zjevně, hlasitě, výslovně) žádati,
vyžadovati (si), (jako právem) domáhati
se, naléhati: sedi Volscos d. L vyžádati
si Volsků (aby mohli bojovati proti uim);
stbí partes d. ČCvyžádati si úlohu; d.
atgue expetere C úsilně žádati; appe
tere atgue d. C výslovně žádati; —spec.
G.) vyžadovati si za podmínku, vymi.
ňovati si: stbií id muneris d. Cs; 3)
vyžadovati k potrestání, naléhati na
potrestání: ausum ťalia deposcunt O
žádají trestu pro takového smělce; aucto
rem culpae deposcunt L žádají za vy
dání vinnika; srov.ducem tn poenam
deposcunt L na potrestání žádají vydání
vůdce; ad supplictum (morti T) d. Č.

děéposituni, viz depono 1)děprávaté,adv.|depravaťtus)| zkři
veně; zvráceně: negue d. tudicare negus
corrupte C vydávati soud nezkalený a
nepředpojatý.

děpravátio, onis, f. (depravo) zkři
vení; překrouceni, znetvoření, zvrá
cenost: (obr.)Z. antmi C zohyzdění srdce.

děprávo, are, čivi, dťum [de apravus)
1) zkřiviti,zkroutiti; znetvořiti, zohyz
diti; 2) metať.kaziti (pokaziti), sváděti.

deprecabundus, a, um. [deprecor]
důtklivě, úpěnlivě prosící T.

děprecátio, onis, f. [deprecor] 1) od
prošování;a) prosba za odvrácení
něčeho:d. periculi C; b) prosba za od
puštění, omluva; 2) prosba, pří
mluva za někoho:guae d. est religua?
C která cesta milosti zbývá.

deprecator, oris, m. [deprecor] 1)
prosebník za odvrácení něčeho (zlého),
jenž prosbami odvrací (zlé): d. periculi C;
2) přímluvce, přimluvčí, orodovník:
(abl. abs.) e0 deprecatore Cs na jeho pří
mluvu, jeho přímluvou.

de-precor, dri, dťus sum 1) odpro
šovati; a) prositi za odvrácení
(zlého),odvraceti prosbami (aiad, alad
ab algo):saepe precor mortem, mortem
guoguedeprecor idem O; mortem non
deprecor O neprosím za život; hoc unum
deprecor O jen toho, prosím, (na mně)
nechtěj; (absol.)eguidem merui nec de



de-prehendo

precor V a nechci, a nežádám milosti;
b) prositi za odpuštění; — spec. prosic
pronášeti, uváděti něco na odpuštění
sobě, na omluvu: (6 ace. c. inf.) legati
errasse regem deprecati sunt S; 2) vy
prošovati 8i něco,doprošovati se
něčeho, Ssnažně proSiťŮi za něco, přimlou
vati 86 (algd; algd pro algo n. alci, algm, 8 nt n,
ne): multorum hic vitam est deprecatus
C vyprosil si život.

de-prehendo, ere, endi, čnsum staž.
dě-prendo, ere, prěndi, prěnsum 1) za
chytiti,chytiti, polapiti; zajmouti,
zatknouti; zabaviti: guo (se. Cursu)
deprendi visa fera est O zdálo se, že
šelmajest doháněna;a) zastihnouti,
zastati; zachvátiti: Argolico mart de
prensus V zastižen v moři argolském;
b) (věc)zastihnouti,nalézti, odhaliti:
furta d. O; gladios d. L; conturatio
nem d. C; ©) (osobu)postihnouti,
přistihnouti, dopadnouti (obyč.při
zlém skutku); = spec.překvapiti, pře
padnouti: nuntto deprehensus est
zprávou byl zastižen, překvapen; 2) metaf.
postihnouti mysli, postřehnouti, po
znati, (z)pozorovati, shledati: si me
stultior tpso deprenderis H jsi-li shle
dáván, ukazuje-li se, že jsi...

deprehensio, očnis,f. [deprehendo]
zachycení; dopadení; postižení, nale
zení, odhalení.

de-prendo, viz děprehendo.
děpressus, a, um [vl. part. perf. pass.od

deprimo) stlačený ; nízko položený,nizký.
de-primo, ere, pressi, pressum [de a

premo) 1) (dolů) stlačiti, snižiti: čer
ram ea lanx et maria deprimet C zemi
ta miska i moře dolů strhne; depressit
duos O srazil (k zemi), povalil, rozdrtil;
animus depressus Ú viz demergo; —spec.
«) (loď) ponořiti (nárazem, proražením),
potopiti (a tak) zničiti; 3) hluboko
(do země) zapouštěti, prohlubovati,
(hluboko)(vy)kopati: fossam d. CsT
vykopati příkop (kanál); locus umi de
pressus S místo vykopané do země;
totum (se. opus) esť e saxo in mirandam
altitudinem depresso C celé jest z ka
mene, který jest vykopán, (který jde,
sahá) do podivuhodné hloubky; 2) metaf.
potlačiti, udusiti.

de-proelior, drž prudce bojovati.

304 de-rigesco

de-promo, ere, prómpsi, prómptum
vynímati, bráti odněkud,vybírati
(alad ex, de re n. s pouh. abl.): d. Caecubum
cellis F vyndati, dáti přinésti Caekubské
ze sklepů; condo eť compono, guae mor
d. posstm F schovávám a ukládám to,
co bych si mohl (jako ze zásobárny) v brzku
vybrati, čeho bych mohl (ke své potřebě)
užiti.

de-propere, are, avi, atum A)intrans.
pospišiti si; bb) transit. naspěch 86
hnati, opatřiti: ď. coronas JH rychle
naplésti.

de-pugno, dre, dvi, dtum bojovati
rozhodný boj n. rozhodným bojem,
sváděti rozhodný boj: ď. parati H ho
tovi ukázati pěsti.

děpulsio, onis f. (depello) zapuzení,
zahnání; odvrácení, odstranění.

de-pulsor, oris, m. [depello) zapu
ditel; odvratitel: d. domtinatůs esse
maluit Ú chtěl raději podvrátiti samo
vládu.

de-puto, are zevrubně odhaduji, po
čitám: in senecta hoc deputo miserrt
mum u ČCStattus to (rozhodně) po
kládám za nejbidnější.

Derbices, um, m. Derbikové, kmen
usedlý vých. od Chvalinského jezera Cu.

Dercetis, is, f. [4eoxerd] syrská bo
hyně, matka babylonské Semiramidy O.

derecte, derect0. vizdtrecte, directo.
derectus, viz directus.
derelictio0, onis, f. [derelinguo) osta

vení, opuštění; zanedbání, opomenutí.
de-relinguo, ere, liguž, lictum (na

dobro)opustiti, ostaviti, zůstaviti;
metaf. zanedbati, opomenouti.

de-rideo, čre, visi, risum posmí
vati se, vysmivati 8€ někomu,tupiti
(abs., algm n. algd).

deridiculus, a, um (strašně) směšný;
= subst.neutr.deridiculum, ž a) posměch:
deridiculo fuiť T' stal se směšným; per
d. auditur T 8 posměchem jest slyšen;
b) posměšný zjev: dertdiculo corporis
despiciendus T posměšným tělem hodný
opovržení.

de-rigesco, ere, rigui,— (zcela)(z)tuh
nouti, (z)trnouti, zdřevěněti:dertguť
malis Oztrnula nad pohromami (nad
neštěstim); derigučěre comae Ó zježily
se vlasy; derigučre oculi V v sloup se
obrátily oči.



de-rigo

de-rigo, víz dirigo.
dě-ripio, ere, ripuž, reptum 1) strb

nouti (dolů), vytrhnouti (algmn. algd
(de, ex]re): čergora deriptunt costis V
kůži chvatně stahuji 8 žeber; dextram
deripit ense V pravici srazí (srubne,
utne) mečem; ď. rates navalibus V vy
trhnouti, kvapně vytáhnouti lodi z lodě
nic; vagtina deripit ensem V z pochvy
vytrhne meč; a) vytrhnouti, vyrvati
někomuněco: arma militibus derepta HH
zbraně stržené vojinům; spolta derepta
Latinis V; %2)metaf. utrhovati, uhirati
s něčeho,Ztenčovati něco: de auctorti
tate d. C.

derisor, orts, m. [derideo) posmě
vač, posměváček; čtverák, šprýmař:
ut tu semper d. eris Ď jak ty věčně
zůstaneš čtverákem; ď. vero laudatore
plus movetur IH čtverák (čtverácký po
chlebník) více jest dojat (na oko) než
opravdový (upřímný) chvalořečnik.

derisus, s, m. [dertdeo) posměch,
výsměch: derisu? esse T býti na po
směch.

derivatio, omis, f. [dertvo] odve
dení (vody).

de-rivo, are, dvi, atum [de a rivus]
1) odvodňovati, odváděti (vodu), vésti
někam:(obr.) hoc fonte derivata clades H
pohroma odvozená z “tohoto pramene;
2) merať.sváděti: ertmen d. Č svalo
vati vinu (s někoho).

de-rodo, ere, rosi, rósum ohlodati.
derogatio, čnis,f. [derogo])částečné

zrušení (zákona) návrhem (rogaťtone)
učiněným k národu €.

de-rogo, are, avi, datum odnimati,
ubírati: něhol čuri ď. T neubirati právu,
neomezovatipráva; tutelae nil d. T
nezkracovati nikterak ochranu; certam
derogat vetustas fidem L jistou (bez
pečnou) hodnověrnost odnímá starobylost;
non tantummit derogo, tametstnilil
adrogo, ut... Č (neubírámsi tolik)
tolik se nepodceňuji, ačkoliv (si také
neosobuji) se také nepřeceňuji; = spec.
rušiti částečně (zákon),platnost (zá
kona) omeziti návrhem (rogatione) před
loženým lidu (de, ex lege, legť).

Dertona, ae, f. město v Ligurii (nyn.
Tortona) C.

de-ruptus, a, um [vl. part. perf. pass.od
neúživanéhoderumpo) odtržený; strmý,

365 de-scendo

příkrý, srázný; = subst.derupta, orum,
n. strže,propasti, srázy: per avia ac
derupta T' po necestách a srázech.

de-saevio, žre prudce zuřiti, soptiti.
de-scendo, ere, scenďi, scénsum 1) se

stupovati, sejíti (dolů), odebirati se
(s vyššího mista dolů), přijíti, (o vojsku)
táhnouti (ex, de, a re, re in n. ad alad): 2%
forum d. Č přijíti na forum (římské fo
rum bylo v dolině); (též prostě)hoďte non
descendit Antontus (Ú dnes nepřijde
Antonius (na forum); fuge, guo d. gestis
HHutikej (honem), spěchej honem, kam
dostati se toužíš; 2) metať.a) sestoupiti,
sejiti (dolů): ď. aď tpsum Ó sestoupiti
až k němu samému; Afra avts descen
dat tn ventrem HHAfrický pták (— per
lička) by vklouzla do žaludku; toto de
scendit corpore pestis V zkáza šíří se
po celém trupu (lodi), vniká do...; tn
Maeci descendat aures FHnechť přijde
k (soudnému, kritickému) sluchu Maeci
ovu; infra ď. L sáhnouti dolů; ď. tn
causam Č ujmouti se věci; aperte de
scendisse in causam videbatur T bylo
viděti, že (patrně) se přidal ke straně
tn certamen d. Č dáti se do hádky; =
(o zbraních, střelách) vnikati, pronikati:

ferrum tin corpus descendit L; (obr.)
guoďdverbum tn pectus altius descen
dit S a to slovo vniklo, zarylo se; gui
(se. metus) cum dď. ad animos non
posset L ale poněvadž nemohl pronik
nouti k srdci, vniknouti do srdce; =
(o horách)sestupovati, skláněti se, sva
žovati se: mons descendit in aeguum
O; = (o vodstvu)rozliti se po..., zato
piti něco:mare descendit tn campos Ču;
b) přistoupiti, přikročiti (k nejkrajněj
šímu prostředku; často s vedl. významem ukvapení,
chvatu) sáhnouti k ..., odhodlati se,
chopiti 8€ něčeho; (s vedl. významem snížení)
přistoupiti na něco,svoliti k ..., pod
voliti se, poddati se, snižiti se: ad
omnia d. Čs přistoupiti na vše, podvo
liti se všemu; ad contumelias d. Ús
snižiti se k potupám; preces tn omnes
d. V ku všelikým ponižiti se prosbám;
ad guas (se.calamitatum societates) non
est facile inventu, gut descendant C
malo kdo sníží se k účasti v pohromách;
= (ncos. pass.) €0 contemptionis descen
sum (esse), ut... T že až tam v pohrdání
jimi došlo...



descensio

descensio, onis,f. [descenro)sestu
pování, sestoupení: ď. Těberina C plavba
(o závod) po T.; meton. vana v lázních Plín.

descensus, s, m. [descendo!1) sestu
pování, sestup: gudďčlli ďd.erat S kudy
mu bylo sestoupiti; facilis d. Averno
(dat. cie) V do podsvětí snadno lze se
stoupiti; 2) meton.cesta dolů (vedoucí).

de-scisco, ere, scii, scitum |) usná
šeti se odpadnouti (srov. scisco); odpa
dati, odtrhovati se, odvraceti se; (odpa
dajíc od někoho), přidávati se k někomu;
(abs., ab algo, ad alare); 2) metaf. odvraceti
se, odehylovati seod ..,uchylovati se.

de-sertha, ere, ser?pst, seriptum 1)
(najrýsovati, (na)jkresliti, (písmem)z 0
brazovati, napsati, zaznamenati:in
cortice fagi carmina ď. V vrýti (vyře
zati) písně do kůry bukové; caeli mea
tus deseribent radio V zobrazi oběhy
nebeských těles; = spec.psáti z předlohy,
opisovati factorum dictorumaueeius
descripta per dies vecitare T' předčitati
jcho zápisky, denní záznamy; 2) metaf.p 0
pisovati, vypisovati, (slovemn. písmem)
(vyjličiti, vyložiti, vysvětliti, (popisem)
označiti: guam (sc. coneugem) sine contu
melia deseribo Č o níž se zmiňuji bez po
hany; st guis dignus erat describi JI za
sluhoval-li někdo, aby byl (v komoedii) po
směšně vylíčen, aby byl stepán; (s dvojím
ace.) me abiecti homines latronem de
scridbebant C na mne naráželi (narážky
činili) jako na lupiče. = Viztéž discribo.

deseripti0, onis. f. [describo) 1) vý
kres, nárys, vypsání: numeris aut
deseviptionibus explicare C vysvětlovati
počty a měřickýmitvary; aedificandi d.
C nákres stavby, stavební plán; 2) metaf.
popsání, vypsání, (vy)ličenií.

de-seco, re, secuř, sectum odříz
nouti, useknouti, utiti, (obilí,trávu)
požiti, pokositi.

deě-sero, ere, seru?, sertum vl. od sebe
odřaditi, odpojiti; 1) opouštěti (řadu),
zůstavovati: Aeneas deserit muros V
ustává obléhati ; —=spec. proti povinnosti,
zrádně opouštěti, zůstavovati, vydá
vati v šance, zrazovati, (ve vojenstvi)
zběhnouti (od vojska): relinguere ac d.
C věrolomně opustiti; vadimončum d. Č
estaviti rukojemství, nedostaviti se na
soud (v ustanovený den), nedostáti slibu
stvrzenému rukojmim; offictum d. ČC
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zpronevěřiti se, nedostáti povinnosti; 2)
metaf.Opouštěti, ostavovati, zanechá
Vati něčeho,opomenouti,zanedbávati:
non deserit sese Us neopoušti sebe, ne
pozbývá mysli, nezoufá sám nad sebou.

děsertor, oris, m. [desero] 1) osta
vitel ; = spec. kdo zrádně opouští (opustil),
(ve voj.)zbě h, u prch lí k, úskok (srov. de
sertér); 2) metaf. zanedbatel: communis
utilitatis d. Č kdo zanedbá všeobecného
prospěchu.

děsertus, a, um (vl. part. perf. pass. od
desero| opuštěný, osamělý; (0 krajině,
půdě) liduprázdný, neobývaný, pustý,
nevzdělaný; aubst.deserta, orum, n.
pustiny, poušť.

de-servio, čre horlivě sloužiti,
býti oddán, býti zasvěcen někomu.

deses, čďis, adj. [dďesrdeo nečinně se
děti] kdo nečinněsedi; nečinný, liný,
zahálčivý: res Romana d. L obec římská
ochablá,

desiderabilis, e [desidero]žádoucí,
nezapomenutelný.

desideratio, onis,f. [desidero]touha.
desiderium, iž, n. 1) žádostivost (ně

čehopohřešujicí),touha,tužba; stýskání,
stesk po něčem: ď. ferre L miti, cho
vati touhu; čn desiderio esse C míti touhu;
meton. (——=postulatum) žádost, přání,
požadavek; 2) metaf.potřeba: desideria
naturae Ú přirozené potřeby.

dě-sidero, re, Gvi, čťum [srovn.con
sidero) toužiti, míti touhu; žádati si,
přáti si, požadovati, vyžadovati: d.
suos L stýskati si po svých: st deside
randa arant (sc. beneficia) S když by
byla žádoucna; guae (se. genera) elo
guentiam desiderant Č vyžadují výmluv
nosti; = spec.postrádati, pohřešo
vati, ztraliti: 2m eo proelio ducentos
milites desideravit Ú; v pass. nedostá
vati se, chyběti.

desidia, ae, f. [desideo]) nečinné se
dění, nehybnost; zahálka, nečinnost,
lenost: (v plur.) vodis desidiae cordi V
vám stále na mysli zahálka.

desidiosus, a, um [desidia] v. a) za
hálčivý; b) plodicí zahálčivost, roz
mařilý.

de-sido, ere, děsědi, — ssaditi se,
ssednouti,slehnouti se: sudductů ad
manes desedimus und V uplynutím (od



designáatio

tokem) vln klesáme (až) ke stínům; (obr.)
velut desidentes mores L mravyjakoby
povolující, upadající, klesající.

děsignátio, onis, f. [designo] ozna
čení, popsání, popis, nárys; = spec.
určení,jmenování,ustanovení, volba
(na úřad pro příští rok): ď. consulatůs
I' ustanovení za konsula.

de-signo, are, avi, tum označo
vati, stanoviti, vytýkati, vykazovati,
narážeti na někobo;= spec.G)vyobra
zovati, vypodobovati (na tkanině); 5)
(o úředníku) zvl. v part. perf. pass. na př. CON
sul desitonatus konsul zvolený pro
příští rok, nastávající konsul; v) za
řizovati, pořádati: (s příhanou)guiď non
ebrietas destgnat? H co (vše) opojení ne
vyvede (nenastrojí).

desilio, žre, stluč, — [de a salio) 1)
seskakovati, (o vlnách)spadati (abs.;
de, ex re; re, a re) 2) metaf. imitator desi
lit in artum II dostává se (zabředne)
do úzkých.

de-sino, ere, děstí, děsitum 1) intrans.
přestávati (— nepokračovati), ustá
vati (abs., re, in re); tmoves desierant O;
(s gen. [graecismus]) desitne guerellarum
H ustaň od nářků, přestaň naříkati, ne
nařikej již (srov. Aijy Odvonáov); (s in
s ace.) desinit tn piscem mulier FHkončí,
vybíhá, přechází v rvbu; (nejčast. s inf.)
desine mirart Č nediv se (již, dále);
(při inf. pass. klade se v klass. době též passivný
tvardest us sum) orationes legi sunt
desitae C řeči přestaly se čísti; num
guam desitum turbari comitia L nikdy
nepřestalo rušení voleb; 2) transit.us tá
vati od něčeho,nechá vati něčeho(alad):
desineplura, puer! Vnstaň již; destne
versus V nech již pisni.

desipio, ere, —— [de a sapto) býti
nemoudrý, blázniti, jednati pošetile,
chovati se zpozdile: ď. tn loco H za
blázniti (zablouzniti) si v pravý čas.

de-sist0, ere, stiťi, — vl. odstupovati;
ustávati, přestávatij nechávati něčeho,
upouštťěti od něčeho(abs., re, de re, a re):
sonus destitit O hlas uvízl (v hrdle),
selhal; (s gen. [graecismus]1 d. pugnae V
ustati od boje; (8 inf.) destste manum
committere Teucris V ustaň potýkati
se, nepotýkej se «již) 8 Teukry; liceri
non destitit Č stále přihazoval (přidražbě).

367 deě-spěro

de-solo, are, ďvi, datum [de a solus)
osamocovati, opouštěti, (o kraji) zba
vovati lidu, činiti pustým: desolavimus
agros V zpustošili jsme nivy; = zvl.part.
perf.pass. desolátus, a, um osamocený,
opuštěný, liduprázdný,zpustošený,
pustý: desolatt manipli V opuštěné (od
vůdců); desolatae terrae Ó.

de-specto, are [verb. fregu. od de
sptcto] 1) hleděti, pohližeti shora (8 výše),
s hlížeti na něco, (o místechvyšších)ovlá
dati něco: gwos (populos) despectant
moenia Abellae V3 2) metar. shlížeti po
hrdavé ; pohrdati někýmalam).

1. despectus, %s, m. [despicio) shled;
1) rozhled shora; 2) metaf.polirdavé
shlížení, pohrdání: uť Treveris etiam
despectut siť (res Romana) Taby i Tre
verové směli pohrdati.

2. despectus, a, um [vl. part. perf.pass.
oddespicio] zhrzený, povržený, hodný
povržení;nepovšimnutý.

desperátio, onis, f. [dďespero]zba
vení naděje, zoufání, zoufalost, zoufal
ství; beznadějnost, beznadějné(zou
falé) postavení: (s gen. obj.) d. vitae C
zoufalství nad životem; d. omntum ve
rum ČCúplná zoufalost; magnam pacis
desperationem offerebat (s neskýtalo
valné naděje v mír; d. ďdonativí T zkla
maná naděje v obdarování.

desperatus, a, um [vl. part. perf. pass.
oddespero] zbavený naděje, beznadějný,
ztracený, zoufalý: d. ab omnibus Č
bez naděje ode všech opuštěný; homtnes
desperati Ús zoufalci (jimž není spásy ni
pomoci).

de-spero, are, avi, dtum nemiti
naděje, býti bez naděje, vzdávati
se naděje, ztráceti naději, nedoufati
v něco,nedůvěřovati, zoufati, nad (někým
něčím); míti někoho Za ztracena; 1) in
trans (abs., de algo, de re, 8 dat.) sti d. Cs
zoufati sám nad sebou; (s ace. c. inf.) guae
desperat tractata mnitescereposse H
o čem nemá naděje, že jsouc zpracováno
bude moci (básnickou krásou) se skvíti,
o čem myslí, že (básnického) lesku není
schopno; 2) transit. (algd) nil desperan
dum F nic netřeba zoufati: d. mem
bra Glyconis H nemíti naděje v silu
paží Glykonových (t j. nemoci silou paží
dostihnouti Glykona); (zvl.v abl. abs.)duzi
lis desperatis Čs když nebylo naděje



despicatio

V pomoc, vzdavše se naděje v pomoc,
zoufajíce nad pomoci; desperata re Ús
(jsouce) v zoufalém postavení, vidouce ne
zbytí.

despicatio, onis, f. [despicor) pohr
dání, opovrhování.

1. despicatus, us, m. [despicor] opo
vržení; (jen v dat.) despicatut důci
býti v opovržení.

o despicatus, a, um [vl part. perf.
pass.od despicor) opovržený.

despicientia, ae, f. [despicio| po
hrdání něčím(alcis rei), (pohrdavá) ne
vážnost.

despicio, ere, spexi, spectum [de a
zastar. specioj I 1) shližeti, pohlí
žeti (shora dolů) na něco; 2) metaf. hle
děti 8 vysoka, 8 patra (t. j. povržlivě) na
někoho,pohrdati, opovrhovati někým,
nevážiti si, nedbati někoho (alam, alad): co
pias d. Čs pohrdlivě se vysloviti 0...;
laborem d. Čs odmitati...; II odvra
ceti oči: uť, stimul atgue ille despeďe
riť (— oculos averteriť), aliguid moli
antur Č aby, jakmile oči odvrátí (se
ohlédne), kuli něco takového.

de-spolio, are, avi, tum vl. úplně
svléci (z oděvu); oloupiti, obrati; zba
viťi někoho něčeho(alam alga re), vyple
niti.

de-spondeo, ere, spondi, spónsum 1)
zaslibovati, přislibovati;= spec.zasli
bovati (za nevěstu),zasnubovati; 2)
tpsi desponderant antmos L sami po
zbyli ducha, klesli na mysli, zmalomy
slněli.

de-spůmo, dre sbírati pěnu 8...
de-spuo, ere, —,— vyplivnouti.
de-stillo, dre kapati 8 něčeho.
destinatio, onis, f. [destťino]určení,

ustanovení; = apec.rozhodnutí,
pevný úmysl.

de-stino, dre, čvt, dtum [*de-stano;
stano pochodí ze SO, rozšířeného o %; srov.
loráva, OÚ-GT1voc,č. stan]; 1) upev
ňovati, uvazovati, přitužovati(aladre,
algd ad alad); falces lagueis d. Cs za
chycovati; 2) metaf. ustanovovati,
určovati (alad alci, algd alci rel, algd ad (in)
algd); — spec. a) (u sebe) ustanovo
vati, umiňovati si, ustanovili Se na ně
čem, rozhodnouti se, odhbodlati se
(také s přídavkem GMO, 1N. aNIMO) al.d,
$ inf., 8 ace. c. inf.; 3) určovati za cil,

305 de-suetus

mířiti: st guis insignidbus effulgens
(se. erať), ad ictum destinabant T vy
nikal-li kdo odznaky, na toho mířili; %)
(divku) určovati někomu za manželku,
zasnubovati; ©) určiti, ustano
viti (za úředníka) s dvojím ace. (v pass.
e dvojím nom.); = perf. destinatus, a,
um A) pass.ustanovený, určený;
b) akt. (0 osobě, mysli) odhodlaný;
subst. destinátum, č, m, předsevzetí,
úmysl, záměr, účel, cil: certo ictu
destinata ferire Ču stříleti jistě k cili,

de-stituo, ere, stituč, stiťůtum [de a
statuo) odstavovati od sebe; postavo
vati (stranou),zůstavovati, ostavo
vati, opouštěti: ante tribunal regis
destitutus L jsa postaven před (soud
nou) stolici královu; destituti inter pa
trum et plebis odia L opustěni stojice
mezi nenávistí.. .; —spec. zrádně opou
štětii zrazovati: (abs.) st destituat
spes L opusti-li naděje, zmizí-li naděje,
zklame-li se v naději; spem ď. L bráti,
mařiti naději; destituit (—fraudavit)
deos mercede pacta Laomedon FHošálil,
oklamal, připravil o smluvenou mzdu...

destitutio, onis, f. [destituo] zrádné
opuštění,oklamání.

destrictus, a, um [vl. part. perf. pass.
od destringo| (metafora vzata od obnaženého
meče)Ostrý, rázný, rozhodný.

de-stringo, ere, stringi, strictum a)
odtrhovati,strhovati, odhalovati:
d. gladium d. obnažiti, tasiti meč; de
stricta securis L namířená sekera; b)
zlehka (povrchně)se dotýkati za vaditi,
šŠkrábnouti, (o zbrani)lehce raniti:
aeguora destringunt summis alis Ó
hladinu zlehka čeří koncem křídel.

de-struo, ere, strůgi, strůctum 1)
(stavbu)strhnouti, zbourati, zbořiti;
2) metar.ničiti, hubiti: fortunam d.
T podrývati důstojnost.

desido, dre, dvi, — silně se potiti;
metaf.v potu tváři se namáhati, lopo
titi se.

de-sue-f10, fert, factus sum odvy
kati si, odvyknouti; desuefactus, a,
um odvyklý něčemu(a re).

desuetudo, inis, f. odvyknutí od
něčeho(alelsrel), nezvyklost.

de-suetus, a, um a) (o věcech)vyšlý
z obyčeje,neobvyklý, neobyčejný; b)
(oosebách)odvyklý, nezvyklý,



děsultor

desultor, čris, m. [desilio) vi. seska
kovatel; 1) krasojezdec, kterýpřijizdě
o zůvod přeskakoval 8 koně na 40ně 2) metaf. 18
stálý člověk: d.amoris O »motýlek«,

děsultorius, a, um. krasojezdcův:
eguus d.; subst.desultórius, 8, m. kraso
jzdný závodní) kůň.

de-sum. esse, fuž, fufiirus (u básn.tvary
déčrat, déaro, deerit Jsou dvojsla
bičné; děfuěruní z potřeby metrické) býti
pryč, nebýti přítomen (pohotově),
nebýti účasten, scházeti, chyběti, ne
dostávati se (alci rel, ad algd): guae
renti defuit ovdis O (ji) hledající ne
bylo světa, t Jj. na světě nebylo místa,
kde by nebyla hledala; dtmicationí d.
L nedostaviti se k zápasu; necfundator
defuit urbis V také byl přítomen...;
= spec. chyběti svou pomocí, odepříti po
moci, vzdalovati 8e něčeho, nepřispěti,
nepomáhati, opouštětiněkoho;obmeš
kati, zanedbati něco (s dat.): nuděi
kdes etus defuit N nikomu neodepřel
své pomoci; zxeguePompeiant huic rei
defuerunt Csa Pompejovcivykonali (v této
věci) svou povinnost; dignitati suae d.
C zapomiínati své dt.stojnosti; haud znčhi
déčro H postarám se již o sebe; rei pu
blicae non deesse C přispěti...; ne occa
stoni temporis deesset Čs aby nezmeškal,
nepropásl...; commoďis eorum non d.
C neobmeškati prospěti jim v jejich zá
jmech.

de-súůmo0,ere, simpsi, simptum vy
bfrati si, vyhlédnouti si, vyvoliti si.

de-super, adv.shůry, svrchu, shora:
d. vulnerare Čs.

de-surg0, cre, ——
povstati od něčeho(re).

de-teg0, ere, těxi, těctum 1) odkrý
vati, odhalovati, obnažovati: aedis de
tecta N chrám beze střechy; puer ca
puč detectus V 8 nepokrytou hlavou,
L J. bez přílby 2) metar. odkrývati, od
halovati, objeviti, vyzraditi: (medial.)
formiďine detegi T prozraditi se stra
chem.

de-tendo, ere, —, ténsum stahovati
něco rozepjatého, skládati: čaberna
cula d. Cs.

do-iergsco, Ere, tersi, tersum 1) sti
rali, utirati (bůsn.) delerget nubila
caelo «Votus II strá mraky s nebe

zvednouti 8e,

Y.atinsko-český slovník,

369 de-testor

jih; — spee. (atírajíc) čistiti; 2) metaf.
urazili, zurážeti: remos d. Cs.

děterior, Ls [a4i. kompar. k pův. adv.
de shora dolů, dole; vi. dolejší, nižší)
(superi,deterrimus, a, um) méně dobrý,
Ššpatnější, horší; slabší, nepatrnější:
vect galia deteriora facere Cs zlenčiti,
umenšiti důchody; si placeant spe dě
tertus nostra FI nedojdou-li očekávané
obliby naše (plody); nec vírtus curať re
poni deterioribus F adatnost netouží
vrátili se k bázlivcům, k zbabělcům;
(subst) čna.detertus trahere T vykládati
v horší inež jest pravda“, vykládati ve
zlé; cuncta in d. audita I všecky zprávy
zněly hůře; in ď. augere T. zvětšiti
v horší.

děterminatio, čnis, f. [determine]
omezení, vymezení, hranice; konec.

de-termino, are, dvi, atum přesně
omezovati, vymezovati, ohraničovati.

de-tero, ere, tvtvi, tritum 1) stírati,
otírati: detrita tegmina T sedřenýšat;
detereret sibi multa JM mnohé by si
obrousil;s 2) metaf.ztenčovati, zeslabo
vati, umenšovati; zlehčovati: ardor
deteritur I zápal se zeslabuje, klesá,
se ničí.

de-terreo, čre, uč, ttum odstrašo
vati, (strachem) odvraceti, odrazovati,
odpuzovati od něčeho, brániti něčemu(abs.,
alam a re, de re, re); v pass. dávati se od
strašiti, uponštěti od něčeho: včetu foedo
d. II odvraceti, odvykati od...; (a ace,
věd! nefas d. O brůniti zločinu; vím
d. L odvraceti násilí.

detestabilis, e, hodný prokletí; ho
den opovržení, ohavný, zlořečený.

detestátio, onis, f. (detestor] a) pro
kleti, zlořečení,kletba; b) odvrácení,
usmíření: ď. scelerum (.

de-testor, dri, dtus sum 1) (bohůse
dovolávajic) svolávati. ačco (zlého) na
někoho: čn cepuťt d. pertcula L; 2) a)
proklinati (dovolávajíc se bohů), zaže
hnávati někoho, zlořečiti někomu (algm):
detestundus — detestabilis (v. t.); part.
perf. dětestátus, Ga,UM v pass, význ. bella
matribus (dat. pův.) detestata H války
matkami prokleté: b) prosbami odvra
ceti, slavnostně se zřikati něčcho(algd):
a se guerimoniam d. ac deprecarí Č
omluviti se a ospravedlniti se ze stíž
nosti.
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de-texo

dě-tex9, ere, texut, textum 1)dotká
vati, doplětati, uplésti; 2) metaf.do
končiti.

dě-tineo, čre, tinui, tentum [de a
teneo)| 1) zdržovati někohood něčeho:
ab incepto d. S; 2) zdržovati, zadržo
vati někoho: ne guts Cremonensem (ace.
předm.)captivum (ace. praed.) detineret T
aby nikdo obyvatele Kremony nedržel
v zajetí; egutitatus novisstmos proelio
detinebat (— morabatur) Čs hleděla za
držeti; (absol.) mist guid te detinet F
nezdržuje-li tě mic, t. j. máš-li pokdy;
a) zadržovati něčím (v něčem), zabavo
vati, zaměstnávati,poutati: ď. studiis
antmum O; in legatione detentus T
zaměstnán, ponechán; in Zyricis ď. mo
dis O zabavovati zpěvem při lyře; b)
(čas) zabaviti něčím,ztráviti: d. ser
mone diem O ztráviti den rozprávkou;
C) se d. (= vitam conservare) T držeti
se na živu; d) (peníze, majetek) zadr
Žovati někomu:pecuniam d. T.

de-tondeo, čre, tondi, tónsum ostří
hati: detonsaefrigore frondes O listí
mrazem smetené, spadlé.

de-ťono, dre, tonui, — 1) hřmíti
(shora dolů; 2) dolhřměti, přestati
bouřiti.

de-torgueo, čre, torsi, tortum 1) za
táčeti, otáčeti od něčeho(pryč, jinam),
odvraceti (alada ro): vulnus funo de
torsit V odvrátila; a) ohýbati, křiviti,
zchromiti: corpus detortum T zkřivené
tělo; (obr.) st Graeco fonte cadent parce
detorta (se. verdba) F budou-li plynouti
8 měrou z nramene řeckého odvozená; 2)
(odvracejíc od něčeho) otáčeti, obraceti
k něčemu (alad ad, in alad); (obr.) si te alio
pravum detorseris HHobrátíš-li se jinam
na scestí; verba in crimen detorguens
T překrucuje slova ve zločin.

detractio, on's. f. [detraho] 1) stažení,
odtažení, odnětí, vzelí: ď. atgue appe
titio altent C odnětí cizího majetku a
touha po něm; 2) metaf. zbavení, 8proš
těni: doloris d. C osvobození od bo
lesti.

detracto, are viz detrecto.
dotractor, Oris, m. [detraho| zleh

čovatel: haudagnaguam suť d. T (itotes)
nikterak scbe nezlehčující, ač se rád
ehlubival.

370 dé-trudo

de-traho, ere, traai, tractum 1) str
hovati (dolů), stahovati, sniímati
(algm, algd de, e re n. 8 pouh. abl.): NnIUTO0S

d. T strhnouti, zbořiti zdi; stgna de
tracta lucis T odznaky sňaté se stromů
v hájích, vzaté z hájů; 2) a) odnímati,
ubírati (alci, alct rel algd; algd de (ex)re):
d. corport L ubrati, utrhnouti tělu (sobě);
d. arma suspectis T odzbrojovati po
dezřelé; d. de homine sensůs C odnimati
smysly člověku; de possesstone d. ČC
ubrati z majetku; (obr.) errorem antmis
d. O zbaviti mysl nejistoty; b) ubírati,
utrhovati někomu(na cti), zlehčovati
někoho, něco (alci, de algo, de re); 3) od
vléci,odvésti, odciziti, oddáliti,vzdá
liti (alam.,algd): Flannibalem ex Italia

detrectátio, onis, 7. |detrecto) odpi
rání něčeho, VzZpouzení 8e, zpěčování
8e něčemu (alcis rei).

detrectator, oris, m. [detrecto] zleh
čovatel.

detrecto, dre, dvě, dtum (détracto)
vl. strhovati dolů; 1) (— detraho) sni
žovati zlehčovati: adversaeresetiam
bonos detrectant S nezdar snižuje i chra
bré; 2) (— recuso) odpírati něco,vytaho
vati se, vytáčeti 8e z něčeho,vyhýbati
se, zZpěčovati 8e€ něčemu,vzpouzeti se
protí něčemu (algd): pughnam d. T vzda
lovati se bitvy; st mperium detrectetur
(se. a Čegionibus) T' jestliže by odepřely
poslušnost.

detrimentosus, a, um [detrimentum]
veliceškodlivý, přeškodlivý,záhubný,
zhoubný, (jsoucí) velice na záhubu (na
ujmu) Čs.

dětrimentum, %,n. [detero] vl. otě
rek; 1) metať.sedření, vysílení: (konkr.)
patres, ergastuli detrtmenta (— homt
nes ergastulo detriti) Cu otcové otroc
kou robotou vysílení; 2) ujma, škoda,
ztráta, polroma: videant consules,ne
ouid detrimenti res publica capiat C
Cs S L; detrimento esse C Cs býti na
škodu; d. accipere, ce pere,facere utrněti
ztrátu, škodu; ď. militum Cs ztráta na
vojínech; = S8peu.(ve válce) nehoda vá
lečná, porážka: d. aceťpere Čs vzíti,
utrpěti porážku.

de-trůdo, ere, trůsi, triisum 1) strčiti
(dolů),sraziti, sehnati, svrhnouti
(algm, alad ; ex, de, a re n. 8 poub. abl.); -= $pCC.



de-trunco

(nepřítele)vytisk nouti (odněkud), za
tlačiti, vypuditi; 2) tisknouti. někoho
k něčemu,doháněti, nutiti: ad delli
necessttatem d. T donutiti k válce; nec
me in paupertatem ipse detrudam T
aniž se sám uvrhnu (přivedu) do chu
doby.

de-trunco, are, vi, atum 1) odděliti,
odtiti od trupu (pně): caput d. O utiti;
2) meton.osekati, oklestiti, zkomo
liti: arbores d. L.

de-turbo, čre, avi, aťum 1) prudce
sháněti (dolů),svrhovati, srážeti;
zaháněti, zatlačovati,zapuzovati,
vytisknouti (algm de, ex, a ve n. s pouh. abl.):
capuť orantis deturbat terrae (dat. cíle)
V hlavu prosícího srubne k zemi; 2) metaf.
vypuditi z něčeho,zbaviti, oloupiti
o něco: d. spe (ex spe) C připraviti o na
ději.

Dencalion, dnis, m. [Jevxalhiov]
Deukalion, syn Prometheův, řecký Noe,
Při potopě světa zachráněn byl pouzeon
a manželka jeho Pyrrha, a ti stvořili
opět nové lidstvo. oat. adi. Deucalioneus,
a, um Deukalionův,deukalionský.

deuny, uncis,m.[dea uncia, t.j. (jedna)
uncie schází, méně uncie| jedenáct
dvanáctin (assu i jiného předmětu).

de-Úúro, ere, ussi, istum spalo
valil

deus, č, m. (v pl. dř, dis, pozd. dei,
deis a důi, diis) [z *devuos, odk. nepř.
pádydřvě atd., v. dtvus) bůh, božstvo:
di meliora (melius) sc. dent nedejž bůh,
chraň bůh; tn dis esť Ó. jest v moci
bohů: zacebat multo deo (—=Baccho =
— věno) victus V vínem přemožen; dis
notisgue veliguit O zůstavil vůli bohů; in
čerpres deum L vykladatelka vůle bohů,
věštkyně bobů; metaf. (dle nauky řeckých Alo
sofů,na př.Pytbagory)božská duše svě
tová. = V pozdější době časlo užíváno
deus o císaři a velmoži vůbec.

de-vasto, are, dvi, tum na dobro)
zpustošiti, vypleniti; pohubiti.

de-veho, ere, věxi, vectum (dolů) svá
žeti; přivážeti, dopravovati; za
vézti; (pass.)(dolů) jeti, plaviti se.

de-včlo, Gre, vi, atum odhalovati,
de-veneror, ári, atus sum (vroucně)

klaněti se, vzývati (algm),
de-venio, tre, vění. ventum 1) sejiti

(dolů), přijíti, dostati se, doraziti,

371 de-vinco

stihnouti někam, octnouti 86 někde (ad alain;
ad, in alad, básu. s pouh. ace. j 2) metaf. pře
jiti, obrátiti 8e€k něčemu:ad iuris stu
dium d. Č.

1. de-versor, dri, dťtus sum [verb.
intens. od devertor]| odchýliti se (od cesty),
zajeti (jako host n cizinec), staviti 86 u ně
kobo, uhostiti se, ubytovati se, býti
hostem (abs., apud alam, in loco).

2. deversor, oris, m. [deverto] host.
deversorium, čž,n. [deverto) zájezdný

příbytek, hospoda, hostinec; útulek,
(s přihanou)pelech: (obr.) commorandi d.,
non habitandi C útulek k dočasnému,
ne ke stálému pobytu; sťudčtorum, non
libidinum d. Č stánek studii, ne vášní;
ftagitiorum omntum d. C útulek, pelech
všelikých neřesti.

deverticulum, ž, n. [deverto] 1) od
bočení (od hlavní cesty; poboční
cesta: deverticula petere Ču; obr.)de
verticula amoena L půvabné příjemné)
odbočky,episody; 2) hospoda, hostinec;
útočiště, skrýše, pelech.

de-verto, ere, čí, sum ve význ. intrans.
a medialné (ěvertor (perf. však vždy akt.
deverti) 1) odvraceti se (od své cesty,
odbočiti (s cesty); obrátiti se, zabo
Čiti někam (re, a re; ad alam; In alad); == Spec.
zajeti, zastaviti se, uchýliti se, zaví
tati, ubytovati se, uhostiti 8€ u někoho
(ad alam,in algd): in hortos, in guibus
devertebatur (== deverticulum habebat)
Saturninus T v nichž bydlel; 2) metaf.
a) odchýliti se, uehýliti se (v řeči);
b) uchýliti se k něčemu:meas devertor
ad artes O.

děvexus, a, um [deveho] 1) táhnoucí
se dolů, schýlený, skloněný, sklonitý;
srázný, -pádný; (o řece) stékající, při
tékajicí, tekoucí: amnis d. ad Indis V;
(o souhvězdí)skloněn (k západu), zapadlý:
d. Orion H; subst.deévexum, ž n. sráz,
spád, svah.

Deviciácus viz Diviciacus.
de-vincio, čre, víngi, vinctum, 1)

(pevně) uvázati, připevniti; 2) metaf.
upoutati, připoutati; = spec. ©) spou
tati; B) zavázati (si vděčností), zavdě
Čiti 81.

de-vinco, ere, vicz, victum (úplně),
na hlavu poraziti, přemoci,pokořiti,
udolati, podmaniti: Alettius Tullo de
victos hostes gratulatur L Mettius blaho
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devinctus

přeje "Fullovi k úplné (dokonalé) porážce
nepřátel; (obr.) sufiragia largitione de
victa Č zotročení hlasovací svobody pod
plácením; (praegn.)devicta della V války
vítězně dobojované, vítězně skončené;
devictam Asiam sudsedit adulter V na
vítěze Asie (t.j. Troje) záletník si po
číhal.

devinectus, a um [vl. port. perf. pass. od
devincto) upoutaný, zavázaný; zecla
(vděčnosti)oddaný: negue guis (= gut
bus) me sit devinctior alter I a jimž
nikdo (druhý) nade mne není více oddán

de-vito, dre, dvi, atum vyhnouti
se, uvarovati se; úniknouti (algm,alad.)

de-vius, a, um [de via) 1) (jsouci,
ležicí) od cesty, s cesty, scestný; od.
lehlý, vzdálený; (jsoucí) stranou,
ústranný, (žijící, bydlící) o samotě:
tter devium NT ústrannů cesta; poboční
cesta, stezka; subst. ďdčvia, rum, n.
místa, kam noha lidská nevkročí: per
invia ac dďevia decuvrunt L horem pi
dem dolů sebčlhnou; = spec.jsoucí 8 cestv,
zatoulaný, zaběhlý, těkavý; 2) metaf.
odbočující od pravé cesty, pošetilý,
nerozumný, nestálý: guid potest
esse tam devium, juam animus etus,
gui... C.

de-voco, dre, avi, čtum 1) svolá
vati (shora dolůl; metar. defirr caelo
d. stdera Ff stáhnouti s nebe (kouzelným
řikáním); 2) odvolávati (alamde,cx, a
re)s metať. non. aťaritia ad tnstituto
cursu devocavit C nesvedla (nezlákala,
nezvůbila) s ustanoveného směru plavby
lakota.

de-volo, úre, dvi. atum i) sletěti
(shora dolů); metafť.sběhnoutis 2) od
letěti; metaf.odkvapiti.

de-volvo, ere, volv?, voliitum váleti
(shora dolů), svalovati (alad de, e re n.
s pouh.abl.): corpora devolvunt in Řumum
O svalují se k zemi; (básn.)pensa fusis
devolvunt V s vřeten spřádají vlnu;
(Pindarus) nova verda devolvit IH nová
váli slova (jako bystřina balvany), proudu
nových slov bučeti dává; (media) de
volví valiti se (dolů), řítiti se, skles
nouti; metať.ďevolvere retro ad stirpem!
L (jen) se sval, sklesni k (svému nepa
tručmu) rodu.

dě-voro, čre, řívě,čtum 1) pohltiti,
pozříti, spolknouti; YY)metaf. 4) (jmění)
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pohltiti, straviti, utratiti, promarniti;
b) (nepřijemné s trpkosti) spolknouti, po
tlačiti, utajiti, (trpělivě)snésti: lacri
mas d. O; paucorum dierum molestiam
U. C; c) hltati něco,dychtivě ssáti do
sebe:verůum d.C; spem d. Cu; spe de
vovatum lucrum Čzisk naději (již) shlt
nutý.

devotio, onis, f. [devoveo]1) zaslí
bení (bobům); — spec. (.) zaslíbení bo
hům podzemským (na usmiřenou), obě
tování; 5) zaříkávání, zalklininí,
zaklinaci formule: cavmina et devotio
nes et nomen Germanici plumdeis ta
bulis insculptum T kouzelná zaříkávání
na Germanikovo jméno, vyrytá v desky
olověné.

deěvotus, a, um vi. part. perf. pass. od
devoveo)a) zaslíbený, posvěcený:
devota morti corpora H; sica initiata
ac devota Č dýka zasvěcená a zaslíbená
(k vraždě) ; — spee. zaslibený bohům pod
zemním (na usmířeuou), zaslíbený zkáze,
prokletý: devota ardor ff; l) věrně
oddaný ; subst.zaslíbence, posvěcenec: cum
DC devotis Čs se 600 věrnými.

de-voveo, čre, vovi, větum 1) zasli
bovati, zasvěcovati (božstvu);=
spec. (©) zaslibovati bohům podzemním(nausmířenou— ď.sepropatriaIza
světiti se smrti za vlast: 5) proklinati,
klnouti: artes d. O; d. natum suum O;
2) metaf.zaslibovati, zasvěcovati, vě
novati: se aměcitiae d. Čs; cui (sc
gloriae) me uni devoví Ču kteréž je
diné život jsem zasvětil.

tlexter, č(e)ra, t(e)rum [srov.OEŠITEDÓC,
deštc] (komp.dexterior, 1u8,sujerl.ex
tumus a dextimus) 1) pravý, (jsoucí)
Vprávo, na pravo, na (po) pravé straně:
neu te dexterior rota ducat O přiliš
v pravo; dextris adducor litora remis
O veslováním (vesluje) v pravo dostihuji
břehu; guo tantum mtiht d. alis? V
kam tolik v pravo mi odcházíš; apud
dextumos S u nejkrajnějších v pravo,
u nejkrajnějších na pravém křídle; 2)
metaf. a) (t. t. mluvy augurské; dle způsobu pře
jatého od Řeků, u nichž znamení s pravé strany po

kládánabylaza příznivá)příznivý, šťastný;
(o osobíích)milostivý, blihovolný: siďera
eaelo vlextva feras V příznivé (plavbě)
hvězdy na nebi) zjednej; dextro ipod
line Ó s přizní, s blahovůli Avollinovcu;



dext(e)ra

b) zručný,obratný; přihodný, vhodný:
guis vedus d. modus. V kteraký vhodný
způsob k vykonání věci (úmyslu); dextro
tempore H při vhodné příležitosti.

dext(ejra, ae, f. (sc. manus) [srov.OE
čiTeoň se. zelo) 1) pravice (v plur.paže):
dextvam dare podati pritvici (na znamení
přátelství n. věrnosti); dextrá po pravici,
v pravo; 2) meton.a) slib věrnosti (uči
něný podáním pravice), věrnost (věrné)
slovo: fallere dextras V zrušiti slib (věr
nosti); renovare dextras (= foedus) T';
guam petitis, vuncta est miht foedere
Vextra V spolek, jehož žádáte, uzavici
jsem již smlouvou (t. j. hostinným přá
telstvím 8 Anchisem); b) pravice (odznak
sily, chrabrosti),síla, chrabrost.

dext(e)re adv.[dexter] obratně, zruč
ně: nemodexterius fortuna est usus II
nikdo neužil chytřeji štěstí; dertere obire
offscča L obratně konati služby.

dexteritis, čGťis,f. [dexter] obrat
nost.

dextrorsum n.dextrorsus adv.[z*ďer
tro-vovsum) vl. obráceně (směrem) v pra
VO;V pravo, na pravo.

Dia, ae, f. [ie] staré poctické jméno
ostrova Naxu, Ó.

Diablintes, viz Aulerci 2) Cs.
diadema, atis, n. [dičÓrna) 1) modrá

stuha, bile protkkaná kolem tiiry, znak moci krá

lovskéu Peršanů,diadem, čelenka; 2) meton.
diadem, důstojnostkrálovská,korunakrálovská.

Diagoras, ae, m. [Aiayóocc] zname
nitý zápasník z ostrova Rhodu za válek
perských C.

dialectica, viz dialecticus.
dialectice, adv.[dialecticus] dialek

ticky, po způsobu dialektiků, logicky.
dialecticus, a, um [OtaAexrixéc) pří

slušný k dialektice, k umění vědecky
(logicky) rozmlouvati,dialektický; subst.
a) dialecticus, z, m. dialektik; 3)
dialectica, ae,f. (se.ars) dialektika;
v) dialectica, črum, n. (se.praecepta):
dialektika, dialektické poučky: n
dtalecticis C v logice.

Dialis, e [srov. deus, divus, dies,Dtespiter|| nřislušný| Jovovi,Jovův:
(flamen) Dialis kněz Jovův. Odt. též
příslušný (flaminovi)knězi Jovovu.

dialogus, %,m. [drtŽoyoc] rozmluva
(vědecká, zvl. filosofická).
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Diana, ae, f [srov.deus, děvis, dies)
decra Jovova a Latonina, sestra Apol
linova, bohyně luny, později též lovu a
nočních kouzel. ode. Bianius, a, wm
Dianin; subst.Diánium, 27,n. (se. čem
plum) svatyně Dianina (v Římě na svahu
Caelia).

diarium, 22, n. [dies] denní strava
(vojinův, otroků, vězňů a p.)

dica, ae, f. [díxn] žaloba, právní
pře (spor), proces,

dicacitás, útes f. |dicax] vtipnost,
Šprýmovnost; — spec. (s příhanou) prosto
řeknost,uštěpačnost.

Dicaearchus, z, m. [Arza070g) peri
patetický filosof a slavný zeměpisec, žák
Aristotelův Č.

dicatio, on's, f. (1. dico) prohlášení;
přijetí (vstoupení) v občanský svázek (jiné
obce).

dicax, Gcis,adj.vl.rád mluvicí; vtipný,
Šprýmovný ; -= spec, (s přihanou) prostořcký,
uštěpačný.

dicio, dnis Í. (nom. nebyl v užívání) [srov.
2. dico| vl. právo ukazovati, právo po
roučeti; poručenství, moc, právo;
syrchovanost,panství, vláda: tn di
ctone alicuius esse C býti v moci něčí—
— v poddanství něčím, býli podroben ně
komu; suae dictonis facere L podrobili
si; dictonis altenae fiert L býli podro
ben jinému, pozbýli samostatnosli.

dicis, gen. [o1 2. děco) (jen ve spojení)
dicis causa jenu aby se něco řeklo; pro
Jméno, na oko.

1. dico, are, ďvi, čtum [oadřců, ere)
vl. slavnostně ohlásiti; 1) zaslíbiti, po
světiti, zasvětiti: alle inter numina
dicatus Augustus T mezi bohy vřaděný;
2) metaf.zasvětiti, věnovati, oddati,
odevzdati: se in clientelam alci d.
Cs odevzdati se někomu v ochranu.

2. dico, ere, dixi, dictum [srov. Oel
xvvut) vl.ukazovati: 1) ukazovati; =
spec.G) (ujstanoviti, určiti; umluviti,
slibiti: prettum d. muneris H; legemsili
dixerat ipse O bylťf sám si stanovil pra
vidlo; čus d. (v. ukazovati právo) souditi;
praetor ečdiem dixit Č položil rok, určil
den k (soudnímu) stání; 5) (8 dvojím ace.)
jmenovati, voliti někohoněkým:alčgm
dictatorem d. CL; 2) ukazovati řeči,
diti, říkati, zmiňovatise, praviti, po
věděti, prohlašovati, tvrditi, Jistiti: (4bs.)



Dictaeus

tncredidile dictu k víře nepodobno; alad,
algm (Tencteri, guos supra dirimus
o nichž jsme se svrchu zmínili); de re,
alci algd, 8 ace. c. inf., v pass. s nom. c. inf.. i
cor, diceris praví se (o mně), (já)
prý. — ls uť. ne) kázati, žádati,aby© sententiamd.Chlasovati;sacra
mentum d. přísahati; causam d. věsti
právní spor (viz causa II a); spec.G)
vysloviti; B) mluviti (ve shromáždění,
veřejně)řečniti, míti řeč: pro reo d. C
mluviti za (ve prospěch) obžalovaného,
hájiti obžalovaného; (praegn.protifa cerve
jednati) výmluvně mluviti: mec. mili
d. promptum, nec facere est isti O:
v) jmenovati, nazývati, zváti: algd
a n de ve dle něčeho, s dvojím acC.; V pass.
s dvojímnom. 8louti: Aleropis dici cu
piens O touže býti zván synem Meropo
výní: 0) (vysvětlovací) dtco ve vsutých větách:
minim, totiž; e) (slovy) lfčiti, popi
sovati, vypravovati; (o věštbě)proroko
vati; (o básníku)opěvati, velebiti, oslavo
vati; (verše) ekládati: dicar dedux?%sse
modos FI budu slaven. veleben, že |.

Dictaeus, a, wm diktejský (od
hory kretské Dikte, zasvěcené Diovi).
Odt.synekd.kretský: Dictaeus rex
(= fuppiter n. Alinos).

dictamnus, t, f. n. dictamnum, č. n.
třemdala, jesenka (hojivábylina, která
rostla na kretské hoře Dikte a měla prý moc vy

táhnouti hroty šípů vniklé do těla).
dictata, orum n. viz důcto.
dietátor, oris, m. [dicto) diktátor,

nejvyšší úředník a) v některých městech
italských; b) v Římě. Diktatura byl
úřad mimořádný, kterého bylo užíváno,
kdykoli se viděla potřeba, aby veškeré
im pertum (v. L) bylo soustředěnov ru
kou jednoho muže, t. j. za povážlivých
vnitřních bouří neb za nebezpečné války.
Diktatura jest obnovení moci královské.
Doba úřadování byla omezena na 6 mě
síců. Zpravidla na základě snesení se
nátu jeden z konsulů jmenoval(t. t. dicta
tovem dicere, zřídkacreare, facere, legere)
diktátora. Ostatní úřednici byli mu pod
řízeni. Často jmenován byl diktátor k vy
konání zvláštních úkolů, na pi. aby za
tloukl roční hřeb v chrámu Jova Kapi
tolského(cčavi figendi causa), aby
doplnil senát, aby vystrajil hry a j.
Pozdější diktatury, Sullova a Caesarova,
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mají s diktaturou právě vypsanou jen
jméno společné, pod kterým tito mužové
uchvátili protizákonně nejvyšší moc ve
státě. Caesarova diktatura byla přecho
dem k monarchii.

dictatorius, a, um |dictator] dikta
torův, diktatorský: invidia dictato
ma L závist proti diktatorovi.

dictatura, ae, f. [dictator) dikta
tura, diktatorský úřad, hodnost.

dicti0, onis, f. [2. dico) mluvení,
rčení, vyrčení; = spec.G) přednášení,
přednes, přednáška, promluva; B) (tt
soudní)cause d, přednášení své věci před
soudem,hájení se, obrana; ) odpo
věď věštírny, věštba: data d. erat L.

dictito, re, avi, — [verb.freguent.odfre
guentativadčclo) (opět a opět) řikati, řiká
vai, hlásati, vyhlašovatitvrditi, jistiti
(aba., algd. 8 ace.c. tnt.): =- 8pec. hlásat: před
stiraje: „Vumitor hostes invasisee urbem
dictitans ostendit [L předstíraje.

dicto, are, dvi, alum (verb.freguent.od
dico) opětně říkati: nomína d. H ři
kati, šeptati jména do ucha; — spec. a)
předříkávati, diktovati. Odt.subst.
dictata, orum, n.diktát, úkol; pracen.
slova po někom odříkávaná, papouškování:
nam ústa vestra... dictata sunt C;
B) (poněvadž vznešení Římané nepsali sami, nýbrž
otrokůmdiktovali,odt.—) psáti. skládati;
cermina d. FL; versůs d. H.

dictum, i,n. (vl. part. porf.pass.od 2. dico)
řečené; výrok, slovo, vyjádření, vý
pověď: dicta dare V promlouvati slova ;
dicta non falsa O neklamné pověsti;
res dicta secuta est Ó no slovech ná
sledoval čin; —spec.«) průpověď; B)
vtipné slovo, vtip: in te dicta dicere C;
v) rozkaz, nařízení: dicta peragere O
vykonati rozkaz; 0) dané slovo, slib,
připověď: dictis manere V státi ve slovu:
s) slovo, výrok věštírny, věštba.

Dictyn(n)a, ae, f. [Jixtvvva od
Oixrvov] síť vi. (lovecké sítě strojicí| příj
mení Diany jakožlo bohyně lovu.

Dictys, Yos, m. [srov. OL4TV0T síť]
1) jméno rybáře O; 2) jméno Ken
taura Ó.

i. Dido, us n. čnis, f. zakladatelka a
královna karthaginská.

2. didó, eve, dididi, diditum [dis a
do) různodávati; 1) rozdělovati; £
metaf. (pověst)roznášeti, šířiti.



di-důco

di-diico, ere, důxrt, ductum 1) rez
váděti; rozvírati, otvírati, roztaho
vati, roz vinouti: ordines ď. T; d.algm
ab algo O (moci) rozvésti od sebe, roz
loučiti;2) rozváděti, rozdělovati,
oddělovati, roztrhnouti, rozptylovati:
amnis tn rivos diductus T řeka roz
vedená v potoky; assem in ceutum pav
tes d. H; d. manum hosttum S rozptý
liti brannou moc nepřátel; (obr.)diductam
civitatem (esse) T že rozdvojena obec;
tis in studia diduchis Ť když se roz
dělili ve strany, když se přidali k jedné
neb druhé straně; in curas antmo dt
ducitur omnes V zmitán jest na mysli
starostmi všeliký mi.

Didymae, Grum, f.(didvucau se. vřaot
dvojostroví) Did y my(dva ostrůvkyv aegej
ském moři nedaleko Syru) O.

Didymeon, z, n. [Aróvnetov] svatyně
Apollinova v městě zvaném Didyma ne
daleko Mileta v Ionii Čtu.

dies, ěď, m. (f. v klass. prose jen v sing.
a to ve významu „určitý den, termin“) [srov. d US,
deus] 1) den (obecný t. j. donní doba, čas od
rina do večera, neb bvězdářský, t. J. doba od vý
chodu do východu slunce); — spec. denní
světlo, denní jas: cum dze O s úsvitem;
inmissus d. terret umůras O vpuštěné
denní světlo děsí stiny (zemřelých); a)
ineton.námaha dne, práce dennní, za
městnání denní, události dne: erercere
diem V konati denní práci; 2) určitý
den, určitá doba, lhůta (zvl. o terminu soud
nim): dtem Scaevolae dixit Č oznámil,
určil rok (lhůtu) Scaevolovi (aby se do
stavil k soudu), pohnal Seaevolu k soudu:
a) (usouzený) den záhuby, zhouby,
smrti: stat sua cutgue dies V každému
usouzen den záhuby; dtem proferre H
odročiti den zhouby (zkázy); b) výročni
den, svátek: Štlvano sacrare lucumague
diemaue V; 3) syneka.doba, čas, lhůta:
sexenni die Čs v šestiletní lhůtě; dies
rerum verbis terere T dobu činů mařiti
řečmi; cadďat ante diem V předčasně ;
filius ante diem patrios ingutrit in
annos Ó dříve než čas; post diem lon
gam Ó po dlouhé době, za dlouhý čas;
nulla dies memort vos extmet aevo V
žádný čas nevyhladí vaši památku ; multa
d. vettulit tn melius V mnohé věci čaš
obrátil k lepšiinu.

Diespiter, čris, m. — Juppiter.
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diffamo, dre, čvt, čtum [dis afama)
rozhlašovati, roznášeti (alam,alagd);=
spec. (s příhanou)uváděti ve zlou po
věst.

differentia, ae, f. [differo])rozdil,
různost.

dif-fero, differre, distuli, dilatum
[ transit.1) roznášeti, rozšiřovati: ca
stra vi fluminis dijfferebantur T' nával
vody roznášel tábor; memůra d. Ff roz
nésti, rozchvátiti údy; medium in dt
versa guadrigae distulerant V v půli
čtverospřeží roztrhlo (jej) v různé strany;
2) metať.rozná šeti řečí, pověstí (alad,
alam, s ace. c. inf.): pars tmmťnentes do
minos variis rumoribus dijfferebant T
část o budoucích vladařích šiřila různé
řeči; 3) odkládati učco,s něčím,od da
lovati, protahovati (alad):distulit
tra sttim O hněv zapudil (na okamžik)
žízeň; dilatam dimicationem velle I.
přáti si odkládání boje; (s inf.) guaerere
distuli H (o tom) pátrati jsem odložil,
o tom nyní pátrati nechci; (0 osobách)
uchovávati (pro budoucí dobu, 0d
kazovati (na pozdějšídobu): decimum
dilatus in annum (Hector) O ponechán
byl (svým pádem) na desátý rok; gwo
vivacem differtis anum? O k čemu ži
vot prodlite stařeně; dectmum guos dt
stulit Fector in annum V jimž (jediný)
Hektor protáhl válku do desátého roku;
distulerant eum tamguam maiora me
ritum T odložili jej (t. j. odměnu jemu),
jakoby si byl větší zasloužil; dilatus
segniltá ducis... fiagitavi T byv zadrženliknavostívojevůdcovou| snažně
Jsem prosil; candidatos d. IT odkazovati
uchazeče (na dobu pozdější); II intrans.
rozcházetise, odchylovati se, lišiti
se (abs., ab algo n. ab re, cum re, 8 dat.; re
něčím, v něčem'!: tragico d. colort H.
odchýliti se od tragického výrazu; neos.
differt jest rozdil, záleží na tom.

differtus, a, um (vl. part. perf. pass. od
differ.io) nacpaný, napěchovaný, přepl
něný, hemžící 8e(s abl.): corpus odo
vůbus dijfertum T' mrtvola naplněná von
nými mastmi.

difficilis, e [dis a facilis) |) ne
snadný, těžký, namahávý: čanuu G.
dvéře, jež nesnadno (opět) nalézti; mo
deratio tn difficili est L umírněnost



difficiliter

jest nesuadní; s“ Spec. u) (o prostorách)ne
snadný, obtížný přístupem,nepřístupný,
neschůdný, příkrý; (5) (o postavenív čase)
trudný, krušný, nepříznivý, zlý, no
bezpečný; 2) metar. (o osobách a povaze)
ten, 6 nímž nesnadno jednali, nepří
stupný,nevrlý, nevlídný,(mrzout);své
blavý, uminěný; neúprosný, nepodajný.

difliciliter aav.[dif ficilis]|nesnadno,
těžco.

difficultis, alis f. [difficilis] 1) no
snadnost, nesnáz, obtiž, obtížnost;
nouze: hiemis d. Ce krutá zima; dď. re
rum S těžké postavení; 2) metaf. (o po
vazeosoby)nepřístupnost, svéhli
vost Č.

difficulter adv. [difficilis] nesnadno,
těžce, trudně.

diffidentia, ae, f [diffido) nedůivě
řivost, nedůvěra v někoho, v něco (alcis,
alcis ret): diffidentiam ret sitmulare S
tvářiti se, jakoby si nedůvěřoval.

diffido, ere, fisus sum [dis a fido)
nedůvěřovati (si), nemíti důvěry (na
děje), nespoléhati, zonfati nad... (alci,
alci reci,s abl., s acc. c. inf.): d. vebus suis
CSL nemiti důvěry ve vlastní síly (moc),
zoufati nad svým postavením (stavem),
zoufati sám nad sebou; Žaud dď. L býti
pln důvěry, nikterak nepochybovati.

dif-findo, ere, fidi, ftssum rozště
piti, rozděliti, rozpůliti: tempora plumůo
diffidit V olovem roztříštil skráně; (obr.)
diffidit urůtum portas vír FI (zlatem)
roztříštil, otevřel si brány měst muž;
ei tviste omen diem diffidit L jemu ne
blahé znamení den rozštěpilo, přerušilo,
zmařilo (tak že musilo jednání býti od
loženo na jiný den).

dif-fingo, ere, finzT, fictum vl. způ
sobiti, že něco od původní podoby se
hšíž; přetvořiti, přeměniti: (praegn.)
diffingas retusum in Afassugelas fer
rum FI překuj otupělou ocel a obrať ji
proti Massagetům; metať.non tamen ir
ritum efficiet negue diffinget infectum
gue reddet F přece neučiní neplatným,
ani nezmění, ani neodčiní...

difTisus, a, um vizdif fido.
dif-1luo, ere, flůxi, — 1) roztékati

se, rozplývali se: (obr.) udi per socor
diam vires diffluxere S když nelečností
síly (tělesné) se ruzplynou, jsou ty lam;
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2) metať.rozplývati so (rozkošemi,
rozmařilostí).

dif-fugio, cre, fůgi. — rozutéci se,
rozprchnouti sc, rozptýliti se; pr
chati, mizeti.

difugium, 17,n. rozprchnuutí 8c,
útěk,

dif-fundo, ere, fid?, fiisum |) roz
lévati, vylévati; med.rozlévati se, prou
diti: věna diffusa JHvíno stočené (z vel
kých sudů do menších nádob); meďica
mentum se dijfumdlit in venas Ču lék
vniká do žil; undďanti animam dijffun
dit tn arma cruore V (8) tryskající
(proudici) krví vylévá život na zbroj:
2) metaf. a) rozlévati, šiřitis med. ší
řiti se, rozkládati se: Žaec dea virum
dijfundit in ora V tuto zvěst rozsévá
bohyně vůsta mužů; eguitem latis dif
fundite campis V jizdou zaplavte širé
nivy ; dederat comam dď.ventis V nechala
vlasy rozpuštěny vláti po větru; Claudia
a ano difunditur gens V. od něhož Kl.
rod jest rozvětven: b) rozptylovati, roz
veselovati: diffudit vultůs O. rozve
selila svou tvář; deffusus nectare O roz
jařen nektarem; uť et donis amici guasi
diffundatur (virtus) et incommodtis
contrahatur Č že i šlěstin přítelo
vým se rozveseluje i neštěstím skličuje
(kormoulí).

diffiise, adv. [diffusus| rozptýleně,rozvláčně.
diffiisus, a, um [vl part. perf. pass.

od ďiffundo) 1) rozvětvený, rozložitý;
2) rozvláčný, obšírný.

Digentia, ae, f. potok v Latiu (u sa
binského statečku Horatiova), vlévá se
do řeky Anio (nyn. Dicenza).

digero, ere, gesst, gestum[dis a gero)
1) roznášeti, rozváděti, rozdělo
vati guam meruit poenam solus, dt
gessit tn omnes Ó trestem, který za
sloužil sám, podělil všechny; novem vo
lucres in novem digerit annos O devět
mláďat (ptáků) rozděluje na devět let
(války), t.j. z počtu devíti mláďat soudí
na devětlet války; 2) (oddělujíc) pořádati,
(říditi:digestos captllos O učesané; ta dt
gerit omina Calchas V tak vykládá fvěštbu
Kalchas; matris d. annos O počítati.

digitus, %, 9. 1) prst: ď, pollex Cs
palec; d index H ukazováček; 2) meton.
(jako mia) palec,
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digladior, Grr, čtus sum [dis a gla
dius) vl.mečem se potýkati; bojovati,
zápasiti.

dignátio, onis, f. [dignor] oceňování;
vážnost, důstojnost; (vážné)posta
veni, hodnost. důstojenství.

dignitas, atis, f. [dignus] 1) dů
stojnost, hodnost, zasloužilost,z
služnost: pro dignitate laudare C
chváliti dle důstojnosti, jak 8i zasluhuje;
2) metaf. důstojnost; a) (vnější, osobní)
důstojnost, vůžnost, čest, vzic
nost: non estdignitatis (populioman)
Cs nesrovnává se s důstojností (se cti),
= spec. hodnost, důstojnost, důsto
jenství, (vážné) postavení, stav: ďigni
tatis gradus C; principis d. T; uéz
o osobách) cum dignitates abessent L
hodnostáři; b) (mravní) důstojnost: Cato
nis d. tuam improbitatem tegit C; ©)
(o věcechvzbuzujícíchvážnost): corporis d. N.
důstojná postava; (o sfavbich)velikole
post,nádhera; d) strojenádůstojnost,oká
zalost: plus dignitatis guam fidei T.

dignor, Grď, dtus sum [dignus) po
kládati,uznávati za hodna,za slušné
(algm. alga re): contugio Veneris dignate
V uznaný za hodna sňatku s Venuší (part.
perf. v pass. významu od zastaralého digno);
(s dvojímace.) sč guem dignabitur virum
O uzná-li někoho za hodna, aby jí bvl
chotěm; regem dignatus est filium Cu
krále uznal za hodna svým svnem; (s inf.)
cuč se dignetur tungere Dido V 8 nimž
se zasnoubiti Dido za hodné uznává,
chce; nulla alite verti dignatur Ó ne
pokládá za slušné v žádného (jiného)
ptika se proměnili.

disnosco viz dinoseo.
dignus, a, um [* decnos, * degnos

souvisí s decet) (vl. zdobný, slušný) dů
stojný, hodný, zasloužilý; (o věcech)
přiměřený, slnšný, zasloužený(abs,
s abl. sgen, 80supinem 2., s gui aconj., sut, sinf.)
d. est lčaude jest hoden chvály, zasluhuje
chválu; dignum est (— decet) jest hodno,
slušnc(s iaf., sace. c. inf.) ďdřgna causa I,
závažná, důstojná příčina; dígna merces L
zasloužená odměna; st digna poena pro
factis eorum reperitur S trest přiměřený
jejich činům.

digredior, 7, gressus sum [dis a gra
dtor) 1) rozestupovati se, rozcháůzoti
ee (rozejíti se), rozloučiti se, odchá
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zeti (odejiti), vzdalovati 86 (abs.; s pouh.
abl.; ab ulgo; ab, ex re); «) (v řeči) uchý
liti se, odbočiti.

digressio, ons, f. [ďigredior]) roze
jití se, rozchod, odchod.

digressus, s, m. — ďigressto.
diiudicátio, čnis, f. [ditudico) roz

souzení,rozhodnutí.
diiiidico, re, avi, atum; 1) rozsu

zovati, rozhodovati; 8) rozezná
vati (algd a re).

di-labor, 7, lapsus sum vozpliznouti
se; 1) rozpadati se, ses0uvati se:
ungula dilapsa in ungues absumitur Ó
kopyto rozštípivši se v pazoury mizí;
concordid parvae res crescunt, discov
did marxumae dilabuntuvr S; a) zachá
zeti, mizeti; 2) rozplývati 8e,
roztěkati se: dilabente aestu T když
příboj se rozplýval, za odlivu; mx dt
lapsa est L sníh roztál; vis mali dt
lapsa per artus Ó sila jedu roztekši se,
vnikši do údů...; (obr.)dtlapso tem
pore S po uplynnti doby; a) metaf. roz
ptylovatise,rozprchnouti se, roz
bělnouti se; rozšířiti se.

di-lacero, cire,dvi, dtum 1) rozsá
pati, roztrhati; 2) metaf.rozchváco
vati, rozdirati: acerbitatidusdila
ceratus T trpkostmi rozerván.

di-lanio, are, dvi, atum rozsápati,roztrhnouti.
di-largior, čr?7, itus sum štědře

rozdávati: foedera sociis, Latium
(— čus Latii) externis dilavgirí Ť
smlouvy štědře uděloval spojencům (t. Jj.
se spojenci uzavíral smlouvy těmto vý
hodné), právo latinské cizincům.

dilatio, onis f. [differo] odložení, od
klad; prodlení, průtah (alcisret): dilo
dionem recipere L snášeti odklad.

dilato, are, dvi, datum ([dis-latus|
rozšiřovati, zvětšovati; prodlužo
vati; dilatari C nabýti rozšíření.

dilátor, oris, m. [differo) odkládač,
odkládavý člověk, odklada.

1. dilectus, a, um viz diligo.
2. dilectus, Zs, m. [diligo]) vybírání;

1) výběr, výbor; == spec. (t. t. voj.) shí.
rání mužstva, odvod, mobilisace: dt
lectum habere Čs konati odvod, odváděli;
2) meton.mužstvo sebrané: sexmilia
Delmatarum, recens d. (copiae recens
conscriptae) comitabantur T vojskonově
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sebrané; dileclůs per (Gallias habitos
(remittit) T vojsko po Galliích sebrané,

diligens, entis, adj. skompar. 1 sup. [vl.
part. praes. od daligo) vl. (pečlivě) vybíra
jící; váb.pečlivý, dbalý, bedlivý, svě
domitý, horlivý alcis rei v něčem: čeritatis
d. Npravdy milovný; ď tmperiž Nv po
vinnostech velitelských: děligentisstmus
omnis officii C; d. ad custodiendum C
pečlivý strážce; vpse d. fuit ad repor
tandun. ČC svědomitě vrátil; přesný,
správný, důkladný: zn omni genere
d. Č. d. taltum monimentorum auctor
L: (oxymoron)guaedam etiam neglegentia
est d. C nepečlivost jest pečlivá; zn uno
Ga inio sunt tam diligentes Č úzkost
Jiví; ve sm. pass. 1 o věcech: assidua ac
d. scriptura C ustavičné a pilné psaní;
diligentem accusationem Č pilnou, dů
ležitou; pozorný, všímavý, obezřelý: d
ac moderatus dux T'; — spee. hospo
dárný, spořivý. šetrný; přičinlivý:
patre usus est diligente N; homofrugi
ac d. C.

diligenter, adv. [diligens) pečlivě,
dbale, bedlivě, svědomitě, horlivě:
d. vigilias agere N. guorum (ci
vtum) vobis hudenda est ratio d. C,
přesně, správně, důkladně: (anti
gu'tatem) d. habuit cognitam N; diligentius| vem| cognoscere(s,latine
et diligenter loguě C mluviti správnou
a vybranou. latinou; pozorně, obezřele:iler.caute| diligenterouefa
cere Ús opalrně a ostražitě; d. atten
dere C.

dligeutia, ae, f. [diligens] pečli
vost, dbalost, bedlivost, svědomitost
impedimenta naturae diligentiů indu
strviágue superare C svědomitou pílí;
ratio et diligentia habenda est, ut
C bedlivý zřetel; diligentiam adhibere
(v. t. 2) b)) ad rem, im rem, in re; d.
conferre in vem Ú; eam diligentiam
adh'bere, ut... C k tomu bedlivě přihli
žeti, aby; (s gen. obj.) sacrorum d. C svě
domité vykonávání bohoslužeb ; commo
ditatis dignitatisgue d. C zřetel k. .;
přesnost, správnost, důkladnost v ně
čem: testamentorum d. ČC; (ironicky) ca
prima Tiberio erga pecuniam alienam
d. fuit T tak projevil T“ po prvé přes
nost v příčině peněz; litterarum accu
ratisstma d. C; pozornost,obezřelost,
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ostražitost, opatrnost: mea virtute atgue
diligentia C; častojako vlastnostvojevůdcova.
cur de ipstus diligentia desperarent Čs;
-= spec. Spořivost, šetrnost; přičin
livost: pottus diligentiá guam pretio
parare N; vita haec vustica diligentiae
magistra est (.

diligo, ere, léxi, léctum [* dis-ltgo
2 dis-lego) (pav. rozkládati, děliti) L)
vybirati, voliti: non illam de scelesta
plebe dilectam esse FÍ tvá milenka není
z podlé chátry; 2) ob. meton.oblíbiti
si: uf bonos boni diligant C dobří lidé
Inou k dobrým; eum praecípue dilexit
Cicero N; auream mediocritatem H;
vážiti 81 něčeho, míti v úctě: (poeta
rum) semper ingenta dilexi C; senatum
d.; ut miht nunc denigue amave videar,
antea dilexisse ČC; míti rád, milovati
(zejm. Pro pěkné vlastnosti nebo zůsluhy. srov.
amo): propter virtutem et probitatem
ettam e0s, guos numonam vidimus, d.
C; tantum nimium dilexit amicum V
toliko (tím se provinil, že) příliš miloval;
omnis est natura diligens sut C každá
bytost má vlastnost, milovati samu sebe;
dilectus alicut (dat. původový) milovaný
od někoho; paene simul visa est dilecta
gue raptague Diti O Dis skoro záro
veň ji uzřel, vzplanul (k ní) láskou a
uchvátil. Part. perf. pase. dilectus, a, úm
i v platnostiadj. oblíbený, zamilovaný, roz
milý, milý, drahý, alicul někomu: dilecti
tib poetae FI tvoji milí básníci.

dilevico, are, dvi, Gium [dis, lorica]
(piv. rozepnouti pancíř): etus diloricare
tunicam Č strhnouti mu s prsou tuniku.

di-iceo, čre, —,— (vl. jest rozsvět
leno); metať.býti jasný, býti na jevě;
vysvítati, projevovati se: ď. fraus coe
pit L.

di-hicesco, ere, čřici, — [verb. inchoat.od
diluceo) rozsvětlovati se, rozjasňovati £e;
spec. neos. dilucesciť rozednívá se, svítá;
omnem crede diem tibi dilugisse su
premum JH o každém dni mysli, že po
slední ti zasvitl; = meaf. vyjasňovati
se: discussa est caligo; diluxit C.

dilůcide, adv[diluciďus) světle; »metaf,
průhledně, jasně, zřetelně: ď. perspi
cere C; cum mea lex d. vetet C; d.
planegue dicere C jasně a přímo; do
cere d. L jasně podati zprávu.

dilůcidus, a, um [dilucere]) světlý;



dailůculuin

metaf.průhledný, jasný, zřetelný, zřejmý:
d. oratio C; verbis dilucidis utendum
est C; omnia dilucidiora, non ampliora
facientes C.

dilhůiculum, z, n. [dilucere]) svítání,
rozednívání, úsvit: primo diluculo nun
tius venit C hned na úsvitě,

dilůdium, 27, n. [dis, ludus) vl. pře
rušení n. odklad zápasů gladiatorských;
obr. děiludia posco H žádám za přerušení
zápisu.

di-luo, ere, už, útum [dis-lavo (la
vere); v přenes, významu splynulo se slovesem
di-luo, v němž luo (v. t.) — ŽŮw)] 1) roz
močiti: ne agua lateres d. posset Cs;
rozpustiti, rozřediti: aceto dacam d. I;
venenum (ace. vnitř.) ď. L namichati jedu;
color diluitur O barva Se (rozřeďováním)
tratí; lacte favos et miti dilue Baccho
V; mella Falerno diluta H med roz
ředěný falernským (vzácný druh oblíbeného
nápoje zv. mulsum v. t.); = meton. aether
pluvia sata dilut V zaplavuje; 2)
metaf. smýÝývati; zmenšovati, ztenčovati:
rnšiti, zahlazovati, spec. rezmlouvati (ně
komu něco): molestias d. C zaplašovati;
diluitur posito serior hora mero O
krátí se; amicitias senstm d. Č přátel
ské svazky znenáhla rozpoutávati, uvol
ňovati: = spec. oslabovati, vyvraceti (dů
vody odpůrcovy): res leves infirmare
ac d. Č liché věci vyvrátiti a v niveč
přivésti; crimen d. Č vyvrátiti žalobu;
sic orationis flumine rveprensovis con
vicia diluuntur C odpor se rozplývá
proudem řeči.

diluviuni, 2%,2. n. dilnvies, ěžf. (H)
[diluo| (vl. rozmočení země); 1) povodci,
rozvodnění, potopa: diluvio tellus lutu
lenta rvecenti O; diluvto miscere V viz
effundo; cum fera diluvtes gutetos trrt
tat amnes JI když dravý příval vzbouří
klidné řeky: Aufidus drčuviem minita
tur agris H hrozí zaplavením; 2) metaf
zkáza, záhuba, spoušť: diluvio ex illo
V (0 zničení Troje).

dimachae, drum, m [slovořecké— di
náya) trecentos guos dimachas appel
lant adtungit Ču tři sta tak zvaných
„dimachů“ (druh vojska Alexandra Vel.,
bojujícídvojím způsobem.j. buď
na koních nebo jako pěší, podle potřeby).

dimano, are, dví, datum [dis, mano]
roztěkati se; metaf.rozšířiti se, rozhlá
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siti se, rozněsti se: meus labor vitae
gue ratio dimanavit ad existimaticnem
hominum latius commendatione ac tu
dicto meorum Č nabyly jména v širších
kruzích doporučujícím úsudkem mých
krajanů.

diměnsio, ons, f. [dimetior] rozmě
ření, vyměření: d. guadrati C měření.

di-mětior, čri, měnsus sum [dis,
metior) (přesně) vyměřovati, rozměřo
va ti; moton.vytyčiti; campum ad cer
tamen d. V; (studium) dimetiendi
pazne caeli atgue terrae Ú; spec. syl
labas dinumerare et d. C; versum d.
stanoviti rozměr verše. Part. perf. dtmen
SUS mívá význ. pass.: (domum) tam dt
mensam et exaedificatam ČC vyměřený;
opere dimenso Cs po vyměření dila (t.
tábora) tigna dimensa Čs; a guo essent
illa dimensa ČC;certis dimensum par
tibus orbem V kruh (roku), rozměřený
na určité díly; castra dimensis princi
piis legionum manus ostenbant T'podle
rozměrů shromáždiště ; d mensis vicorum
ovdinidbus T' domy (byly stavěny) v pra
videlných řadách,

di-měto, re, avi, aťtum [dis, meto|
n. dimětor, avi, dtus sum ohraničiti,
vytyčiti; meton. vyměřiti: locum castris
d Čj; metaf. (měřením) stanoviti, určiti:
stderum cursus dimetati Č

dimicátio, čnis f [dďimico| boj (zvl.
tuhý). půtka, bitva, seč, zápas: 1) nec
magní certaninis (gen.unal.)ea d. furt L

boj se skončil bez velkého zápasu; nostri
cem nullam dimicationem recusarent
Hivt. žádné srážce se nevyhýbali; non
tulére dimicationem L; untversae vet
d., d. ultima IL rozhodný boj; čllampugnamparvadimicatione| commis
sam arditraris? ( což snad ona bitva
byla spojena jen 8 malým potýkáním?
2) metaf. boj, zápas, alicuius. rei © něco,
zejm. nebezpečný zápas, meton. nebezpečí
(zvl. při soudnímřízení): vtťae dimicationes
C; d. capitis C zápas o život, na ži
vot a na smrt; čn dimicatione fortu
narum Č v nebezpečí hrozicím hmotné
existenci; 25 extremo dtscrimine ac dt
micatione fortunae C ve svrchovaně
napjatém postavení; (Porsinnam) mo
verat subeunda ď. totiens, guoť coniu
rati superessent L P. pohnulo pomyšlení,
že jeho životu hrozí tolikeré nebezpečí,
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kolik spiklenců zbývá; ego te, ut ad
certam laudem adhortor. sic a dimi
catione deterreo Č od nebezpečného po
kusu.

di-mico, are, dvi,atum (dimicuisseO)
[dis-mico) (vi.blýskati meči)1) potýkati se,zápasiti,bojovati,bíti86(nsilovně)— ma
num conserere atgue armis d. Čs: tur
ris,ex gua dimicabat Cu; proelio d. Cs
bojem se utkati; acte ď. L; st ancipiti
proelio dimicaretur Cs nastane-li boj
se dvou stran; dď. de a'vigua re ob. bo
jovati o něco (k dosažení něčeho, názeočdau
jeví Tvoc); d. pro aligua re bojovati
za něco, pro něco (k ochránění něčeho,
udyeoda úno Tivoc): nec de tmperio,
sed pro salute d. Ču; de victoria d.
Cu; de summis rcdus d. N o nadvládu:
ď. (debemus) paretiu: de honore et
gloria guam de ceteris commodis Ú;
= d. pro legibus, pro lidertate, pro
patria C; 2) metaf.bojovati, zápasiti;
namáhati se, usilovati o něco (zejm. kde
hrozí ziráta něčeho n. nebezpečí, zvl. při soudním
tizeni):omni vatione erit dimicandum C;
tuter dimicantes competitores L; d. de
aligna ve zápasím o něco, jde n:i o něco:
d. de libevris L zápas (na soudě) vésti
o děti; Tůmnotheode fama dimicanti
deesse N když mu jde o čest; de vita
gloriae causa d. C nasazovati život pro
sliůvn; čn hoc discrimen accingere, ut
capite dimices tuo L že nebudeš jist
životem; de repulsa dď. nebýti jist před
odmršťěním.

dimidiatus, a, um (vi. part. porf. pa8s.
od dimidio, ave, srov. dimidium) rozpů
lený, poloviční: epigramma eXesispo
sterioribus prmtibus versteunlorumdimi
diatis fere C skoro celé druhé polovice;
ferre plus dimidiatt mensis cibaria Č
nositi potravu více než na půl měsíce.

dimidium viz násl,
dimidius, a, um, adj. [dis-medtus]

v půli rozdělený, rozpůlený; poloviční;
1) 4) klass. ve spojenídimědia pars — subst.
dimidium, %, ». polovice, polovička,
polovina, půle: Žuna est mator guam
aimidia pars lunae ČC; dimidium tri
buti L o polovici menší poplatek; se di
miďtum eius,guodpactus esset,datum
C polovici ujeduané odměny; děmidrc (abl.
measurae)matordvakrát větší; parte dimi

diaauctascomas L zdvojnásobené:l) jiné
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vazby:dimědium fere spattum confecerat
N měl skoro půl cesty za sebou ; ďtmi
diae sinuantur cornua lunae Ó rohy
polovičního měsíce (měsíční čtvrti); (přísl.)
dimidium facti gui coepit halet H
„s chuti do toho, je půl hotovo“; 2)
(obr.) ančmne dimidium meae IÍ (o příteli
Vergiliovi); dimidia parte superstes
ero O polovicí své bytosti (0 manželce);
(ut) dimidius patrum sit, dimidius
přebis L náleží zpola mezi patricie, zpola
mezi plebeje.

di-minuo, ere, —,— [dďts, minuo)
rozděliti v malé částky, rozdrobiti; 10z
biti: caput d. Pl; klass. deminuo v. t.

dimissio, onis, f. [dimitto| voze
slání, rozpuštění: ď. čibertovum ad dt
ripiendas provinciasC; propuštění:
classis inops propter dimissionem pro
pugnatorum C.

di-mitto0, ere, misi, missum [dis,
mailto; v rukopisech a vydáních klassiků bývá
zaměňováno 8 de2miito v. t.] I 1) a) TOzesilati:| speculaloridustn.omnes
partes dimissis Cs; dimissis circum
munteipia čitteris Cs; nuntios d. Cs;
per omnem oram, guť prospěcerent ho
stium, classem dimissis L byly rozosta
veny stráže, aby... .;bez udání předmětudt
měsit cívcum omnes provincias Čs po
slal po všech provinciích; levem arma
tram dimittit L rozkáže rozptýleně
(ve volných odděleních) postupovati; bh)
rozpouštěti: conciltumdimiltit Čs;
senatum d. C; — spec. exercitum d. Cs,
C („demobilisovati“); convivlum bucině
d. T (v táboře římském a také make
donském byl počátek i konec večerní
hostiny ve stanu vojevůdcově ohlašován
zatroubením), L; čudis dimissis L po
skončení her; = metať.amicitias d. Č ru
šiti přátelszésvazky; 2) a) odesilati,
vysilati, propouštěti: (Antigonus) pleros
gue militum ex praesidiis ad regem di
miserat Ču; omnem ab se eguitatum
noctu dimittere Cs; Iuturnam fratris
d. ad armis V odvěsti od bojujícího
bratra; = spec.negue guemguam (nauta
run) esse dimissum Č nebyl propuštěnnegue| uďorem| dimitterevolebatC;
—bůsn. (agellum) ĎBonossolitum Vartam
dimittere patres F jenž vysilává do V.
(== z něhož chodí t na trh); hb) pon
štěti, propouštěti (uechatijiti): ho



di-moveo

stem ex manibus Cs; aliguem ex cu
stoda d. L z vězení;familtarisstmum
suum a se d. Č pustiti od sebe; non
prius duces ex concilio dimiltunt Cs;
(protept.) d. eguos V sesednouti s koní;
s doplňkem: důmittit omnes incolumes (Cs
bez pohromy; (Fřlannibal) neminem nist
věctum dimisit N nikoho nepustil jinak
než jako přemoženého; sauctum inde ac
fugatum dimittit Čs na konec jej zraně
ného zažene odtud na útěk; ďdono guam
st dimittar onustus FŤ jako kdybvch se
loučil dary obtížen; motaf. unde stimul
průmum me dimiseré Phidippi FHjak
mile mě odtamtul (z vojny) F. propu
stily. [I metaf. 1) rozesilati, vysilati:
(Daedalus) ignotas entmum dimittit
in artes O vysílá, obrací mysl k ne
známým uměním; actem partes dimittit
in omnes O na všechny strany zrak
svůj vysiki; 2) pouštěti (z rukou),
zanechávati něčeho, Upoušťěti od něčeho,
vzdávatise, zříkati se, spouštěti se něčeho:
speratam pvaedam ex manibus d. Cs;
JJemosthenem (meton,)non € mittis e ma
nidus Ú nedáváš z rukou; captam d
Troiam O vzdáti se dobyté "I.; explo
ratam victoriam d. Čs pustiti z rukou
jisté vitězství; occastonem, tempus d.
C Cs N propásti; spem d. vzdáti se
naděje, zanechati; condiciones pacis d.
Cs přerušiti vyjednávání o mir; čmpe
rčum d. N vzdáti se vlády; Seguant
principatum dimiserant s; iracum
diam snam reč publicae d. Čs. odložiti
ve prospěch obce; dimitte fugam V
nech útěku; praeterita instantia futura
paví oblivione dimiserat Ť vše s'ejně
zapominaje pustil s mysli; dimittere
commemorationem nominis ČC nechati
vymizeti památku jména; vitam alieno
arbitrto d. N'opustiti život; (philosoplaa)
prepe dimissa revocatur filosofická sou
stava již skoro opuštěná jest obnovo
vána ; part. perf. pass. jako subst. gauantun
dimissa peťitis praestent [M oč lepší
jest, co opustil, než to, čeho si přál;
= spec.(o penězích)odpustiti: triduta d. T;
(o místě) opustiti Žocum, věpas Cs.

di-moveo, čre, móvi, motum [dis,
MOve0 ) v rukopisech a vydáních klassiků bývá
zaměňováno8 demoveo, v. t.] v různé strany
pohybovati něčím ; 1) rozlučovati, roz
dělovati, rozkládati, rozhůáněti:vuĎdum
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d. [1 rozhrnouti; Čaectna dimota turda
consul incessit Tslředem rozděleného lidu
(— když se lid rozstoupil); děmovit ob
stantas propinguos FŤ proklestil si cestu,
prodral se záslupem příbuzných; = spec.
glaedbam d. aratvo O V rozorávati, bráz
diti; cinerem d. O rozhrábnouti; roz
rážeti: dimotis undis O; (Apollo)
spirantis dimovet auras V; rauca di
movit talibus ora sonis O hučivé rty
takovými slovy otevřel (o bohu řekyTiberu):
— metaf. ad eo gut hos dimovit, te de
pulsum putas Č od toho, jenž vstoupil
mezi tyto (o kandidátech úřadu); 2) od
souvati, oddalovati, odstraňovati, od
klízeti; zaháněti: děimotis omnibus Tvšechnyodstraniv— multitudosedimo
vit L odstoupil; faciem litore (non)
dimovet FHneodvrací; dies corticem di
movebit amphorae ff odstraní korek;
Aurora polo dimoverat umůram V stin
zahnala 8 nebe; wť tamguam dimotis
pavtetibus ostenderet nepotem T jakoby
strhl stěny a veřejně ukazoval; metať.
eguites, guos spes societatis a plele

dimoverat S jež naděje ve spojení (t. se
senatory) odeizila lidu.

Dindymus, z, m. (se. mons, Jivóvuov
se. 000g) n. Dindyma, ormwm, n. (Tá
Aívóvua se. 001)) 1) hora v Mysii u města
Kyziku; 2) pohoří na hranici Frygie a
Galatie u města DPessinuntu (nyn. Murad
dagh). "Tato obě mista byla proslavena
kultem bohyně Kybely (Veliké Matky),
O V, jež byla d.c toho nazývána při
jmím Dindymeně (divdvuňvy se.MYT0)
H.

dinosco, ere, noví, n. starší dIENOsCO
[dis, (g)nosco] 1) (poznávati rozdíl), roz
poznávati, rozezná vati: viď uť dig
noscere possis (geminos catulos ursae)
O; dominum ac servum nullis educa
tonis deliciis dirmoscas I nerozeznal
bys podle nějakého hýčkání; 2) (uznávati
rozdil),rozlišovati, lišiti: gut ctvem
(non) dignosceret hoste FŤ jenž by ne
dělal rozdílu mezi (domicím občanem a
cizincem) přítelem a nepřítelem; curvo
d. rectum JF rovné od křivého (v mrav
ním smyslu).

dinmunerátio, onis, F. [dinumero)
rozpočitávání; počítáni: dď. noctium
ac dčerum Ú; — spec. (term. tech ) C výčet
(dra oldbumic), řečnickůfigura.



di-nimero

di-numero, are, vt, atum [dis, nu
mero) 1) rozpočitávati,vypočítávati:
tanta sunt vartetate, ut eorum mole
stum sit d. sententias Ú tříditi; « spec.
vypočítávati peníze, vypláceti: (Octa
vianus) centuriat Capuae, dinumerat C
vyplácí žold; 2) (přesně) počítati; sčí
tati: d. stellas C; Aeolis dinumerat
noctes O počítá noci; tempora V; re
gits annis dinumeratis ČC spočitáme-li
léta vlády králů; generis ď. gradus O
počítati pokolení (generace) rodu, t j.
jak starý jest rod; de syllabis dinu
merandis loguemur C

Dio (tvar latinisovaný)n. Dion, ons m.
[Aíov] vlast. jméno mužské, zvl. Dion, uro
zcný Syrakusan, syn Hipparinův, svakDionysiaI© *asir.404př.Kr.,byl
přítelem Platonovým; 8 Dionysiem II.
se znepřátelil, byl od něho vypuzen ze
Sicilie, z Řecka podnikl proti němu vý
pravu r. 357%, Dionysia 8 trůnu zahnal,
ale sám se stal tyranem; r. 354 byl za
vražděn.

Diodorus, č, m. [dródoooc] vlast.
jméno mužské, zvl. 1) D. z Iasu v Karii,
filosof školy megarské, pověstný di
alektik, žil na dvoře Ptolemaia Sotera;
2) D. z Tyru, Kritolaův žák a nástupce
v řízení filosofické školy peripate
tické, žil ve 2. stol. př. Kr.

Diodotus, ž, m. [Aródotoc) všestranně
vzdělaný stoik, Ciceronův nčitel dialek
tiky, mathematiky, musiky a jiných
umění; poslední léta života strávil v domě
Ciceronově; $ r 59 př Kr.

dioecesis, is,f. [Oroíxn016,vův. správa]
(správní) okres, kraj; omnium dďtoece
stum, guae cis Taurum sunt C. Okresy
byly tvořeny od Římanů v dobytých ze
mích, zejména na východě, k usnadnění
administrativy tak, že význačnějším
městům byla přikazována a podřizována
okolní území (regio) a celkům tak po
vstalým ponechána větší nebo menší
samosprůva.

dioecetěs, ae, m. [ÓtotxnTi3| správce
důchodů, nejvyšší důchodní: ď. fuit re
gius Č správce královských důchodů
(o úředníku egsypiského krále).

Diogenés. b9,m. [Atovévnc) vlast. jménomužské, zvl. 1) D. z Apollonie na Kretě,
filosof za doby Perikleovy; ve filosofii
zaujímal sprostředkující stanovisko mezi
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Anaxagorovým 700g a. Anaximenovou
naukou o vzduchu jako prapůvodu všeho,
co jest; 2) D. ze Sinopy, pověstný kynik,
vrstevník Alexandra Vel:; 8) D. ze Seleu
kic v Šyrii, zvaný0 BaPvAovioc, stoický
filosof, žák Chrysippův. S Karneadem a
Kritolaem přišel r 155 př. Kr. jako
člen vyslanectva athenského do Říma;
po vyřízení svého poslání předn:išeli
0 filosofii, což mělo veliký význam pro
rozvoj filosofie n Římanů.

Diomedes, is, m. [drouřÓnc) vlast.
jméno mužské zvl. D., syn 'Vydea z Kaly
donu, účastník výpravy t. zv. epigonů
proti Thebám, po dědu Adrastlovi vládce
v Argu; účastnil se války trojské a v Iliadě
jest jeden z nejstatečnějších hrdin řec
kých; dle pohomerských bájí opustil
po návratu od Troje k vůli své nevěrné
ženě Argos a dostal se do Italie do země
krále Dauna (t. j. do sev. Apulie), jenž
mu za poskytnou pomoc dal své krá
lovství a dceru za manželku: Dromedďis
urbs V Ó — Argyrippa (4irpi, v. t.);
Diomedis campus L rovina v Apulii,
sev. od řeky Aufidu. Aaj. Diomeděus,
a, um Diomedův: Diomedeos Aeneas
fugerat enses O; Diomedeae insulae
sev. od hory Garganu, na nich byl prý
Diomedův hrob.

Dion «. Dio.
Diona, ae, n. Dione, čs f. [Aróvn]

vlast. jméno řecké bohyně; pův. bohyně deště
a pramenů, dcera Okeanova, záhy byla
uvedena v souvislost s Afroditou a buďto
s ní byla ztotožňována nebo jmenována
jeji matkou, odtudDione comitata Cupt
dine parvo O; (Venus) tertia love
nata et Dion C; aadj.Dionaeus, a,
um Dionin, Dionský: Dionaei Caesaris
astrum V Caesara, potomka Dionina;
Dionaeo sub antro Fi v Dionské (Dioně
zasvěcené) jeskyni; subst.Dionaea (di
ovaín) — Dione: Dionaeae matri V
matce Dioně (Veneře).

Dionýsius, di, m. [Atovůotoc| vlast.
jméno mužské, zvl. 1) Dionysins I. (Starší),
který se stal r 406 př. Kr. za válek
Syrakusanů s Kathagiňany vládcem nad
Syrakusami a částí Sicilie (Koxwov
SixeAiac); straničtí dějepisci starověcí
vyličili jej jako typ tyrana a vypravo
vali o něm v tom smyslu innoho anekdot;
+ r. 367; 2) Dionysius Il. (Mladší), syn



Dionysus

a nástupce předešlého, známý zejména
svými styky 8 Platonem ; Platon chtěl
skrze něho. uskutečnti své politické
ideály, ale zklamal se v něm. Od Diona
byl D. II. r. 357 zahnán s trůnu, ale
po zavraždění Dionově zmocnil se vlády
po druhé; úplně od něho osvobodil Sy
rakusy Timoleon r. 343; 3) slavný hu
debník, učitel Epameinondův N; 4) D.
z Herakleie Pontské, žák Zenonův, nej
dříve stoik, později se oddal učení kyre
naiků nebo IEpikurovu (zakusiv prý tě
lesné bolesti) C; 93) tune, Syrt Damae
aut Dionysi filius, audes H jména
otroků, uvedená za příklad.

Dionysus, 7, m. [Aróvvooc] řecký
bůh plodnosti a života v přírodě, zejména
dárce vína; významný v řecké mystice;
dle obyčejné báje syn Diův a Semelin;
n Římanů zván obyčejně svým druhým jménem

(Bakchos) Bacchus v. t.5 4 pl. Dionysos
multos habemus Č (podle různých ge
nealogii).

Dioscuri, órum m. [Aióaxoveor) Di
oskurové, synové Diovi a Ledy, man
želky Tyndarea, krále lakedaimonského
(byly však 1jiné genealogie), zvaní IKastor a
Polydeukes (Castor a Pollux, v. t.), pův.
dvě jasné hvězdy souhvězdí Blíženců
(Gemini) ve zvířetníku, významné pro
plavce, kteří proto vzývali Dioskury jako
své ochránce. Jejich kult kvetl zejména
ve Spartě, kde byli především ideály
bojovníků. U Římanů byli ochránci stavu
jezdeckého. Přislovečnou se stala jejich
bratrská láska.

diota, ae, f. [isol. ace. OLGaTAod Oí-0vc]
dvouuchá nádoba, (amfora): deprome
Sabina merum diotá H ze sabinského
ucháče (t.j. se sabinským vínem).

diploma, atis, n. [dirAoua. (srov.
OimAoůc) vl. co jest na dvé přeloženo)
listina; = spec. 1) pověřovací, věřicí list
(glejt), průvodní list (které byly vydá
vány od státních úřadů v Římě nebo
v provinciích, za doby císařské od cí
sařů nebo jejich jménem, aby zabezpe
čovaly majiteli na cestách ochranu a
podporu) Č T'; 2) za císařskédoby (dvorní)
dekret, patent (obsahujicí doporučení,
pověření, jmenováni, udělení privilegia
a pod.)

Dipylon, č, n. [AixvAov] hlavní brána
v Athenách na sev.-záp. straně, vedoucí
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z Kerameiku Vnitřního do Kerameiku
Vnějšího, na cestě k Akademii („Dvo
jitá“ brána; vl. dvě brány, spojené zdmi
a uzavírající prostranné nádvoří: její
vlastní jméno bylo Oordoiu nůlat:
porta ea (Dipylon) mator aliguanto
patentiorgue guam ceterae est L.

dirae, Dirae v. dirus.
Dirce, čs, f [Aioxm] pramen u Theb

v Boiotii O. Dle pověsti byla Dirke pů
vodně manželka Lyka, krále v Thebách;
protože týrala příbuznou Antiopu, dali
ji Antiopini synové Amfion a Zethos
usmrtiti divokému býku ; z jeji krve vy
tryskl pramen po ní nazvaný. Odt. adj.
Dircaeus, a, um [Aroxatoc) dirkajský,
dircký — thebský, boiotský: Amphtion
D. V (poněvadž se narodil v Boiotii a
vystavěl hradby thebské); D. cycnus H
o básníku Pindarovi, jenž se narodil
v Kynoskefalich nedaleko Theb.

dirěcte, adv. [directus] přimo3 spec.
directe ad perpendiculum Čs (přímo
dle olovnice) svisle; — metaf. (dtcere)
directe, sicut natura ipsa tulerit C
(o přirozeném slovosledu).

dirěcto adv. přímo, rovně: (atomus)
cum pondere d. deorsum feratur ČC
přímo dolů; Phoenices directius guber
nant Č piimějším směrem; supra ea
ligna d. transvercas trabes intecerunt
Cs trámy v pravém úhlu (přes sebe) pře
ložené; — metaf. zpříma, rovnou, bez
okolků: ď. arma petere L.

divectus, a, um [vl part. perf. pass. od
dirigo| (v rukopisech a vydáních klassiků též
derectus) přimořízený; 1) přímý, rov
ný, (ležící) v rovné čáře: non tuba di
recti, non aeris cornua flext, (gen.
aualit.) O ani trouba z kovu rovného, ani
rohy z kovu zakřiveného, ani kovová
trouba rovná, ani rohy zakřivené; cornu
magis directum Čs přimější, méněohnutý;
(arborum) directos tn guincuncem 07
dines Č řady stromů vysázených v podobě
pětky (na kostce); directos via guinygue
perarcůs O cesta přes pět pásem ; —spec.G)
vodorovný: trabesdirectae Čs: B) kol
mý, příkrý, slrmý, srázný; fossa lateri
bus directis Css kolmýmistěnami; (Fenna)
ab omni aditu circumcisa atjue directa
est C se všech stran jest příkrá a srázná;
(locus) utrague ex parte d. Cs; 2) metaf.
přímý, (pronesený)bezokoiků;upřímný,



dirémptus

prostý: divrecta percontatio L přímý
dotaz.

dirémptnus, čis, m. [dirimo]) rozlou
čení, rozklad C

direptio, ones. f. [diripio] rozchvů
cení: plenění: dtrepttones. soctarum
vrůtum L; urdem relictam direplioní
et incendiis ČC; Syracusarum d. ČCvy
plenční: (s sen. obj.osob.)expilattones dt
reptionesgue soctorum ( olnpování a
plenění spojenců ; vůb. loupení něčeho:
argentí maximegue viní foeda d. C.

direptor, orčs, m. [diripio| rozchva
titel; plenitel, lupič: (genus)praeda
torum direptorumaue Č lupičů a ple
nitolů; cum direptovibus dbonorum me
orum Ú; (s gen. obj. osob.) uchvatitel ně
koho I

diribeo, čre, ut, itum [dis habco] vl.
držeti na různých mistech; jen spec. tři
diti, sčítati hlasovacílístky při volběode
vzdané,konati skrutininm: děrvěbitae(sunt)
tabellae C.

diribitio, ones, f. [dirideo] třiděni,
sčítůiní hlasovacích listků, skrutinium C,

divibitor, oris, m [diribeo]) sčitatel
hlasovacích lístků, skrutator C.

dirigo (n. devigo; toto sloveso bylo pit
vodně odchylučho významu, ale v rukopisech a

vydáních klassíků býva zaměňováno 8 dirigo),
ere, vězí, věctum [dis, rego ; synkopovaný
tvar direxti V = divexisti| říditi (něco
jistým směrem); I 1) v různé strany
říiditi, (pravidelně) rozřaďovati a) spec.
ve vojenství Ťaditi: aczem d. sestaviti, zří
diti, seřaditi, spořádati; naves ď L; též
absol. čn frontem d. L rozvinonti (v po
stavení frontůlni); cum ŽČomanaelegiones
contra derexerint Ť až se k boji se
šikují; directis operibus Cs. náležitě
umistiv, namiřiv obléhací stroje; b) cra
tes divectae Ús nastrojené; ctíra vicos
derigendi L péče o pravidelnost ulic;
2) jedním směremřiditi něco,dáti (určitý)
směr něčemu, miířiti, zaměřiti
něčím k něčemu, někam: (eguum) in ipsum
infestus consulem derigit L obrátí koně
proti samému k. ad castra vela d. Cs;
jlemina d. Č řekům dávati směr; —spec
W)o zbiani:namířiti: Dardana gut dt
voxtě lelu manusgne corpus tn Aeucidae
W meton.vystřeliti: non. primus
Veucertela divezit avcu i certa leti
ferá direxit spicula dextia O jistý šip

něco n.
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vystřelil; (Cemella) spicula converso
fujtientia divigit ercu V obráceným (na
zad) lukem metá prchající (3 ni) šípy:
dilo (dat.) direxerat hasteeu V po Hovi
mrštil; vulnera d. V I zraňujicí stiely
metati; ferus divexit ad inguina den
Čes O zaťal; l) (o pohybu)huc dirige
gressum V zaměř: cursum per auras
dirigite in lucos V letem zaměřte; aď
litora cuvsum d. Čs (o lodích) plouti
směrem k něčemu; 60. Ommne5 oneraviae
dertgebant cursum L to byl cil všech;
II metať. 1) říditi něco k něčemu, vůsti:
aď veritatem d. C; ad voluptatem artes
d. Cčiniti rozkoš cilem umění. pass.děrigi
ad aliguidsměřovati k něčemu: deliberatio
nes ud utilitatem alicutus díriguntur Č:
= spec.argumentatio dirigitur C postupuje
přímo; guae deu sit, Bacche, dirige
vatis opus O buď vůdcem pěvcovu dilu
(a ukaž), která to bohyně jest; 2) říditi
něco podle něčeho: G0 tulictum meum
dirigerem Č čim bych řídil svůj úsudek;
tam ad cevrtam raltonis normam d.
C řiditi se v životě jistými thcoretickými
zásadami; Antončus nihil non ad va
ttonem et taniguam ad artem dirigebat
C ve všem se řídil methodou a jakoby
umělou thcorii; (princi pibus) praecí pud

rerum„ad fronam derigenda sunt T
pověsti; 3) určovati, označovati, mě
řiti něconěčím:spattum (menstum) ad
kunc lunae modum dirěgunt Ču určnji
dle této fase měsíce; ď. finem ttam re
gtam L určiti za hranici; honestate dt
rigenda utilitas est C mů býti měřen;
negue sunt haec vhythmicorum acer
zima norma dirtgenda Ú nesmí se na
to bráti přísné měřítko rhythmiků ; 26
ad hanc similttudinem hutus histrtoněs
ovatoriam laudem dirigamus Č abychom
učinili přiklad tohoto herce měřitkem
pro výtečnost v řečnictví.

dirimo, ere, čm7, čmptum [* dis
imo 1 dis a emo) rozbirati; = metať. 1)
rozkládati, rozdělovati, rozdvojovat:;
(corpus) guod. dirémi distrahive non
possit C nedělitelné a nerozlučitelné;
Jlispantam a Gallia Pyvenaei montes
děrémunt Čs. oddělují; urůs. Volturno
fJtumine dirempta L protěkané; ut in
conspectu steterunt divůnente amnmL
na obou březích řeky, přes feku; ď. so



diripio

cietatem cívilem L; = spec.a) roztrlávati,
rozváděti, dostávati od sebe (znepřátelené):
mulieres dirimere infestas acies, dirt
mere tras L roztrhávaly šiky, roztrhá
valy rozlícené muže; moderatione me
ltorum dirempti sunt T' smirným za
kročením rozumnějších mužů byli rozve
deni; b) rozhodovati, rozsuzovati:
dirimant certamina nymphae O; con
troverstam C; (rozhodnutím)končiti:
bellum L; častoI m. conficere n. finire:
proeltum fuga diremptum skončila se;
diremit consiliorum diversitatem Clas
sicus; 2) rozrušovati, přerušovati,
rušiti: comilia d. (term. techn. pro předčasné
rozpuštění nebo zmaření sněmů, zpiisobené nepří

znivým znamením n. jinou překážkou) Č L;
collogutum d. Cs; sermonem d. ČCpře
trhnouti; proeltum d. Čs S; dirempta
(esse) belli commercia T (v. commer
ctum 1)); rušiti: pacemd. Č L; ami
citias T: úideo decemviros conubtum
diremisse L (mezi patricti a plebeji); afft
nitatem Claudius diremit T zrušil pří
buzenský svazek; mařiti: ea res const
ltum diremit S.

diripio, ere, ripuď, reptum [dis-rapto]
I rozchvacovati; 1) roztrhávati,
rváti, sápati: Hippolyte... cum con
sternatis dirtpereris egutis O; 2) roz
chvacovati, rozbírati: praedas belli
cas S; diripuere aras V; — spec.ple
niti, popleniti: dtreptum oppidum at
gue incensum est L vypleněno; d. castra,
portum; aď expilandos soctos durt
piendasgue provinctas C k oloupení
spojenců a vyplenění provincií; (absol.)
propter diripiendi cupiditatem Cz touhy
po plenění; — metaf.patrimonium dig
mitatis diřipitur C odkaz jest pleněn;
s předm.oseb. vypleniti, oloupiti někoho: aďdiripiendos| EburonesCs;(obsecrant
Vercingetorigem, ne se diripi patiatur
Cs aby jich nenechal vypleniti; meton.
(Galba) gui diripuit Lusitanos N po
třel, zničil; IT uchvacovati; 1) odtr
hávati, strhávati: čergora dtiripiunt
cosťis (abl. odi.) V kůži s žeber ; a pec
čore vestem d. O strhnouti si šat 8 prsou;
direpto ex capite regni insignt Cu;
ferrum a latere diripuit T vytrhl (těž
V, jiné rukopisydertpit); litore funem d.
V odvázati; rates navalibus d. V vy
trhnouti 8 loďmi; ŠŽ)uchvacovati,

Latinsko-český slovník,
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bráti: magnum numerum frumenti dt
rčpit Čs velikou silu obilí (jim) sebere“
inpedimenta d. Cs; bona alcis a. Čs
uchvátiti, zabrati; (pulcherrimae res) ex
tota Asia direptae C ukořistěné; (Har
pyiae) diripiunt dapes Č uchvátí,

dwitás, atis, f. (dtrus) strašlivost,
děsnost; = spec. neštěstí (osudemzaviněné):
st gua invecta diritas casu foret C
(v překladě veršů Euripidových; v orig. prostě
eť 11 náazgouu) kdyby na mne přikva
pil nějaký zlý osud; (opovaze)krutost,
zloba: guanta tn altero (fratre) diritas,
in altero comitas C jak strašný člověk
jest jeden, jak přívětivý druhý.

di-rumpo, ere, vůpi, ruptum [někdy
psánotéž disrumpo| rozrážeti, roztrh
nouti, pře-, rozlomiti: puer paedagogo
tabula disrumpet caput Pl; dividere
atgue d. nubem ÚČ;d. imagines Galbae
T rozbíjeti; — metaf. A) amicitias dis
rumpimus Č trháme přátelské svazky;
dirumpi necesse est humant generis
societatem ČC společnost lidská musí se
roztřištiti; homo diruptus dirutusgue Č
znčený člověk; b) dirump? a) puk
nouti, prasknouti (zlosti, závistí): děrum
patur licet ista furia C: dirumpor do
lore C; B) dirupi me paene in tudicio
C byl bych se přetrhl (namáháním),

di-ruo, ere, uz, útum [dis-ruo) 1)
a) rozervati; roz bořiti, sbořiti: urbem
C L; muros N; urbem ad solum d. Ču
srovnati se zemí; omma DBacchanalha
ď. L všechny svatyně Bakchovy; bou
rati, strhnouti: domum L; nova diru
unt, alia aedificant S; b) odervati:
avrbusta diruta ripis (abl. odl.) V str
hané, odervané; 2) metaf. a) monu
mentum d. H zničiti; Člaudtus agmtina
ferrata diruit H rozbil železné šiky;
(sententia) diruit, aedificat H boří,
staví (t. j. dělá nové a nové plány); I) spec.
aere (abl. odl.) dirui (vi. býti odtržen od
platu) nedostati platu (trest, jehož bylo uží“
váno proti vojákům za přestupky proti kázni, ku
př. když se nedostavili včas do tábora nebo do

služby)3;odt. tn gutbus (castris aleutorts)
cumfreguens fuisset, tamen aere dirutus
est C (posměšně o Verrovi) ačkoli se hor
livě dostavoval do jeho ležení, přece při
šel o peníze.

dirus, a, um, adj. [srov OEtvócs
Servius ve výkladu V: Sadiní et Umůryý
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dis

guae nos mala, dira appellabant;
na některých m. není jisto, zdali tam bylo pův.
dirus čidurus) strašný, hrozný, děsný,
příšerný 3 A) (ve smyslu sakrálním) d. nefas
V, dira detestatio I strašné prokletí,
L: d. dapes O (o Tercovi, který jedl maso
ze svéhosyna); iri sacrorum ritus I
černé, kouzelnické obřady („černokněž
nictvi“): religio dira loci V posvátná
hrůza před místem; -—spec. (o zlých zname
ních)zlověstný: dtri cometae V; bubo,
dirum morvtalibus omen Ó zlé znamení;
exta stnecapite, gutbus nihil videtur di
rius C; ) (vůb. o osobiíchi věcech) dira ca
nam O hrozné věci; krutý: d. exitirm
V; dira venena H; d. noverca O; dea
dira Ó (o Kirce); d. Necessitas H;
dirae sollicitudines FH; d. vox V při
šerný; guae mens tam dira V úmysl
hrozný; regnandi, lucis tam dira cu
pido V tak hrozná (— velká) touha;
d. hydrops H zlá vodnatelnost; dirus
Afer H (= Eannibal); Cacifacies díra
V O hrozný; dux effosso oculo divus
ore (abl. vztah.) zohyžděný. Odt. adj. sm.
subst.dirae, drum, f. a) zlá znamení:
dirarum obnuntiatione neglecta C; b)
kletby: d*ris agam vos Ff mé kletby
vás budou štváti; meditatas compost
tasgue cdiras imprecadatur T kletby
naň svolival; c) Dirae, rum jm. vlast.
— Furiae, Litice V; ultrices Dirae
V mstitelky Litice; t sing. Dirae cogno
vit stmidorem V.

1. dis, ditis, adj. [nepřímépádyj. ditis
vzniklý pravidelným staženim z divitis od di
ves, dle nich pak vytvořen £ nom. dis; ubl.
sing. dčťi, gen. pl. ditium; kompar.eitto1,
cup. ditisstmus| významem= dives v. t.

A s, Dihs, m. [přelcladřeckéhojména
HAoútov („Bohatý“ — "“4lidmo), které
samo též 8o v lat. vyskytujo (Pluto, v. t)] vlast.
jméno,bůh podsvětí přejatý od Řeků (starší
domácí byl Veciovis v. t.), manžel Perse
fonin (Proserpinin); v náboženství řím.
vystupuje spolu 8 Proserpinou po prvé
r. 249 př. Kr., kdy byly k jejich uctění
a usmíření konány t. zv. Judi Tarentini
(t.v.) Jméno D. mělo větší význam v poesii
než vkultu ; posléze užíváno ho k ozna
čení bohů podsvětí a smrti i u jiných
národů (ku př. Čs jmenuje D. u Gallů,
T v městě Sinope); Bis pater C; sae

386 d.s-cedo

vys D. V; niger D. O; meton. pod
sveti V.

dis-cčdo, ere, cessi, cessum [ 1) krá
četi v různě strany, rozcházeti se,
rozptylovati se; a) populus ex contione
discedit S; coetu soluto discedunt Ne
reides O; (neosob.) ad concilto, ex con
tione disceditu: Čs schůze se rozejde;
ex hac fuga auxilia discesserunt Cs;
contionem €. in manipulos tubet T
rozejiti sc, nastoupiti v manipuly; čonge
inter se discesserant N daleko od sebe
se rozptýlili, rozložili (ubytovali) ; (obr.)
hinc vos, vos hinc discedite FH sem od
stupte; spec.uť sodalitates decurtatigue
discederent C aby se rozešly (t. j. byly
zrušeny);h)rozestoupiti se G)(0080
bách) discessere omnes medii V na dvě
strany; metať.in duas partes discedunt
Numidae S rozdvoji Se; « spec.o hlasování
v senátě, Jež so dělo skutečným. rozstoupe=

ním (srov, dre in sententiam alcis): d.
in sententtam alcis přistoupiti k něčimu
mínění; čn alta omnia d. C L viz alius
spec. «); disceďitur in. hanc. senten
ttam toto mínění má většinu, VÍ
tězí; B) (o věcech): cum. terra disces
stsset magnis tměribus ČCrozsedla se,
rozpukala se; alta vudet d. ffumina V;
caelum discedit C V otvírá 56; básn.
scaena versis discedit frontibus V je
viště se otvírá po proměně pozadí; 2) krá
četi odněkud, odcházeti, odstupovati:
a) «) cum ab e0 nusguam discederem C
ač jsem od něho (nikam) ani na krok
neodchůzel; legatě a Caesare discesse
rant Čs; d. ab amicis ČC rozloučiti 80
8 přáteli; disceďens dedit oscula Ó při
rozchodu, loučení; personiť.auďivi guar
tanam a te discessisse ( zimnice tě
opustila, nechala; pronuntiare, ne gwuis
ab loco discederet Cs aby se nikdo ne
hýbal 8 místa; = spec. a stgnis d. Cs
opouštěti prapory ; = eufem. Oopustiti ně
koho, odpadnouti od někoho:€. a nobis Čs;
commemorantes discessisse se a Ferseo
L že odešli od P.; B) ex Aidernis €.
Cs opustiti; ex aede d. C, e curia C;
e Gašlia d. Čs; ex conspectu castro
rum Ús; %) řídčejide foro discessímus
C; de colloguio discessum L od voz
mluvy; ©) Drundisto d. C; discedite
templo O vyjděte z chrámu. €) (s udáním
cile): AVumidae tn proximos colles dis



dis-cedo

vedunt S ustoupí na návrší; d. ad ur
bem V; Č) absol.: guoďsč me noles us
guam discedere F nebudeš-li chtít mě
nikam od sebe pustiti; misere ď. guae
rens HH; obraz.: sol discedens FH(— za
padajicí); metaf.gui d. animum censent;
b) spec. term. techn. voj.: odtáh
nouti, hnouti se, ustoupiti, odraziti:
d. ab Gergovia Cs; guas (legiones) lon
gius discessisse cognoverant Cs s doplů
kem n. přisl. určením o výsledku boje: SUpDe7?0
rem (victorem) proelio (pugna) d. vyjiti
z boje jako vítěz; vrch, pole obdržeti,
vyhráti, zvítěziti; vtctum ď. S porážku
vziti, utrpěti, utržiti; aeguo (part) proe
čio (Afarte) d. N L skončiti boj neroz
hodně ; postguam (eguus) victor disces
sit ad hoste FHvyšel (od nepřitele) z boje
jako vítěz; fugae specie discessum (esť)
I výsledek byl podoben útěku; dle toho
term. techn. o soudě: superiorem d. C zví
těziti, vyhráti (při); lideratum dď. N
býti osvobozen. a tuďicio capitis ma
xima dišcessit gloriů (abl. způs.) N ze
soudu (— z processu) vyšel 8 velikou slá
vou; uť spoliis ex hoc tudicio ornati
discedant C: si istitus tniuria impu
mta discesserit (* vyvázne-li bez trestu;
= obr. discedo Alcaeus puncto illius FH
Alkaiem jsem na konec od něho pro
hlášen (t.j. chválí mě jako druhého A.)
I metaf.1) odcházeti odněkud,odstu
povati, odlučovati 8€ or někeho: ď. « 80
ctetate communis conciliů L vystoupiti
ze svazu; d. a vita C rozloučiti se se
světem ; prius a se poterit guisgue d.
guam... Č odloučiti se sám od sebe
(od své osoby) ; Atc discessu mev disces
sit a sese C po mém odchodu rozešel se
sám se sebou (tj. zpronevěřil se svým
zisadám); magnituďine ťimoris a con
stantia atgue a se discessit C ztratil
pevnost a byl bez sebe; 2) ustoupiti
od něčeho, zanechávati něčeho, ustávati
odněčeho:d. ad oppugnatione castrorum
Cs; d. ad armis S L aložiti zbraně;
d. a bello atgue hoste Cs ustoupiti od:
Marcellus a sua sententia discessit (s
vzal svůj návrh zpět,odvolal: a sperata dt
cendi gloria d. C opustiti, vzdáti se slávy;
d. a tudiciis caustsgue C vzdáti se řeč
nické činnosti soudní; 43) vzdáliti, od-,
uchýliti Se od něčeho, 8pustiti 8GCněčeho:
(soDhistae) a ve saepe discedunt C od

387 disceptatid

bočují; a natura d. ČC;a ratione disces
sum est C byla opuštěna dráha rozumu;
ad officio d. Čs nedostáti své povin
nosti, zpronevěřiti se povinnosti; (Ma
rius) a fide iustitiague discessit (;
mijeti něco,nehleděti na něco: (C. Acučeoni)
cum ab hoc discesseritis, nemo antepo
nitur C vyjímaje tohoto, po tomto; amo
řis erga me, cum a fraterno amore
discesst, tibi primas defero C; 4) ode
jíti od někoho (úmyslně), odloučiti se, od
trhnouti se, odděliti se: d. ab amzcis
peccantibus C; d. a contactu T; 05)absol.odejíti,mizeti:spes| discessit
Cs; sollicitudines L přešly, přestaly ;
numguam ex animo meo discedit me
moria C.

disceptatio, dnis, f. [discepto) roz
biráni; jen metať. 1) rozbírání něčeho(řečí),
přetřásání; rokování, diskusse, debatta:
in hominum disceptationem cadere C
dostati se na přetřes, státi se předmětem
rokování, diskusse; in ďicendi discepta
ttonem vocare Č přivésti něco k řeči,
činiti předmětem rokování, diskusse; in
forensibus disceptationibus tudiciorum
aut deliberationum Č při veřejném ro
kování na soudech nebo ve sněmech;
res posita in disceptatione reorum Č
věc zakládající se na výpovědech gafran;
tdi non d. modo, sed altercatio futt
L; si verborum disceptationis res es
seť L kdyby věc. připouštěla dlouhé
výklady; uvažování: auť simplex est
d. aut ex comparatione Č forma úvahy
jest buď jednoduchá nebo přirovnávací;
vyjednávání: de Argis d. L; ledgis
d. C právní, soudní projednávání; per
disceptationem — per vím C; vobiscum
una d. est L 8 vámi máme jediné 0 tom
jednati; « meton. rokování ve věci sporné,
8por:civtum disceptationes C soukromo
právní spory: parva ď. orta esť de algua
reL nedorozumění; term. techn.ex rationis
et formamenti conflictione guaestio exo
ritur, guam disceptationem vocoCsporná
otázka; 2) rozbírání důvodů; rozhodo
vání; spec. rozsuzování: veritatis d. C
o pravdě; sedďitionis d. L rozhodnutí
8poru; de algua re disce ptationem ad rvege
ad Romanos revocare L pro rozhod
nutí odvolati se od krále k Ř.; ea d.
L rozhodnutí o té věci; his, guae prae
senbis— disceptationis| essent,| hbera



disceptator

mandata L těm byla dána plná moc
ke všem opatřením na místě samém.

disceptátor, očris, m. [discepto]) roz
hodči, rozsudí: d. td est ret sententiae
gue moderator C; s gen.obj. liťis, turis
d. C; agrorum d. T stran polí; Aedui
de suo iure ad Caesarem disceptatorem
veniunt Cs. přicházejí k C. (jakožto
rozhodčímu) o rozhodnutístran svého
pr'va; (Romanť)inter populum Cartha
gintensem et regem Masintssam in re

opraesenti disceptatores de agro fuerunt
L na místě samém byli rozhodčími strany
území; alguo disceptatore uti C L míti,
vzíti si někoho za prostředníka; — spe.
(smivčí)soudce (od stran soukromě zvo
lený, srov. arůiter): tudictum persaepe
disceptatore domestico diiudicatuv Č;
vel severisstmis disceptatovibus vitam
alcis probare C před nejpřísnějšími
soudci; dtsceptatorem atť se sumptum
inter patrem et filium L byl vzat za
rozhodčího; děsceptatorem senatum nobis
relingue T.

disceptatrix, cis, f. (fem.k discep
tator) rozhodčí, rozsuzovatelka: (dtalec
tica) veri et falsi guasi d. et tudex €.

discepto, are, avi, atum (dis, capto)
rozbérati; jen metať. |) rozbírali řečí něco,
přetřásati; rokovati o něčem,diskuto
vati, uvažovati; vyjednávati, smlou
vati se o něco: lattus de genere guam de
parte d. licet C obširněji lze vykládati
o věcech všeobecných než o zvláštních;
de omnibus condiciontbus d. ÚČ; de
foederum ture verbis d. L (slovy), ši
roce a dlouze vykládati; inter se de
cunctis negotiis d. S dohodnouti se ve
spolek o veškerých otázkách; mulťtum
in vicem disceptato (abl. absol.) If po
dlouhém vzájemném vyjednávání; = meton.
cum alguo ob rem pecuniariam d. TŤ
míti spor; 2) rozbírati důvody něčí, roz
hodovati; spec.rozsuzovati: controverstas
d.Č (o sporech filosofů), L (o sporech soudních
a politických);de controversiis ture d. Cs
Htrť S rozhodovati spory cčestou práva;
armis d. Č T; sed erat non discep
tando (abl. modi)decertandum — armis
fuit dimicandum Č zápas musil býti
rozhodnut nikoli cestou vyjednávání;
d. inter algnos L; ad disceptandum
vocare alguem L.
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dis-cerno, ere, crěvi, crétum 1) roz
lučovati, rozdělovati: a) ťerrae, urbes
magno spatio discretae L Ču oddělené;
mons, gui fines eorum discerneret S hora,
jež by dělila jejich území; (Germani, co
lunt discreti ac diverst T bydlí rozptýleni
a porůznu; septem discretus in ostia
Nilus O; ubi discretas (prolept.)insula
rumpiťt aguas Ó kde ostrov tříšti roz
dělené vlny; guod moenibus cingebatur,

fulguribus discretum est T bylo blesky
protináno; meton.nec mor's disereta futsset
O v smrti bychom nebyli bývali odlou
čeni; — metaf.discreti viribus hostium
exercitus T vojska s rozptýlenými silami;
b) odlučovati, oddělovati: sedes discretae
ptorum H; discretus labor T oddělená
práce: obr. Čimes agro postitus, lilem ut
discerneret arvis V rozepře aby odstra
ňoval 8 poll; 2) metať.a) činiti rozdil,
rozlišovati,rozsuzovati: d., utra pars
iustiorem habeat causam Ús; (non)
discernituv interdiu nocte, aegu.otniguo
loco pugnent (disjunktivní otázka asyndetická)
Ju; obr.(Siťhonit) fas atgue nefas exiguo
fine libidinum discernunt avidi H dobré
a zlé dělí úzkou mezi svých vášní: elo
guentia fortuna non discernitur T při
výmluvnosti nerozhoduje postaveni; odlišo
vati, vyznačovati: uť id saltem dis
cerneret cohovtes T'; tenut telas discre
verat auro V protkala zlatými nitmi;
b) poznávati rozdil, rozezná vati: ď. suos
Cs: d. alba et atra C; diem noctemaue V;
stultus auditor a sapienti tudďicedis
cernitur C; haud facile discerneres C L
nesnadno bys byl rozeznal.

discerpo,ere,psi.ptum dis,carpo)roz
škubávati, roztrhávati; rozsápati: dis
cerptum (esse)regem patrum manibus L;
discerptum tuvenem V (o Orfeovi); term.
techn.o pokrmech:děscerpta memůdragruis ll
rozkrájené; antmus discerpi non potest C;
(Pythagoras) non vidiťtdiscerpi deum
že bůh jest na kusy trhán; básn. aurae
omnia (se. mandata) discerpunt V vitr
roznese, rozvěje; «—metať. rozložiti, roz
drobiti, rozkouskovati: res, guae propo
sita est, guast tn memůra discerpitur C;
non discerptis sententiis C.

discessio, onis, f. [discedo] 1) roz
stoupení, rozchod; = spec. o hlasování v 8e
nátě, jež se dělo v době republikánské vždy, poz
ději obyčejně rozstoupením senáton) ve stranu pro



disecssus

návrh a proti návrhu: discesstonem facere
dáti hlasovati; in hanc sententiamfacta
(est) d. T' tento návrh byl přijat; sena
tus consultum per discesstonemfit Č T
usnesení senátu děje se přímo rozstou
pením (t. j. bez debatty, když ji předseda po
kládá za zbytečnou),bez rokování, jd sine
ulla vartetate d. Č jednomyslné usne
sení; 2) odchod: desolatus altorum dis
cesstone T.

discessns, €s, m. [discedo] 1) rozchod:
existimans non longinguum inter nos
digressum et discessum fore C že náš
rozchod a rozloučení nebude na dlouho;
« spec.rozchod, rozpuštění senátu, prázd
niny senátu: d. est C; — metať.d. et se
cretio ac diremptus partium C; d.caeli C
otevření nebes (při blýskavici) 3;2) odchod:
ut me levarat tuus adventus, sic d. ad
fixit C Alexandria d. Č z Alexandrie;
abl, času dtscessu nahrazuje abl. absol, a mívá
též význ. příčinný: po odchodu i odchodem ;
discessu mugire boves V při odchodu;
discessu suorum perterviti Cs nepřítom
nosti; term. techn.voj. odtažení: post dis
cessum Belgarum (Ús; d. € euf. o svém
vyhnanství; ==metaf. d.evita Č (euf. 0 amrti);
d. animi a corpore Č odloučení duše od
těla; solis accessus discessusgue Ú při
blížení a vzdálení.

discidinm, iž, n. [disctndo] vl. roz
trženi; metaf.A) d. alcis rozloučení,
rozchod s někým: (Dido) non bene d. la
tura mariti V; d. contugis C; deside
vtum tui discidii Č stesk způsobený roz
chodem 8 tebou, rozloučením s tebou; absol.
disetdium C odchod (euf. o svém vyhnanství)
"= spec. o rozluce manželství: rozvod (srov.
divortfum): tanta cupido si tibi dis
cielii est O jestliže si tolik přeješ jejich
rozvedení ; Agrippa disctdto domum tm
minuerat T; d. Octaviae T rozvods 0.,
zapuzení Oktavie; b) roztržka, rozpor,
různice, neshoda: ď. lingnuae atgue cor
dis Č mezi jazykem a hlavou (= roz
umem); amicorum d. Č mezi přáteli;
docere, gua de causa d. factum sit Č
rozkol (o filosofickýchškolách); ©) roztržení;
rušeni, rozvrat: dtvortia atgue affini
tatum discidia C; d. publicorum foe
derum L.

di-scindo, ere, sciďi, scissum roz
trhnouti: dď.tunicam C; (regina)
discindit amictus V (na znameníamutku);
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discissos lantabant artus V; rozštipati,
roztíti, rozřiznouti: d. cotem nova
cula ČCL; = metaf. roztrhnouti, (náhle)
přerušiti; obr. (tales amicittae sunt)
dissuendae magis guam discindendae Č
přátelství spíše párati než trhati (t. j. spíše
znenáhla jich nechivati než náhle je
přerušovati).

dis-cingo, ere, cinxi, cinctum ode
pnouti pás, rozpásati: uvolniti, popu
stiti (zejm. o tunice) discinctů tunicá HH
(v nepřepásané tunice), v pouhé košili;
obr. in sinu est (Caesar) negue ego dis
cingor C Caesara nosím v srdci a od
tamtud ho nevytrousím; part. perf. pass.
též j. adj. discinctns, a, um nepřepá
saný, rozkasaný: discincti Afri V; in
stitor discinctus Ó — punský; děscincti
tudere H udělavše si pohodlí, volně;
= spec.neopásaný (vojenským pásem
zv. cingulum, kterým se lišil voják od
civilisty); centurtones destrictis gladiis
discinctos destituit L bez pásů (a plášťů),
v holých tunikách (vojenský trest; jim
stižení vojáci zváni čunicati); odt. metaf.
nevojenský, pohodlný : discincta in otia
natus O; nevázaný,pros topášný; roz
pustilý: d. nepos F.

disciplina, ae, f. [zdiscipulina oddis
cipulus) vyučování, učení,vzdělávání;
vychováváni; cvičení, cvik EL) homtnes ex
Amerina disciplina patris familiae ru
sticaně Člidě vychovaní amerijskou metho
dou vesnického hospodáře, po amerijsku
od...;e ludoatguepueritiae disciplinis
in militiae disciplinam profectus est
C z učení dětského do učeuí vojenského;
Cyri vitam et disciplinam legunt C;
in disetplinam akcis tradere alauemC
ditti k někomu do učení, do školy; res
guarum d. est Ú věci, jež (jscu) mohou
býti předmětem vyučování: vi7 natua,
non disciplina consultus Č od přiroze
nosti a ne vzděláním; poučování, theorie,
poučení: vtr ad usum ac disciplinam
peritus ČCv praxi i v theorii; nec disci
plinam modo, sed exemplum etiam ab
alguopetere L dostávati od někoho ne
jen výklady, nýbrž i příklad; (tncom
moda) pro d. et praeceptis habere ČC
vzíti si ze škod poučení a výstrahu; v.
adhibeo 2) b); 2) meton.a) cíl vyučování:
vyučení, vzdělání, vzdělanost «) absol.:
summo tngenio homo ac disciplina C;



discipulainstlivaguadamdtscevplina| doctior
fieri C; B) s gen. obj. n. adj. vzdělání,
výcvik v něčem, znalost něčeho, umění:
philosophorum d. C znalost filosofie; d.
navalis C plavecké, námořnické umění;
b) prostředky vyučování; nauka, předmět,
obor: memoriae d. ČCnauka o paměti,
mnemonika; dď. sacrificandi L obětní
řád, ritus; homo omntum disciplina
turis civilis eruditissimus ČC v oboru;
alia intellegendi, alia dicendi d. est C
něco jiného jest věda, něco jiného umění
řečnické; pl. disciplinae vědy: amnis
disciplinarum et arttum C; — spec.filo
sofická nauka, soustava, škola; učení:
d. Stoicorum (C(Tubero) congruens
cum ea disciplina, guam colebat Č učení
(filosofické); ©) místo vyučování, škola:
itinera disevplinarum ČCdo škol; II
metaf. 1) kázeň: ď. ac severitas T' přísná
kázeň ; spec. term. techn. vojcn.. d. - mali
taris L vojeuská kázeň: disečplinam
militarem solvere, restituere L kázeň
porušiti, obnoviti; 2) způsob, směr života,
zásady; řád, mrav; politika: ď. ma
torum Č S L mrav předků, zděděný;
hunc institutum mea disctphina L vy:
chovaného v mých zásadách; tenax
disciplinae suae Ču člověk, držící se
svého způsobu života; = spec. (státní) zři
zení, ústava: perturbatio discíplinae
veteris ( rozvrat starého zřízení; d.
civitatis, ra publicae C.

discipula, ae, f. žákyně, žačka; spec.
discipulavum inter cathedras H (poněkud
s pohrdáním o dívkách, učících se hudbě).

discipulus, z, m. (učedlník), žá k; metaf.
žák, přívrženec, stoupenec, následovník.

disclůdo, ere, si, sum [dis, claudoj
]) někamporůznu zavírati; metaf.rozlučo
vati, rozdělovati: mons, gui Arvernos
ab Helviis discludit Čs dělí; (tignis)
disclusis Čs rozepiením trámů; odlučo
vati, oddělovati: obr. d. 4Nerea ponto
(abl. instr.) V vodstvu vykázati moře;
semolus a mente et disclusus (; 2)
rozvírati: básn. d. morsu8s roboris V
rozevřiti spáry dřeva.

disco, ere, didici, —[z *di-de-sco re
duplikací z kořene dek —, srov. doceo, 01
ddáoxw z *0i-0ax-0xw) 1) učiti 8e3 na
učiti se: (absol.) 2%,gui dtscunt Cs, dis
centes L žáci; d. algd něčemu: dis
cite tustitiam moniti V výstrahou učte
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se spravedlnosti, spravedlivě žíti; disce
bant fidibus (se. canere) antigut C učili
se na lyru; dď. ab alguo (ex alguo,
zř. de alguo) zastupuje pass. k docere:
učiti se, býti vyučován od. někoho,
u někoho, absol. býti něčím posluchačem
C; disce, puer, virtutem ex me, for
tunam ex aliis V uč se statečnosti
ode mne, štěstí od jiných (t. j. buď sta
tečný jako já, ale šťastnější); (puella)
disceret unde preces JL (odkud) od koho
by se učila; pass.guae (artes) non facile
discuntur Č jimž nelze se snadno na
učiti; básn. fractis discentem currere
remis V pokoušejícíhose; studovati:
absol. ego semper me didicisse prae me
tuli C že jsem konal studia; ego litteras
Graecas senex didici C; tus civile d.
C studovati práva; — spec. causam d.
C prostudovati při (ku př. o právním zá
stupci); didici j. perf. praes. naučil jsem
8e — vím, umím, zejm. inf. 20 minoribus
navigiis rudem esse, guingueremes gu
bernavre didicisse C* multa didicisse C
míti hojné vědomosti; guae illi litteris,
eu ego militando didict S čemu oni
z knih, tomu já naučil jsem se v poli;
se ita a patribus didicisse, ut Ús že
jsme tak naučeni; někdy1 praes.význ.uměti:
non ignara mali miserts succurvere
disco V; (Echo) prior ipsa logui (non)
didicit O; uť gui discam ne secundas
vuidem (res) minus discriminis halere
IT'poněvadž vím; 2) metaf.poznávati,
poznati: experiendo didicisse T' poznati
vlastní zkušeností; tn medium discenda
dabat O naukou zjevoval; (s ace. osoby u.
věci) me discet Fliber AH;illum disceve
nectaris sucos patiar If aby poznal
chut nektarového moku; vententum d.
voltus V rozeznati; Aaec certis d. signis
V poznati dle jistých znamení; — spec.
(Minos) stlentum vita.s et crtmina discit
V zkoumá, vyšetřuje; s nepř. ot. Čassa
guid factat, disces Ó poznáš, uvidíš;
discite, feminets guid tela virilia praé
stent O vizte; disce, guae censel ami
culus H BlyŠ; s ace. n. s ace. c. inf. dově
děti se, zvěděti: casus sororis Ó.

dis-color, orts, adj. 1) různobarevný,
(věc) různé, jiné barvy: matrona mere
trici dispar erit atgue discolor F barvou
(se. roucha) bude se lišiti (t. maťronae
nosily bílou stolu, meretrices barevnou



dis-convenio

tozu); ď. miles O vojáci různých barev
(t« figurky ve hře vrhcábní); d. auri
per ramos aura refulsiť V odlišný třpyt
zlata (lišící se od ostatního listí); básn.
sumatur fatis d. alba (vestis) meis O
bílé roucho barvou neshodné s mým
osudem (t. černým, smutným); = metaf.
nepodobuý; 42) pestrý.

dis-convenio, Zre, —,—býti neshodný,
neladný, disharmonický (sententia) vitaedisconvemt© ordinetotoIImysljest
v neladu celým způsobem života; neos.
eo disconvenit inter me et te H v tom
jest neshoda.

discordia, ae,f.[discors)nesvornost,
nesjednocenost; roztržka, rozkol; rozbroj:
legionum augxiliovumgue discordia T
rozpor mezi.. .; discordiae civiles S T
občanské bouře; furere discordiis po
pulum Romanum TŤ že národ ř. jest
zachvácen rozbroji; metaf. čanta est d.
mentis O takový rozpor srdce(jeji) dělí ;
rozepře, 8por, různice, svár: (odia) taci
turnis nunc discordiis continentur C
nenávist jest obmezena na tichč třenice;
discordiae consulum adversus tribunos
T spory 8 tribuny; d. (Pisonis) erga
Germanicum T nepřátelský poměr ke
G.; perfecta tibi bello d. tvisti V svár
jest dovršen válkou; nepřitelství:

tupts et agnis guanta d. obtigit JH;. guae in rerum natura constavent,
ea| (nee. obj.) contrahere amicitiam (ace.
subj.),dtsstpare discordiam Č to sbližuje
přátelství, rozptyluje svár (prála —
veltx0G; učení Empedokleovo); — spec.
vzpoura, odboj, vzbouření; vypovědění
poslušnosti; nekázeň: nec deerant in
exercitu semina discordiae T“ cohovtes
discordid temporum a legione digressae
T za všeobecného odboje; e0 discordiae
ventum est Ť vzpoura dostoupila tohostupně;euť.boj,válka© Ť.| Personlf.
Discordia Svár; jako řec. Eris byla i
D. bohyně nepřátelství, dcera Noci, prů
vodkyně boha války.

discordiosus, a, wm[discordia) svár
vý.

discordo, re, dvi, dtum [discors)býti
nesvorný, nesjednocený, rozdvojený ; býti
ve sváru, znesvářen: adegra municipia et
discordantia T nepokojnáa plná rozbrojů ;
non altud discordantis patriae reme
dium fuisse T pro rozbouřenou vlast;

39] dis-crepo

nesrovnávati se, nesnášet! se,neshodovati
se, svářiti se: animus secum dis
cordans C jenž sám s sebou jest v roz
poru ; Claudius discordantes in consilium
vocat IT sporné strany; = spec. bouřiti
se, vypovídati poslušnost T“ — metaf.
neshodovati se, různiti se, lišiti 8e:
guantum discordet parcus avaro (dat.)F
sit discordet egues RHnení-li pro to lepší
obecenstvo, „parterre“.

discors, cordis adj. [dis, cor; opak
con-cors] ne8vorný, nesjednocený, roz
dvojený: (gens) tum d. erat L byla
v něm roztržka; tum magis increscunt
animis discordibus trae V v prsou ne
přátel; discordes amimis exercitus T
nesvorná vojska; opus d. seditionibus
1"čení doby plné rozbrojů; nil usguam
tuvbidum aut ď. esse Ť že není nikde
žádný nepokoj ani rozbroj; discordti po
pulo non aliuď remedium esse T proti
rozeštvanému lidu (t k vůli hercům);
d. cum matre animus T nesvornost;
básn. i o věcech: discordes venti V; dis
cordia T'hebae bella movent Ó přelož.roz
dvojené T. (t. dva synové Oidipovi, Eteokles a
Polyneikes) válku zdvihají; oxymoron: con
cordia d. O H v. concordia 8); sym
phona ď. FHnesouzvučná, falešná hudba;
d. alci nepříznivý, nepřátelský ně
komu, NevraŽivÝýna někobo; svárlivý:
discordem alct esse T žíti 8 někým
v neshodě, v nepřátelství; si gua dis
cordes tecissent T' jestliže něco v hádce
prohodili; discordia arma V nepřátelské
zbraně; = spec. odbojný, vzbouřený:
Aegyptum discordem et mobilem T
odbojný a nepokojný; IAraecia d. age
dat T bouřila 86; — metať.neshodný,
nesouhlasný; nepodobný, různý: dis
cordia inter se responsa L navzájem si
odporující; ora sono discordia signant
V znamenají, že vzezření se neshoduje
8 řečí (t. J. že to jsou přestrojení nepřá
telé); (hostes) discordes moribus, lin
guis Ču nepřátelé nejrůznějších mravův
a jazykův.

dis-crepantia, ae, f. [discrepo) ne
souzvučnost; meton.nesouhlas, neshoda,
rozdíl, nedorozumění; 8por: mauor
rerum d. guam verborum Č větší ne
shoda ve věci než v slovech.

dis-crepo, re, avi (básn.i u?), —
1) různě zníti, nesouhlasiti: in fidibusy



di-seribo

guamvis paulum discrepent, tamen td
animadverti solet (sebe menšízlozvuk;
tpsi sidí singuli discrepantes Ú jedno
tlivci (== solisté) falešně zpívající; obr.
ut haec duo “honestas a utilitas) verbo
tnter se discrepare, re unum sonare
videantur C že jen jejich jména různě
zní, ve věci že souhlasí; 2) metať. ne
souhlasiti, nebýti v souzvuku; ne
shodovati se, nesrovnávati se, uchy
lovati se, lišiti se, různiti se: a) absol.
videndum est, in vita ne forte guid
discrepet ( aby nic nerušilo souladu;

peccata, dEte discrepant, aegue discrepant poněvadž jsou špatné, jsou
stejně špatné; nec multum discrepat
aetas V neliší se mnoho (jejich) věk; básn.
causa latendi discrepaťt Ó příčina jest
nejistá; P) d.a re: ea, guae multum ab
humanitate diserepant C co příliš odpo
ruje slušnosti; dď. cum re; d. stbi, básn,
ačci: adfectio discrepans sibi ipsa
C nedůsledná; guantum simplex nepoti
discrepet FH; sortiiegis non discrepušt
sententia Delphis FI nelišila se od D.
(t. j. vyrovnala se věštbám delfským t.
svou nejasnosti); vino Aledus acinaces
dtscrepat F vínu nesluší, k vínu se ne
hodi; d. de re: (philosopht) de bonis
rebus discrepant Č neshodují se o dobru,
v příčině dobra; neos. dtscrepat L jest
neshoda, 8por o něčem:non parvo numero
tnter auctores discrepat (s nepř.ot.) L
o mnoho se spisovatelé rozcházejí; non
discrepaťt, guin n. ace. e. inf. L.di-seribo,| ere,scripsi,| scriptum
[v rukopisech a vydáních klassiků bývá zamě
ňováno s (deseribo, v. t.) pův. čarami roz
dělovati; 1) vůb. rozdělovati, děliti, roz
vrhnouti: populum in tribus tres C in
duodecím menses diseribit annum L;
magnam výmfrumenti L; servis non
discriptis per familtam ministeriis utun
tur T neužívají tak, aby byly úkoly rozdě
leny mezi čeleď; 2) metaf.a) (rozdělením)
pořádati, urovnati; rozměřovati: tura d..
C vydávati rozsudky; = spec. agmina
d. Ču seřaditi; cum ante eguites insuamguisguegentem| discriberentur
Curt. byli vřazováni; určiti; b) zříditi,
ustanovovati: Auncordtnem ex censu dis
cripsit L zřídil tuto ústavu; ©) praegn.
stanoviti, vyměřiti, uložiti, přikázati: ve
rtuvas frumenti civitatibus Cs.

392 diserimex

diserimen, čnis, n. [dďiscerno] vl.
rozdělování, rozlučování; I 1) přehrada,
rozhraní, hranice, mez: cum pertenutdisertmine| separarentur(duomaria)
C; mare et tellus nullum d. habebant
O; discrimina costis gua spina dabat
V kde páteř dělila (od sebe) žebra; spec.
compositum d. erit, discrimina lauda
O stezka, pěšinka (na hlavě): — metaf.
vera a falsis nullo discrimine sepa
rantur (; 2) mezera, prostora mezi
věcmi;vzdálenost, odlehlost: spattum
disertmina fallit © (velikou) vzdále
ností mezery se trati; obr. fenu? discrt
mine leti esse V býti na pokraji zá
huby; II metar. I) a) rozdělování, roz
lišování,rozeznávání: in vulgo non
est d. C lid nemá schopnosti rozeznávati
(kritického ducha, kritiky); nullo disert
mine V wi. bez rozlišování: m) nestranně,
spravedlivě; B)bez ohledu, nešetrně, neli
tostně, napořád; b) rozhodování; roz
hodnutí: alguid in discrimine est L
o něčem se rozhoduje, o něco jde; d.
facere L rozhodovati; ďd.ac dimicatio
(v. t. 2)) fortunae C; medium rerum
omntum certamen atgue d. C střed roz
hodného zápasu ; tn discrimine esť hu
manum genus (s nepř. ot.) L v napěti;
= meton. «) rozhodný čin: rem in
mittere T přistoupiti k rozhodnémučinu;
G) rozhodnáznámka, sudidlo; zkouška;
experiar discrimine aperto O; %y)roz
hodný okamžik, rozhodná doba, krise:
in tanto discrimine rerum L v době
tak rozhodné, vážně; = spec.nebezpečná
doba, nebezpečné, kritické postavení, po
vážlivý stav; nebezpečenství; salus tn
d. vemit C jest ohrožena; hendiad.pert
culum discrimengue C svrchované, nej
vyšší nebezpečenství; vitae d.; rem pu
blicam in d. committere L vydati obec
v nebezpečenství; d. adire Ť podstupo
vati nebezpečenství ; metum ac d. osten
dere T hrozící nebezpečenství; zvl. též o
soudnímřízení:(nebezpečný) soud: d. capitis
tntendere T státi někomuna hrdlo; uvaliti
na někoho hrdelní při; 2) rozdíl; růz
nost, odchylka: ď. dcnorum et malorum
C mezi (lidmi) dobrými a zlými; d.
inter alguos Ču, agmeinum discrimina
Cu rozličné oddíly vojska; (odloguitur)
septem discrimina vocum Vdoprovází
na sedmihlasný nástroj (t j. na sedmi=



discrimino

strunnou lyru, Júoa čnTáy00005); tenues
parví discriminis (gen. agual.)umůrae Ó
odstíny 8 nepatrnými přechody; discrt
mine parvo O bez mála, téměř; guo dis
crimine ripas hae linguunt, illae vada
verrunt V proč ten rozdíl, že ..; nullo
diserimine habebo V nebudu činiti roz
dilu; haec haud in magno ponam dis
crtmine L to u mne nebude valně roz
hodovati, na to nebudu klásti příliš váhu;
«- spec. © rozdílech v občanstvu a v pravo
moci úřadův: omnia discrimina talia,
guibus ordines discernerentur L všechny
rozdíly, které se činí mezi stavy v obci(==„všechnokastovni:tví“);| conditor
omnis in civitate discriminis ordinum
gue L zakladatel rozdělení občanstva ve
stavy; discrimina rerum servabant L
šetřili právních poměrů.

diserlmino, are. avi, dtum [discrimen]
1) rozdělovati: Etruriam discriminat
Cassia Ú protíná; 2) rozlišovati, činiti
rozdíl, rozeznávati: vigiliarum somnigue
nec die nec nocte discrtminata tem
pora L čas nebyl rozdělován dle dne a
noci; lucet via et late discriminat
agros V ozařuje široký pruh poli (vt. od
lišuje od míst neosvětlených).

discriptio, onzs,f. [discribov.t.)r 02
dělení; rozvržení, rozvrh: d. centurt
arum L rozdělení na centurie; ď. atgue
ordo Č rozvrh a spořádání (látky řečnické);
meton.uspořádání, urovnání: d. om
num covporis partium C; aedificandi
d. C stavební plán; zřízení: diseriptio
nem civitatis sapientisstme constitutam
(esse) C obci bylo dáno velemoudré zří
zení; turis aegua d. C spravedlivé právní
zřízení; vyměření, výměr: hAaec est d.
ofjicii C.

dis-crucio, are, dvi, datum (významem
silnějšínež simplexCruc10) zmučiti, ztrýzniti;
= metaf. (duševně) mučiti, trýzniti, trá
piti; soužiti, sužovati; med.discructor
8 ace. ©. inf.) Č mučí mě (vulgárně žere
mě),že....

discumbo, ere, cubuž, cubitum [dis,
"cumbo) rozložiti 8e (každýna své místo);
1) spec. při jidle (dle zvyku římského, přijatého od
Řeka) uložiti se (ke stolu), rozsaditi se,
zasednouti: discubuere toris O rozložili
se na lehátkách; sťrato super discum
bitur ostro V. usadí 8€; meton. seděti
(u stolu), býti na hostině, hodovati: cum
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super eum F%isodiscumbevet T' P. seděl
před ním (t. na čestnějšímmístě); ctrcumadati,
gui simul discubuerant T' ostatní hodov
nici; 2) ulehnouti si (k spánku), jiti spat:
cenati discubuerunt ibidem (.

dis-cupio, ere, čvi, čťum (silnější než
cupio) býti roztoužen, dychtiti.

dis-curro,ere, curri n.cucurr?,cursum
1) rozběhnouti se; rozptýlitise: n mu
ros discurritur Vnastane sběhna hradby;
spec.ve voj.: ad arma d. L T rozběhnouti
se do zbraně; in cornu d. Cu rozvinouti
Be (v postavenífrontální); eguates discurrunt
in cornua L rozjedou 8€; obr.fama tota
uvbe discurrit Ču rozletí se; básn.(N%lus)
septem discúrrit in ora V rozbíhá se
v sedmero ústí; 2) pobíhati, těkati:
deus discurrere gaudet in montibus O
(o bohu Panovi).

discursus, čs, m. [discurro] 1) roz
bíhání, rozptylování, zejm. spec. ve vojen.:
continere ab discursu (militem) L zdr
žeti vojsko, aby se nerozběhlo (za kořistí);
subito discursu terga cinrerat egues T
jízda se náhle rozdělila a ze zad sevřela;
Fabii vallemlatis discursibus implent O
F. široko rozptýlení; 2) běhání sem tam,
pobíhání (zvl.zmatené): Fomae sueti dis
cursus Ť pochůzky; media campi egues
discursu complebať T projížděním, harco
váním; (navis) libero inter ordines dis
cursu praetervecta L volně propluvši.

discus, %, m. [diGxoc] diskos, touš
(£ kotouč, v nejstarší době kamenný,
později litý ze železa a zejména ze spěže
v podobě čočkovité, o průměru 20—30cm,
vážící průměrně 2 Ag). Házení diskem
bylo oblíbenou částí gymnastických cvi
čení a závodů u Řeků již za dob Home
rových, později i u Římanů a dosud se
provozuje; jde při něm 0 to, vrhnouti
d. co nejdále (u Řeků zaznamenán Jest vrh
skoro 30m daleko): (philosophorum) audi
tores discum audďdireguam philosophum
malunt Craději poslouchají svištění disku.

discutio, ere, cussi, cussum |[dis,
guatio| rozrážeti, pro-; I 1) roz
tříštiti, roztlouci, rozbijeti: saxo dis
cutit ora O roztříštiti hlavu o skálu;
aliguantum muri discussit L část hra
dební zdi pobořil; nivem d. Čs prohá
zeti (ale nix discussa Ču roztálý sníh);
discussae iubae capiti V chochol 8 hlavy
sražen; 2) rozháněti, rozprášiti, roz



diserte

ptýliti, zaplašovati; rozmetati: illos coe
tus d. L; discusso Boeotico concilio L
po rozpuštění, zrušení spolku; sol dis
cutit umůdras V; obr. discussa est illacaligoCrozptýlilase;| discutiunt
(tenebras) fulmina O blesky trhají tmy;
II metaf. 1) rozháněti, aaháněti, od
straňovati, odklízeti; zapuzovati: pert
culum d. C L; disceptatio diseussa est
L nedorozumění bylo odstraněno, skon
čeno; discutienda sunt ea, guae obscu
rant C odmítnouti (op. sumenda); ebrie
tate discussa Ču když vystřízlivěl; 2)
zamezovati, odvraceti; mařiti, ničiti:
res consensu patrum discussa est L;
famam d. T.

diserté, adv. [diserťtus] jasně, zře
telně, výslovně, určitě; výmlavně, plynně:
d. scribere C; disertissime planissime
gue (in decreto) seriptum est L vý
slovně a zcela jasně; uť oratores nostri
šenere dicere, histriones dtserte saltare
dicantur T (významná zůměna epithet) roz
košně mluví — výmluvně tančí.

disertus, a. UM, adj. 8 kompar. a sup.
[z *dessertus od dissero 2)) 1) urovnaný,
určitý, zřetelný,jasný: diserta oratio
C; 2) o os. výřečný, výmluvný (v řeč
níctví méně než eloguens, v. t.): eum sta
tueham disertum, gui posseť satts acute
atgue dituctde apudď mediocres homines
ex commune guadam opinione hominum
(dle obecného dobrého zdání) dicere C;
subst. diserti, orum T' řečníci; talibus
atgue alit8, in guae dolor tpse disertum
fecerat © k nimž bolest mi dala vý
miuvnost.

disicio, ere, těcí, tectum [dis, tacto)
I 1) rozházeti, rozhoditi, rozmetati,
rozptýliti, rozehnati, rozprášiti:
rates d. V; (Juppiter) nubila distecit
O; distectas inter arenas TŤ'mezi závě
jemi písku; (Certalis) navibus remeabat
disiecto agmine T srozděleným vojskem
(část plula 8 ním, část táhla po souši);
= spec. comas, capillos d. O rozpustiti,
rozcuchati vlasy; distecta comas (ace.
vztah.) 8 rozpuštěnými vlasy; dide ac
disice (se. rem familiarem) Caeciltus
n C rozdávej a rozhazuj; (turbo ven
tovum) villas arbusta fruges passím
distesit T zpustošil, zničil; 2) rozmetati,
rozraziti, rozbiti, rozervati, roztří
štiti: phalangem d. Cs;ni rota fracta

394 disiunetus

ac distecta fuisset © kdyby se nebylo
zlomilo a rozbořilo; trunca ostendens
disiectis (spr,derectis) vulnera(v. t.) mem
bxis Ó 8 odervanými údy; obr. invenias
ettam distectí membra poetae H (nalezl
bys', poznal bys i rozhozené kusy bás
nika (vtipný dvojsmysl, poněvadž d. m. P
může znamenati 1) „ády rozsápaného básníka“,
Jako byl ku př. Orfeus, a 2) nčásti (DAG)
vytrženéz veršů“); strhnouti, sbořiti,
sbourati: tecta distecta HH; distecto
aeditut contubernio T; II metať.mařiti,
ničiti, překaziti: disice compositam
pacem V zruš; Aaec consilia clamor
militum disiecit L.

disiectus, a, UM, adij.[vl. part. perf. pass.
od disicio) rozhozený, roztroušený,
rozptýlený: rara dtsiectague aedificta
Cs řídké samoty; pabulatio disiecta est
FHirtť.(m. picování jest roztroušené, roz
strkané) pro pici jest třeba choditi na
různá místa; distecta spatio urbs L roz
lehlé; čn vasta urbe lategue moenibus
distectis L při širokém rozsahu hradeb;
nostri distecti irť. porůznubydlící;=spee.
ve vojen.distecti rozběhli, rozprchli S, di
stectos coercere T; = metať. ©) rozhá
zený, nepořádný: cuncta incuriď di
stecta erant T vše bylo v bezstarostném
nepořádku; B) osamělý, ojedinělý: negue
distecti nec paucorum instinctu I' oje
diněle.

disiúnete (n.dlitinetě) aav.[distunctus]
guae distunctius dicuntur Č řeči 8 tro
chou (logické) rozluky.

disiunetio, onis,f. [distungo)1) roz
loučeni, oddělování:tn tanto luctu meo
rum, tanta distunctione C při odloučení
(se. od nich); altenatio disiunctiogue ji
(sc.amicorum) C odcizení a rozchod; 2)
rozdíl, odchylka, různost, opak; d.
sententiae C; 3) (t. t. v logice) rozluka
(spojená s protikladem): in omnibus dis
tunctionibusalterutrum verum esse
4) t. t. v řečnictví— avvovvuia, řečnická
fBgura (přisudek společný různým podmětům
tétéž věty rozvádí se tak, aby ke každému
podmětu patřilo vhodné zvláštní sloveso přisud

kové; účelem jest větší živost a barvitost).
disiunctus, a, um (n. diiunetus), adj.

sekompar. a 8up. (vl. part. perf. pass. od dis
tungo| 1) rozdělený, rozdrobený, roz
kouskovaný: Brutum otiosum atgue dis
ltunctum visum esse T (t bez umělých



dis-iungo

period); oddělený, odloučený; vzdálený,
odlehlý, a re od něčeho, CiZÍ něčemu: duo
bus in locis disiunctissimis Ú; negue
dituncti doctoves, sed eidem erant vi
vendi praeceptores C zvláštní; nihil est
ab ea cogitatione disiunctius C nic ne
příčí se vice té myšlence; mores longts
símea tanti sceleris atrocitate esse dis
tunctos C naprosto se příčí; 2) odlišný,
lišící se, odchylný, různý: (ratio) dis
tuncta contungit Čs 3) t. t. v logice Vy
lučující se, sporný, nesouhlasný.

dis-iungo, ere, iůnxi, iůúnctum (t6ž
diiungo) odpřáhnouti, vy-: tumenta d.
C; bovem distunctum IM; metafť.I 1) roz
dělovati, od-, rozlučovati: (fflumen) Ju
gurthae Bocchigue regnum diiungebat S
dělila, byla rozhraním; amicitiam ď. L
rozloučiti, rozvésti přátelství; 2) oddalo
vati, vzdalovati, odcizovati (a re n. Te od
něčeho):vědere populum a senatu distun
ctum C národ (zdesm. optimaty) zbavený
přístupu do senátu; Italis longe distun
gimur oris V; alam ab alcis amicitia,
familtaritate d. Č rozvésti, znepřáteliti
někohos někým; [I rozlišovati, rozeznávati,
různiti:tnsaniam afurore distungimus Č.

dis-palor, dri, dtus sum (na různé
strany) rozbíhati se, rozptylovati se; sem
tam těkati: dispalatus N rozprchlý, roz
běhlý;ečusgeneris multitudinem magnam
dispalatam vtmmisit N veliké množství
takto (t. se zapálenýmiotýpkami) na všechny
strany pustil.

dis-par, arts, adj.nerovný, nestejný;
jiný, rozdilný, různý (alct): dispa
res cicutae, calami VÓ nerovné (délkou);
dispar septenisfistula cannis O nerovné
(t. j. stupňovité) moldánky o sedmi pl
šťalách; dtspares mores disparia studia
seguuntur ( různé povahy mají různé
náklonnosti; (tmperatores) vpst pares,
ceterum opibus disparibus S osobněsobě
rovní, ale 8 nerovnými prostředky; dis
pari "proelio contendere Čs (t. pěší proti
Jezdcům):ďispares colores C odlišné; (Al
caeus) vebus et ordine dispar FI nepo
dobný, lišící se; (litot.)fratres nec aetate
nec viribus dispares L věkem i silou
rovní; guae ad Tanaim spectant, hu
mano cultu haud disparia sunt Ču jsou
podobny (viz 2. cultus 1); Polo haud
dispavibus verbis ac Vitellius censet T
slejnými slovy jako.. .; subst. negue

o) dis-pénso

haberet (animus) in 8e guicguam ad
mixtum dispar suť atgue dissimile C
nic různorodého a nepodobného; (leonibus)
nisi tn dispar feris FHproti (rodu) cizímu.

disparilis, e [dispar|nerovný, nestejný;
měnivý.

dis-paro, re, dvi, tum [dis a 1.
paro, srov. dispar) (vl. rušiti sdružení,
rovnost něčeho)rozdělovati, od-; rozmí
chati, vymichati, roztříditi: (e0s) dispa
randos curare Čs dáti je (ani byli v ne
spořádanésměsici) spořádati v oddíly; part.
perf. pass. subst. jako t. t. v logice dispa
rátum, ž pojem protikladný, protiklad
(ku př. sapere, non sapere C).

dispartio, -io0rviz dispertio.
dis-pello, ere, puli, pulsum 1) roz

háněti,rozptylovati: (pecuďes)dispulsae
C; d. nebulam L; 2) zaháněti, zaplašo
vati: obr. (philosophia) ab antmo tam
guam ab oculis caliginem dispuliť C.

dispendium, 2%,n. [dis-pendo rozva
žovati (zboži na vahách)) vl. co se při vá
žení prováží, ztráta při vážení (op. com
pendium); metaf.vůb. prodělek, ztráta,
ujma, škoda: stne damno et dispendio
tuo Pl; hic tibí ne gua morae fuerint
dispendia tanti (gen. pretii),guin. V
(morae (gen. determ.) ď. ztráta času, způ
sobená čekáním) nepokládej žádné čekání
za tak velikou ztrátu, abys ne.

dispensátič, čnis, f. [dspenso] vl.
rozvažování, odvažování; 1) spec. o peně
zich A) rozdělování, vyplácení, b) synekd.
spravování, správa: d. regia C správa
královských důchodů; pecuntae d. L.
správa peněz, finanční; 2) odt. metaf. a)
rozdělování: d. tnopiae L (rovno
měrné) rozdělování nedostatku (t. aby jej
každý snášel rovnou měrou); b) správa, ří
zení: aerarii d. Č; annonae d. L správa
špíže.

dispensátor, Oris, m. [dispenso)
správce peněz; účetní, pokladník, dů
chodní ČT.

dis-penso, dre, avi, dtum [verb.fregu.
-intena. od dispendo| vl. (na vahách) roz
važovati, (vážéním) rozměřovati, od va
žovati; 1) spec. © penězích a) rozdělo
vati, vypláceti, b) syneka.spravovati: ď pe
cuniam N spravovati válečnou pokladnu;
2) odt. metaf.a) rozdělovati: inventa
momento guodam dispensave atgue com
ponere Č ualezenou látku dle závažnosti



dis-perdo

roztříditi a srovnati; n penstones aeguas
solutio aeris alieni dispensata est L
bylo rozděleno, rozpočítáno; dďispensarti
laetitia poterat inter alguosL o radost
mohli se sděliti; oscula dispensať natos
per omnes Ó polibky rozdílí všem synům;
b) spravovati, říditi: pořádati: (an
num) dispensavit L uspořádal, upra
vil; consiltum dďdispensandae victoriae
tmperatovibus matores dederunt L dali
sbor pro opatření spojená 8 vítězstvím;
(sorores) guae dispensant mortalia fata
Ó odvažují (= spravují) lidské osudy;
abs. recte d. FI dobře hospodařiti.

dis-perdo, ere, didi, ditum (úplně)
zničiti, zkaziti, přivésti v zkázu, na mi
zinu: possesstones d. C; me mea dis
pordat puella O; básn.stridenti miserum
stipula d. carmen (ace. vnitř.) V pištěti,
vrzati pisničku. Pass. dispereo viz. násl.

dis-pereo, čre, ii, — (úplně) zahy
nouti, zajíti, po-; přijíti v niveč, na
mizinu: ďdispeream, ni summosses om
nes FI ať je po mně, jestliže ne
(úsloví z obecné mluvy, jimž se dodává tvrzení
důrazu).

dispergo, ere, si, sum [dis, spargo)
1) roztrousiti, rozprášiti, rozsypati,
rozhoditi; rozptylovati, rozháněti
(Medea) corpus dispergit C roztrousí
tělo (t. rozsekané); late rorem d. V roz
střikovati; pars fudaeae vicis disper
gitur T jest poseta; obr.(Phoedus)partem
(voti) volucres dispersit in auras V
část modlitby rozptýlil do vzduchu(t. j.
nevyslyšel; srov. u Homera: 106 O'ETEVOV
něv EĎONE TATŇO, ĚTEOOV 0 AVÉVEVOEV);
(evocatos) tota acie disperserat Čs roz
dělil po celém voji; = metaf. vitam dis
pergit in auras V život vydechne; plus
formidinis in alios dispergebatur T
větší strach šířil se mezi jinými; falsos
rumores d. T roztrušovati; i absol.vulgus
disperserat accitum (esse) in adoptionem
T' roztrousil, roznesl (t pověst), že
2) rozdělovati, děliti, rozrážeti: ossa
dispersit V roztříštil; metaf. erercitum
pluris in manus dispergit T; cohortes
turbidas d. T; vires d. TŤdrobiti sily;
3) rozhazovati, rozdileti, (hojně) rozdá
vati: libellos dispergit I'. Part. perf. pass.
dispersus, a, um (téžjakoadj.)roztrou
šený, rozsypaný, rozhozený; rozptý
lený, (na otázku kde? často pouhý abl.), '0z
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prášený (zejm.ve vojen.),rozdrobený; guae
dispersa sunt, cogere C; membrorum col
lectio dispersa C (sbírání na rozličných
místech), shledávání; dispersa tmmittit
silvis incendia pastor V na různých
mistech mýtiny zažíhá; bellum tam longe
lategue dispersum (Č válka rozšířená
po tak vzdálených končinách; guo8 udi
dispersos (prolept.)fugavit Cu když je
rozprášil; genus dispersum montibus V
po horách: disperst a suis S jsouce
rozběhlí od svých druhů; plebis vis dis
persa in multitudine S sila lidu roz
drobená při značném jeho počtu; jed
notlivý, ojedinělý, praed.porůznu.

disperse adv. [dispersus od dispergoj
roztroušeně, tu a tam; ojediněle, porůznu:
d. dicere Č

dispersio, čnis, f. [dispergo) rozptý
lení; d. urdis C viz dispertitio.

dispersus, čs, m. [dispergo) rozptý
lení.

dispertio, čre, vi, itum [dis, partio]
děliti na části, rozdělovati, rozvrh
nouti: ďd.vires T; d. legiones in guat
tuor cuneos I; in utrumaguelatus au
giliarios eguites dispertiverat S roz
dělil pomocnou jízdu na obě křídla; inter
mantpulosfunditores et sagittarios dis
pertit S do mezer mezi manipuly rozdělí;
conturatos munici piis(abl.) d. Cpo munici
piich; generum guast guaedam memůra
(ace. vnitř.) ď. C rozděliti druhy na od
dily; (Romani) tempora voluptatis la
borisgue dispertiunt C rozdělují čas —
zachovávají rozdil času; consules adm
nistrationem inter se dispertirt (reflex.)
tussi rozděliti si; rozdileti, rozdávati
alci algd někomu, mezi někoho, podělo 
vati někoho něčím: ď. bona militidus N:
arma tuventuti d. T; hominibus somnia
d. ac dividere C.

dispertitio, čnis, f. [dispertio| roz
dělení: ď. urbis Ú (v rukop. dispersto
nem).

dispici0o, ere, spěxi, spectum [dts,
specio| prohlédnouti, prozříti I 1)
catuli, gui tam dispecturi sunt C která
již (brzy) prohlédnou; 2) přech.viděti,
zříti (zvl. s námahou, v dálce a p.): dispecta
est et Thule T zahlédli i T.; negue
auras dispictunt clausae tenebris V
nevidí světla; —obr. lidertatem ex diu



displiceo

turna servitute d. C viděti záblesk svo
body; acie mentis d. C* II 1) metať.pro
hlédnouti, propátrati,prozkoumati,
vy-; uvážiti: ď. mentem principis T;
discerne, dispice instdiatorem eťpetitum
insidiis L prohiédní a rozeznej úklad
nika a obět úkladů; ď. merita T hleděti
k zásluhám; 2) chápati, rozuměti, po
znávati: Pompeius guiďd velit, non di
spicio C.

displiceo,ére, plicu?,plicitum [dis,pla
ceo) nelíbiti 8e; nezamlouvati se, ne
zdáti se, nebýti po chuti; býti proti mysli,
nemilý, odporný: displiceť iste locus FH(t.
zápasiště; jeden z důvodů, pro který bývaly
zápasy přerušovány; zde obrazně); res milu
in alguo displiceť nelibí se mi při někom,
do někoho; litot. Aawdďdispliceť res T'udlo
L líbí se, zamlouvá se; guonam ťibi
non omnino displicet defimire Č nejsi
vůbec proti definování; displicet mihi
alagdnejsem tim spokojen; ne
souhlasím 8 tím; mčihi displiceo C neni
mi dobře; nejsem v dobré míře, nejsem
svůj, jsem mrzut; cum ceteris, ťum mihi
ipse displiceo C mrzím jiné i sám jsem
omrzelý.

dis-plodo, ere, si, sum [dis, plaudo)
rozplesknouti, rozplácnouti: displosa ve
sica H prasklý měchýř.

dis-pono, ere, posuz, positum 1)
na různá místa, tu atam klásti, stavěti,
rozkládati, rozestavovati (zejm.ve
vojen.),rozdělovati, n alguo loco někam,
někde: tormenta in muris d. Cs; co
hortes ad ripam d.Cs poděl břehu; (socit)
tectos (prolept.)per herbam disponunt
enses V tu a tam schovají, ukryjí meče;
ministeria principatus in eguites Ro
manos dispomt T císařské úřady obsadí
jezdci; disposito per mensas miliens
sestertio T dav do oběhu; rozdileti: tam
guam disponeret imperii curas T; 3)
metaf. pořádati, uváděti v pořádek,
rovnati, urovnávati,upravovati: Homeri
libros confusos antea d. C; (Nymphae)
gramina disponunt O rovnají; Aaec ubi
disposuit O (o Hermovi) jakmile si to
upravil (t. svůj výstroj); d. diem I roz
vrhnouti si; =spec. A) ve vojen.: pořádati,
řaditi: aciem d. Cu; b) o slohu: uspořá
dati, rozvrhnouti, učiniti disposici: dď.
orationem, res C řeč, látku; hanc tra
goediam disposui T rozvrhl jsem si.

397 dis-puto.

Part. perf. pase. iSpositus, a, um (tóž j.
adj.) 1) rozložený, rozestavený
(zejm. ve vojen.): obr. uť stnt disposita
insignia Č aby byly tu a tam zasazeny
skvosty; per dispositos, guos ad som
num habebat Ču od rozestavených noč
nich hlidačů; (uť) in suis ordinibus dis
positi dispersos adorirentur Čs stojice
sami v pevných řadách; sagittarii nostra
pro rtpa dispositi Ť v předu na našem
břehu; 2) uspořádaný, srovnaný, upra
vený: male dispositi capilli O; sic ubi
dispositam (prolept.) (deus) congertiem
secuit O; agmina per sexum dispostta
T zástupysrovnanépodle. ..; věr d. lin.
jasně myslící; upravený, připravený,
přichystaný: disposttos ad id ipsum
molares provolvunt T; (Masinissa) con
stihla ita disposita habebat L.

dispositéě adv. [dispositus) spořádaně,
v pořádku, upraveně; spec.o slohu: ď. ac
cusare Č (konati žalobní řeč se správnou
disposicí) zachovávati v žalobě přesnou
O8novu.

dispositio, onis f. [dispono) upravení,
uspořádání; spec. o slohu: rozvrh, o8NnOoVva,
disposice: ď. est rerum inventarum
in ordinem distributio C; dispositionis
diligentia ČCdůkladný rozvrh látky.

dispositus, s, m. (dispono|) — dis
positio; eu) dispositiči provisugue civi
ltum rerum peritus T zkušený v poli
tických zařízeních a opatřeních.

disputatio, onis, f. |disputo) (vědecké)
zkoumání, badání, vyšetřování; spec. po
jednávání (záležejicív uváděnídůvodůpro
různámínění),výklad, rozbor, rozprava, ho
vor, řeč, disputace: aliud videtur
oratio esse, aliud d. Č řeč (souvislá, na
studovaná — disputace (volný rozhovor);
d. alcis rei © něčem; in uťramyaue
partem disputationem habere Čs hájiti
různých (opačných, sporných) mínění; uť
res disputatione non egeat C nepotře
buje výkladu; servato ordine disputatio
onis T ponechávaje (postup) formu roz
pravy (t. J. uváděje i řeči zástupců opačných mí
nění).

disputátor, čis, m. [disputo]: d. sub
tilis C mistr v přesném disputování.

dis-puto, re, dvi. aťum pův.vypo
čitati, (počítáním) řešiti; v účtecharovnati
se sněkým: wbi disputatast ratio cum
argentario Pl; odt. (úvahou) řešiti něco;



disguiro

rozvažovati, zkoumati, badati, vyše
třovati: spec.ď. de algua ve pojedná
vati oněčem vědecky, důvody uváděnými pro různá
minění, vykládati, rozbírati, probírati (vě
deckouotázku),rozprávěti,hovořiti, pro
mlouvati, mluviti,disputovati: ďts
putandi ratio et lčoguendidtalecticorum
(est),oratorum autemdicendt et orandiČ
obor disputování a (jeho prostředku)rozmlou
vání (volného) náleží dialektikům, řeční
kům pak (umělé) mluvení a řečnění; d.
cum alguo Č (společně) s někým n. před
někým; plura tn eam sententiam d. Č
mluviti obšírněji v tom smyslu; zn ultram
gue partem d. C Cs důvody pro obě
mínění (pro věc t proti ni) přednášeti, há
jiti obojího mínění, věc 8 obou stran,
stanovisek rozbírati; d. in contrarias pav
tes C, in contrartum T hájiti různých
(opačných, sporných) mínění, probírati věc
8 různých stran, stavěti 8e ve věcina různá
stanoviska; tn nullam partem d. C ne
mluviti ani pro věc, ani proti ní, nemíti
ve věci určitého 2'anoviska: cum multa
sint tn philosophia a philosophis et gra
via et utilia disputata C filosofovépro
brali mnoho vážných a prospěšných otů
zek z filosofie; gutbus ex rebus breviter
disputatis tintellegi potest C z tohoto
stručného výkladu.

disguiro, ere, —+— [dis, guaeroj
probírati, vyšetřovati, zkoumati; s nepř.
ot. HH

disauisitio, ones, f. (disguiro) vyše
třování (soudní n. vůb. úřední): aba. (colle
gam) ad disgutsititonem trahebat T; in
disguisttionem veniť s nepř. ot. L o tom
nastalo vyšetřování, o tom vznikly po
chybnosti; s gen. obj. facinoris d. C;
8 gen. subj. postulata provinciarum ad
disguistttonem patrum mittere Ť posl
lati senátu k vyšetření.

dis-rumpo viz dirumpo.
dis-saepio, re, saepsi, saeptum (ohra

dou) oddělovati, odlučovati: obr. ď. tenut
muro C, limitibus certis O.

dis-savior, ar? viz dis-suávior.
dis-semino, are, dvi, Gťumjen metať.

rozsévati ; rozplemeňovati, rozšiřovati: la
tius optnione disseminatum est hoc ma
lum; hendiad,spargere ac d. (res gestas)
in memoriam sempiternam Č zasévati
činy, by z nich vzklíčila věčná pamět;
dissemtnato dispevsogue sermoni C.
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dissénsie, čnts,f. [dissentio| nesou
hlas, různost smýšlení, neshoda, ne
srovnalost, spor, odchylka ad n. cum al
Gu0 s někým, de re v něčem: fuit inter
perttisstmos homines summa de iure
d. C mezi nejlepšími odborníky byla
svrchovaná různost mínění o právnické
otázce; hendiad.lanta sunť in vavtetate
ac dissenstone C jeví tak velikou roz
manitost mínění; ret publicae d. C růz
nost politického přesvědčení; utiltum cum
honestis d. spor; odpor: unčus dissen
stone consensionis globus disiectus est
N; = epee. různice, spor, rozbroj, roz
tržka, nesvornost: d. civilis CS Hirt
občanský spor, rozkol mezi občany ; d.
vulgi T v lidu; ď. ordinum TŤ mezi
stavy.

dissensus, čs, m. [dissentio) — dis
sensto: clamor dissensu vario se tollit
ad auras V křik ze zmatené různice
(každá strana navrhovala něco jiného).

dissentaneus. a, um [dissentio]) ne
souhlasný, odporující.

dis-senti0, čre, sénsi, sčnsum nesou
hlasiti; 1) a) býti odchylného smýšlení,
neshodovati se, nesnášeti se. nesrov
návati se, nebýti za jedno, rozchůzeti se,
ab n. cum alguo s někým, de rvev něčem:
odlí vnter se dissentitunt nesouhlasí ve
spolek, mají mínění navzájem různá; ve
reor, ne tmprudens dissentiam T abych
nevědomky nesoudil jinak (sc. než ty);
scrtptores tn eo dissentiunt I; — spec.
svářiti se, býti nesvorný; b) odporovati,
býti proti někomu:neguguam dissentiente
Cornelio L. přes marný odpor Korneliův;
d. condicionibus FH mluviti proti pod
mínkám; 2) metaf. odporovati, lišiti se,
neshodovati se, různiti se, odchy
lovati se: a scriptura sententia dissen
tit C; a se, sibi d. ČC býti v rozporu
sám 8 sebou; nec fallebat Antipatrum
dissentire ab animis gratulantium vul
tus Ču že výraz tváří neodpovídá smý
šlení.

disserenáscit, avit [inchoat.k dis-se
reno) rozjasňuje se, vy-: cum dissere
nasset L.1.dis-sero,ere,sěvě,sttťum| vozsé
vati; = metaf. taleae disserebantur Cs
byly zasazovány.

2. dis-sero, ere, serut, sertum 102
bírati; metaf.rozbirati řečí,vykládati,



disserto

pojednávati,přednášeti; promlouvati,
roz-, vozprávěti, mluviti, hovořiti, de re
o něčem,cum algu0 s někým: ad ea Sulla
pro se breviter, de pace multis disserutt
S v odpovědi S. za svou osobu promluvil
krátce, o míru obšírně; princeps contra
dissermť T' promluvil proti tomu; Dru
su8sapta (ace. vnitř.) disseruit T vhodně;d.aladT:bonalibertatisd.| insti
tuta matorum d. 9 (při přerušenívazby);
super re d. T o něčem; s ace. c. inf,
8 nepř.ot.: postea gutd fecerit d. S o jeho
pozdějších činech; = spee. vykládati o ně
čem podle pravidel logiky (dialekticky),
věsti vědecký rozhovor: philosophia in
tres partes est tributa, in naturae 00
scuritatem, in disserendi subtilitatem,
in vitam atgue mores Č (t. j. fysika, dia
lektika, ethika); contemniť disserendt ele
gantiam Č dialektickou (logickou) přes
nosti; omnia disserendi rattone compre
hendere Č dialektickou methodou; pru
dentisstmi in disserendo Č ve vědeckém
výkladu.

disserto, arTe,4vt, dťum [verb.freguent.—
intens. od 2. dissero| promlouvati, vyklá
dati algď n. de re o něčem

dissicio viz disicio.
dissideó, čre, sédi, (sessum) [dis se

deo) jinde n. jinak seděti; metaf. 1) býti
vzdálen; odchylovati se: sceptris (terra)
nostris dissidet V není pod našim žez
lem; čtoga disstdet tmpar If toga na
křivo odstává (t. j. není dobře upravena);
2) neshodovatise, nesnášeti so, žíti
v neshodě, svářiti se, ad (cum) algo
s někým: a senatu d. C rozejiti se se 8.;
cum ts capitali odio a Fompeio disst
deret C na smrt byl rozhněván s P.;
abs. disstdens N odpůrce; (vespolek) se
nesnášeti, býti nesvorný: s dat. Afedus
infestus stibi luctuosts disstdet armis H
nepřátelský Med v rozbroji zdvíhá proti
sobě vražedné zbraně; disstďere hostem
in Arminium ac Segestem T jest roz
dvojen mezi Arminia a 8.; = spec. miles
dissidet T' bouříse; 3) neshodovati
se (miněním), nesouhlasiti, různiti se, li
šiti se, nesrovnávati se, odporovati:
gut a Platone dissident ČC; d. de ve
v něčem; a se d. C sám sobě "odpor ovati,
býti sim s sebou v rozporu, nebýti dů
sledný; sententiae inter se dissiďent C
s dat. disstdens plebi věrtus FI nesouhla

399 disstimulátió

sící s lidem; hendiad.dissiďet et vaviat
sententia Ó různo se rozcházeji mínění.

dissignator, oris, m. [dis-stgno srov.
destgno význ. pořádati) pořadatel; spec.
pořadatel pohřbů JH (viz decoro 1)).

ilissilio, zre, stluč, — [dis, salio| rťizno
skákati; meta.rozskočitise, puknouti,
prasknouti: disstlttť omne solum O (ve
drem) ; aera disstltunt ultro V kovové
nádoby samy praskají (mrazem); roz
litnouti se: laminadisstilit O;mucro
tetu disstiluit V; haec loca dissilutsse
ferunt V tato místa (t. Italie a Sicilie)
prý se (od sebe) roztrhla; capuť dissiltiť
nentia JI hlava se rozskočí (prudkou bo
lestt); gratia fratrum gemtnorumdtssi
luit H bratrská láska dvojčat se roz
padla.

dis-similis, e, (sap.dissimilltmus) ne
podobný, rozdilný, odlišný, nestejný,
různý, jinaký, Jiný: ď. alcis (ob. přiosobách
a jde-li o rozdil podstatný), ď. alci (ob. při vě
cech a jde-li o rozdil částečný) ; zes disstmtiles
inter se C navzájem nepodobné; dď.suť O
sám sobě nepodoben; constlia non dis
stmilia ac st guts efficiat L právě ta
kové, jako kdyby aetate haud dis
stmili tn dominum erat T nelišil se vě
kem od pána; dď.flos Ó rozličný, pestrý;
me nulla dies tam fortibus ausis dissi
milem arguerit V nedokáže o mně, že
(snad) jsem neschopen tak odvážného pod
niku.

dissimiliter [dissimilis) nepodobně,
nestejně.

dissimilitudo, inis, f [disstmilis)ne
podobnost, rozdilnost,odlišnost,nestej
nost, různost: en uno homine tantam
esse disstmilitudinem N. nesrovnalost,
protivy; (a re) dissimilitudinem habere Č
lišiti se; spec.prtmum est fugienda dis
stmilitudo Č nesprávné přirovnáni.

dissimulanter, adv.[disstmulo]skrytě,
potajmu, potají, nepozorovaně; litot. non
d. ČCnepokrytě, veřejně.

dissimulantia, ae, f. [dissimulo]=
disstmulatio ; in hac tronta disstmu
lantiague C (henaiad.)přetvařování, ironie.

dissimulátio, onis, f [dissťtmulo)za
stírání, zakrývání, s-, tajení, zatajování,
zamlčování; absol. přetváření, přetvářka:
ex omni vita stmulatio disstmulatiogue
tollenda est C předstirání i zastfrání;
tra et d. (se. irae) T; veste servili im



dissšimulator

disstmulationem sui compositus I pře
strojen za otroka, aby nebyl poznán;
nevšímání, nedbání, ignorování:
summa (neutr. pl.) dissitmulatione trans
mittere Ť nejdůležitějších věcí si nevší
mati; tpsa disstmulationefamae famam
auxit I; =apec. přetvařování, ironie:
urbana d. est, cum alia dicuntur, ac
sentias C.

dissimulator, ovis, m. [dissimulo]
zatajovač, ukrývač: (antmus) cutus rei
lubet simulator (v. t.) disstmulatorgue
S; d. opis propriae F důsledně zapiraje
svou moc; verit non d. amoris Ó neta
jící se 8 láskou.

dis-simulo, are, dvi, datum vl. dělati
nepodobným; zastírati, zakrývati, 8-,
tajiti, zatajovati, zamlčovati,neznati
8e k něčemu (srov. sinulo; rozdíl těchto dvou
sloves vyjádřen veršem guae non suní, si
mulo, guae sunt, ea dissimulantur) 1)
trans.d.nefas V, metum H; nilil simula
bit aut dissitmuladit C předstirati nebo
zastirati; litteras d. Čs zatajiti pravý
obsah listu; disstmulant deos Ó nedaji
se poznati jako bohové; disstmulat cultu
natum Ó ukryje syna v přestrojení;
capillos dissitmulant plumae O peří za
kryje vlasy (pří proměně v labuť); mec se
disstmulat (deus) O nemění své podoby;
sace. o. inf. sentire sese disstmulavrunt L
stavěli se, jako by toho nepozorovali;
dissimulas nec me vis nosse videri O
zapíráš mě a nechceš se ke mně znáti;
nevšímati 81, nedbati,ignorovati:
Acila sine absolutione, sine supplicto
disstmulata I; coartati aliorum consu
latus, dissitmulatus Marci Alacri T bylo
naň (úmyslně) zapomenuto, byl ignorován;
2) intrans.přetvařovati se: guidďdissi
mulo? V nač bych se přemáhala; dis
stimulant et speculantur V nedají se
poznati a...; male salsus ridens disst
mulare (inf.histor.)IT smál se, jakoby nic.

dissipábilis, e, adj. [dissipo]) vl.
sypký;rozptylitelný.

dissipatio, onis, f. [dissipo] roztrou
šení, rozdělení; rozptýlení: ď. cčvčum
C; —metaf.a) plýtvání, rozplýtvání: ď. pe
ouniae publicae C; b) rozpadnutí,
zničení, zmar, zkáza; C) (řečnickáfigura)
rozdělení (t. pojmu).

dissipo, are, avi, atum [dis, sipo
s staršího840, srov.čes,sypati| rozsypá
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vati; 1) roztrousiti; rozházeti,ro z
metati, in locum n. in ČocCOněkde, někam:
fratris memdra d. Č; ossa, pulveres d.
FH;si (animus) anima est, fortasse dis
stpabitur C rozplyne se; (tumulum)
dissipat radiis (Sol) Ó roztrhne, učiní
trhlinu; per ossa dissipat venenum O
rozstřikne, vstřikne; (ignis) totis se dis
sipavit castris L rozšířil se; rozháněti,
rozptylovati (zejm.téžve vojen.):cane8
O; dissipari Čs rozprchnouti se; in
fugam dissipati sunt L byli rozprášeni;
(obr.)disstpat Fuhius curas H; 2) metaf.
a) rozšiřovati, roznésti, roztrousiti:
famam CČ; rumoribus improbissimis
dissipatis G b) (o majetku)rozhazo
vati, rozplýtvati, promrhati,prohý
řiti: eloguentiď rem publicam dissipa
verunt G (Grakchové) přivedli obec na
mizinu (1. svými agrárními zákony) ; opes
avitas d. T; ©)rozmetati, ničiti: (ignis)
cuncta disturbat ac dissipat ČC; dissti
patae res discordia forent L obec by
se byla rozpadla nesvorností. = Part. perf.
pass. dissipatus, a, um též j. adj. roz
troušený, rozházený, rozmetaný: na
vigium dissipatum Crozsypaný; (aguam)
dissipatam rivis L rozvedenou;d. bellum
L roztroušená (t. j. na různých m. vedeni);
(čus civile) dijjusum et dissipatum C
rozptýlené a. roztroušené; rozehnaný,
rozptýlený: in millecurias dispersam
et dissitpatam esse rem publicam L roz
tříštěná a rozptýlená; ď. fuga L; (obr.
dlevojen.)disstpatas anim partes rursum
in suum locum cogere C (hněvem) roze
hnané duševní sily shromažďovati; v řeč
nictví:rozptýlený, nesouvislý, rozdro
bený: Čurio d. fuit C; = homo fractus
et prope dissipatus ČCpohromou stižený a
téměř zničený.

dissociabilis, e, [dissocio| 1) pass.ne
spojitelný,neslučitelný; 2) akt.rozlu
čující rozdělující: deusabscidit Oceano
(abl. lustr.) dtssociadbili terras H oddělil
země propastí oceánu.

dissociatio, čnis, f. [dissocio] rozlou
čení, odloučení: ď. spiritus corporisgu8
T.

dis-soeio, dre, dvi, tum pův. roz
věsti druhy, rozkmotřiti, znepřáteliti (ve
spolek); odt. vůb. rozlučovati, rozdě
lovati, rozdvojovati, rozštěpiti: (morum)
dissimilitudo dissoctat amicitias Ú roz
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Inčuje, rozvádí; čardarorum copias d. T;
odlučovati, oddělovati: čtronem a ve
terano d. I; causam suam d. odlučo
vati se (vl. svou věc), odstupovati od ně
koho;= básn.montes dissociantur valle H.

dissolubilis, e, adj. [dissolvo| rozlu
čitelný, dělitelný; non d nerozlučný.

dissolute, adv. [děssolutus] 1) nepo
jitě, bez spojení (t. v řečnictví)
dovrdérac, asyndeticky: d.dicereC;
2) nevázaně, lehkomyslně,. leliko
vážně,

dissoliitio, onis, f. [dissolvo) roz
puštění, rozvázání, rozloučení 1) d.
navigii I rozpadnutí lodi; 2) metar.a)
nespojitost; t. t. v řečnictví — Gaťv
detTov, asyndeton C; b) zrušení, por,
zkáza, konec, seslabení: legum, tuďicio
rum d. ČC; d. tmperii T zničení; dis
solutčonemnaturae perhorrescunt C děsí
se (vl. rozrušení své bytosti) konce (=
smrti); remissto anim? ac d. C povolnost
a slabost; = spce.vyvrácení: criminum
d. C.

dissolutus, a, um [vl. part. pevť.pass.od
dissolvo| v. rozpoutaný, rozvolněný; 1)
d. navigium Č rozeschlá, chatrná; 2)
metaf.A) nespojený, nesouvislý, rozptý
ený; subst.neutr.dissolutum, Zt.t. v řeč
nietvi= daťvÓetTov,asyndeton C; b) (ne
napiatý), nedbalý, bezstarostný, lik
navý, netečný: cupto me non dissolutum
viderť C: c) nevázaný, lehkomyslný,
lehkovážný ; bezuzdný, rozpustilý: nepos
d. C; dissoluta luxu mens T mysl bez
uzdná v rozmařilosti.

dis-solvo, ere, solvž,
pouštěti, rozpoutávati, rozplětati, roz
vazovati, rozdělávati, rozlučovati,
rozvolňovati: 1) vl.pontem d. N zbořiti,
stvhnouti (op. pontem iungere); disso
Čutis memůris (abl.abs.) tnsistere negut
dat T majic údy vymknuté; versum dď.
H vozebratij; 2) metať,rozpoutávati (pouto,
svazek n. závazek, smi. př'enes.); a) collegia
dissoluta (sunt) T. byly rozpuštěny ;
amicitiam. d. ČCzrušit; = $pCe,u) (spornou
otizku)rozřešiti,rozluštiti; 5) (openězích)
zaplatiti: melittduspecuntampro his
vebus dissolvit Cs; «es alienum est dis
solutum (Cdluh byl zaplacen; poenam
d. C; nomen d. C vyrovnati položku;
med.děssolvé C vyrovnati se; D) odt. zb3
vovati platnosti, rušiti, mařiti, kaziti:

soliitum roz
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končiti; seslabovati: severitatem d. C
povoliti v přísnosti; ucla Caesaris d. (;
(mortem) cuncta mortalium mala dissol
vere S smrt končí všechny strasti; ple
rosoguesenectus dissolvit S většinou při
vádí stáří konec (života); d. rem pu
blicam L rozbíti, rozvrátiti stát; dtssotve
frijus H zažeň zimu (vl. rozvaž pouta,
jimiž nás svírá zima); — spee. význ. — dt
luere, vyvrátiti: crtminatio tota disso
luta est C; obiecta d. T' Part. perf. pass.
dissoliitus v. t.

dis-sonus, a, um různollasý, ne
souzvučný, nesouhlasný, disharmonický,
nesouladný: cantus dissoní L disso
nae voces I (zmatená) směsice hlasů; dis
sono clamore caedem Othonis poscentium
I zmateným křikem; — metaf. nesou
hlasný, neshodný,odlišný, rozdílný,
různý: gentes dissonde sermone mori
busgue L různicí se řečí i mravy; nidul
dissonum ab Romana re erat L nebylo
v ničem rozdílu proti Římanům.

diS-SOTS, čis, adj. (srov. con-sors) kdo
nemá (stejného) dilu z něčeho, kdo se
neděli o něco3;pass. COnení společné: mea
sepositast et ab omni milite d. gloria
O není (mně) společná s žádným vojínem.

dis-snádeo, čre, suds?, suďsum zra
Zovati někomu něco, odraditi někomu n.
někoho od něčeho, srůžeti někoho od n. 8 ně
čeho, haněti, rozmlouvati někomuněco,
algď. n. de re: básn. pudor est gui
suadeat illine, hine dissuadet amor
O tam radí stud, zde opačně radí
láska ; č—spec. mluviti proti něčemu
v polit. sm., zejm. v t. zv. contiones,
ných obyč. před komitiemi: abs. ČC; d. pacen
L; d. donativum et congiartum T:
certatum suadenda dissuadendague lege
inter... L nastal zápas řečí pro zákon
a proti zákonu; guin de dello aut pace
sudderet dissnadevetve? T proč nero
kuje (nedebatuje) o válce a miru.

dissnasio, čnis, f. [dissnadeo] zra
zování, srážení od. něčeho, rozmlouvání
něčeho; = spec. řeč proti něčemu: in dis
suastone rogationis etus Ú.

dissuasor, ovis, m. [dissuadeo] spec.
řečník proti něčemu,odpůrce, protivník.dis-suavior,črizulibati,— zlíbati:
oculos u C.

dissulto, Gre, vi, atum [verb.inteus.—
freau. od děsstlto) rozskakovati se: vukati,

kona
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trhati se, praskati: dissultant ripae V;
básn.nec fulmine tanti dissultaní cre
pitus (v. t.) V (nepraskají) nerachoti.

dis-su0, ere, suž, sůťum párati: obr.
amicitias d. C (slovaKatonova; vizdiscindo);
rozpouštěti, povolovati: sinum d. Ó roz
haliti.

dissupo vlz dissipo.
distantia, ae, f. [disto) odlehlost,

vzdálenost (věcí vespolek); = metaf. r0Z
dilnost, různost: čanta est inter e08s
morum studiorumgue d. C.

dis-tendo, ere, tendi, tentum (zt. děs
ténsum)roztahovati: 1) napínati,
natahovati, rozšiřovati: acies distenditur
Cs roztahuje se, rozvolňuje 8e (s tím se
1 seslabuje);== meton.naplňovati (zcela):
(apes) distendunt nectare cellas V; denso
d. pingui (sc. ducem pecoris) V žírnou
krmiti píci; stc distendant ubera vaceae
V nechť se nalévají kravám výmena;
= metaf.consules distenderant curas ho
minum L napiali, zvýšili starosti; 2)
rozpínati, rozpřahati; roztahovati (na
různámísta);rozdělovati, rozptylovati:
distendens bracchia O; —spec.d. hostium
copias L rozděliti nepřátelské síly, za
městnati na různých místech; uť disten
derent ab apertiore loco hostes L aby
rozptýlili od přístupnějšího m.; distendit
ea ves Samnitium animos L přivedla
v napětí, do rozpaků, rozpáčila. Part. perf.
pass. distentus, a, um j. adj. viz násl.

1. distentus, a, um [vl part. perf.pase,
od distendo) roztažený, natažený L; (11%
tyos) novem iugeribus distentus erat O
byl roztažen na devět honů; distentum
uber VHO nalité výmě; distentius uber
H plnější.

2 distentus, a, um [vl. part. perf. pass.
od distineo| (v. držený), zaměstnaný,
zabavený, zaneprázdněný: čantis negotiis
d. C; Neronem circa summa scelera
distentum T zaměstnaného zločiny (t. jich
vyšetřováním);distentisstmus de re C

dis-termino, dre, dvi, dťum (mezí n.
hranicí) rozdělovati, oddělovati,od
lučovati, rozlučovati: flumen, guod
Dahas Ariosgue disterminat T.

distinctě, adv. ([distinctus) pestře,
ozdobně, vytříbeně; určitě, přesně;
zřetelně, jasně: distinctius dicere C.
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distinctio, onis, f. [distinyuo] 1) zpe
stření, vyzdobení, vytříbení; 2)
metaf. (X) akt. rozeznávání, rozlišo
vání; B) pass. rozdil; rozmanitost, růz
nost: nulla distinctione erigere T sta
věti beze všeho (rozeznávání směru, výšky
atd.) řádu. vavietas sonorum, inter
valla d. C různost tónů, rozdílná (jejich)
výška i barva; d. poenavrum ex delicto
(se. est) T' (rozdílná) výše trestů se řídí
proviněnim; = spec.rozčlenění (period.) C.

1. distinctus, čs, m. distinctů pen
narum T pestrým zbarvením peří.

2. distinctus, a, um [vl. part. perf.
pasa.oddistinguo) 1) zpestřený, pestrý,
vyzdobený, ozdobený, okrášlený, vy
šperkovaný: pocula, guae gemmis erant
distincta ČCvykládány; innumeris dis
tinctas floribus herbas Ó zpestřené;
(certamina) brevibus distincta sigillis C
zápasy vyznačené na malých obrázcích;
litora conlucent distincta tectis et ur
bibus C poseté; i metaf. oratio distincta
C řečvytříbená; narratio distincta per
sonis Č zpestřené, oživené; 2) mcetať.a)
rozlišený,rozčleněný;odlišný, různý,
rozdílný; rozmanitý, rozličný: distincta
genera delictovrum Ú různé; in utrogue
genere et creber et d. Cato C hojný a
rozmanitý; Romana acies distinctior L
pestřejší (t z různých oddilů); nigram
medio frontem (ace.vztah.) distinctus ad
allo O (pes Harpalos) lišící se černým
čelem od bílého (jeho) středu = význačný
bilou skvrnou na černém čele; b) určitý,
přesný; =—spec. v řečn. zřetelný, jasný:
utrogue distinctior Cicero T.

distineo, čre, tinui, tentum [dis, te
neo) různo držeti 1) od sebe držeti;
rozpinati,oddělovati: tigna distine
bantur Čs byly rozpínány; = básn.: duo
freta distinet Istimus O; dum distinet
hostemagger V odděluje, zdržuje; Notus
(čuvenem)spatio longius annuo distinet
a domo F zdržuje od domova déle než
rok ; == spec. (ve vojen.) na různých místech
držeti, zabavovati, nedopouštěti spo
jeni; rozváděti, rozptylovati: manum ho
stium d. Cs, copias d. Čs na různých mí
stech zabavovati; oppidaní multifariam
distinevi coepti L poněvadž se musili od té
chvíle děliti na mnoho míst; 2) metaf.a)
rozdělovati, rozdvojovati, rozpáčiti:
animos d. L; duae senatum distinebant



distinguo

sententiae L; Galbam duae sententiae
disttnebant T Galba byl na rozpacích
mezi dvěma návrhy; (hendiad.)disťineor
et divellor dolore Č (bolestí jsem rván
ve dvé) — jsem v bolestném rozporu;
b) dle vojen. na různých m. zabavovati;
vůb.zabavovati, zaměstnávati, zane
prázdniti; zdržovati, vázati: anctpili
bello distineri IL býti zaměstnán dvojí
válkou (na různých m.); Parthit Hyrcano
bello distinebantur T'; (zeusma)Britan
nicum militem hoste et mari disťinert
IT nepřítelem zdržováno a mořem od
děleno; Aessalina, guominus strueret
crtmina, novo amore distinebatur T
byla novou láskou příliš zaměstnána, aby
strojila; zdržovati, protahovati, přexá
žeti něčemu: věctoriam Čs; pacem L.
Part. perť. pass. distentus, a, UM Jj. adj.
v. 6 2).

distingu0, ere, stingi, stinctum [dis
a stinguo význ. bodati, srov. stilus, sti
mulus, Gtiče, GriixTÓG(— pestrý), čes.
steh| pův. rozlišovati něcobody 1) (pestře)
vyšívati; váb.pestřiti, pestře barviti;
pestře zdobiti, krášliti: ltvidos dt
stinguet autumnus rvacemospurpureo
colore F zpestří nachovou barvou; scutalectisstmís| coloribus| distinguuntT
pestře zdobí; == 1 metaf. orationem dt
stinguere C řeč vyzdobiti, vytřibiti;
varietatibus opus L rozličnými odboč
kami prokládati dílo — dodávati dilu
rozmanitosti; = pronikati, prostupo
vati něčim: (hederae) distinguunt vela
corymůbis O břečťan proplétá plachty
okoliky; planitiem distinguunt rivi Ču
rovinou protékají; 2) metaf.a) rozlišovati,
rozrůzniti, rozčleňovati, čiuiti rozdíl
algd vněčem;rozeznávati algd a ve
básn. i re: onus tnclusum (= zemi) nu
mero distinxit eodem Ó rozdělil na týž
počet dílů; vero ď. falsum F; movtem
odlitvione apud posteros vel gloviů dis
tingua T (jediný) rozdil v smrti činí za
pomenuti u potomků nebo sláva; non
distincto (abl. abs.) stra an altena manu
T aniž bylo rozpoznáno, rozhodnuto,
zdali... ; b) (rozeznáváním)určovati,
stanoviti; vyznačovati, vyznamená
vati; klásti důraz na něco: d. locum C;
verba ambigua distinximus Ú přesnějsmeurčili;| děsťincto| sacerdotiorum
ture Ť vymeziv rozdíly v právu kněž
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Stev. = Part. perf. pass. distinetus, a,
um j. adj. v. t. 2.

di-sto, re, —, — různo státi: tnter ge
d.; a re d. (bísn. 1 pouhý abl. odl.); přenes.
1) býti vzdálen, býti daleko, býti
daleký, odlehlý A) mistem: sol ex aeguo
met distabat utrágue O stejně bylo
vzdáleno od obou konců (své) dráhy (t.
od východu 1 západu); foro nimtum d. Ca
vinas FH; spatio distante (abl. abs.) O
v dáli; part. praes. «istans vzdálený,
daleký, odlehlý: pulvis ex distantibus
locis ortus L na různých místech (stra
nách); taculo guamvis distantia (subst.)

figere O; na ot. jak daleko? buď abl. n. ace.:
tecta urbis modico distantia intervallo
L domy jen málo od sebe vzdálené; se
pulera distantia locis L. místem vzdá
lené — v jisté vzdálenosti od sebe; nec
longo distant cursu (se. Gnosia regna)
V cesta k nim není daleká ; rčpae loco
distantes Obřehy daleko od sebe vzdálené;
b) časem:grantum distet ad Inacho Codrus
II jak dlouhá doba dělí Kodra od Inacha;
haud multum distanti tempore T v krát
kém čase; 2) metaf.rozcházeti se, lišiti
se, různiti se, neshodovati se; distans
odlišný,různý,rozdílný ; protivný,opač
ný, sporný: gutď tam dtistans guam a
severitate comatas C; sordidus (se. vi
ctus) a tenut victu distabit (fut. význ.
imperat.) FŤ špinavost budiž lišena od pro
stého života; carmina exactis (se.carmi
nibus) minimum distantia H básně,jež
nemají daleko k dokonalosti; guantum
haec Niobe distabat ad illa O; (abs.)
ultima distant Ó kraje se (od sebe)
liši (L barvou); (s dat.) scurrae distabit
amicus JH; distať a rozlučovaciot. JÍ jest
(veliký) rozdil,

dis-torgueo, ére, torst, torťum různo
kroutiti, točiti: distorguens oculos IH
kroutě očima (t. na znamení). Part. perf,
pass. distortus j. adj. v. t.

distortio, onts,f. [distorgneo) zkrou
ceni,zkřivení, zrůdnost: d. memůrorum Č.

distortus, a, um [vl part. perf. pass. od
distorgueo) zkroucený, zatočený, kři
vý; — spce. Špatně urostlý, zkřivený;
zmrzačelý, zrůdný: distorta crura H
křivé nohy; — metaf, přepiatý, nepřiro
zený, „šroubovaný“: nec ullum (genus
enuntiandi) distovtius guam hoc €.
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distracti0, omis, f. [distraho] roz
trhování, rozdělování; odtrhování, od
dělování: distractione hiomnanorumant
morum (gen. obj.) ČCoddělováním lid
ských duší (t z duše světové); — metaf.roztržka,rozkol,rozpor| nullaest
societas nobis cum tyrannis, et poťius
summa d. est C.

dis-traho, ere. traxi, tractum 1 1) růz
no tálnouti, roztahovati, rozvlékati:
actem d. Čs roztálnouti šik; roztrhá
vati, rváti, sápati: maleriam d. Cs
rozmetati trámoví; sagorum compages
d. T corpus passtm distrvahendumdalis
L dáš tělo, aby bylo na (dva) kusy roz
trženo: (IHippolytus) turbatis distractus
egus V usmýkán; 2) odtahovati, odtr
hávati: ad alguo memůra d. Č; non
distvacti sunt N neodtrhli se (od sebe),
nepustili se (o bojovnících); «= t. t. d. voces
C nespojovati samohlásek (splývavým vy
slovováním), připouštěti hiat; II metat.
1) tohati v různé strany: roznášeti,
rozhlašovati: hkaud fallebat Tiberium,
gua ipse fama distraheretur T jaké
pověsti se o něm roztrušují; 2) rozdě
lovati, rozlučovati,rozptylovati: 1xduo
genera distvahi Cděliti se ve dva druhy;
tndustriam in plura studia d. C tři
štiti píli v příliš mnoho studii; dď.ho
stem T; rozkouskovati: (agros) d. T
rozprodati; 3) trhati, činiti roztržku, r0z
váděti, rozdvojovati: algm aĎ algo d.
C odvraceti, odváděti; děstraht cum algo
C znepřáteliti se, žiti v roztržce, v ne
shodě; victas pavtes modeste 'distraxe
rat T přemoženou stranu mírným způ
sobem (bez násilí) rozdrobil; st matri
monium velut in pavtes domum Cae
savum distraxisset Ť' jestliže sňatek roz
trhne takřka na dvě strany císařskou
rodinu; = spec.anďmt tn contrarias sen
tentias distrahuntuv Č rozcházejí se v 0
pačná mínění; Tibertum anceps cura d.
(s otázkou disjunktivní) Tiberiova mysl byla
rozdvojena,má-li.. či...3 4) (trhá
nim) rušiti, mařiti, končiti: a) socteta
tem civitatis d. C; vem publicam d T
podvraceti, bořiti; rem d. Čs zmařiti;
B) d. controverstas Ú spory rovnati.

dis-tribuo, ere, tribuz, tridiitum 102
dělovati; 1)a) rozdileti,rozdávati,
podělovati někoho něčím, přidělovati alci
algd (jako dar a p.): (pecimias) exercitui
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distribuit Cs; pecus viritim dd. Cs;
guadragena milia nummum (n stngulos
tudices distributa Č rozdělené mezi -3
in totum corpus (cibus) distributlur Č
potrava jest rozváděna: b) (jako povin
nost a p.) rozdělovati, rozvrhovati, při
kazovati, ukládati: frumentum civ
tatibus d. Čj (loca) in gutdus stationes
vigiltasgue esse placuerat, d. L: 2) vůb.
rozdělovati, děliti, tříditi, rozčleňovati,
rozvrhovati: dn tres partes d. C
(o dělení logickém) me ita distributsse
initio causam: in crimen eť in auda
ctam C rozdělil jsem celou věc (co se týče
žnlobců) na (formální) žalobu a na smělosí
(žalobců) t.j. můj úkol jest, žalobu vy
vrátiti a smělost žalobců dokázati a
stíihati; = latius dd. erercitum Čs šíře
rozložiti, rozestaviti, roztáhnouti; (prnegn.
8 udánímcile) magnum numerum (milt
tum) in legiones d. Č vřaditi; (gladia
tores) circum familias custodiae causa
distribuit Čs rozdělí po rodinách pro
dohled.

distribute, adv. [dtstriduo] podle řád
ného rozvrhu, 8 náležitým rozdělením,
uspořádaně.

distributio, onis, f. [distribuo) roz
dělování; 1) udělení: sensuumď. (č,
3) rozdělení, roztřídění,rozvrh: d.
parttum ČCrozdělení na části; centurií
arum d. L na centurie.

districtus vizdi-stringo.
di-stringo, ere, strinai, strictum,(v ru

kop. a vydáních klassiků býva zaměňováno 8 dr

strtngo, v. t.) part. perf. pass. districtus,
C, Um ijako adj. e komp.roztahovati,
rozpinati: (alti) radits rotarum distrvicti
pendent V visi rozpiati v paprsky kol; =
metaf.A)napinati, zvětšovati: vates varia
Unterpretatione curam distrinxcrant Ču
zvýšili obavu; b) napinati (bolestně),trá
piti: omni sollicitudine distvictus H
staresti svírán; destrictus mihi videris
esse U že jsi v napětí (nerozhodném),na
rozpacích; ©)zaměstnávati, zabavo
vati: districtus ve n. a re Č zaměstnaný
něčim; dudicto d. C; numaguam me a
causis et tudiciis districtiorem futsse
C; ancipiti contentione districti C zá
pasem (dvojín) na dvou stranách zaměst
náni; čantis bellis districtus N; spec.
ve vojen.: držeti, zdržovati: ď. copias
regias L.



disturbatio

disturbatio, ones, f. [edisturdo]raz
boření: Corinthi d. C.

dis-turho, re, vi, tum (prudce)
rozháněti: contionem gladiis d. C;
tudictum d. C; metaf.rozmetávati, roz
bořiti, bonrati: domum ď. Č; opera d.
Čs zničiti stavbu ; odt. vůb. ničiti, ma
řiti. kaziti, rozrušiti, působiti rozvrat:
disturbat vitae societatem (čgnis)
cuncta distuvrbat ac disstpat C.

ditesco, ere, —, —[inchoat. k dis =
dives| bohatnouti JH

dithyrambicus, a, um [dithyramdus
(v. t.), OddvoauBrxóc] dithyrambický.

dithyrambus, z, m. (drbioaufBoc] di
thyramb, u Řeků zpěv na počest boha
Dionysa, spojený g hudbou a tancem,
druh lyriky sborové; nebyl poután sklad
bou strofickou a měl veliké bchalství
rhythmů, proto Čicentior et divittor d. C:
audices dithyrambi A.

ditior, ditissimus viz dives.
dito, dre, dvi, datum[starolat. dtvito od

dives] obohacovati: praemiis belli d.
socios L; reflex,ditaré L 1obohatiti sc;
ditasse (inf, perf. zde ——řec. inf. aor.) Pae
lignas anus JH obohatiti — štědře ob
darovati stařeny (za jejich kouzelnickérady);
(munera) maris Arabas ditantis H (t
perlami a. purpurovými měkkýši) ; servmonem
potrčum dď. HHobohatiti mateřský jazyk
(t. novými slovy).

1. diu, adv. [vl locat. od dies) ve duc,
jen ve spojenis noctu: dtu noctugne ST

ve „dne (i) v noci; noctu dtugue S T.
z. diu, adv. [zkdů, srov.dů--dum kompar.

diutius, sup.diútissimě) dlouho, dlou
hý čas: nimis n. nimtum d., satis d.;
nemo parum d. vixit, gut C nikdo
nežil příliš krátký čas; mínus dtu ČC
kratší čas; guam diu etiam furor tste
tuus nos eludet C jak dlouho ještě;
i pouhédie: ještě dlouho: guam vt
tutem d. retinuit, cum ceteras exueret
T; již dlouho, (již) dávno: arma d.
desueta V zbraň, již dávno odvykl; pe
cuntam probant veterem et diu notam
TŤ'; sm. obšírně: non minus d. accusare
oratores guam Aper laudaverat ; —komp.
děle; absol. příliš dlouho, dosti dlouho.

diurnus, a, um (1. dtu) denni, ve
dne; 1) (opak k nocturnus): noctuvnus

diurnus C; často diurnus noc
furnusrue denní i noční, praed. ve dne
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(i) v noci sm. — ustavičný ; negue diuvno
negue noctuvno itčnere intermisso Cs
ani ve dne ani v noci nepřerušije po
chodu; haudď incertius dťurno (se. proe
bio) proeltum fuit L než ve dne; vosexemplariaÚGraecanocturna| versate
manu, versate diwuna I řecké vzory
mějte v ruce vc dne v noci; venum din
nam FI pití denní, časné (t. ještě za bi
lého dne, srov. potare de dte); 2) (sm
jednodenní): dď. cidus L, d. víctus T
potrava na den; merces dinvna IŤ den
ní mzda; 3) (sm. každodenní): dčusna
uvbis actrt (v. 1. %)) T denni zprávy z mě
sta, den sk, noviny (vycházelyv Římě od
doby Cucsarovy se zprávami úředními i soukro

mýmizadozoruvlády);děurna actorum seri P
turd (non) reperto T nemohu nalézti
v novinách: nentr.pl.i subst.: dtuna Do
pulí Romani per provincias leguntur
T římské noviny (odt. france.journal).

dius, a, um [z *divios, srov. dťoc, deus,
dtes| nebeský, božský; viz dťvus, význ.
rovné;me dtus fidius vizfidius.

diutinus, a, um, adj. [2) diuj dlouho
trvající, dlouhý: dtutina servitus Č;
trvalý: diutina laetatio Čs. trvalá
radost.

diuturnitás, dťis,f. [diuturnus]dlou
hé trvání, délka: ď. pacis C; diu
turnitate (se. imperii) in superbtam mu
tans (intrans.)£; trvalost, trvanlivost:
malus est custos diuturnitatis metus C
strážce trvalosti, dlouhého trvání (t.
vlády);:dlouhý čas: aetas diuturní
tate exstinguilur ( člověk. znenihla
hasne.

diúturnus, a, um [2) děu) dlouho
trvající, dlouhý: d. usus C: gno diutuvnius| ServěregnumessetLaby
panování déle trvalo; io osebách: dlouho
věký: consumat (sc. uXor) amnos, sed
dtčuturna, suos O však dlouho .žijíc ;
trvalý, trvanlivý: ut guam magrime
permaneant diuturna corpořa Ú aby
mrtvoly co nejdéle vydržely 11. bez po
rušení; ; (puďor et veverentia) haud diu
turna vincla T ne (příliš) trvalá; tnetta
conatus secunda negue dtuturna T po
čátkv příznivé, ale ne trvalé.

di-varico, dre, dví, čtum Ivarico (od
vdrus) rozkročovati se] roztahovati, roz
pinati: tn eď (se. statua) Sopatrum di
varicart tubet C.



di-vello

di-vello, ere, velli (báen.4vulst), vul
sum (staršívolsum) 1) rozervati, ro
zedrati, roztrhati, rozškubati, roz
sápati: ď. agnam FH;(maenades) di
vulsere boves (ace.) O: ď. nodos V; ef
figies Pisonis divellebantur T; (básn.)
divulsu vemis unda O tříštěná vesly
vlna; = netať.ďistineor (v. t. 2) a)) eť di
vellor dolore C; malis divolsus gueri
moniis amor FHzlými stesky rozervaná
láska; d. somnos If zaháněti spánek;
rozlučovati, rozdělovati: 2) ode
rvati, odtrhnouti algm n. algd ad algo,
a Te, básn. i pouhý abl.: 7+amum d. trunco
O; = metať.divelli refex. odtrhnouti se:
amplexu divelli V vyrvati se z objetí;
divellimur inde V; nec Damalis novo
divelletuv adultero H neodtrhne se od
nového milence; odlučovati, oddělo
ati: amicittam a voluptate non posse

divelli C.
di-vendo, ere, věndidi, věnditum roz

prodávati: cum divenditů praedů gua
draginta lalenta argenti refecisset L
když stržil za rozprodanou kořist...;
bona alcis d. Ť

di-verberó, are, avi, Gtum rozšlehů
vati; = metaf.a obr. rozrážeti, prorážeti:
hasta diverberat umůras V; fluctus d,
Cu; ferro d. umdras V protinati; sa
gilta diverdberat auras V. šip šlelne
vzduchem.

diverbium, čř,2. [verbum] rozmluva,
dialog; jen spec. t. t. v dramat. básnictví řím.
j. opakt. zv. cančicum (v. t.), část dramatu
prostě přednášenů, mluvená, nezpivaná.
Podlojiného čtenía výkl. deverbium = na
oaxaTaÁ0yVM.

diversé. (starolat. divorse), adv. [ďi
versus) na různé strany, 8 různýchstran,
na různých místech, porůznu, různo
(distecti) paulo divorsius conciderant S
trochu. více porůznu; — metať. různě,
protivně, opačně, rozdílně.

diversitas, tis, f. [dtversus] růz
nost, nestejnost,rozdíl: d. aurium I
různost, změna vkusu; mira inter exer
citum tmperatoremgue ď. (se. erať) T;
opak, protiva, rozpor: míra diverst
tate (abl abs.) naturae I' což ukazuje
podivný spor V povaze.

di-versus. (starolat.divorsus), a, um
(vl part. perf. pass. od di-verto v různé
strany (se) obracím) [ mistem u. směrem
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různý, rozdílný,odchylný, protivný,
opačný 1) (o několika os n. věcech) V růz
né strany, s různých stran (obrácený,
jdoucí), na různých místech n. stra
nách; a) diverst discesserunt N různo
se rozešli; divorst regem guaerere 9;
duobus in locis maxime diversis Č na
místech zcela protilchlých; m diversum
tter egui concitati L (ob. diťersi n. in
diversum) na opačnéstrany; terrae, guas
duo diversa maria amplectuntur L jež
obkličuji dvě mořes různýchstran; lsara
Iihodanusgue amnes diversis ex Alpt
bus decurrentes L z různých částí Alp
(t. I. z A. Grajských, Rh, z Peninských);
illae diversa per litora difTugiunt V
rozprchnou se různo (různými směry) po
břehu; (obr.) commotus metu atgue ludi
dine d. agitadatur S byl rozrušen a
strachem i chtičem v různé strany zmi
tin; bb) místem (vespolek) oddělený,
odloučený, rozptýlený: (hendiad)dt
versi dissipatigue Čs na všecky strany
rozptýlení; age ďdiversas Vrozežeňje; ster
numt se diversae in litore phocae V po
různu, tu a tam; ďiverso miscentur moenta
luctu V na různých stranách město bědo
váním se plní; ď. čocis (abl. vztah.) Ó roz
dilný místy — na různých místech (lo
plebs habitat diversa locis O na jiných
místech, jinde); (Ceres) diversum locis
alta pererrat tter Ó různými směry ve
výši (t. na voze) bloudí; —ve vojen. di
versae legiones aliae alia in parte Čs
různo postavené; diversam aciem in
duas partes constituit Čs sešikuje vojsko
ve dva různě směry (+.j. s dvojí frontou);
diversum proelium Hívt bitva na něko
lika stranách; ©) — metať. vůb. oddělený,
praedzvlášť, jednotlivě: legatos altum
ab alio divorsas aggreditur S obrátí se
na každého vyslance zvlášť; omnes tam
antea divorsi audistis S; legationes,
guas diversas ordo plebs (asynd.)aď se
natum miserant T' odděleně, zvlášť; di
versi tnterrogantur T; non 86 diversas
spes, sed solam incolumitatem Neronis
spectare T (nemají) zvláštních, postran
nich (— egoistických) nadějí; 2) (o os.
n. věci proti jiné) V různou stranu,
s různé strany (obrácený, jdoucí); na
jiném místě, na jiné, druhé straně: ď. ad
alaa Te, básn. a pozd alci; a.) iter diver
sum Ús opačný směr, cesta opačného



di-verto

směru, opačným směrem; guo d. abis V
kam spěješ v opačnou stranu; (Phae
thontem) diverso orbe excipit Eridanus
O vopačné končině světa (t. na západě,
kdežto vlast Faethontova byla vých. země
Aithiopia), tn diversa parte terrarum
T na druhém konci světa; = subst. ex
diverso caeli V s druhé strany oblohy;
diversa petere O spěti opačným, protiv
ným směrem; b) místem oddělený, vzdá
lený, daleký, odlehlý: tn diverstsstmam
partem Galňiae Htvt; diversa exilta guae
rere V jinou vlast v dáli hledati; nata
procul aberat diversa Ó daleko byla
vzdálená; volucres diversis e terris peti
verat T z dalekých, cizích zěmí; subst.
bellum scilicet (esse), aut divevso terva
rum distineri T anebo že mu velká
vzdálenost brání (přijiti); IT metaf.různý,
protivný, opačný, nestejný, rozdílný
(0 rozdílu podstatném, srov. vartus) 1) (ve
spolek) eT tlltus variis et diversis dis
putationibus C; diversa sibi ambo con
stlia captunt Čs odporující 8i, navzájem
různé, rozdílné; tngentum ad res divevstsstmas| habileL.člověkzpůsobilý
k věcem zcela protivným; ďtversae
vocant animum in contraria curae V;
2) (proti jiné 08. m. věci) longe «diversa
vattone L; est hutc diversum vitto vi
tium prope matus H (= contrartum);
poena placet diversa O opačný trest (t
trest potopou proti zamýšlenému zapá
leni); tela diversovum operum Ó šipy
opačnýchúčinků;forma est diversa priori
U (jen) podoba jest rozdilná proti dří
vější; subst. dtversum T opak, odpor;
—spec.nepřátelský: Armeniam dt
versis praestdiis vacuam fieri expostu
labat 1: diversa (opaksua) sciscitari T
vyzvěděti poměry, stav nepřátel; subst
ex diver'so (neutr.) od nepřátel, u nepřátel,
z nepřátelského tábora.

di-verto vi. různo (se) obracím; part
perf. pass. diversus, v. t.j v rukop. a vy
dáních klassiků bývá zaměňováno S děvertů,
v L

(lives, čťis, (n. dis, (ili8, v. t., klasa. ob.
jen komp. a superl.), abl. sg. divite, Gen. pl.
divitum [příbuznés deus, dtes jako č. bůh
a bohatý] bohatý 1) absol. 41)(o osobách):
d. Tullus (Ffostiltus) (jeho bohatství
bylo pověstné); subst. dives m. boháč;
b) (o věcech): děťes Mycenae F (Hom,
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noAúyovaos Mvxůvy); ditissima regna
L; humus d. O úrodná, výnosná půda;
d. ager V; d. ramus V drahocenná
větev; Aeacum virtus divitibus conse
crat insulis (v. t.) JH blaženým ostto
vům; flendi copia d. O bohatá zásoba
slz; opulenta ac ditia stipendia L vo
jenská služba výnosná a bohatá (= obo
hacující); 2) básn. a pozd. 8 gen. obj. n.
s abl. vztah.: OSychacus, ditisstmus agri
(gen. obj.) Phoenicum (gen. part.) V; d.
opum bohatý statky n. pouze bohatý;
divite me (abl. abs.) artium JH kdybych
byl bohat uměleckými díly: d. opis
natura suae IH bohatá svou hojnosti
— sama dosti bohatá; nulla umauam
res publica bonis exemplis ditiovfuit L.

di-vex0, are, dvi, tum vl. (prudce)
otřásati; roztřásti, rozmetati: (básn.) neu
tu religutas meas sieris per terram
foede divexarier (inf. praes. pass.) Pacw
vius u Č.; = metaf. poškozovati, ni
čiti: d. agros civium C; sužovati, t rá
piti: per tot annos re publica dt
vexata (C,

Diviciácus, č, m. (vl.jm. muž.)Cs 1) ná
čelník Aeduův, bratr Dumnorigův, přítel
Římanův; 2) náčelník Suessionův.

Divico, čnis, m. Čs. (vlast. jm. muž.)
náčelník a vůdce Helvetiův proti Cae
sarovi.

divido, ere, visí (synkopovanédtvěsse
FH= divisisse) vísum [příbuznés viďduus,
vidua) I 1) rozlučovati, oddělovati,
odlučovati, algd ab alaa ve: Ga
vrumna dividit Gallos ab Aguitanis Cs;
básn. 8 abl. odl. čoťodivist orle Dritanni
V (t mořem); abs. (parentem) patria
Ardea longe dividit W jejž rodná A.
dálkou dělí; dividor Ó jsem odloučen,
odtržen; disceďite a contactu ac divi
dite turbidos (se. a vobis) T; segregari
u marito, dividere defensionem (sc.suam
a defensione maritt) coepit (Plancina)
T; (básn.) ciťharáa carmina d. H vl ky
tarou (— hrou na kytaru) odlučovati
písně (t.j. jejich jednotlivé části vespo
lek) = zpívati pišně 8 průvodem kytary;
2) metar.odlišovati, rozlišovati, dělati
rozdil: (natura) dividit bona diversis (abl.
odl.) JZ rozlišuje dobré (— prospěšné) od
opačného; dignitatem ordinum d. T;
II rozdělovati, děliti 1) a) (oněko
lika 08. D. věcech): eguitatum in omnes



dividuus

partes d. Cs na všechny strany rozeslati;
d. copias htematum N rozdělovati, roz
vehova ti čety k přezimovaní, do zimních
taborů; divists per itinera, gut per
contaventur T (— dispositis); — metaf.
rozdělovati, tříditi, rozvrhnouti,
uspořádati: sic belli vattonem esse
divisam Čs: tempora curarum remissio
numgue divisa (erant) T hodiny kupracím...byly.(přesně)| rozvrženy;
(o slohu) rem d. Crozvrhnouti látku, uči
niti disposici (— dďisponere); b) (o jednom
celku£ d. algďd in partes; Iuppiter ex
aeguv dividit annum Ó na rovné dily
rozděli; = spee. trhati, rozrážeti, tříš
titi: dtvidimus muros V prolomime
zdi; algd medium dď. VII (v půli) roz
poltiti, roztitis (Diespiter) igni nubila
dividens I; básní. (gemma) dividit
aurum V drahokam jest zasazen ve
středu zlata; — metaf. divisa senten
tia est C minění senátu bylo rozděleno
(t. j. nebylo celé přijato pro intercessi
proti jeho druhé části): (v logice) děliti
(rozsah pojmu): primum divisit inele
ganter ČÚ nepřesně, nelogicky; praegn.
rozdvojovati, rozštěpovati:divisum
(esse) senatum, divisum populum Čs;
divisa et discovs aula erat TŤ; bůsu.
aninam nunc huc nunc divědit illuc V
hned sem, hned onam v rozdvojené mysli
se kloní (srov. u Homera Weucive Oailčo
nEVOG zaTů VVHŮV OLYVGAOLU);odt. con
cent d. H rušiti soulad; 2) rozdi
leti rozdávati, rozdělovati, podělovati,
algd alci (neklass. čpter algos, k naznačení
podilnosti22 algos): al eodem rege pri
vatis aedificanda divisa sunt loca L
mista k stavbě (— stavební) byla roz
dělena mezi... básn. děvisae arlortbus
(dat.) puťriae V vl. vlasti jsou rozděleny
mezi stromy — každý strom má svou
vlast (zemi); medium luci atgue umůdris
divědit orbem Vkruhdenní na polovici děli
mezi světlo a tmu (orovnodennosti);tngrata
ventis d. fomenta IH rozhoditi do větru.

dividuus, a, um [divido) 1) děli
telný, rozlučitelný: animal et disso
lubile et dividuum ČC; 2) rozdělený:
dividuo findetur munere úuadva I z voz
děleného daru; devidua coma Ó roz
puštěné vlasy; dividua agna O rozdě
lená (t. ve dvě ramena); oddelený: di
viduč amne egui O,
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divinatio, čmis,f. [divino] 1) božské
vnuknuti; spec.věštění: schopnost věš
titi, věští duch — řce.Ď uavTizh; d. jest
t. t. pro poznávání věci, jichž lidský
rozum přímo poznati nemůže, které tudiž
bylo přičitino božskému zjevení; ď. se
děla buď bezprostředně ve snách a v posvátném

zanicení, nebo z vnějších úkazů, jako jsou všeliká
znamení(omen, prodigium), losování,vnitř
nosti zvířat, let ptáků a p.; G. měla ve stit
ním i soukromém životě Římanů veliký
význam; nihil divinatione opus (est) ČC
sm, = „není třeba vševědoucnosti“ (srov.
divino 1)); 2) metar.tušení, předtucha,
dohad, předvídání: ď. animi praesa
gentis Ču; — spec. t. t. v soudnictví: T0Z
hodování mezi hlásicími se žalobci, kdo
mů žalovati (zvané tak proto, že soudcové ho
nezakládajh na právních důkazech, nýbrž jen na
dohadu, kdo bude k úkolu žalobce nejvhodnější);
odt. název Ciceronovy řeči proti Caceciliovi,

divině, adv. [děvinus] 1) božsky,
řízením božím; 82) věštecky, věštím
duchem: pauciora divine praesensa Ú;
3) slavně, znamenitě, vynikajícím způ
sobem, výtečně, výborně, skvostně: d.
Plato escam malorum appellat volup
tatem.

divinitás, aťis, f. [divinus] 1) bož
skost, božství, božská podstata, přiro
zenošt: guod alterum (se. optime nosse)
divinitatis (gen. poss.) miht. citiuselam
videtir ÚČ zdá se mi něčím přímo bož
ským; děvinitas (se. Iomuli) credita L
božství (zbožnění', v něž sec věřilo; 2)
metaf.výlečnost, dokonalost: de perfecti
oratoris divinitate guadam logui C
o jikémsi ideálu dokonalého řečníka.

divinitus, adv. [divinus] 1) božsky,
božským řízením, od boha, 8 pomocí
boží:forte guadamd. L (vizfors); 2) bož
ským vnuknutím; spec.věštecky, pro
rocky, věštím duchem; 3) slavně, zname
nitě, vynikajícím způsobem, výtečně,
výborně, skvěle: čn hominibus de me d.
meritis C.

divino, dre, dvi, tum [divinus]
1) míti božské vnuknutí; spec. věstiti,
prorokovati: auspicia et veligua dtvi
nandi genera C; non possum d. Č(va vy
býbavéodpovědi;sm.= „nejsem vševědouci“);
2) metaf. tušiti, hádati, dohadovati se,
nředvídati, věstiti; d.alad, hopř.ot. n. ace.
c. inf: Aoc erat, animo guod divinunte
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timebam Ó v tušicí mysli, v předtuše
své mysli; vt si de egitu divinavet N
jako by tušil (nešťastný) konec.

divinus, a, um, [srov.deus, divus)
1) božský, boží, nebeský, svatý: čura
dicina atgue humana ČT; in terram,
locum divinae naturae contvarium (C
res divinae n. subst. neutr. dtvinum L
posvátné obřady, bohoslužba, obět; dí
vina scelera I. proti bohům; divenade
humanaegue spei plení L sm. = všech
naději; pars divinae mentis V, dt
vinae particula aurae IŤ čůst božské
duše (t.j. duše světové, jež dle minění
některých filosofů proniká a oživuje vše
chen svět, bůh stoiků); sm. zbožněný:
(Poppaea; divinae infantis parens T it.
divae Clawdiae); 2) bohem nadšený, na
plněný, roznicený: furor (v t.) d. Č. =
EvWovatacuóc; mens divinior II větši
nadšení; = spec.věštecký, věští: divina
urna JH; 3 gen.obj. čmůrium divina avis
JI pták věsticí deště; subst.divinus věš
tec, „mnž boži“:; (ve šp. sm.) asststo di
vinís JI (věštci, kteří na ulicích lidem za
peníze hádali): 3) metaf. bohu podobný,
božský,nadpřirozený,nadlidský,slavný,
znamenitý,vynikající výtečný, výborný,skvostný,geniální,ideální— ([latonem
Panaetius) omnibus locis divínum ap
pellat C; d. homo in dicendo Č božský,
geniální řečník;o dtvina senatus admur
muratio Č; dietní gloria vuris V slavné
Jméno v božském rolnictví,

davisio, oxěs, f. [dirido) rozdělování;
1) dělení: ď. (Numidiae) S; metať.a)
(v logice) rozdělování (rozsahu pojmu); b)
rozdělování, třídění; (oslohu)rozvrh, uspo
řádání, osnova (— dispositio): guadri
pertita fwnit d. tua C; 2) rozdělení,
rozdilení, rozdávání: veterem inter Her
culís posteros divistonem Peloponnesi T;
d. agrovum T

divisor, Orts, m. [děvido| rozdělovatel:
spec. A) rozdělovatel pozemků: guantum
religuerat d. Antončus Ú při svémroz
děloviání; hh) rozdělovatel peněz, věnova
ných od kandidáta před volbami k podplácení vo

ličů, náhoučí: doce, guo ditvisore cor
rupta sit (tribus) C.

divisus, čis, m. [divido) rozdělování;
jen dat. se.: Dona. divisuí fuere I byly
dány na rozdělenou — byly rozděleny.

Divitiacus viz Diviciácus,
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divitine, avum, f. [dives] poklady,
skvosty: ovbis terrarum d. N poklady
celého světa; (Troia) pro divitiis tumi
los ostendit avorum O; demitte divitias
O nádherné roucho; dťvittae peregrinae
IT nádhera; abstr. bohatství: mitte
certamina divittarum JHnech honby za
bohatstvím; i metať.ď. atgue ornamenta
etus tnegentí © bohatost.

DDivocdrun, 6, 0. vl. jm. města, ny.
Mety.

di-volgo viz di-vulgo.
divorse, divorsus viz diverse, di

versus,
divortium (n.divertinm), ti, n [dis a

vorto (— verto)] obrácení (se) v. různě
strany, rozchod; —spoec.A) divortia agnu
vem, fluminum ČL (vi rozbihání) pře
děl, rozhraní vod, roztoky; ale (anmes)
mano aguarum divortio itev, guod
cepere, percuvrunt Ču — v dalším toku
daleko od sebe se rozbíhají: ď. dlinerum
L rozcestí, křižovatka; oděctunt egtites
sese ad dtivortia nota V odchylné =
vedlejší, postranní cesty: odt. vůb. roz
hraní: artissimo inter HuvopamAstam
gne divortio (1M m.) T kde jest rozhraní
nejužší; 3) rozlnka manželství, rozvod:
d. Muciae C. s Mucii; cu. + míma fecit
d C rozešel se s herečkou.

di-vulgo, re, Toi, atum (meziidem)
rozšiřovati, uveřejnovati:J/drum d. C
= spee. (řečí) roznésti, rozhlásiti, raz
trousiti: seria ď. C; consiltum d. Cs;
guod ubí řurpi fama divulgatum (est)
T když se roznesla pověst o té haneb
nosti. Past. perf. pass. divulgatus, a, um
i. j. ndj. se superl rozšířený; obecně pří
stupný magistratus divulgatisstmus Č
nejnižší; (šp. sm.) aď omučum libidines d.
C vydaný (na pospas).

divus, a, um [z deřvos, z něhož i deus) a
význ. revné dius, a, um. pův. nebeský,
jasný; božský: diva creatriz V(— Ve
nus): in dio profundo v božské hlubině
(= v moři; srov. u Homera élG GAGaOicv);
= spec. mezi bohy přijatý, božský, zbož
něný (epitheton C Julia Caesara a řím
ských císařů 1 členů cís. rodu, kteří
bvli po smrti prohlášení za bohy; srov.
„svatý“): d. Iulius: Poppaeam divam
non credere Tnevěřiti v božství Pop
pacino; subst dAdrgustus Caesar, Divi
genus V potomek Zbožněncho (t. C Julia
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Caesara); subst.divus, etm. (gen. pl. častodi
vům n. divěm: bůh, nebešťan; diva, aef.
bohyně, nebešťanka: nec tibi diva parens
V; divum, Zn. nebe, jen ve epojenísub divo
pod širým nebem ; odt. sud d. rapere HH
vynésti (násilně) na světlo (t.j. před ne
zasvěcené); = metaf. bohům podobný,
božský; slavný, výtečný: dia Camilla
V; sententia dia Catonis H výrok slav
ného K.

do, dáre, dedi, datum (arch.konj. praes.
dučm, duiť, duint; deděvunt AH;dede
ritis (mt ex.) O (srov. Vido (koř. d0-)
a dáti) dáti, dávati I ď. alci algd 1) a)
hliam nuptum (v. t.) d. alci; poenam
(v. t.) d. alci pův. pokutu dávati, platiti
—= trest trpěti, býti trestán od někoho;
promissa non ď. Ó slibených věcí ne
dati, slibu nesplniti; Apollo ezcitharam da
bat V dával (sm. nabízel); s dat. (abl?) doplň.
dare muneri, dono dáti darem, za dar;
subst.datum, 7, n. «) dar; 5) ratio accep
tovum et datorum ČCpoměr příjmů a vy
dání; podávati: sacra data pocula
dextráa O; da, puer, auguvis Murenae
IČ (s vynecháním předm,, t. číši) sem (— dej)
jednu na zdravi augura M.; pater dex
tram dat tuvent V; (zeugma)fidem (v. t)
dextrasgue d. LO; praegn. manus d. po
dávati ruce (ke spoutání; o přemoženém),
odt.vzdáti se, poddati se: effhicaci
do manus sctentiae H; viď deďdit virtas
utilitate manus Ó vzdala se překonána
prospěchem (t. vidouc, že bude lépe ne
odporovati); )bĎ) spec. ©) dávati v obět,
obětovati: tura d. O; p) epulum,
epulas n. cenam dď. Č dávati, strojiti
hostinu; gladďiatores d. Č dávati hry
gladiatorské; ď. fabulam (se.populo) hru
uvésti na jeviště, vystoupiti s (divadel
nim) kusem (o básníku, kdežto o hercích f.
agere); is carmina scaenae dabat T
skládal divadelní kusy; %) dávati po
poslu, posílati: dď.litteras ad algm

ČC psáti někomu; opřetula pridie IdusNovemdres data (© dopis ze dne .;
2) metaf. A) (s označením směru) dáti něco
někam, položiti, postaviti a p.: retro
dabat aura capillos O bral vlasy; memet
super (adv.) tpsa dedissem V na to byla
bych se sama vrhla (t. do ohně); d.
alam in fugam Čs obrátiti na útěk;
bracchta cervici dabat I ovijel pažemi
šili; spec. d. vela cartnae (dat.) Ó dáti
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plachty lodi — napnouti plachty (alevela
d. ventis O plachty svěřiti větrům; pe
lago da vela patenti V pusť se na širé
moře; vela secunda d. O dopřáti pří
znivé plavby); vela ď. vyplouti; h) dáti,
věnovati; poskytovati; udělovati,
propůjčovati: lacrimas d. alci O opla
kávati někoho;honorem ď. vzdávati, pro
kazovati; operam dď. (s uť, ne n. dat. ge
rund.) vynaložiti pěči, vynasnažiti se, při
činiti Se o něco; vesťro tmperatort ope
»am date Čs prokazujte, konejte službu,
guď fortuna rem duret L kam štěstí
(příznivé) rozhodnuti dů — které straně
štěstí bude přáti; amori d. ludum H
(lásce věnovati hru — milostně laško
vati; = d. algd alcťt n alct ret učiniti
něco k vůli někomu, pTO někoho n. něco, k li
bosti, vděk; zavděčiti se někomaněčim;C)
dovolovati, povolovati,udělovati:po
testatem d. Cdáti dovolení; ventam (v. t.)
d.; in Capitolio eis senatus datus est
L slyšení v senátě bylo dáno, povoleno;
bísn. frena n. lora d. eguo O popouštěti,
povolovati;popřávati, dopřávati:fam
ma tibi ferrumaue dabunt tter O dopřeji
ti cesty — propusti tě; «=neos. datur
VO jest dopřáno, dovoleno, lze; s dvojím
dat. da (mihi) tusto sanctogue videri F;
všimati si, šetřiti něčeho:d. famae SHT
dbáti pověsti, dáti na řeč lidí; tantum
odiis dabat O povolovala; — připou
šŠtěti něco někomu, přisvědčovati někomu
v něčem:čn geometria, prima si dederis,
danda sunt omnia C; d) dávati za úkol,
ukládati, vykázati, odevzdávati, svě
řovati: munus d. L: d. partes H; d.
negotium i abs. d. T uložiti někomuněco;
media acies Ubiis data T' střed šiku
byl vykázán; řabios hostes (praed.)Veten
tibus date L Fabie postavte jako ne
přátele proti V.; rem in casum d. T
dáti, ponechati náhodě; s gerundivemdoplň.
consulibus senatus rem publicam de
fenrtendam dedit C; (pomaria) dederat
servanda draconi Ó dal hlídati ; ==sm.ne
chati: dederat comam diffundere (v.t. 2)
a)); e) stanoviti, určovati: diem d. CN;
detur nobis locus, hora, custodes H; leges
d. Č zákony dávati (poddaným, přemoženým
u P. $ ve svobodném státě VÁferve); tura d. O
práva, zákony důvati ; (ale Čuis tura dabas
O udilel jsi rozsudky —=své poddanéjsi
rozsuzoval; hospitibus dare tura V do
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přávati práv); —spec.t. t. soud. tudicium n.
tudices d.o praetorovi,jenžpřljímaje žalobu
ustanovuje pro ni jednoho source o. soudní dvůr;
odt. datis iudicibus I sm.—=po přijetí
žaloby; čestes d. C vésti svědky ; f) vy
dávati, dávati: s dat. doplň.Žeto, exitto d.
algm O; terga d.(fugae) dáti se na útěk;
pessum (v. «), venum (v. t) d.; tn diseri
men d. IL; in praeceps (v. t) d.; alte
rum (ace. mase.) tnfactum corpus tn ce?
tamen dabat L — jeden se dával do boje
8 nedotčeným tělem; €) s dat. doplň. Čau
di, vitio, crimini d. algd alci vykládati
za chválu, vytýkati za chybu, klásti za
vinu; i) dave se (též med. darť) alci n.
alci reď dávati se, vydávati se, propůj
čovati se: se in conspectum (v. t. I 1))
nuutis dedit C; det miht se O jen ať se
vydá v mou moc = jen ať se dostane do
mé moci; oddávati se, věnovati se něčemu,
přikloniti se, přidružiti 86 k někomu: alci
sefors dať (s gen. gerund.) L šťastná náho
da se podává, štěstí někoho potkává (s inť.);
svěřovati se: uč Germanicus daret se le
gionidbus T. poddávati se: cum (naves)
se vento dedissent Čs (plouti po větru);
s ace. doplň. osvědčovati se, ukazovati
se: da mihi te placidum Ó; vyskyto
vati se; diti se: ut se čnitia dederint
C jak dopadnou; multa meltus se dedere
V zdařilo se lépe; dato die Ť v pli
hodný den; II s ace. vnitř.předm.:1) Prae
cepta d. Č; dicta, verdba d. LV slovapronášeti=promlouvati,mluviti;| básn.
iabs.ca Vrei: praegn.5p. Slu.ČETba d. alci
C NHO pouhá slova namluviti = pou
hými slovy odbývati, klamati, šůliti (ba
lamutiti) někoho;non tibi nunc, sed prtus
auctori sunt data verba tuo Ó nebyl
jsi teprve nyní ty oklamán; — ve vojen.
nomen d. hlásiti se k službě vojenské,
dáti se na vojnu, odt. vůb. hlásiti 8€ někam;
in Crustuminum momina d. L (t za
osadniky); (ludi) im guos passim no
mina data T k nimž docházely při
hlášky (k účinkování);2) působiti, činiti,
konati, dě lati, (o zvuku) vydávati: ma
lum d. C; locum d. O udělati misto;
saltum od. Ó učiniti skok, skočiti;
tusturandum d. N; amplexum dare
ala Ó objimati; sonum dď. O vydati;
ore dabat pleno carmina vera dei O
z úst se ji hrnuly věštby plným prou
dem; d.s uť n. ne (1 guod O) způsobiti,
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že...; guantumpatriae sanguinis le
dedit O jak veliké krveprolití způsobil
vlasti; ruinam ď. V ©) trans. způsobiti
siícení něčemu,vyvrátiti, podvrátiti: B)
Intrans, sřítiti se; čmpetum d. LT uči
niti útok; (natia dedit risus H vzbu
dila; s part. perf. pass. opisuje děj dokonaný:
hostes victos d. S poraziti, způsobiti po
rážku; nunc te mea dextera bello defen
sum dabit V uchrání tě.

doceo, čre, docui, doctum [z kořene
dek-, srov.disco, 010GG%03 *0t-00x-0%0]
1) učiti, vyučovati (absol. n. algm alad
někoho něčemu ; pass. bývá nahrazováno slovesem
discere): d. mercede C vyučovati za plat,
bráti za učení plat; pravitas docenttum
T učitelů, vychovatelů; Latine (se.ogut)
d. philosophtam Č učiti filosofiilatinsky;
(s abl. instr.) Socratem docuiť fidibus (se.
canere) C naučil Sokrata na lyru; (vě
cartum) docendum curveseguo armisgue
L hleď, aby se naučil jezditi na koni
a zacházeti se zbraní; docendus adhuc
amiculus JH jenž sám ještě potřebuje
poučení; pauca docendus eris O miůlo
budeš potřebovati poučení; = spec.fabu=
lam d. (— dodna diddoxemw) (0 básníku)
nacvičiti, nastudovati kus (6 horci); odt
vůb. vel gut praetextas vel gui docuere
togatas FHkteří skládali, psali.. .; po
učovati: (obr.) eventus hoc docet L;
uť res docuit T jak skutečnost ukázala;
2) metaf.a) vykládati, vysvětlovati,
dokazovati, ukazovati, líčiti: ne guaere do
cert V nechtěj slyšeti; vypravovati,
oznamovati,dávati zprávu, zpraviti
(alam de re, s ace. ©. inf., 8 nepř. ot.): (s ace.)
adventum Pompei docuerunt Cs pově
děli 0...j docert do re i alad ab alguo
dověděti se o něčem;guodď de lacu Albano
docuisseť I. co věstil; = spec. (t. t. soudní)
causam d. vyložiti, jak se věc mů; b)
dokazovati, dovoditi,odůvodniti.
perf. 1ass, doctus, a, um v. £

docilis, e [doceo]učelivý, chipavý,
vtipný, nadaný, (absol., ad algd, básn,
1 8 abl. a gen. k něčemu); básn. = doctus
vyučený: če dď. magistro Amphion H
od tebe vyučený; mocdorum JH znalá
zpěvu.

docilitas, aťis, f. [docilis] učeli
vost, chápavost.vtipnost, nadání.

doctě, adv. [doctus] učeně; uměle,
znalecky, dovedně, obratně: liťteris

Part.
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(řraecis doctissume eruditus S velmi
důkladně.

doctor, čris, m. [dďoceo]učitel (alcis
rei něčeho).

doctrina, ae, f.[doceo] učení; 1) vy
učováni, vzdělávání; škola: fateor me
guaesisse adiumenta doctrinae C hledal
Jsem podpory ve vzdělávání; = spee.tlico
retické vzděláni (zejm. filosofické): Pe
riclesprimus adhibwitdoctrinam:guae...
tum nulla erat dicendi (CPerikles prvni
přisel s theoretickým vzděláním; thcoric
řečnictví tehda ještě nebylo; esse sine
doctrina Ú býti Lez vědeckého vzdělání;
2) meton. A) (účinek učeni): vědění, vě
domost, učenost,vzdělanost: tnesse
stli elemcnta doctrinae ostendebat T
nkazoval, že mů dobré základy; |) (pro
středekučení) nauka, věda, obor: doctri
ae studia C vědecké práce; auctor
doctrinae erus (se. dřviní atgue humani
turis) L půvedce té nauky = učitel
toho.

doctus, a, um (vl. part. perf. pass. od
doceo| nančený. vyučený, vzdělaný,
(obyč. re v něčem ; též s ace. n. gen.) tlla
multo optuma vet publicae doctus sum,
hostemferire... S vycvičenjsem v oněch
znalostech pro stát daleko nejlepších;
doctiů prece JH naučenou (t. od básníka)
—=umělou modlitbou, básn.amnis doctus
tter meltus IL uvedená v lepší dráhu;
(s inf.) znalý, umějíci, kdo Se v něčem
vyzná, subst. znalec: č/le taculo distan
tta jigerc doctus erat, sed tenderedoctior| arcusO— uměllépe
uměl; schopný, ebratný, zručný: gut
ben“ placurit Fallada, d. erit Ó stane
se zručným; fandí (gen.obj.) doctisstma
Cymodacea V nejlepší řečnice; —spce.
znalý umění, umělecký: doctae sorvo
res O. (— Musy; doctarum praemia
frontium I; —absolučený, vzdělaný,
moudrý, důmyslný: docta Carmentis Ó
moudrá; virn. homo, plur.častosubst docti,
orum učenec, vzdělinec, mu dre, dilosof.

documentuni, 7 n. [doceo) prostře
dek paučování, naučení, poučená; 1)
příklad, vzor, ukázka: moneant vos
utrtusgue fortunae documenta I zku
šenosti, aeguitate deum erga bona ma
lagne documenta T při hoste jnosti bohů
k dobrým i špatným skutkům; = spec.
výstražnýpříklad,výstraha: čudaltis
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documenta dature morte Ó jenž dáš
výstrahu; documento (dat.ačink.)esse býti
výstrahou, k výstraze; satis magnis
documentis (abl ins ) temeritatem Fe
tilti coercitum T byla ztrestána výstraž
nými událostmi = ztrestání Petiliovy ne
rozvážnosti jest dosti velkou výstrahou;
2) doklad, důkaz, svědectví (alcis. rei
něčeho,o něčem); id fidei d. dederunt L
tím podali důkaz svě věrnosti; docu
mento dat. účink. esse býti důkazem; d.
dave (s nepě. ot. n. ace. c. inf.) podávali
důkaz.

Dodona, ae, f. [4eoóóvn] město
v Epeiru se slavnou, starou věštírnou
Diovou, v niž se věstilo zejména ze šelc
stění posvátných dubů a ze SsnŮt meton,
cum victum DD. negarct V když D. (t
jeji dubina) nedávala potravy; Dodonam
(— Dodonaeum oraculum) adortus est
N; = odt. aaj. Dodonaeus, a, um (4w
dovatoc) dodonský, z Dodony (fem. též
Dodonis, idis O dle řoe. AoxÓovic).

dodriáns, antis, m. [z dě-guadrans
„od toho čtvrtina“ — bez čtvrtiny] tři čtvr
tiny (celku,viz as 2)): heredem (eum) fecit
ex dodvante N učinil jej dědicem tří
čtvrtí svého jmění; — spee. *, jitra (—=
skoro 19 arům,: Bína in Latino (se. agro)
tugera, ita ut dodrante ex Privernati
complerent (t rozdělovatelé), data L.

dogma, atis, n. [dóyua] (filosofické)
učení, zásada, nauka Č.

Dolabella, ae, m. [vl. demin. od do
labra (v. t.) „motyčka“] přijmení v řím
ském rodě Korneliů; zvl. P Cornelius D.,
zeť Ciceronův, nestálý přívrženec Cae
sarův, zemřel v Syrii r. 43 př. Kr.

dolabra, ne, f. [1. dolo] (vl. sekyra)
nosatec, špičák, motyka (špičaták bou
rání), rumovka.dolenter,© adv.
8 bolesti.

doleo, čre, ut, dolitůrus cititi bo
lest, trpěti; 1) (o bolesti tělesné): algd
měhi dolet něco mě bolí; auriculae col
čecta sorde dolentes HH uši zalehlé na
shromážděnou špinou; 2) metaťf.(0 bolesti
duševní) býti vzrušen (4bsol., alad, re (abl.

[doleo] bolestně,

cansae), de re n. de algo, zř. ex n. propřer
něčím pro něcoj ace. c. inf., věta 8 aued);
a) rmoutiti se, býti zarmoucen,truch
Jeti; želeti, htovati; soužiti se; bolestně»
těžce něsti «) (absol.) guo consolante (v.



doliolum

t.1)) doleres O; signa dolentis O známky
bolesti; dolentem Phrygtus lapis (non)
delenit F neupokojíi (člověka) trpicího
—=nezmirní trudu; o numguam dolituri
V lidé otrlí (t. j. kteří neciti ani hanby
ani hněvu); (paegn.) tragicus dolet ser
mone pedestri I projevuje bolest; f)
adde, guis (= gutbus) humana silí do
leat natura negatis H čeho by se jen
s bolesti zřekla; pars dolere pro gloria
imperů © jedněm bylo líto slávy: do
lens (alet), dolendus bolestný (někomu, pro
někoho); W) býti rozčilen, mrzeti se, hně
vati se, býti nevrlý: (básn. i 8 inf.) věnci
dolentem iu Ilerculem I proti Herku
lovi rozjitřenému přemožením (t. j. obavou,
aby nepodlehl); sč guts (Iercule) deo (do
plák.) ďolrturus erit O bude-li se kdo
mrzeti pro jeho božství; licet cupias
dolen't me tibi dart O abych byl vy
dán na pospas tvému hněvu.

doliolum, %, 7. [demin. od doleum)
soudek, soudeček (viz condo WM1)).

dolium, č, m. [srov. dolare) sud,
bečka, káď (velká nádoba hliněná, do
níž byl vléván mest z vinných hroznů
vylisovaný k vykvašení; vykvašené víno
přeléváno pak do menších amfor; po
zději užívali Římané i dřevěných sudů,
jež poznali v Gallii).

1. dolo, dve, avi, atum [srvv. Oat
dálAe, déAroc)obráběti, zpracovatí;
zejm. otesávati, osekávati; obr. caput
lumbosgue fuste dolat FH klackem se
řeže, zvalchuje.

2. dolo, onis, m. [dóZov] 1) dýka,
končiř V; 2) menší p'achta na hlavním
stěžni lodním nad plachtami hlavními
(velu).

3. Dolo n. Dolon, onis, m. [dóŽov]který| šelGboraře
ckého před Trojou na zvědy, ale byl od Dio
Troj:mn, v noci. dv

meda a Odyssea jat a usmrcen.

Dolopes, pum, m.. Dolopové (starý
kmen sidlicí na obou stranách již. Pindu
v Messalii 1 v Epeiru. též na ostr.
Skyru); jejich zeměDolopia, ae, f.

dolor, óris, m. [doleo) bolest (absol.
n. alcis rei něčebo); 1) (o bolesti tělesné) d.
capitis bolení hlavy; 2) metaf. (o bolesti
duševní) vzrušení, pohnutí; a) bolest,
bol, trápení, zármutek, žalost, hoře,
litost; trud: dolori (dat. účink,) esse alci
rmoutiti někoho; ďolore affici, dolorem
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capere rmontiti se; 78 (gnť) d. — eťus
(cutus) ret d. zármutek z toho; (praegn.)
de Čaecina adfertur mistus gaudio d.
Ť jest pi'inesena zlá zpráva s příměskem
radosti; |) rozčileni, rozmrzelost, hněv,
zlost, rozhořčení, nevrlost (alcisrei nad
něčim, pro něco): (praesn.) praecipuum vn
dolore suum locum respondit T že vy
stoupí mezi prvními v spravedlivém hněvu
(t.j. k pomstě; = meton.příčina iněvu,
příkoří, urážka; ©) (v řečnictvi)cit,
pathos: guem naturalis guidam d. di
centem incendebat (.

dolose, adv. [dolosus) podvodně,
úskočně; lstivě, ošemetně; úkladně.

dolosus, a, um (dolus] podvodný,
úskočný, Istivý, ošemetný, klanný:
amict ferve tugum pariter dolosi H
přátelé, kteří zrádně se vyhýbají něsti
stejně jho (t. neštěstí).

dolus, t, m. [srov.0040] pův. (tajný)
úmysl, obmysl: právn. t t. ď. malus
zlý úmysl, úskok, podvod; vina; odt.
pouhéď. podvod, úskok; lest, klam;
ošemetnost: per dolum (zř. dolo (abl.
způa.))Istivě, podvodně; magna dolo fac
tum negat esse suo pars, guod... H
veliká část (lidí) řiká, že není jejich
vinou, že...; dolis tnstructus et erte
Pelasga V v ůskocích vycvičený a lsti;
(hendiad.)Daedalus dolos tecti anibages
gue resolvit V otevřel šalebné bludiště
paláce; Čelsus doli (gen.obj.) prudens T
věda, že jest to lest (válečná); úklad,
nástraha: dolumparare T.

domabilis, e [domo) zkrotitelný,
přemožitelný: Čantaber non an'e d. JI
dříve nezkrotný; naudli d. flammae (dat.
pův.) O žádným plamenem nezničitelný.

domesticus, a, um[domus]domácí,
1) domovní, domácký; (praed.) doma: dď.
otior H; 2) meton.a) rodinný, (praeu.)
v rodině, soukromý: domestica difficultas
C domácí (t majetkové) nesnáze; festa
domestica vobis O vaše rodinné svátky;
Phoebus d. Ó domácí (poněvadž mu Okta
vianus založil na Palatinu chrám, vlastně sou
kromý, jako ochránci rodu Julského); dome
sttcum publico (se. foederi) adiungere
foedus L připojiti rodinný svazek k obecní
smlouvě; vlastní, svůj, osobní, vnitřní:
ex domestico tudicto Csz vlastního úsudku;
nec domesticis abstinebalur (v 1) T;
(ča) nimium domestica vento Ó vlastní



domicilium

větru; domestica consilia L rady dů
věrných přátel; d. usus et consuetuďo
(v. t.) C; — subst. domesticí, orum a)
domácí, členové rodiny: inter do
mesticos T' v rodině; convictor et d. O
společník a domácí přítel; 3) spec. slu
žebnictvo, čeleď; Lb)domácí, tuzem
ský; v miru (vykonaný): (melior est)
condicio externae victoriae guam do
mesticae Č výhodnější jest vitězství nad
vnějším nepřítelem než nad domácím,
vnitřním; sunt domesťticaefortitudines
non inferiores militavibus Ú statečné
činy neválečné.

domicilium, 2%, n. [domus] domov,
byt, obydlí, příbytek, bydliště, sídlo
(i metaf.): universae ret publicae d. C
středisko celé říše; konkr. dům, zámek,
palác, hrad.

domina, ae, f. [dominus) paní; 1)
a) (proti služebnictvu)5 hospodyně; b) vůb.
paní; (též s gen. obj.— majitelka); básn.
dominae sub tmagine signum Ó socha
v podobě té dívky (t. která zkameněla);
spec.vládkyně, královna: sud ne domina
(doplňk.) O pod mou vládou; d. rerum O
(o Římu) pán, vládce světa; tutela Italiae
dominaegue Romae H světovládného
Říma; = (básn. a pozd.)sm. manželka, choť;
milenka; vůb. žena, („dáma“); 2) metsf.
paní, královna: d. eť regina virtutum C.

dominatio, onis, f. [dominor] pano
vání (nad něčim),ovládání (něčeho),vláda,
nadvláda (absol., alcis rei in rem); spec. ne
obmezená, absolutní vláda, sam ovláda,
despotismus, násilná vláda: d. Antonit
C; — meton.(konkr.) 6) panovníci, vláda:
dominationibus alus fastiditus T; B)
panství= území: augendae domination
(dat. účel.) certare T.

domináator, oris, m.
verum Č vládce světa.

dominatus, čs, m. [dominor] panství,
vláda (aleis rei nad něčím): čerrenorum
commodorum omnis est in homine d.C
člověk je svrchovaným pánem nad bo
hatstvím pozemním ; = spec. neobmezenáů,
absolutnívláda, samovláda, tyranství.

dominium,2%, n. [dominus] 1) vlast
nictví, držení: (hendiad.)d. eť tus L
právo vlastnické; 2) (slavnostní) hos
tina (srov, dominus sm.hostitel): hutus
argento dominia vestra ornari (.

[dominor]| d.
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dominor, art, tus sum, verb.dep.(do
minarier V inf. praos.)[dominus)] 1) býti
pánem; a) o domus, guam dispari domi
nare (— dominaris význ.pass.)domino básn.
u Čjak zcela jiný tebou vládne pán; b)
vládnouti, panovati (absol.; in algo, in
algm, básn. též alci nad někým): urós mul
tos dominata per annos V jež vládlo;
d. in tudiciis C hráti si u soudů na
pána; subst. domináns, nčis vládce, pa
novník; 2) metať. pestis dominatur in
moenibus urbis O panuje; nusguam la
tius d. mare T nezuří; inter nitentia
culta dominantur avenae V. převládá,
bují ovsíř; —(o slohu) dominantia no
mina JH (překlad řeckého xÚota) slova ve
vlastním, původním významu, bez meta
for.

dominus, ž, m. [domus) pav.pán domu
(1 rodiny a čeledi), hospodář, spce. hostitel;
vůb.pán; 1) a) majitel, vlastník, držitel:
eum dominum esse rerum suarum ve
tant duodeciím tabulae C ten podle
12 desk nesmí vládnouti svým majetkem;
dites domini T' bohati statkáři; contemp
tae d. splendidtov rei guam . „ A jako
pán zhrzeného majetku (t.j. jenž pohrdl
majetkem) maje skvělejšíjméno než...;
b) vládce, vladař, panovník (později
L titul císařů a jiných osob): -umůrarum d.
O (= Pluto); Romani rerum domění V
vládci světa; čerrarum dominos (appos.)
ad deos Hk bohům, pánům světa; prae
ma sud dominis (sunt) T' odměny zá
visí na pánech (— vládě, senátu) ; = spec.
neobmezený, absolutní vládce, samo
vládce, tyran, despota; C) (básn.a pozd.)
sm. manžel, choť, milenec; 2) metaf. mea
facundia pro domino (loguitur) O za
svého pána (t. j. za mne); lumina do
mini mírantia formam Ó; původce,
skladatel, autor.

domlporte, ae, f. [domus a porto)básn. u domkonoš“ (— hlemýžď).
Domitius, jméno plebejského rodu

římského (gens Domitia) rozvětveného
ve dvě rodiny, A) Ahenobardi (Rudo
vousí) a B) Calvini (Holohlaví); nej
známějšíjsou: A) 1) Čn. Domitius Ahe
nobardbus, konsul r. 122 pi. Kr., vítěz
nad Allobrogy a Arverny, přísný jako
censor, zakladatel silnice (vta Domittia)
Vjiž. Gallii; 2) (syn předešl.) Cn. Domittus| Ahenodardus,konsulr.96př.



domito

Kr., původce zákona o doplňování sborů
kněžských volbou tribuí, jako cen8sor
s L. Krassem vydal edikt proti latin
ským rhetorům; 3) (syn předeší.)L. Do
mittus Ahenobarůus, konsul r. 54 př.
Ir., úhlavní odpůrce Caesarův, přívrže
nec Pompejův; 4) (syn předeši.)Cn. Domt
tius Ahenobarlus, účastník bojů za 2.
triumvirátu; 5) (syn předešl.) L. Domi
tius Ahenodardus, konsul r. 16 př. Kr.,
bojoval v Germanii; 6) (syn předešli.)Ún.
Domilius Ahenobarbus, manžel Agrip
piny, dcery Germanikovy, otec císaře
Nerona; B) zejm. Cn. Domitius Calvt
nus, konsul r. 63 př. Kr., přívrženec
a vojevůdce Caesarův. K tomufo rodu ne
patřit Čn. Domitius Corbulo, vítězný vo
jevůdce v Germanii a Armenii za císaře
Klaudia a Nerona, spisovatel a řečník.
= Aaj. Domitius a Domitianus, a, um
Domitiův; subst.Domitiant, orum Čs vo
jíni Domitiovi.

domito, are, avi, atum [verb.freau.—
intens. od domo) zkrocovati, krotiti;
(básn.)domitant currus V prohánějí spře
ŽCní,

domitor, oris, m. [domo) 1) kro
titel: Picus, eguum (gen.pl.) d. V kro
titel koní (= homer. iTmó0auoc); 2) metaf,
krotitel, podmanitel někohon. něčeho,
vítěz nad někým: (Clodius oderat) domi
torem armorum suorum C; d. maris V
vládce moře (— Neptunus); (miles) belli
d. externi T vojsko, jež vítězně skon
čilo válku za hranicemi.

domitrix, čečs,f. | domitor]) kroti
telka: ď. Epidaurus eguorum V Epi
dauros, krotitel koní (básn. m. veškeré kra
jiny Argolis, jež vynikala chovem koni, srov.
u Homera "Aovoc imm0BotTov).

domitus, s, m. [domo) zkrocení,
ochočení.

domo, re, uč, tum [souvisís domus
„činiti aby něco zdomácnělo“ ; srov.
dáuvru, daučo) krotitis 1) (o zví
řatech):d. leones; obr. (deus) fera corda
domans V krotě divoké srdce (t. věšt
kyně); ochočovati, cvičiti (zejm. učiti ta
hati); chovati, pěstovati: domitum
pecus S domácí dobytek; básn. (ulmus)
domatur in burim V jilm jest pěsto
ván na kleč (t. j. ohýbán, aby rostl na
křivo); 2) metať.přemáhati, překoná
vati, zdolávati,pod maňo vati, podrobo
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vati, pokořovati; potříti, zkrušiti; držeti
na uzdě: ď. algm bdello; vim flumints
d. L zdolati dravost řeky; Venus domat
H láska trápí; acrior (lupum) cura
domat V svírá; illos domant tetunta O
umoří; = básn. sm.zpracovati: rastris čer
ram d. V vzdělávati; prelo domita uva
H vytlačený hrozen; (tergoris partem)
domat ferventibus undis O vaří ve
vroucí vodě.

domus, s, f. (dle 2. dekl. obyč.ďomo,
domos; domorum i domuum) [od koř.
dema- „stavěti“ ; srov.Déuc, OOu0G,OOHU,
„dům“) stavení, dům; 1) byt, obydlí,
příbytek; ď. regia královský palác;
chyše; (u zvířat) doupě, brlol, skrýše:
(urds) guae d. est habita doctrinae Č
město, jež bylo pokládáno za sídlo vzdě
lanosti; praebere domum FHposkytnouti
přístřeší — pozvati k sobě; PFaunigenae
domo potitur O dosáhne přijetí do domu
syna Faunova (— Latinova); básn. i pl.
domůs dům; 2) meton. a) obyvatelé
domu, domácí: čota d. duo sunt O
(celý dům) — v celém domě jsou oni
dva; a) rodina: d. te nostra tota
sulutat C; domus suae dedecus Č po
tupa jejich rodiny; ante hoc domiis pars
videntur, mox vet publicae T; unde
prospict posse, guae cutgue mens, d.,
fortuna? T jaké bude míti každý
smýšlení, jaké poměry rodinné a ma
jetkové; rod: generosa ď. Ó (o rodě
Fabiů); Pelopis d. H; odt. Socratica d.
H Sokratovská škola (t. j. díla žáků So
kratových); [$5) čeleď, služebnictvo;
dvořanstvo,dvůr; b) domácnost: (nen
diad) domůs et penattum cura T péče
o domácnost; 3) (synekd.)domov, vlast.
= (lomí (lok. sg.) i domu (dat. m. lok.)
u) doma: (též s přivlastkem značicím ma
jefníka) nostrae domi C v našem domě;
esse domuť suae cum uxore Č; přenes.
v soukromí, osobně: donae d. artes T
osobní dobré vlastnosti; B) ve vlasti;
+) v míru: delli domigue za války
i míru; d. mělitiaegue doma i v poli;
domunt (ace. sg.) i pl. domos do domu,
domů: velim ď. ad te scribas Č abys
psal (k vám) domů (te. j. své rodině);
(též s přívlastkem značicím majeťnika) domum
suam algm vocare, invitare ČS zváti
do svého domu — k sobě; domo (all.
sg.) z domu; z vlasti: gut genus (ace,



donarium

ttah.)? ende domo? V kdo jste? a odkud?
gui Čaerete (v. t) domo (se. sunt) V.

donárium, 2, 2. [dono, (91.adj. určené
pro n. za obětní dary) misto v chrámě
k uschování věnovaných darů, chrámová
pokladnice, klenotnice; ==synekd.chrám:
alta ad donaria V; oltář: tua conli
gimus donaria Ó.

donátio, čn:s, f. [dono) darování,
podarování; (konkr.)dar: (argentum) in
dona tonem histrtonum ( na podaro
vání herců (vynikajícím hercům bývaly totiž
dávány kromě honoráře dary, zejm. stříbrné vinky
zv. corollavia).

donátivum, 7, n. [dono) spce. dar
(peněžitý), dávaný vojákům od cisařů
(srov. congiarium): dissuadere (v. t)
d. T.

donec (ze staršího donigue] a starolat.
donicum, spojka Časová 1) (tak dlouho)
až, až (konečně), až (teprve), až, dokud
ne; i) s ind.; ale I též s kouj.: Danuvius
plures populos adif, dďonec in mare
erumpat až konečně sc vičvá; b) s konj.
(na označenou účelu, přání n. možnosti) až by,
dokud byne; 2) (od Livia) dok ud, pokud
(s ind.): donec eris felt, multos nume
rahis amicos Ó.

dono, are, avi, datum (donum) da
rovati, dáti (alcialad);1) podarovati,
obdarovati (algm rej: amplisstme d.
skvěle obdarovati; ctivitate d. alam dáti
někomu občanské právo; donart re býti
obdarován, dostati darem něco; (0 Ptert)
mutis guoguepiscibus donatura sonum
H jež můžeš dáti; básn.s inf.: děvinare
mihi donat Apollo H věštího ducha mi
dává; frut parvatis valido (doplňk.)mthi
dones JH dej, abych ve zdraví užíval
koho, co mám; Žuic loricam donaťt ha
here (inf. účel.) V tomu brnění dá, aby
je nosil; - Spec.dávati oohům, oběto
vatij 2) metať.a) darovati, odpustiti,
prominouti někomu něco: mercedes hadi
tattonum annuas conductoribus donavit
Cs odpustil roční nájemné; b) darovatiněkoho| někomu=odpustitiněkomu
k vůli někomu:noxae damnatlus dona
kur populo Romano L odsouzenémujest:
dána milost k vůli národu římskému;
culpa gravis preciůus donatur suorum
O vina bývá odpuštěna na prosby přátel;
c) ZŤÍCi se něčeho, Vydati něco někomu:
intmicitias vet publicae d. Č položiti
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na oltář vlasti; (patrem) tidi donavi O
obětovala jsem.

donum, č, n. |do| dar (dobrovolný,srov.
munus) dono,dare, acipere algd;(hendiad.)
d. atgue munus Č dar; dabis in cine
res ultima dona meos Ó vzdáš poslední
poclu nému popelu: tudez retcit dona
nocenttum II (— úplalky); — spec. a)
ebětní, záslibný dar, obět: dona liner
vae (gen. obj.) V dar pro Minervu; b)
(vojen.)dona (militaria) T' vojenská vy
zuamenání, čestné odznaky,

Donusa, ae, f. [(4ovoůoa) ostrůvek
v uegejském moři vých. od Naxu, nyn. Stenosa.

Dores, rum, m. [Awoteic] Dorové
(jeden z hlavnich Ikrnenů řeckých); odt. adj. Do
rius a Doricus, a, um dorský: carmen
Dorium AH(proti bavrůaru m; hudba dorská
se vyznačovalu Jednoduchosti, jasnosti a vážnosli,
nástrojemjejím byla kithara); Dorica castra
V dorský (= řecký).

Doris, idis n. tdos, f. |Aeooic| vl. jm.
žen., zejm. dcera Okeanova, choť Nereova,
matka 50 Nereoven; meton. moře: Řac
Hyades Dorida nocte tenent O (= za
padají).

dorinio, čre, dvi a 07, čtum [srev. *G
TA-d0a0odÁvVEa čes. dřímati) spáti: dor
milum tre jiti spat; (j. pořekadlo)on
omnibus (dat. prospěch.)dormio C neza
mhouříim očí při všech (+. j. nejsem ke
všem shovivavý); = i metaf. (sm. — nic
nedělati, zaháleti).

dormito, are, dvi, atum [verb. Intens.
od dormio) usinati, dřímati, klímati;
= metaf. dormitante lucerna O když
dohořivala; bonus dormitat Homerus H
podřimuje (t. j. má své chybičky),

dorsum, %, n. (z. dorsus, %, m.)
hřbet (zejm. vypouklý a v poloze vodorovné,
zvl. u zvířat, srov. Čergum): testudinum
dorsa Ču štíty; = metať. (o věcechzvířecímu
hřbetupodobných); zejm. horský, skalní hřbet,
hřeben: porrecta tn dorso urůs L tů
hnoucí se po hřbetě horském; úbočí,
svah: dorso nemorts V na lesním svahu;
(v moři) výspa, úskalí; vadi ďd. V násep,
pisčina, mělčina; duplici dentalia dorso
(all. vlastnosti) splaz S dvojím bokeu.

Dorylaeum, 7, n. [AooiAatov] město
ve Frygii; odt. Derylénsés, tum, m. oby
vatelé Dorylaea.

doryphorus, ž, m [Ooovepóooc]dřevce,
kopí nosící, kopiník: doryphori Ču



dos

kopiníci (tělesná stráž krále perského); meton.
Polychh d. ÚČ slavná bronzová socha Poly
klcitova, jež byla pro čistou úměrnost svých tvarů
pokládana za vzor.

dos, dótis, f. [do] vl. dar; věno, pří
nos: guaecumgue est dicta dos C věno
bylo zaručeno, slíbeno; «lotis nomine
accvpere Čs (jménem věna) věnem, jako
věno; (i pl.) pecunias cum dotibus com
mumcare (v. t.) Čs; d. coniugu (v. t)
O; = metaf.věno, úděl, dar, přednost,
vzácná vlastnost: ď. corporis Ó přednost
(= krása); canor, lanta d. oris O zpěv,
tak veliký poklad úst; zngeni dotes Ču
dary duševní (= vlohy).

Dossennus, %, o. [dďorsum, vulgárně
dossum) (vi. hrbáč), jméno jedné ze stá
lých osob římských frašek atellských
(Atellanae se.fabulae), jež představovala
typ vychytralého příživníka a jedlika.

dotális, e, adj. [dos] věnem daný,
věnný: promitunt regnum dotale (do
plňk.) parentes O slibují království vě
nem, jako věno; dotales agri H vyže
něná pole; cultus dotales T svatební
šperky.

doto, are, av?,atum [dos] dáti věno
(algm někomu),vybaviti, vybýti dolala
comunx HHmanželka s velkým věnem,
bohatá; —(obr.) sanguine Trowano et Ru
tulo dotabere V tvé věno bude krev(t.j.
před tvým sňatkem předcházeti bude krvavá
válka); = mctat. dáti úděle IM;pass.
dostati údělem: funeribus dotabere O
budou ti údělem pohřební pocty; (nata)
dotatissima forma O hojně obdařená
krásou.

drachma assta'olat. drachuma, ae
(zen.pl. ob. Zrachmum) [doazpw], drach
ma, stříbrná mince řecká hodnotou
blízká římskému denariu.

draco, onis m. [Óodzeov]drak, saň
(zem. v bájích); had, ještěr; 0 dracones
transit O na dračí vůz; Draco jméno
souhvězdí blíže polárky; dle pověsti je to drak,
který hlílal zlatá jablka Hesperilek a od llery
byl z vděčnosti proměněn v souhičzdí.

draconigena, ae, m. n.f.[draco a gigno]
d. urbs O z draka zrozené, dračí
město (= Theby, jež vystavěl Kadmos s po
mocí mužů, kteří se zrodili ze zasetých dračích

zubti).

I atinsko-český slovnílk.
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Drancac n. Drangae, arum, m. [Aody
vu] Drangové, iranský kmen sídiicl kolem
jezera IIamunského v krajině, jež odtud byia
zvána Drangiana.

Drepana, orum i sg. Drepanum, %,n.
[Aoéxuvu n. Avénavov, vi. Srp] město
v záp. cípu Sicilie (jméno má od srpovitého
ostrohu, na němž se rozkládá), nyn. Trapani;
odt. adj. Drepanitánus, a, un. drepan
ský, z Drepan.

dromas, adis, m. [Óoouwc]velbloud
(jednohrbý), dromedář: dromudes cameli
Cu dromedáři.

Dromos, %,m. [Ooduwocběh, meton. zá
vodiště] rovina u Sparty, kde mládež
závodila v běhu.

Druentia, ae, m. přítok Rhony po
levém břehu, nyn. Durance.

druidae, aren i druiděs, um,m. drut
dové (kněži starých Keltů).

Drůsilla, ae, f. [dem. od Drusus) vl.
jméno žen. v rodinách Drusů; zejim. 1) Livia
(v. t.) Drusilla, matka císaře Tiberia;
2) Drusilla, dcera Germanikova, sestra
a milenka císaře Gaia (Kaliguly).

Drůsus, %, M. přijmení v římskéin rodě Ju
liů a Klaudiů; nejznámější jsou: A 1) M. Li
viuusDrusus, konsul r. 112 př. Kr., jako
tribun lidu r. 122 př. Kr. odpůrce
C. Grakcha a nástroj senátu; 2) M.Livius© Drusus(synpředešlého),vynikl
jako tribun ldu r. 91 pr. Kr. svými
návrhy ve prospěch lidu a italských
spojenců; jeho zavraždění dalo podnět
k válce spojenecké (91—88); B 1) Nero
Claudius Drusus (obyč. zván jen Drusus),
bratr císaře Tiberia, vítězný vojevůdce
v alpských zemích a v Germanu (*r. 38
př. Kr., $ r. 9 př. Kr.); 2) Drusus Caesar,
jediný syn císaře Tiberia, * r. 15 př. Kr.,
otráven od Selana r. 23 po Kr.; 3) Dru
sus, syn Germanikův, zahuben od Tibe
rla r. 33 po Kr.; =adj. Driistanus, a, um
Drusův: fossa Drusiana T průplav Dru
sův (B 1), spojující Rýn a Isselu.

1. Dryas, adis (Dryadas ace. pl. O)
[Aeviúc) obyč. pl. Dryades, um (v řeckém
bájeslovi)dryady, víly (stromů a lesů).

2, Dryás, antis, m. [AoÚac] vlastní
jméno muž.,zejm.otec thráckého krále Ly
kurga; oat. Dryantiades, ae, m".Dryan
tovec (= Lykurgos).

27



Dryopě

Dryopě, és, f. [Aovózm) 1) u O dcera
Euryta, krále v Oichalii, sestra Jolina,
milenka Apollonova, matka Amfissova;
byla proměněnav lotos; 2) u V nymfa,
matka Targuitova.

Dryopěs, um, m. [Aoúonec] starý
kmen, usedlý původně v již. Thessalii,
odkud byli vytlačení až do Messenie;
sg. Dryops 0.

dubié, adv.[dubrus] pochybně, ne
jistě; non n. haud dubie a) bez roz
paků, bez rozmýšlení, rozhodně, jistě;
E) nepochybně,beze vší pochyby,
bez odporu, nepopiratelně, dozajista;
určitě, zřejmě, patrně.

Bůubis, is, m. řeka v Galln, přítok
Araru po levém břehu (nyn. Doubs).

dubitábilis, e, adj. [ďdubito]) pochyb
ný Ó.

dubitanter, adv.[dubito] rozpačitě, ne
rozhodně,váha vě: nondď.bezváhání;
nejistě.

dubitátio, onis, f. [dubito] 1) (vjednání)
rozpakování, kolísání;nerozhod
nost, rozmýšlení; váhání, otálení,
meškání, zdráhání: sine ulla dubitatione
bez váhání, neprodleně, rozhodně, přímo
(vizi 2)); nulla interposita dubitatione Čs
beze všeho váhání; eo sibi minus dubi
tatioms dariČs (že tim méněrozpaků jest

mu působeno) —=že tím méně přichází
do rozpaků; ©) (v myšteni)pochybo
vání, pochybnost, nejistota (alcisrei
o něčem): sine ulla dubitatione beze vší
pochyby, nepochybně, nepopiratelně,
jistě, rozhodně; Aabere dubitationem n.
dubitatiom locum dare Č připouštěti po
chybnost.

dubito, are, avi, alum [pův. verb. fregu.
intens. od starolat. dubat — dubitat;
dubius] vi. býti rozdvojen; 1) (v jednání)
rozpakovati se, býtivrozpacích,
kolísali se; nebýti rozhodnut, rozmýšleti
se; váhati, otáleti, meškati, zdráhati
se: gui bellum inter et pacem dubitabant
T kolisali mezi válkou a mírem; (al
gum), gwd faciat, d. facere O působiti
(někomu) rozpaky; non d. (obyč. s inf., ale
léž s guin): nolite dubitare, guin huic cre
datis omwma C nerozpakujte se svěřiti;
(absot.) dubitantes CČsT vrtkaví, neroz
hodní; (euf.)st fortuna dubiabit L bude-li

STOV.
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štěstíre na váhách(t. vl.nepříznivo); 2) (v myšleni)a) pochybo
vati, nemíti jistoty, býti v nejistotě,
rozmýšleti se, nevědětl (jistě):
de re (n. s acc. zájmena) o něčem: gu%ď est,
guod de exiuscivitate dubitetis C proč byste
pochybovali; (praegn.) de hibernis legio
num d. T pochybovati (t. j. uznávati, že
jest něco v nebezpečí); a.) (kladné) d. s nepř.
ot., ot. rozlučovací, zř. acc. c. inf.. guod NU
men im isto corpore sit, dubito O nevím;
utrum de his potvus (sc. eligeret), dubitasset
aliguis, guin alterum (se. eligeret), nemo
C snad by se byl někdo rozmýšlel, koho
by si z těchto spíše vyvolil, ale že vůbec
jednoho, o tom nepochyboval nikdo;
dubito, an pochybuji, zdali ne = trvám,
bezpochyby, asi, snad; dubito, an hune
promum ommum ponam Ň nevím, ne
mám-li dáti tomuto první místo = snad
bych dal; 3) (záporné) non d. (n. cur du
bitas, guid est, guod dubites a j.) guim že:
nom d. s acc. c. inf. (neklass.) nepochybo
vati — býti přesvědčen, že; (absol.) nom
dubitantem dicere Č říci beze všeho po
chybování, s jistotou, rozhodně; dicta
haud dubtanda V slova neklamná; pass.
dubitor pochybuje se o mně; dubitatur
jest pochybováno, pochybnost, není ji
sto; dubilatus parens Ó otec, o němž bylo
pochybováno = popiraný; b) (vůb.)uva
žovati, přemýšleti,zamýšleti: restat,
ut hoc dubitemus C abychom to uvážili;
percipe, guid dubitem V; dubitasse exerci
tus, num Vpsiconsultarení T vojsko roz
važovalo, nemají-li se (vespolek) uraditi;
dubitaverat Augustus Germamcumrei Ro
manae imponere Ť zamýšlel.

dubius, a, r [odkoř.du- (srov.duo)]
vi. dvojatý, rozdvojený; 1) (akt.) ne
rozhodný, nerozhodnutý,rozpačitý,
kolisající;obojetný, vrtkavý, ne
stálý; pochybující, nevědoucín.
neznající určitě; (doplň.) v rozpacích,
v pochybnostech: alcis animum dubium
facere C naplňovati někoho pochybnost
in, dubio atgue haesitante Lugurtha S
poněvadž se Iugurtha rozpakoval a
váhal; d. sum, guid factam [Ť jsem v roz
pacích; dubiae vagantur apes O nejistě
bloudí; i s gen. obj.: d. salutis O zoufající
nad zachráněním; Alarceltus ... dubios



duceni

sententiae patres fecerat IJ, zviklal senát
v jeho mínění; non. sum dď.aninu (vl.
lokativ) V nepochybuji (ve své mysli);2)(pass.) pochybný,nerozhodnutý,
nerozhodný,vrátký, nespolehlivý,
podezřelý; nejistý, neurčitý, ne
jasný, nezřetelný, záhadný, sporný: a)
dubiá victoriů (abl. způs.) pugnare Čs
s pochvbným, nerozhodným vítězstvím;
(Tullvus) haud d. rex (doplň.) Romam
rediůtL vrátil se tak do Říma,že by byl
býval nepochybně (zvolen) králern (= že
bylo jeho zvolení králem nepochybné):
ne guiď dubiis dis (abl. abs.) agerem I.
sm. bez zjištění vůle bohů; (nuntius)
dubiae fidei videbatur (sc. esse) L zpráva
nezdála se dosti spolehlivá; (hendiad.)
hatud n. non ď. nepochybný, rozhodný,
spolehlivý, jistý; dubtu nuz O přítmí;
dubiu lux O nejisté, slabé světlo; cena
duha M hostina, jež vzbuzuje pochyb
nosti, co by si host dříve vzal — bohatá
(dle vtipu Terentiovy komoedie); = (subst.) st
gua fides dubis (est)O |ze-li věřiti bájím;
non n. haud dubium est (guin, pozd. též
acc. c. inf.) není pochybv(že); dubium (est),
un (kusá otázka dvojčlenná, ve větě často bez
vlivu na vazbu, srov. nesci0 un) bezpochvby,
nepochybně, patrně, snad: extincto Ma
rimo, dubium, an guaesita morte T bez
pochyby sebevraždou; b) (praegn.a euf.)
nebezpečný, povážlivý,choulostivý,
kritický: res dubiae (básn. i subst. dubia.
crum, n.) povážlivé postavení, nesnáze,
nebezpečenství, nebezpečné doby. Subst.
dubium, 1%,». pochybnost, nejistota;
nebezpečenství (vždy bez přivlastku): 2%

dubio esse býti pochybný, nejistý; sinedubo beze vší pochybnosti,
nepochybně, nepopiratelně, rozhodně,
Jistě, (seslabené)arci, ovšem; algd im
d. devocare Cs uváděti do nebezpečen
ství.

ducěni, de, a, čisl. podilná[ducenti] po
dvou stech.

ducenteěsimus, a, um čís. řadová idu
cent] dvoustý; subst. isol ducentesima,
ae, f. (se. pars) dvoustý dil, půl pro:
centa; spec. půlprocentní poplatek, daň
z věcí prodávaných (srov. centestma):
(Caesar) ducentesímam in posterum sla
tu Ť ustanovil půl procenta.

419 důcó

ducenti, ae, a, čísl.zákl. [duo a centum.
dvě stě;
sstiste““.

ducentiěs n. ducentiéns čísl.adverb. [du
centi) dvěstěkrát: amplius sesterltum du
centies Č (sc.centena miha) více než dva
cet milllonů sesterciův.

důco, ere, důxi, ductum (imper.sg. důc;
synkop. důxti = duxzisti) [srov. něm. zle
hen] I 1) a) táhnouti, přitaho
vati, vléci; vé z t1, odvážeti, přivážeti:
gua singuli carri ducerentur Čs kudy by
projely; tuga ď. plaustris V (= plaustra
d. tugis); per adversus navis ducitur undas
O loď se béře mezi protivnými vlnami
(t. j. proti proudu); mucronem dď. V
tasiti; ď. remos O říditi vesla, veslovati;
calamo d. pisces O vytahovati, loviti;
crinem sidera ducunt V ohon za sebou
vlekou (o vlasaticích); (Orpheus) sara
seguentia (prolept.) duců O k sobě při
tahuje, vábí; lanas d. O (protahovati)
česati; fila ď. (ace. vnitř.) O přísti (niti);
odt. obr. epos, carmen d. HO tkáti, sno
vati (= skládati); b) spec. a) (o losování)
sortes d. C táhnouti losy, losovati; sorte
ductus T vylosovaný; (i absol.)d. provín
Cias (sc. sorte) losem dostati; odt. vůb.
collegam Lepidum duxit Lollkus I dostal
za kollesu; 5) vvtahovati (odně
kud) vážili, čerpati, nabírali, dobývali;
vtahovati (dosebe):pocula d. IÍ píli;
nec seguitur ducentem lacteus umor O
(význ. „táhnouti“ a „„vésti““smíšen) neprýští
mu, když ssaje; animam spiritu d. C
vdechovati vzduch ; nullum tranguillun
spiritum d. Č ani jednou klidně si neod
dechnouti ; (zeugm.)portus, guibus vitam
etspiritum ducitis Cpřislavy, jimiž žijele
d dýcháte (poněvadž bylo do nich dováženo
obili); cervus arborea fvigus ducebut ad
uměra O vdechoval chlad stinných stro
mů; alto suspiria d. pectore O z hlonbi
srdce vysilati vsdechy; longas in flelum
d. voces V táhlé zvuky jako pláč vydá
vati; y) stahovati: rulhem ima ad susptria
duait O tvář svraštiia za hlubokého po
vzdechu ; čemporeducetur cicatrie O ča
semse utvoří(stažením rány) jizva = rů
na se zacelí; 2) vésti, odváděti, přivá
děti; a) z) term.techn.soudníodvádětí k sou
du, do vězení, na potrestání: /» dusď. I.

synekd. o počtu neurčitém, srov,



důco

vésti před soud; addictus Itermippo et ab
hocductus est C do nevolnictví odveden
(o dližníke)perseverantes duci iussů Plin;
5) sibi guisgue d., trahere, rapere S pro
sebe každý bral, odnášel a uchva
coval; (básn.) nox ď. diem videtur TŤ že
noc přiváclí (== vede za sebou) den; ducit
supremos nema nulla toros O nedoprová
zí; b) spec. 4) (vojen.) exzercituin d. vésti
vojsko, táhnouti s vojskem; (absol.
o vůdci)d. táhnout; býti v čele
(místem): auziliures cohortes ducebant T
čáhly včele, byly předním vojem;(o vůd
ci) býti vůdcem, velitelem, veleti: ori
nem d. býti centurionem; famham (v. t.)
d.; (básn.) (versus) intusie totum duci!
prnditoue počma JM stoji v popředí a
doporučuje báseň; 5) in matrimoniumn.
uxorem (doplňk.)d. algam vzíli si za man
želku; též pouhé d.: erulihus datur du
cendaLavina Vvyhnanci dáváš (za man
želku) Lavimi; uzorem d. (bez předm.)ože
niti se; JÍ metat.1) a) protahovati,
prodlužovati: bellumd. protahovati válku
(jen básn. význ. vésti válku); res longus
ducitur Čs věc příliš se protahuje; diem
ex die d. algm Čs den ode dne (průtahy)
meškati. zdržovati; causando nostros in
longum ducis amores V napináš mou tou
hu; odt. sm. udržovati v (časové) délce:
vitam d. vésti, tráviti život; aetatem m
htteris d. C stráviti život ve vědeckých
studiích; odt. peterut duci cena sie islis
H hostina mohla býti (se obejití) bez
těchto věcí; b) (praegn.)vésti, riditu:
(inundi lumina) ducunt labentem,annum
V; rerum ordine ducarO; ©)vésti k ně
čemu, ponoukati, pobádati, pohnouti,
puditi; vábiti, lákati, poutati, navna
diti; svá děti: ductusTečasto=
s předl. pro n. z.; caritate patriae ductus
N zlásky k vlasti; zř.ď. ut; d) vésti
od něčeho,Oodvozovati, počínat:
ulle sermo ductus (est) e percontatione C
hovor počal se otázkou; ab EBhidedu
cimus orlus O; (ab algo) »umerus ductus
est L jest odvozen, pochází; ďuci ab algo
pocházoti, miti počátek od něčeho ad
(amando) nomen ductum amicitiae est
C slovo jest utvořeno; ©) (spec.)vyvoditi
počet,rozpočet,počítati utfaenus
guaternis cenlesímis. (srov. 1.) ducant C

subst.
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aby počítali (= platil) úrok 48%; odt.
ojjicii rationem, non commodi d. Č (v po
čet bráti) — hleděti na povinnost a ne
na prospěch; 2) (o logickém podřaďování)
uváděti někam,pokládati. uzná
vati, míti za něco: ne guis modestiam
in conscienhiam duceret S aby nevy
kládal mou skromnost ve zlé svědomí;
algd 2 crimen d. 1; Č. in n. pro re, (in) loco
n. (in) numero rerum, s dvojím ace. klásti,
počítati mezi něco; Vires (předm.) Vestras
(doplák.) ducite O pokládejte za své;
(s gen. possess.) continentis debet duci N
třeba míti za znamení člověka zdrželi
vého, za znamení zdrželivosti; (s dat.
účel.)guod hunori ducitur S pokládá se za
čest; (s gen. pretii) Ceniti, VÁŽILI SI; pro
nihilo pecuntam d. C nic neceniti, za nic
nepokládati; ď. s ace. c. inf. pokládati,
mitiza to, domnivatl se, niti,
mysitu exploratis ommbus, guae mox
wsu:fore ducebat S vyšetřiv všechno, co
pokládal pro budoucnost za užitečné;
3) (s předm.vnitř.)přivoditi, tvú
riti, vytvářet,robit; půsohiti,
činiti, zříditi, strojiti: velí, ne guis ahws
Lysvppo duceret aera H aby nevytvářel
kovových soch; ducent de marmore
voltus V; htteram d. O kresliti písmě:
ole dies utramgue ducet ruimam H onen
den podvrátí život nás obou (= v onen
den život nás obou se zřítí); (med.) při
váděti si nabývati, dostávat: d.
somnos V pohroužeti se v spánek; feruní
canentem molli pluma, (abl. vztah.) durisse
senectam V (vi. pokrvl se stářím na peří)
— střibrošedé stáří jej odělo hebkým
peřím; hdris d. oblivia vitae H knihami
působiti si zapomenutí; nomen ď. H do
stati; d. formam O nabývati (určité)
podoby; remam, colorem. d. © dostati.

ducto, are, avi, alum [verb. [recju.—intens.
odduco)] voditi; = spec. vojen. býti vůd
cem, velitelem, velet: (exercitus)guem
ipse ductaverat T.

ductor, oris, m. [duco] vů dce, zejm.
vojen. velitel náčelník: „Melttus est d.
toneris hutus L vůdce tohoto pochodu;
ordinum (v. t.) d. L = centurio; o včelích
královnách V

ductus, s, m. [dďuco] 1) «1. tažení:
(pass.) ď. oris Č tah, rys obličeje; 2) ve



didum

dení: d. aguarum n. aguae vodovod;
spec. vojen. Vedení, vůdcovství, velení:
ductu alcis vedením, za vedení; (hendiad.)
ductu atgue auspicio decemvirorum L
za vrchního velitelství decemvirů; ductu
Germamici, auspiciis (v.t. e)) Tiberu T.

důdum, adv. [*ďů (srovn.Ov, Ondá, čes.
dávno) a dum) vi. dávno (tomu), co (sub
jektivně, bez určení časové děllky); |) (na ot.
jak dlouho?) ob. dam ď. (n. zamuludum) niž
dlouho, dlouhý čas, chvíli: zamdu
dum dubito O; 2) (na ot. kdy?) dávno,
dříve, před tím, prve, před chvílí,
nedávno (opak nune): ut d. ad Demo
sthenem, sic nunc ed Anlonium perve
mmus Č; vpsa egomet dudum Beroen re
ligu: V (právě) před chvílí; básn. (o tom,
co se mělo n. mohlo již dávno státi, zejm.

při rozkaze a přání) přece konečně, již
jednou, hned, okamžitě: tam ď. sumile
poenas V.

Duelius, Duellius viz Dutilius.
duel, 2, n. [ďuo; srov.inďutiae, O1

tec] arch. (— pozd. bellurn, v. t.) vl Zá
pas dvou stran, válka (jakoúmyslný
archaismus též u básníků).

Duilius n. Duillius (staršíDuel(l)rus),
jméno plebejského rodu v Římě. Nej
známější Č. Dutltus, jenž jako konsul
r. 260 př. Kr. zvítězil u Myl nad Kartha
giňany, uživ háků a padacích mostů
lodních; na památku tohoto vílčzství posta
vena columna rostrata (v. t.).

duim, duis atd. viz do.
dulcedo, inis,f [dulcis]sladkost,

sladká chut, chutnost: ď. frugum (et)
vim. L; — metaf. ©) (obj.) sladkost, |
beznost, lahodnost, příjemnost,pů
vab, kouzlo, rozkošnost, (absol.)slast:
hbertatis dulcedme nondum exzperia L
neokusivše dosud sladkosti svobody;
d. privat commodi L slastný pocit z —;
d. agrariae legis L dobrota (= výhod
nost); ď. irae L sladkost pomsty; £)
(subj.) chut (na něco): d. tnvasit ple
beios creandi L dostal chut voliti.dulcesco,eTe,—,—| verb.inchoat.kdul
cis] sládnouti.

dulcieulus, a, um [demin. od dulcis]
slaďoučký, slaďounký.

dulcis, e, adi. (srov.yŽezůc] sladký:
(subst.) dulce dedit O sladký nápoj; (básn.
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se záměnou epithet.) horna dulci vína pro
mens dolio H ze sladkého sudu; vůb.
chutný; = metat.sladký, slastný,
líbezný, lahodný,libý, příjemný,pů
vabný, rozkošný, milý, rozmilý, drahý,
„zlatý “: (oxymoron)dulce periculum H;
lic scuti dulcior usus erat O tak bylo lépe
užito štitu; dďulceauditu (sup.) nomen L
sladce znicíi; (poemata) dulcia sunto H
jimavé; dulce (ace. neutr. význ. adv.) ridere
(srv. dů vežáv) JH sladce se smáti;
guid agis, dulcisstme rerum (— z celého
světa) JI jak se máš, můj drahý.

dulciter, adv. (dulcis] sladce, lí
bezně, libě, mile, půvabně.

dulcitůdo, ms, f. (dulcis] význ.= dul
cedo.

Důlichium, 22,n. [dovžízt01] ostrůvek
jižně od ústí řeky Acheloa, jihových. od
Ithaky; podle pověsti náležel pod panství Odys
seovo;adj. Důliehius, a, um dulšský, na
Dulichru, z Dulichia, meton. Odysseův:
Duhchiae rales V; Dulichtus vertex O
lebka dulišská (— Odysseova).

dum, spojka (pův. adv., pak) adv. pří
klonné 1) po imper. k sesílení: agedum,
agiledum nuž telv, nuže jen; někdy vůb.
nepřekládáme: tleradum básn. u Č opakuj;
2) (po záporkách) ještě, dosud (srov.
nondum, vzdum a j.): negue dum ettam
vocabulis armamentorum cogmlis Čs a
ještě ani neznali; II spojka I) (0 součas
nosti) Zatim co, co, (tehdy) když
(s ind. praes., pozd. podle CU? i s konj.): ď.
haee vn collogutogeruntur, Čaesart nuntia
tum est Cs (zatím) co se toto dálo;
dum se rex averteret, alter securim detecil
L; někdy lze vyjádřiti přechodnlkem součas

nosti: olla, dum te fugeret, hydrum non
udi V prchajic před tebou; přistupuje-li
význ. příčinný n. odporovaci, bývá i ind. jiných
časů; při. překladu lze někdy užiti
souřadného:ď. tn virtute omima esse volue
runt, virtutem vpsam sustuleruní Č tvrcili
a zatím. .; odtum coeperat, d. hic igna
vlam principis despicit Ť poněvadž opo
vrhoval; n (o současnosti a stejně dlouhém
trvání)(tak dlouho) pok ud, dokud (sind.,
pozd. podle Cum i s konj.): abite, d. est fa
cultas Cs; 3) (při vytčení konce děje) (do té
doby) až, až konečně, dokud ne; a)
(s ind.): Zutyre, d. redeo, pasce capelias V

souvětí



důmětum

dokud se nevrátím; b) (s konj. pracs. n.
impf. o účelun. očekávání)až by, dokud by
ne, aby zatím: exspectare, d. hdstium co
piae augerentur Čs; 4) (uvozuje věty přací,
pronesené způsobem podmíněným; tu zprav. slo

ženos modo (v.t.) v dummodo)jen když,
jenjestliže, jen aby, jen ať (s konj.): gut
se in cruciatum dart cuperet, d. de patris
morte guaereretur Č.

důmětum,?, n.[dumus]houští,křoví,
křovina, hloží, chrasti, spleť: (obr.) tn du
meta corremitis C zalézáte do houštin
(jako zvěř pronůásledovaná lovcem, hledajíc tam
útulku; sm.= utikáte se k nejasným vý
rokům).

dum-modo viz dum II 4).
Dumnorix, žgis,m. mocný mužv kmeni

Aeduův, bratr a odpůrce Diviciakův,
nepřítel Římanův.

důumosus,a,um[dďumus]křovinatý,
křovím n. trním porostlý, zarostlý.

dumtaxat, adv. [dum a laxůt od taxare
(tregu.-intens. od tangere) význ. ohmatávati

atim odhadovati cenu] pův. když (se) cení
(přesně); = metaf.přesně vzato = nic více
adnic méně (vztahuje se k jednotlivým pojmům,
ne k větě); 1) (přípustné maximum) ne vícenež,nanejvýše, jediné,toliko,
pouze: d. procul Cs jen z daleka; colun
tur d. ad tempus Č ovšem jen na Čas;
(non) ďd. — sed L netoliko — nýbrž 1;
2) (povinné minimum) ne méně než, nej
méně, při nejmenším, aspoň, do jisté
míry: simplex d. et unum H jen když
(to) jest.

důmus, 2,m. keř, trs; křovina, křoví,
houšti, hloži.

duo, ae, o čísl. zákl. (starolat. duum =
duorum) [srov. Oů0, čes. dva, dvě] dva;
někdy význ. oba: duo consules Č.

duo-decies n. duodeciéns, číselné při
slovce[duodectm]dvanáctkrát: [S (=
sterium) duodecies (sc. centena mlha) Č
1,200.000 sesterciův.

duodecim, čisl.zákl. [duo a decem] dva
náct: XII tabulae (v. t.).

duo-decimus, a, um,čísl. řad.[duodecim]
dvanáctý: ad duodecimum (sc. lapidem)
a Cremona T u dvanáctého milníku.

duo-děni, ae, a, čisl. podilná, po dva
nácti: orbem per duodena regit mundi sol
astra V slunce řídí kruh (roku) dvaná
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cterým souhvězdím (t j. vstupováním
do jednotlivých z 12 souhvězdí zvířet
níku, jimiž je určena ekliptika).

duo -et-vicesimus, a, um, čísl.řadová,
dvacátý druhý; odt. duoetvicestmama,
drum, m. vojáci dvacáté druhé legie.

duplex, cis [srov. du-bito; z duo a
koř.*pel (skládati, srov. plico)] VLdvojmo
složený;dvojitý, dvojí, dvojnásobný;
1) (o složení) d. amictus V; d. gemmis
aurogue corona V korunka, (vi. dvojitá
něčím)složená z drahokamů a zlata; d.
tus [I složitá omáčka; d. ficus H roz
půlený, rozkrájený fik (a sušený; u nás
křižaly); %) (o násobení)d. frumentum L
dvojnásobná dávka obilí; (neutr.subst.)ď.
centurioní (dtvisit) L dvojnásobně, dva
krát tolik; 3) (o různosti)) d. fama L; metaf:
dvojsmyslný; obojetný, neupřímný, o
myslný: d. Uhres H; 4) (básn.)obojí,
oba, dva: duphces palmae V obě ruce;
Aeacus duplici cum prole O s dvěma syny
(t. Peleem a Telemachem).

duplicárius, a, um [duplex] (vojen.)
kdo dostává dvojnásobnou míru stravy
(jako odměnu za statečnost); (subst.) centu
riones duplicartosgue L centuriony a vy
znamenané vojáky.

duplicifer, adv. [duplex] dvojitě, dvoj
násobně; dvojím způsobem.

duplice, čre, dv, Gtum[duplex] zdv o
jovati; 1) skládati ve dvé; = (básn.
o raněných údech) ohýbatui, kriviti du
phcata vulnere caeco est © prohnula se
pod skrytou ranou; tneidit ad terram
duphcato poplite V padá se skleslými
(sevřenými) koleny; 2) zdvojná
sobovati; synekd.zvětšovati,
rozmnožovati: d. bellum T; sol crescentes(prolept.)duplicatumbras© V.slunce
prodlužuje rostoucí stíny.

duplus, a, um [du — (srov. duo) a koř.
*pel (skládati, srov. plico), srov. duplex,
dizAoůo, OiwzÁdotoc) vi. ve dvé složený,
dvojitý; dvojnásobný, dvakrát
větší; subst. iso. duplum, 2, ». dvoj
násobný obnos: dupli poenam subire C
platiti dvojnásobnou pokutu.

dupondius, 2%,m. [duo a pondo, sc.duo
(asses) pondo, vl. adj. dva assy těžký]
dvouas (mince), dva assy: st d. (uus



důrábilis

ageretur C kdyby šlo o dva assy tvého
jmění.

důrábilis, e, adj. [duro] trvanlivý O.
důre, adv. [durus] tvrdě; těžce,

nepoddajně; přísně, necitelně,krutě,
příkře; hrubě, neobratně: suae
vitae durius consulere Čs sáhnouti si na
život (cuf. o samovraždě).

důresco, ere, důrui, — [inchoat. od
*ďurere, býti tvrdý (durus)) tv rd
nouti, tuhnouti: duresat umor C
tuhne (= mrzne); = metar. sesíliti: pa
there situ d. campum V.

důritia, ae, zř. důritiés, €1,f. [duro]
tvrdost, tuhost; 1) ďduritiamtactoab
aere capereOtvrdnouti dotekem vzduchu;
2) metar.a) drsnost, obtížnost, trud
nost, krutost, obtíž:ď.operumT;
b) otužilost, otužování,přísnýži
vot: labor ac d. Čs; duritiae se dedit N;
a pueritia consuetam duriiam (habuisse)
S že od dětství byl zvyklý životu
tvrdému; €) zatvrzelost, nepoddajnost,
přísnost,necitelnost, příkrost:multa
duritiae veterum in mehus mutata (esse)
T mnohá z přísných opatření.

důró, čre, avi, atum [durus] I (trans.)
činiti tvrdým, tvrditi, tužiti:
1) caementa non calce durata erant L
zdivo nebylo pevně spojeno maltou;
duratus O stvrdlý; duratae solo mves H
stuhlé na zemi závěje; fumo d. uvam
F usušiti v kouři; Čererem ď.O péci chléb;
(lactisypartem coagula durant O syřiště
sráží (mléko); (ossa) fertur durasse vetu
stas in scopulos O kosti časem prý
ztvrdly v skaliska; (obr.)(Juppiter) ferro
duravit saecula If změnil v tvrdé že
lezo;2) metat.a) zatvrzovati: ad
omne facinus duratus Ť otrlý; b) tu
žiti, otu žovati, sesilovati: hoc se
labore durant Čs; duratus re L otužilý;
hortantibus filiis durat mentem T vzchopí
Se (zezoufalosti);JÍ (intrans.)b ý titv rdý;
tvrdnouti; 1) ď. solum (coepit) V; 2)
metat.býti tvrdý, zatvrzelý, za
tvrditi se (ad n. in rem k něčemu, proti ně
čemu):2n alcis necem ď. T zatvrzele chtiti
něčí smrti; IIÍ (metat.) býti trvanlivý,
vytrvávati, setrvávati,držeti,vy
držeti; trva ti, prodlévati; 1) (intrans.):
viz d. gutsguam intus poterat L vydržeti;
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idem eadem possunt horam d. probantes
(part. doplňk.) Z vydrží chváliti touž
věc; homims aetatem duratura magni
tudo erat L byla by mohla trvati jen... ;
multa durando saecula vincit V mnoho
věků přetrvá; ď. tn hanc beatisstmi sae
culi lucem T dočkati se; 2) (trans.) d.
algd vydržeti, sněsti něco:ď. labo
ren V; d. aeguor HHodolati moři.

Důrocortorum, %, ». hlavní město
Remů v belgické Gallu, důležitá křižo
vatka silnic, nyn. Řevns (čti Rens, Re
meš) dle pozd. názvu term.

důrus, a, um [srov. Ooče, dovudc, 00
rv, čes.dřevo] tvrdý (pův.jako dřevo),
tuhý; [ durum palatum O stvrdle (= zka
meněle) podnebí; durum aeguor O ztuhlé
moře (—=zamrzle); II metaf. 1) (o věcech)
tuhý, drsný, obtížný, těžký, trudný,
krušný, nebezpečný,krutý, zlý: (pla
ga est) dura cultu (sup.) L těžko ji lze
vzdělávati; dur: circum loci T nerovná
krajina; ď. Bacchi sapor V trpká chut
vína; dura alvus FHzácpa; durum bellum
O; dura mlhtia L; si guiď erat durtus Čs
šlo-li (to) do tuha; cutus (Setani) durtor
congressus (se. erat) T k němuž byl pří
stup nesnadnější (t. než k Tiberiovi); id
nomen (se. hostis) duvtus effecit tam ve
tustas C již za starých časů nabylo to
slovo horšího významu; (subst.) dura
navis H trudy plavby; S) (zejm.o osobách)
a) otužilý, silný, „železný“:Scipt
adae duri bello V; duri iuvenci O silní,
statní; (meton.) guiď tam durae superat
mila V těžce zkoušené; fiectere mollibus
durum vmperiis (abl. instr.) HHskláněti již
nepoddajného pod něžné jho; b) zatvr
zelý,tvrdošíjný,nepoddajný, ne
ústupný, umíněný, stálý, přísný; €) n €
citelný, nevrlý, mrzutý; nelítostný,
nemilosrdný, krutý; surový, hrubý,
příkrý: amimus agrestis ac d. Csrdce
hrubé a tvrdé; numgůam mih (dat.
zřetel.)dure pater Ó jenž jsi nikdy nebyl
ke mně tvrdý; drzý, nestoudný:dur
puer oris O; d) drsný, kostrbatý,
hrubý, neobratný, tupý: ducunt
duras choreas Ó provozují neladné tance;
(zeugm.) num alltus, num rerum dura
natura HHzda jeho drsnost (t. zanedbávání
uměleckýchzákonů) Či nepoddajnost látky



duum-=Vir 4.

H; (Lucilius) d. componere versus AHdrsný
ve skládání veršů (o nedostatku formálnívy
třibenosti).

duum-vir, %, m. obyč. pl. duumvirí
(i duovirt), orum n. um (psáno II veri)
(nom. utvořen z gen. part. duum virum (esse,
creari)) vi. muž ze dvou (mužů), člen
dvoučlenného kollegia (zejm.) úřednic.
kého); pi. dvoučlenné kollegium, du
um virové; zejm.1) duumvtri perduel
ionis dva soudcové pro zločin vele
zrady (za doby královské); 2) duumutri
sacrormm n. sacris faciundis (dat) dva
obřadníci, kteří opatrovali knihy sibyll
ské, při neobyčejném úkazu na vyzvání
senátu do nich nahlíželi, vykládali z nich,
jak lze bohy usmířiti a byl činn při
zařizování přikázaných obětí, nových
kultu a p.; později jich bylo 10, od Sully
15; 3) duumviri navales lodní, námořní
duumvirové, kteří bývali mimořádně vo
leni pro vystrojení a vedení válečných
lodí; 4) duumuvtrriturt dicundo obecní
ú řad v municipiích a koloniích (obdobní
římským konsulům).

dux, ducis, m. n.f.[duco) 1) vůdce
(vůdkyně) průvodce: d. wuae,lo
corum L (pouhe)vůdce; ďuce algo za ně
čiho vedení; addit duces (sc. navium) V
přidá lodivody; spec. ©) vojen.: vůdce,

4 ©, ex

vojevůdce, velitel:guoduceCs za
jehožvůdcovství; B)náčelník; vládce,
císař (srov. „vévoda“ ): pacificus d. O;
dux bone Fl; tu ducibus bello gloria maior
eris O knižatům (t.j. členůmcísařskéhorodu);
obr. Ausier, d. Hadriae l pán; 2) metaf.

vůdce (vůdkyně); vládce, pán:: naturam.
optimam bene viívendi ducem C nejlepší
vůdkyni na cestě k dobrému žiti; d.
optimae sententiae Cpůvodce; impietatis
duces Č svůdcové; ď. aunni T%bpočátek.

Dymás, antis, m. [Aťuuc] otec Heka
bin, jež odtud sluje Dymantis proles O n.
Dymantis, dis, f. Dymantovna, dcera
Dymantova 0.

Dymae, arum, f.[(dóun] Dymy, město
na záp. pobřeží Achaie; (odt. adj.) Dý
maeus, a, um [Avuuřoc] dymský; (subst.)
Dymaei, orum, m. Dymané, obyvatelé
Dym.

dynastěs, ae, m. [Óvváornc) vládce,
kníže (římskýtitul vládců menších,odvislých
zemí v Asii); přen. C o mocných osobách ve
státě.

Dýrrhachium, 27,n. 'Avdodyrov] mě
sto na ulyrském pobřeží, přístav pro
plavbu mezi Italii (Brundistum) a Ře
ckem; starší jméno Epidamnos, nyn. Drač
(Durazzo); odt. Dyrrhachini, orum, m.
obyvatelé Dyrrhachia.

E
Č, EX předl. s abl., e jen před souhl., ex

před samohl. i souhl. (srov. €5). I místně
1) pův. a) (o ději z nitra věci neb osoby vyvchá
zejicím) z, ze: (lollere pecumwas ex fano
Dianae C; imftuxit e Graecia rivulus im
hanc urbem I; Hannibal movit ex Tau
rims L; ex urbe egredi, ex nav extre;
b) Také k naznačení východiska pohybu smě
rem dolů neb nahoru 8, Se: ptCis e caelo
demmssum flumen Ús s nebe; ex eguis
desiltunt Čs s koní; iristes er aethere
Dirae V s hůry se řítící; e curru traht
tur C s vozu; jindy z: collis paululum ex
plamle editus Čs z roviny vynikající,

strmící (1éž nad rovinu); globum ter
rae eminentem e mari Č z moře vyční
vající. Často na označení východiska na otázku
odku d?, kde my se tážemekde?: pen
dere ex arbore Č viseti na stromě; canit
sacerdos divino ex ore V božskými ústy;
ex vultu alcis algd cognoscere S v tváři
čísti e muris propugnantes Ču se zdí, na
zdech; e speculis clamorem tollunt V =
na hradbách; 2) přenes. a) na označení
východiska nebo stanoviska: eX [loco supe
riore Čs s vyššího místa; er hoc ipso
loco permulta contra legem verba fecisti
C na tomto právě místě; ez vinculs



č, eX

causam dicere L ve vazbě, jakožto
vězeň při vésti, hájiti se; er una urbe
nostra totam (FraecicamIiberavi N jediné
o toto město naše se opiraje. Sem patří
přisl. rčení ex fuga na útěku; ex itinere
na pochodě, na cestě (t. j. kdy ještě
nebyl utvořen šik bitevní); ex omni parte
se všech stran, odevšad; er omni aditu
clausus — er omni parie; ex adverso
s opačné strany, s protějška, er trans
verso L se strany, s boku; hostem ex
tr. aggredi S v bok vpadnouti; € con
trario naopak, naproti tomu; ez alto
causas petere V daleké pohnutky hle
daty; b) při jménech osobních na označení
vlasti nebo původu: Jumaus ex Hispama
guidam Čs jakýsi Hispan; negotwalor
er Africa C obchodník africký; puer ex
aula H=aulicus, regius ode dvora krá
lovského; ex India elephanti L slon in
dičti; TÍ na označeni celku nebo množ
ství, zn'hožsečást vytýká: Z, mezi: homo
ex numero disertorum C člověk z vý
mluvných, výmluvný, řečník; ex ctvt
tate in senalum, ex senatu in hoc const
Ikum delech estis Č z občanů, ze senáto
rů; homo e multis H člověk obyčejný;
miles ex primo hastato legionis Čs vojín
patřící k prvnímu manipulu hastatů.
Též při pojmech abstr.: měně ex pristina Vo
luntate mulaverat Ču z dřívějšího, z prvot
niho odhodlání svého; s vedlejším ponětím
rozsahu:ex omnibus saeculis vix tria aut
guattuor nominantur para amcorum Č
ze všech dohromady století; hunc ex ma
rime raro genere hominum tudicare debe
mus Č za člověka obzvláště vzácného.
Vevýznamu„Iláležeti k něčemu“:
haec gusdem res non solum ex domestica
est ratione C náleží k „ jest z oboru
domácích věci, prací; III na
závislosti pře inn“, původu, důvodu, přičíny, pod“

nětu, podminky i překážky: pendere ex algo
záviseti na někom; er algo natum esse
naroditi se z někoho; pecunta, guae ex
metallis redibat N peníze plynoucí z dolů;
ex diviliis vuventutem luxuria atgue ava
riha invasereSnásledkem bohatství;
in spem victoriae adductus ex epporluni
tate loci S pro plíhodnou polohu místa;
Demelrium er doctrina clarum Č jenž se
proslavil učeností; ex industriaL

označení

9
ddd5 G, ex

horlivě, pečlivě, schválně; ex hoc ego sa
nus H tudy, proto; tummidaex tra corda V
hněvem; muheres, guarum ex intuna
bellum ortum est L pro jejichž utrpení;
mms ex vero nunc tibi nomen ert O
jm. tvé bude příliš pravdivé. Přivýrazech
bolesti a nemoci: ex renibus laborare Č led

vinami, na ledviny stonati. Vazbyod češt.
odchylné:sollicita ex temeraria regis filucta
Cu znepokojena nerozvážlivou důvěrou;
ex Transalpinis gentibus matores nostri
truumpharuntČ nad kmeny záalpskými;
gens Fabia saepe ex opulentisstma Btrusca
civitate victoriam tuht L zvítězil nad; er
tam propinguis statvvisparum tula fru
mentalio erat L pro takovou blizkost
tábora; ex plebe homines L plebejci; při
slovesech NAaZý VánÍ někoho něčím dle
něčeho, PI O něco: Cut postea Africano co
gnomen ex virtulte fuit S; urbem e€ suo
nomine Romam tussit nomimnari Č; no
men ex vitio posttum Ó. Na označenízměny,
přechodu z něčeho do něčeho, vztahu, přimě
řenosti: er beato miser Č, ex minima te
nutsstmague re publ. maximam etfloren
tissvmam nobis rehguerunt Č místo
nebo za obec; ex exule consul C; ex rege
dominus Č in servittum ex regno S s trůnu
do otroctví. Ovztahu:vzhledem k,
dle, podle, po, z, ze: nemo illum
ex trunco corporis spectabat Č dle trupu,
se stanoviska; reges er nobilitate, duces
ex virtute sumunt T vzhledem k, hledice
k jejich urozenosti; ex dignitate populi
R.T v souhlase s důstojnosti; servpsit T1
berioer memoriaprtoris fortunae T = od
volávaje se na ..; ez senatus consulto,
sententia dle usnesení senátu; er anim
met sententia dle mého nejlepšího vědomí;
ex decreto, ex edicto, exfoedere, ex com
posito L dle ujednání, úmluvy; ex pacto
tradendi arma dle ujednání, že vydají;
ex praecipih O — cum periculo; ex con
suetudineS dle zvyku; erantmoz té duše;
e re mea (tua, evus) k mémuprospěchu;
credere algd e re publica T pokládati něco
za prospěšné státu; er usuČs pro
spěšný, vhodný, extempore dicere Č (,pří
padně k době“) s patra mluviti; ex anni
tempore S vzhledem k; locis ex copia mna
rtme idoneis S dle povahy; ex nullhus
imuria L mnkomuna ujmu; er re člc



práva; ex rumore et lubidine plebis S
dle hlasu a zvůle lidu; IV o čase 1)
k označeni začátku nebo trvání: Od: eX €0 tem

pore ČCod toho času, ex eo die C od toho
dne; ex guo C od té doby, co; eg aelerno
tempore C od věčnosti; motum ex Aetello
consule Hod konsulátu Metellova; ex
Calendis Januarus ad hanc horam C od
1. ledna až do této hodiny; ex longo
V ode dávna; 2) k označeníbezprostředního
následku, času lined následujiciho: ET magnis
rupibus nactus plamlhiemCs hned po,
z... hned; tanta repentevilitasanno
nae ex summa inopia C v zápětí na
stala; statim e somno lavantur T hned
po spánku, jakmile se probudí; ex %psa
caede nunttum msit C hned po vraždě;
ex tam turbido die L hned po dni; ez
praetura, ex consulatu, ex dictatura; 3)
k označení pořadu diem ex die den ze
dne; alia ex aliis imgutora postulando L
stále liné a jiné věci; altas ex aliis fin
gendo moras L stále nové a nové průtahy;
V o látce (hmotné i abstr.): statua ex aere
facta C; deorum stmulacra ex auro argen
togue expressa Ču; ex auro crateram dt
cavit Cu zlaté měsidlo; Aomo ex animo
constat ct corpore Ú. Rčení adverb. €T
aprrio zjevně «x bono dobře, cx aeguo
stejně, ex improviso z nenadání, ex i%
tegro znova.

©jakožto předpona uad. a
sloves znamená buď pohyb z nitra: edu
cere, efjerre, ejffervescere (vy-), buď
změnu, při níž původní vlastnost mizí: ejfe

minare, cjferare, jindy nedostatek něčeho:
elinguis, eranimare, jindy opět konec čin

emi, elucubrare,
vršení: EMOTi, enecare.

EA, adv. [vl. abl. sing. fem. zájm. 18, SC.
via, parte tudy: guod ea proxime
accedi polerat ČCponěvadž tudy, na té
straně byl přístup možný.

eádem, adv. [vl. abl. sing.
idem,sc.uajtouž cestou, tudy
též: fugere C, reverti LN.

eApse, starý tvar €a-pPSe,
reapse — re ea-pse Č.

eá-(enus, adv.potud, až potud, až do
tud, tak dalece: verba perseguens eate
nus, ut ea non abhorreant a more no
stro C,

nosti: neb úplné její do

zájm.fem.

pozd. 1psa;

26 eburneolus

ebenus, %,f. strom ebenový, eben,i vě
ci z něho zhotovené: ebeno tn atra Osto
jan ebenový; ebenum,t, n. dřevo ebenové.

e-bibo, ere,bibz, — [ex- bibo] 1) vi. vy
piti; básn.guš Nestoris ebibat annos O
vypil by počet let Nestorových, (t.j.
tolik pohárů, kolika let se do. il N.); spec. ube
ra cbiberant natt O vyssály; 2) metat.
a) /retum peregrinos ebibit amnes O
vpíjí: b) Aaec uť cebibatheres H aby
lo pohltil, propil.

e-blandior, %r?, %tus sum dep. Vylhchotiti, lichocením dosíci, způ
sobiti, dokázati: negue enim omnia emebatauteblandiebaturL| nedosahoval
všeho koupí neb lichocením; unum con
sulatus diem T; part. perr. eblanditus, a,
um ve význ.pass. Iichocením na
bytý, dosažený: sujffragiaC.

ebrietás, atis, f. opilost, podnapilost,
opojení, rozjalenost pitím způ
sobená.

ebriositás, atis, f. opilství, pijanství
jakožto trvalá vlastnost: ul onter ebrietalem
et ebriositatem interest altudgue est ama
torem esse, altud amantem C.

ebriosus, a, um opilství oddaný; jako
subst. 9%.piiák, pian.

ebrius, a, um napilý, opilý, opojený,
obyč. v mírnějšímvýznamu podnapilý; retaf.
fortuna dulci H; ebriumfacere algm C
opíti někoho.

e -bullió, wre, 101, — 1) intrans. VYV ř1
t1, vzk y pět l; 2) trans.vydati, vydech
nouti něco, chvástati se něčim:
virtutes C; guod guidem solet ebulhire (E-pi
curus) C (zákl. pojem bulla, bublina).

ebulum, %, n. chebdí, chebz [botan.
Sambucus ebulus| V.

ebur,oris,n.slon ovina, kostslo
nová a meton. i věci ze slonoviny zhoto
vené: malle locis lacrimavit ebur O = st
mulacra (deorum) eburnea; ebur nitidum
fastigia tegebatO o zd oby zeslonoviny;
cithara ebore distincta C slonovinou vy
kládaná; inffavit ebur Tyrrhenum V za
pískal na flétnu ze slonoviny; ense ebur
vacuum O = pochva; ebur curule O =
sella curuhs ebore distincia.

eburneolus, a, um [demin.od eburneus)
ze slonoviny: eburneolafistula C
píšťala hezoučká ze slonoviny.

mírněji:



eburneus

eburneus, a, um a ehurnus, a, Wim
(básn.)1) a) ze slonoviny: eburneastgnaO;umeroguePelops| insignis
ebuno V; eburnalyra FI; h) bělostný
jako slonovina: eburnea colla O; 2)
sloní, slonu patřící: dentes L; eburni
numeri O kostka; ensis eburnus V =

meč s jilcem ze slonoviny.
Eburoněs, num, 9x.Eburonové, kmen

v Gallii belgické Cs.
Eburovices viz Aulerci.

Ebusus, ž, /. Ebusos, ostrov u Hi
spanie s městem stejného jinéna (nyn.
[biza, větší z Pityus) L.

ce (8x) viz e, ex.

©-castor interj. při Kastorovi (obyč.
u komiků),

Ecbatana,
Medie.

eccam, eccuma p., interj. vzniklá z ecce
azájm. hi(c), vl. *eccham, *ecc'huma p.—
== hle.

órum. n. hlavní město

CCCC, interj. ukazovaciho významu hle,
hleď, hledďte, ejhle. a) uvádíděj
právě se rozvíjející: ecce Dionaei processu
Caesaris astrum V; ecce trahebatur passt»
Priamea virgo crimbus V; adspice vultus
ecce meos O; Lb) při výčtu uvádí nový před
mět: ecce tibi exortus est Isocrates C;
ut Illyrios, Triballos... ecce orsum bel
lum ab Ilellesponto Ču; €) jest výra
zem překvapení: haec dum agit, ecce Fu
scus Aristius occurrit |. Obyčejněs adv.
repente, ex umproviso, subilo. Velmi časté
je spojení ecce aulem: ecce aulem repenle
nuntiatur piratarum esse naves im portu
Odysseae . Tvary stažené s násl. zájmenem
ukaz. u komiků eECCa, ECCAM, ECCUM, ECCOS,

eccilla, eceillud, eccillum, eceillam, ecei
stam.

ececré vi. ecce-ré hle! vskutku, oprav
du Pl.

eccilla viz ecce.

eCCOS, eccum interj. staž. Z Ťece'hos,
*ecehum.

ecdicus, 2, m. [Ex0rx0c] státní ná
vladní, zástupce státu v obcích feckých C.

ec-důvus viz ě-důirus.

Ecetra, ae,f.[ věren] Eketra,měst.
volské. odt. obyv, Ecetráni, órum, m.
Ekettané L.

497 ecloga

ecf vizejf...
Echecratés, ae, m. filosofpythagorov

ský za doby Platonovy, z Fliuntu pochá
zející Č.

echeněis, idos, f. [ézerníc) mořská
rybaštítonoš 0.

Echidna, ae,f. "i zidvaj l) had ler
nejský Herakleem zabitý: e. Lernaea O;
©) obluda zpola drak, zpola panna,
matka Kerberova: virus Echidnne O;
4) jako appellativum:had, zmije: tumidis
afftavit echidnis e tribus una soror O. Out.
adj. Echidněus neb Echidnaeus, a, um
z E. pocházející: Echidnaea cams O =
Cerberus.

Echinades, dum,f. [4avudec] Echi
nady, skupina ostrůvků v moři Ionském
pli ústí řeky Acheloa (.

echinus, 2, m. [éxivog]) ježek a)
jedlý ježek mořský: horret capilhs ut
marinus asperis echtnus H; Misen ortun
tur echim. H; b) ježek ssavec; přenes.
měděná nádoba, snad oplachovadlo na
poháry: lapis albus pocula cum cyatho
duo sustinet, adstat echinus vilts H; vsta
vitelstvt sploštělý lalok h'avice dorské
(svinutý ježek).

Echinus (-os), %,f. | Ezivoc) Echinos,
město ve Fthiotidě v Thessalu L.

Echion, onis, m. "Eziov] 1) Echion,
rek řecký vzešlý ze setby dračích zubů
Kadmových, choť Agauin, otec Pen
theův O; Echtone natus O syn Echionův
Pentheus; 2) syn Asklépiťv, jeden z Ar
gonautův a účastník honby na kance
kalydonského: cursu invictus EBchnonO;
3) slavný malíř řecký C (kde však jest jiné
čtení dělion).

Echioniděs, ae, m. ("Bzovións) syn
Echionův Pentheus.

Echo, us, f. [Fy] Ozvěnajakožto
nymfa: nec prior tpsa logui didicit, reso
nabihs Echo O; jako appell.assonat echo Ó.

eclipsis, 21s, f. [ěxAewbic| zatmění:
eclipsessos marantur, outa raro accidunt
C zatmění slunce; lunae e. ÚČ z. mě.
sice.

ecloga, ae, f. [éx4oyř]vybraná
báseň, ekloga, menšíbáseň jako
na příklad Bucolica Vergiliova neb údy
Horatiovy a j.



eclogárii 4:

eclogárií, orum, m. [roz.libri) vybrané
části nějakého spisu (zvl. k předčítání
se hodicí) Č.

ec-guand6, adv. táz. (zvl. s nevoll) zda
kdy, zda někdy, zda jednou:
e. le rationem faclorum tuorum rede

turum pulasti? C zda jsi mysli, ženěkdy budeš vydávati počet“ ...; guo
tens hoc agitur, ecguandonenisiadmira
tionibus maxvms%Č (= num guando, nist)
kdykoli se toto (tato scéna) předvádí
(hraje), zda neděje se tak vždy za největ
šího podivu (=zda někdy ©.bez)?

I. ec- l, guden.gua, guod zájm.táz.
zda jaký: ecgu pudor est! ecguac
religio, Verrest ecgui metus? Č zda mášjaký| .*Spřívěš.Mam.ecguodnamcur
niculum aliguando sit habitura lua na
tura C zda bude někdy miti nějakou.

II. ec-g1, adv.táz. zda nějak: ecgui
ergo inlellegis (jiné čtení ecguid) C.

ecguis, eCguid subst. zájm. táz. zda
někdo, zda něco: ecguiserit,mecum,
tuvenes, gus primus in hostem: V ecgui3
audit? fH. Dat. eccui L, akkus. ecguem C.
Někdy přivěšenonam: ecguisnam, ecguid
nam. Jakožto adverb. ecg Ut
jako numaguid— pouh. num zda, zda
as1, snad: ecguid ergo intellenis C
zda tedy chápeš, chápeš asi ecguud
tandem tib: videtur Č zda se ti skutečně
zdá. Někdy i u L — guiď nebo Cur. co,
proč!

ecano kam asi:
provexisset? Č.

eculeus, 2, m. vizeguuleus.
edácitás, alis, f. žravost, jedlictví, ne

nasytnost Č.
edáx, acis, adj. Žrav ý a) pův. o li

dech a zvířatech:parastiae [H, dominus H;
o zviřatechdravý; b) přen.o věcechhlo
davý:unber H,curae;ničivý, hltavý:
ignis V, lempus, vetustas O.

edepol, adv. již slarým neznámého
původu, snad z e-dee (voe.od deus) -I'ol
(čve) bůh ví, na mou věru fť;
edepol, senectus, guae non volt, videt
Č arch.

edera, ederaceus vizhedera, hederaceus.
Edessa, ae, f. Eěeoou] 1) město

v Makedonii, pohřebiště královské L;
3) město v Mesopotamu 7. odt. adj

podobně

ecguo te tua virtus

8 6-dico

Edessaeus, a, um edesský, z Edessy
(makedonské): Antephilus L.

©-dico, ere, dixi, dictum [imper. edice
V] I pův. usnesení, rozkaz, rozhodnutí
atp. veřejněoznámiti stano
Viti outásiti, vyhlásiti, pře
devším o praetorovi, potom vůbec o úřadech:
est enim tibi eďicendum, guae sis obser
vaturus in vure dicendo C; odt. pak usta
noviti určiti: senatumin dtempo
sterum L sedění senátu (= svolati), con
ventum L, comihia Č, diem exerctui ad
convemendum L; dies edicta den ohlá
šený. Vazby: aec. c. s int. edigil sese datu
rum ČC;tu armari edice mamplos V na
řiď, ať se ozbrojí; u l nebn €: e., uť sena
tus rediret C; relat. guae fieri velet Ču; e.
de caerimonns pubhcis T; básn. s pouh.

socns edicit, signa seguantur V na
II přenes.vůbec něco ozná miti,

stanoviti zaříditi. nařiditi,
vvpověděti, vyhlásiti: edicit,
piscator uti... mane domum vemaní H;
hoc stmul edixa HH;iussus a consule, guae
sciret, edicere S vypověděti.

Kkonj.:
řídí.

edictum, 0, n. subst. (pův. part. perf.) ve
řená vyhláška úřadu, veřejné
oznámení, návěští, nařízení;
pův. vyhláška practlorova, jenž nastupuje úřad
ohlašoval, jakými zásadami ve svém úřadě se

bude říditi: gu%plurimum tribuunt ediclo
praetoris, edictum legem annuam esse di
cunt Č (zvláštní mimozákonné právo), potom
i jiných úřadů: tribunů, konsulů, prokonsulů,
aedilů, censorů, císařů, i vojevůdců: eTorttur
pecuhare edictum, ne guis frumentvm
tolleret C.

edim, edint viz 2. edo.
6-disco, ere, édidiči, — z paměti,

nazpamět se učiti 1) ve erercenda
est etiam memoria ediscendis ad ter
bum seriptis C doslovným učením
se nazpamět; poetae ediscuntur Č básni
kům učíme se nazpamět; +nagnim 1
merumversuumC; 2) vůbec učiti
se, studovatiu: oslaartemJacilli
mam C; non haec artes conlcnta palernas
edidicisse fuit O nebyla spokojena tím,
že se naučila, znalostí unční; verac us
merosgue modosgue edisecre vitae [I har
monii a melodi pravého Života; perf.edi



Č-dis-seró

die. znám, vím dokonale: edidici,
gud.. Trota pararet O.

Č-dis-sero, ere, seru?, sertum vylo
Žit1 vypravováním, zevrubně vy po
věděti, zevrubnouzprávu po
datu: res gestas L; tantum hoc edissere
[I tolko to vylož; Laelus eadem edisse
rut L.

e-dis-serfo0, are, dvi,
edissero| důkla dn ě, zevrubně vy
ložiti vysvětliti zprávupo
dati: edissertando L důkladným, ze
vrubným výkladem.

edilicius, a, UM jen o soudcích v t. zv.
causa sodaliciorum (pře mezi členy bratr
stva nějakéhovzniklá)na Vržený od ža
lobníka: idem edďilicios tudices esse vo
luisti Č (členů takovéto poroty bylo
125; obžalovaný směl jich však 75 od
mítnouti).

©diti0, onis, f. [edere]1) pův.vydání
něčeho a) plodu: porod; b) knihy; 82)
přen.a) zařízení, uspořádání
her T; b) udání, Zpráva spiso
vatelova atp. 1 udání před soudem, o b
žaloba, návrh žalobcův tribue,ze
které mají býti poroteu e. tribuum C
(viz editictus).

čditum, %

alum [ireg. od

i, n. a) vyvýšenina,
výška, výšina: edila montuim Ť vý
šiny horské, vysočina; b) vynesení,
rozkaz, výrok: gui peragaťtThauman
tiďos (— Iris) eďdita O aby vykonal roz
kaz Iridin.

č 16:18, a, um (vl. part. perf. od eďo 1.]
vyvýšený, vysoký,strmici,strmý
collis, locus; editior Čs poněkud, trochu
vyšší; on ommensum editus S do neko
nečna, nesmirně vysoký; tn ommensam
altitudinem e. do nesmírné výšky strmící,
hrozně vysoký.

1. 6-d0, ere, diďi, ditum vydati,
vydávati, vypustiti |
terra innumeras species O; lerra alos
Carthagimenses (metar.) L; vitam, ant
mam, clamorem, sonum, voces, latratus O
štěkati, hinnitus O řehtati; o řekách:
vlévati se: Waeander«n sinumma
ris edilur L; o osobáchse edere foras =
exiwe; | zvl. něco nového vytvo
f1t1, způsobiti a) stvořiti,
(z)ploditi, pass.naroditi se: guem

všeob.
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Rhea sacerdosfurtivo partu sub lu
mms edida1t oras V porodila; edt
dů geminos Latona O; ubi esset aliguis tn
lucem editus Č kde se někdona
rodil; partum edere L poroditi; geminum
partum e. L dvojčata poroditi; Aasltas
stmul edila (se. corpora) torguent Ó jak
mile se zrodila; hb) o knihách a spisech: VY
dati, uveřejniti: oralionemscriptam
S, de re publ. libros Č; delere licebil, guod
non edideris H; ©)vůbec něcona veřej
nost dáti, vyhlásit, udati, vypo
vědětivvpravovati, sděliti,
oznámiti, zvěstovati, pově
děti vyřknouti: Clymeneverosedi
dit ortus O udala ti pravý původ; často
u L guw eďilis hosttum constiliis důmissi
cum doms udavše, vyzradivše; stmul est
auctor necis editus O — dictus; pluribus
tamen auyctoribusfiltum ediderim L pro
hlásil bych, nazval bych;aucto
rem doctrinae etus Sammum Pythagoram
edunt L vydávají, prohlašují za pů
vodce; d) zvl. o věštírnách, kněžích, posv.
knihách:odpověď dáti, oznámiti
sortem oraculo editam Ču; Apollo Py
tus oraculumedhditC věštbu dal;
©) při causa sodaliciorum:Určiti na
vrhnoutu guam obrem senatustrt
bus edi voluerit ab accusatore, aby ža
lobce určoval, navrhoval tribue; %uďti
ces edere; mandata edere rozkaz dáti; f)
nomenedercohlásiti udati, přl
hlásiti se jménem,vydávati
se za Targuvmum Priscum edi
dere nomen L ohlásili jméno, udali;
g) o různýchvěcech:VYkonati pro
vésti, vytvořiti: saepe coniemplus
hostis cruenlum certamen edidit L krva
vý zápas způsobil; strages porážky způ
sobiti; ladem, tumultum, scelus,facinus
dopustiti se; operaedere per
jicere L, exemplum e. příklad, výstrahu
dáti (in alagm); zvl.o hrách a zápasech: SPecia
culum, gladiatores: edendis gladialoribus
Drusus praesedit T provozování zápasů
gladiatorských; edere mumus gladiato
rumL uspořádat.

2.edo,ere ědi,č*um bezpřiznakovétvary
obyč. esse, essem, CSlo, esluw; optativ.
edim, edis, edivt [srov.č. jedí, ĚdOuau,
něm,essen jisti 1) pův.,edisti satis alguc

praes.



6-doceó

bibisti I; ut biberent, guoniam esse nol
lent ČCžráti; 2) přenos.a) v příslovích:de
patella edere — náboženstvím pohrdati:
ita non religiosos, ut eďint depatella Č(v1.
jisti z mísky obětní); multos modďdn0ssalis
simul edendos esse Ú (o pravém přátelství)
mnoho beček soli spolu snisti b) sží
rati, stráviti, rozhlodatizničiti
(o zubu času,ohni, jedu, rezu): cartnas lentus
tapor est V sžírá, stravuje; ut mala cul
mos esset rubigo V sněť stébla; €) metat.
animum e. H sžírati; flamma me
dullas, dolor V; penuria edendi V = cibi
jidla.

e-doceo, eére, docuž, doctum někoho
důkladně poučiti, zevrubně vy
učiti, zpraviti 0 něčem;s dvojím
akkus.: tuventutem multis moďis mala
facinora edocebat (Catilina) S; bez akk.
osoby: tusta funebria placandosgue Aa

nes ul idem pontiJev edoceretL aby poučení dávalo ...; pass.edoctus dů
kladně poučen, znalý ně
čeho, zevrubnězpraveno Ci
cero cuncta edoctus S; patrias artes edoc
tus T dobře znalý; ab illo (= Iugurtha)
edoctus cuncta S o všem byv zpraven;
edoci amtistiies L vyučení byvše; de
s abl.: de ttinere edocet S; ace. c. infin.: edo
cuit genlem casus aperire futuros O vy
učil (umění) odhalovati budoucnost;
i při pass.: edoctus deos esse L; s inf.: avu
rilia omma venaha habere edocuit S (do
plniti jest I1d1); guid fieri
velit, ewocetČs; relat. guae parabantur,
edoctusS o chystaném podniku byv zpra
ven; při pass. (servi) edocti, guae interro
gati pronunharent Čs byvše navedení;
tot cladibus edocti L dostavše za vy
učenou. I při podm. věcném: fama edo
cuerat L; edocuit ratio (C.

e-dolo, dre, avi, dlum pův. vytesat:,
vyroubiti; přen.vypracovati, vykonat,
urobiti.

č-dom0, are, domuž, domitum úplně
zkrotiti, podmaniti. orbem O svět; přen.
vittosam naturam ČC;nefas I přemohl.

Edoni, orum, m. [Hdóovoi| Edonové,
jakožto ctitelé Bakchovi HF,národ thrá
cký na řece Strymonu. Odt.adj. Edonus,
a, um edonský, thrácký: tuga O; Edomi
Boreae spiritus V dech thráckého Borea;

nepř. otůz.
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Edonis, adis f.: matres O; Edoniděs,
ae, m. = Thrák = Eumobpus 0.

6-dormi0, ?re,%vě,1%,šfum vyspati něco,
vyspati se z něčeho: crapulam C z opice;
absol. vinoleníi edormiverunt C; básn. (jako
„vyzpivati“) Illonam edormre H hráti
úlohu Illony spaním (týká se Fufia, jenž
v podnapilosti zaspal svoji narážku při provo

zování Pakuviovy Iliony).
educátio, oms,f. vychováváni,

výchova, odchování (o lidech i zviřatech).
čducátor,oris, m. vychovatel,

pěstoun (o rodičích i paedagozich).
educátrix,žcis,f. vychovatelka,

živitelka, pěstounka.
1. e-duco, are, avi, atum 1) pův. vy

chovávati děti duševněi tělesně;2)
přenes. o jiných předmětech: nos patria C;
studna im umbra educata T snahy, stu
die vypěstěné; o zvířatech a rostlinách V Y
chovati vypěstiti. leporesA,
pomum O, herbas O; senectam O někoho
ve stáří Živiti, humus eďucat herbas O
dává růsti, guod mare educat O co v moři
roste.

2. 6-diico, ere, důxi, ductum vy
vésti, vytáhnouti, odvésti
[ pův. s alkk. multierem Čs, tumenta H,
gladium S tasiti, sortemČ los vy
táhnout. Vazbys ab, €T a pouhým
abl. (básn.): telumm corpore V. II přenes.
a) poroditiu: regemV; b) vycho
vati vypěstiti: guemprocrearis
et eďuxeris C toho, jejž jsi zplodil a
vychoval; prope natum, certe eďuctum L
dobře vychován; eductum Egeriae lucis
V; ©) omnápojíchh.vypíti, „vytáh
nouti“ Pl.; d) o lodích:z přístavu vy
pustiti vyplouti: navesexportu
Cs s loďmi z příst. vyplouti; ©) o vojsku:
vyvěéstivytáhnouti s...,vytrh
nouti: legienes ex hibermisČs, copias ex
urbe N, ecastris Čs; s pouh. abl: German
swas copias castris eduzerunt ČS; bezpředm.:
somaturtus ex kbernis educeretČs jestliže
by vytáhl; ducit guam prorime ad ho
stem potestL přitáhne, přitrhne; tn aciem
eďucere L k.boji vytáhnouti;
soudní:předsoud pohnati, vésti:
eductus ad consules C, im tus Č; 8)
o úřednících:8 sebou vzíti do pro
vincie: guos educere im provinciam nom

f) výraz



edůlis

potuit C; cum ceteri guos voluerunt legatos
eduxerint (scil. ex urbe) s sebou vzali C;
h) o směruvzhůru:zvednouti, vztý
čiti vznésti, povznésti, vy
nášeti animum in astra F, me sub
aurasO; vybudovati, zříditi,
vystavěti (o stavbách):aram V, turres
T, moema V, pyramidas T.

edulis, e, adj. jedlý: capreae H.
6-důro, are dále trvati, potrvati:

sohs fulgor edurat T.
6-durus, a, um [starší tv. ecdůrus) již

zcela dřevnatý, dosti silný: e. pirus V;
metat. tvrdý, nelitostný: os O.

Eetion, onis, m. [Hetíer] otec Andro
machy; adj. Eetioněus, a, um Eetionův:
Thebae, město na jih od Idy.

e£-farci0, zre,—,fertum vycpati,
upěchovati: inervalla saxis Čs;
efferta arva Asiae C bohate.

ef- fátum, 2, n. (vl. part. perf. od effor]
vý pověď, výrok a) vatumejfatapro
roctví; b) filos.:i autem appellaní
dšťoua, guod est guasi effatum Č =
soud, úsudek, výpověd.

effatus, a, um [part perf. od effor ve
sm.pass.: vyíčený, stanovený, ustálený;
viz effatum.

effectio, ones, f. [efficere] I) koná
ní, vykonávání, provádění:
recta efjecio — zarTóoďvoig Č = rec
tum factum správné jednání; artis e. C;
2) prvotní příčina, prapřičina.

effeetor,oris,m. původce, tvůr
ce, stvořitel: mundi; stilus dicendi Ú.

effectrix,2cis,f.původkyně, tvůr
kyně: (pecuma) voluptatum C; terra
diea noctisgue C.

effectum, 2, n. [vl. part. perf. od efficio)účin Č.
1. effectus, a, um [part. perf. od effici0]

způsobený.
=. effeetus, s, m. 1) akt. vyko

nání, provedení: horumconsiho
rum Ú; ad ejffectumadducere L ke konci
přivésti, provésti; on effectu esse C býti
konán, prováděn, naprotistneef
fectu eSSe o pouhém stavu, jenž může pře
jti v činnost; cum plurimum in celando
incepto ad effectumspei habuisset L ježto
tajením podniku měl nejlepší naději

431 ef-fero

v dobrý výsledek (vi. že jej provede); 2)
pass.Účin, následek: e. eloguen
hae C.

effeminátě, adv. [ecf-] změkčile, zžen
štile C.

effeminátus, a, um ([ecf-)zžen
štil ý, změkčilý 2) pův. o osobách (vl.
o vlastnostech a. jednání jejich): udendumest,negui...ejjeminatum..— faci
amus C; ne guid effeminatum aut molle
C; effeminato servire C = poloviční ženě;
b) přenes.o věcech:VOXula furialis C , opi
mo effeminala ac levis Č.

efferatus, a, um [ecf-] (vl. part. perf.
odeffero,are) zdivočilý, zvlčilý,divo
ký: gentes L; absol. sunt enim mulla ejffe
rala et vmmama ČC jsouť mnohé vášně
zdivočilé a hrubé; mores ritusgue L;
multas genles sic immamtate ejferatas,
ut apud eas nulla suspicio deorum su C;
tra efferatus rozlícený, rozvzteklený.

effercio viz ejfarcio.
efferitas, atis, f. [rc/-] zdivoči

lost, divokost,surovost,nelidskosl: un
digue omnem ejferitatem expuli C.

1. ef-fero, efferre, extuli, člatum [ecf-|
vynášeti néstiven, vyndati
Í pův. všeob.:A)molita cibaria sibi guemgue
domo efferre tvubent Čs aby s každý
s sebou z domu vzal; hferas, fru
mentum; guod non cruentum mucronem
extuhtC že nevytas1 | ensemextulit
V; pedem V vykročiti; vexilla,signa
e castris, portis (prapory vyněsti) vy
trhnouti, vyraziti z .; eguus se ejfert
vallo T vyběhne, vyřití se; se ef
ferre, efferri odebrati se; b) o pohybuzdola
nahoru:Vynášeti, do výše zdvl
hati: singulos in murum (Ss; luris
elatain altitudinemdo výše vztýčená;
pulvis elatus; caput autumnus agris H
povznáší, zvedá; scutasuperca
pita T; securim efferre L napřák
nout i; HNzví. 1) o plodné půdě: N est L
ploditi, roditi: ubenoresfruges
ager C, guod agri efjerant C; haec genus
acre virum pubemgue Sabellam extulit V
zplodil; 2) o pohřbu: mrtvolu z domu
vynášeu, pohřbívati pocho
vávati (= Ezgřoem): Ilaximus extuhitfiltum| consularemC;ex.testu
mento sic est elata I; obr.. meo untu8



ef-fero 4

funere elata populi Romani esset res pu
blica L; satia meo tua pectora luctu, ejje

ror O vynášejí mne (ke hrobu) = veta
po mně; I přen. 1) o řeči: VV ] adřo
vati pronášeti, vyslovovati:
graves sentenhias incondůs verbis Č hlu
boké myšlenky neupravenými. slovy;
odt. vůbec něco oznámiti, na jevo dáti,
uveřejniti, rozhlásiti, prozraditi atp.:
disciphnam in vulgum Cs, clandestina
consiha Čs; has meas tnepttias Č tyto mé
hlouposti; elala vor etus in vulgus I
rozneslo, rozhlásilo se; posteaguam in
vulgus mlitum elatum est Čs jakmile
se rozhlásilo; 2) povyšovati,
vynášeti, velebiti: uťguemgue
ob mililare facinus pecuma aut honore
extulerat S povznesl; nemo eztuht eum
vcerbisC nepochválil ho; aď summum
imperium extuht C povznesl, zví. lau:
dibusefjerrealgmchválami vyná
šeti, blahořečiti blahosla
viti: e0s viros mazums efferunt laudibus
C nejvýše velebí;3) seefjerre uka zo
vati 8e, Jeviti se, projevo
vati se: volo se efJerat in aďulescente
fecunditas C; gua m urbe primum se ora
tor extuht C se ukázal, objevil; guae
(virtus) cum se eztult C; pass. ejfferm
nebo se efferre ve špat. význ. Vynášeti
se, chvástati, chlubiti, zpup
ným, nadutým, hrdým se státi:
audacta, scelereatgue superbia S; guando
altius elatus erat L; elatus zhrdlý,
zhrdnuv, zpyšněv (recenti victoria, glo
via, opibus ete.); 4) o vášních, zvl. v pass.
dáti se strhnouti, unésti: gaudi»
ejjervi S radosti býli bez sebe, fastidio
efferuntur C ošklivějí si ;; eyuidem ejřerov
studio palres vestrosvidensi Cjjsem uni
šen, uchvacován touhou; těžakt,čaetitiameefbertCzsimeefferret© dolor
C; muliitudo mobili impetu effevrtur Ču
bývá uchvacováno.

2. ef-fero, are, dri, d'um [cx-ferus]
přech.zdivočelti, zvlčiti něco,
divokým učinili, divokého
vzhledu dodali: promissudurbu
et capilli ejfjeraveruné specičem oris L;odtudpass.efferari| zdivočeli,zpustl
nouti: Aomznesnoupaltuniur terram
etřerarí C

9 ef-fició

effertus, a, um viz effarcio.
ef-ferus, a, um (ecf-]předivoký,

velelitý, zvl. u V vuventus,animi;
facta = hrůzy, Dido effare rozzuřená.

ef-fervěsco, ere, ferbui, — [inchoat.
od effervo|vyvříti, vzkypěti
aua; vzplanouti: sideratotocaeloO;
obr. verbis ejffervescentibus C planoucími;
ejjervescens im. dicendo slomacho saepe
iracundague vehementus Č při řečněni
nevolí a hněvem poněkud prudce se roz:
paluje, soptě.

ef-fervo, ere, — vzkypěti: Aetna V
ef-fetus, a, um [exT-foetus) pův. o zvi

řatechporodivších;odtudvy sílený, se
sláblý, zemdlelý, zmožený: corpus,
wres, veri ejfela senectus V nepřístupné

efficácilás, alis, f. působivost, účin
nost C.

efficáciter, adv. účinně, působivě, ú
spěšně, s výsledkem T.

efficáx, acis, adi. leffico0]účinný
působivý, úspěšný: flercules[i
činný; preces L, sctenňa H; efhca
cem esse ad algď býti účinným vzhledem
k, činiti dojem, působiti na něco: precex
ad muliebre ingemiumefficaces L; vásn
s int: onyT amara eluere efficar H jenž
dovede.

efficičns, enis, adij.(vl. part. pracs.od ef
Jino] působici. bona efficienha (nomm
Tixa) Čo věcech, jež jsou příčinou do
bra, jež mají dobro za následek; s gen.:
virtus e. (==effectrix) utilitatis Č. adv.ef
ficienter C s výsledkem, působíc
účin nějaký: causa est, guod cuigue e.
antecedit C.

efficientia, de, f. účinnost, působ
nost, působení: soles (.

ef-licio, ere, feci, fectum [ex-facivo]1)
obec.Způsobiti, vykonali, uči
niti, udělati, provésti, vy
tvořili: hunc (== monten) murus
circumdatus arcem efficit Čs tvrz, pev
nost vylváří, pevností ji čini; homenes
mmaní magnitudďine e. Čs; dilectu ha
bito duas legionesČs utvořili; cohor
tes Č sehnati; castella,tormenta,mag
nas rerum commutaliones, unam ex dua
bus legionidus, classem, portum, vadum,
unum constiium Čs jednotný plán vá



effictus

lečný, pecunia omma ejřiceposse C do
kázati tantos progressusC činiti po
kroky; facinora, opus,er, spaltum ura
ziti; caecume. algm zaslepiti; gud
in Scipione effecerint C čeho se do pu
s tili na Se.; ratum efficereL jako právo
platné přiřknouti, uznati, potvrditi, za
ručiti. S násl uf: guae res efficiebat, ul
commeatus sine periculo supportari pos
sent Cs měla za následek, že; básn. i s násl.
ne; absol. effictendi utilitas C praktický
prospěch, praktické užití; %) zvl. a)

výměře, miře, výnosu, zisku atp.
obsahovati, obnášeti,

vydávati, vyněstu: ager,gu plu
rymum efficit pole, jež nejvíce vynáší
b) efficerealgd ab algo dokázati
něco na někom,dojíti něčeho:
admtrationesC; e) dokázati, dovo
diti v mluvě filos.: guoď proposut C;
anvmos esse úmmortales C. Pass. ef f 1
citur následuje, plyne, vy
plý vá: ut omne corpus mortale sit Č;hominemnaturae© oboedtentem© hominm
nocere non posse Č. Rčení: effice s konj.
nebuž = vyzvání k něčemu: ejfice, coča
mus in unum 0.

effictus viz effingo.
effigies, 6%,f. [effingo] 1) a) zpodo

bení, vypodobení, obraz, přede
vším tělesný (z hliny, vosku, kovu), po d oba:
ejřigiem Xantlu T:roamgue videlis V; st
mulacrum deae non effigie humana T; zvl.
o stínech zemřelých a snech: efFgies, mo
wmbra hominum L mátohy (o lidech hla
dem a strádánim sešlých); effigiem, nullo
cum corpore, falsi fimxit apri O vidinu;
b) obraz v mysli utvořenýnebo
slovy ličený, sluchem vní
matelný: perfectae eloguentiaeeff
giem auribus guaerimus (= výraz, kon
kretní podobu); amtiguttatis, virtutum
nostrarum, úplný, dokonalý obraz: con
sectatur nullam eminentem effigiem (vir
(utis), sed adumbratam imaginem glo
riae C. nčen ad effigiem k podo

oensbví, na vzor, (tedy — ideál): Cyrusa Xenophonte servptus ad e. tusti 1M
periů C; 2) později vůbec výtvor so
chařský,neb malířskýobraz, socha
vůbec: Palladium .. corripuere sacram
effigiem V; pro numine laeso effigiem

o rozměru,
činitu,

Latinsko-český slovnik,

433 ef-fluó

statuere V. (— obrovského koně); ejf:
gies antigua e cedro V; divom effigies V;
aha in statua amputato capite August
efFigvem Tiberů inditam T; effigies et
signa T obrazy a odznaky; altara cir
cum effigiem ducit I o leutkách, jichž
užíváno k čarováni.

ef-fingo, erefinx%, fictum 1) pův. Vy
tvořitivypodobiti vvobra
z1t1i (= Jingendo exprimere): deum tma
gines mortahbus materms T; Veneris
Coae pulchritudinem Č; casus in auro V;
gressus euntis V; %2)přenes. a) vylí
čiti, vyjádřiti slovy:moresora
toris effingat oratiw ČC; M) o výtvoru fan
lasie:představu sl utvořit vytvo
riti vybásnity vybájituguae
la tam multa possit effingeret C; ea,
guae memoria lenere vellent, effingenda
anmo C; effinge pomysl si; ©) otí
rati utírati: wdistise foro spon
gunseffingi sanguinem C; tříti: manus
aegri 0.

efflágitátio, onis, /. n. efElagitatus,
as, m. důlklivé prošení, žadonění (*

ef-flágito, are, avi, atum důtklivě
vyžadovati, požadovatli, pros
bami vymáhati něco, doprošovati
se něčeho (algd ab algo, ut).

ef-flo, are, avi, atum [ecf-] vy de
chovati; ignes Aetnaeosfaucibus V
chrliti; rovněž agnes ore et naribus O;
vernas rosas O vůni růží; anemam C duši,
život vydechnouti; vitam, extremum ha
bitum. C; absol. abiecit efflantem C umí
rajícího.

ef-1loresco, ere, florui, — inchoat.Vy
kvést! jen ve význ. přenes. s vedi. ponětím
hojnosti nebo krásy: ET Terum cogmtione
ejflorescat et rvedundet oportet oratiwoČ
má vykvésti v kráse a hojnosti; utt
litas ex amicitia Ú; ahsol. amor ejfloresců
C vykvétá, vzkvětá.

ef-Huo,ere, z, — vytékati I)
pův. o věcech tekutých a plynulých: VY | 6
vati se, uchá zeti: n mareamnis
V; una cum sanguvne vitam Č; levis aura

2) přenes. o věcech netekutých: a) hmot
ných:vypadnouti, vysmeknouti
se: urmmaemanbus O; telum, guod unum
forte non effluxerat Cu který náhodou
nebvl vystřelen; ) nehmotných:delas, tem
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etfluvium

pusmarněuplynouti, minouti;
vvresefjluunt L unikají; mens mysl,
pamět se tratí; z paměti vymr
zeti, vytratiti se: plane ex animo C;
C) o výroku, zprávěatp. (= emanare, pro
dire)na jevo vvjíti rozhlá
81t1 se.

efHluvium, 7%,n. výtok, ústí: lacus T.
ef-fodio, ere, fodi, fossum 1) vy

kopati, vyrýti, vyhrabati:
ferrum, aes, argentum, aurum Č; opesO;
signumL; 2) překopati. přerýti:
terram; přenes. domos Čs, sepulcra V
prošťárati, prohledati; 3) vy
bodnouti, vypíchnoutr vy
vrci: oculos Čs, lumén V, viscera O.

effoetus viz effetus.
ef-for, ejffari, atus sum slavnostně

vypověděti, vysloviti, vy
rknouti, vyněésti,vyhlásiti
v řeči vrch., nábož. a básn.: lantum effatus
V, sic ore effatus V, sic effata V, im

cipit ejfari V; effare H vyrkn; haud
minus guam celanda efjando L neméně
než vypovídáním, vyhlašováním toho,
co má býti zatajeno. Zvl. v mluvě augurské:
posvětiti zasvětiti něčemu:e.
templum C; locus templo cífatus L místo
pro chrám zasvěcené, určené; v mluvě

výrok učiniti tvrditi,
formulovati, vyslo

ta effabimur ČC

(ilos.:

pronésti,
venímvymeziti:
tak proslovíme.

effrénáté, adv. (ecf-] nevázaně, b e z
uzdně, nezkroceně;Č; effrenatius in
aciem hostitum trrumpere Č trochu zuři
věji.

effrénáti0, omis,f. lecf-] bezu zd
nost, nevázanost: tmpotentisanim C
úplná volnost (v řečn.).

eířrén tus, a, um (vl. part. perf.od ejřre
no) bezuzdný, nevázaný, nezkro
cený, nekázaný: egui; homines secundis
rebus C; mens ejfrenatax. atgue praeceps
C; populus; hbertas L, cupiditas Č.

ef-frénus, a, um [vedi. tvar effremis, e]
bezuzdný, nezkrocený: eguus L,
gens V, amor 0Ó.

ef-£-ingo, ere, frégi, fractum [ecf
vylomiti, vypáčiti fores, valvas,
tanuam, carcerem, labernas; básn. V y

434 ef-fundo

raziti, roztříštiti, rozbíti:
cerebrumV, tugum O, crus S zlomili.

(U fució, ere, fůgi, — lecf-] 1) nepřech.
utéci, uniknouti, uprchnouti od
někud, vyváznouti z něčeho:e ma
mbus (rex ipse effugit) C; e proeho C;
absol. tilum ejffugere nolebat Cs nechtěl
aby (on) utekl; básn. stabulis, ad delubra,
patria; 2) a) přechhutéci, unik
nouti, vyhnout: se něčemu, vyváz
noutiz něčeho,ujítiněčemu: mor
tem Cs, tmpetum Čs, tmpias propinguo
rum manus C; haec vincula I, cupiditates
adulescenhae T; limes polum ejffugit au
stralem O zniká jižního pásu; effugtmusscopulosIthacaeV| Méněčastovětouzá
vislou: parum ejfugerat, ne dignus Cre
deretur T neunikl mínění, že jest ho
den; b) res me effugit uniká mi, jest
mne tajno něco nebo že ..:mhal te C;
hoc parentes spectaculum IH, nulhus rei
cura Romanos L.

effugium, 1%, [ecf-] 1) útěk,
uniknutí, zniknutí, zbytí:mor
ts C; nullam ne ad effugium gutdem na
vem habere L; plur. poenas ob nostra re
poscentejfugiaaV; 2) prostředek
k útěku: alias habere effugia penna
rum C; negue solitum tm tali casu effu
gtum subveniebat T; e. mortis Č příležitost
smrti ujiti; místo, jímž lze uniknouti:
ubi effugma wllae clausit T; effugium
servare ponechati si možnost útěku.

ef-fulgeo, ere, fulsi, — [ef ulgěrejed
nouV]a) zablesknouti se, za
stkvíti se alga re: limboefFulgenset
Gorgone saeva V obrubou, okrajem se
stkvějíc (jiné čt. nimbo); videres fervere
Leucaten aurogue efulgere fluctus V za
stkvívati se, zářiti; litora crebris tgni
bus effulsisse L; absol.tngens lumen efful
sisse L; b) přenes.Philippus ac Magnus
Alexander L; sensus aliguis argulta et
brevi senteniia T.

effultus, a, um od neuž. ejffulcio, %re
s abl.o něco podepřen: ejfultus iergo
V zády opřen.

ef-fundo, ere, fůdi, fůsum A. s pře
vlád. významem předpony ET. I v y ] évati vysypávati rozlévati,
o vodě, řekách, v pass. nel
se ee vylévati se,

dešti, sněhu; zvl.
prouditi,



effůse

vytěkati: marenegueredundat um
guam negue ejfunditur Ú; nejčastějipart.
perf.effususvylitý, rozlitý, rozvod
něný: super ripas Tiberis ejfusus
L; grandine ejfusa krupobití, jež se
strhlo, spustilo; [l o věcechne
tekutých:A) Vysypatu vypustitu
nunnnorum sarcos Il; habenas e. T%bV
pustiti, popuslili; Ascanioauxilium
castris apertis V; tela, ipsum portis sub
alůs V; o koni: shodiutu: all: (— egut)
effundunt ducem V; consulem super ca
put L; posito magis rege guam ejfuso
L; b) roztrousiti, promar
nity prohýřity rozplýtvati
rozházet i, zvl.jmění: aerartum,pa
trimonium; přenes. též vitam, animam,
vires, gratiam (vyplýtvati, zmařiti 81);
c) pří pojmech hromadných atp. TrOZp týliti, rozházeti, rozmetati
TOZpr á Š1t1, zvl. part. perf.:effuso eTET
citu S s rozptýleným vojskem; ejffusos
egerat Romanos L hnal rozprášené;
omnmsturba ad ripas effusa V; effusis
undigue Romams T. Odtud přenes.effusa
fuga nespořádaný, divý útěk; ab effusa
fuga flumen a tergo arcebat L řeka brá
nila, aby daleko neutekli; effuso cursů
L v plném trysku; d) něco složitého, spo
jitéhoatp. rozpustiti, rozvol
niti, uvolniti, rozplésti:. st
num; caesariem per candida colla V,
crines ejfusa sacerdos kněžka s roz
puštěným:i vlasy, prostovlasá; €) vy
lévati se zcela, někam úplně vtékati,
oddávati se něčemu,rozplýva ti
se, tonouti vněčem budonalgd
neb 2n alga re: tn hbidine se e.; in Vi
num; in tantam hcentiam; in guestus,
lacrimas, in amorem, in venerem; in
luxzurtam effimdi L oddávati se hýření;
si tellurem «ffundat in undas V kdyby
zemi rozpustila ve vodu; B. s pře
vlád. významem slovesafundere s vedl. pojmem
mnežství,hojnosti a) VY dávat l, Pp| o
diti: non solumfruges C; jaec aelas
hanc comam C; b) na všecky
strany házety metati: delorum
omms generis vis ingens ejfusa est im
eos V vysypati; ©) mea. vyhrnouti
se, vyrojiti se, vysypati se, vyřititi se,
vyvaliti se: se tn agros, carceribusejjundu,

435 6-gelidus

castris; totam Itaham esse effusum Č že
celá Italie se vyprázdnila; d) roz
prostříti, rozestříti: suvenemful
va ejffundit (= extendit) harena V; effusa
cahgo L, ejfusus pulvs L hojně se
zdvihší = mračno prachu; e) v hoj
nosti, najednouvydati vylíti,
vychrliti vysy pati: efudivobis
omma, guae sentiebam C; effundere omne
odium in algm L; virus acerbitatis suae
in algm effundere S hněv svůj na ně
koho vychrliti; dernde effundis repente
(se. zudicum nommna)Č chrlíš, z ru
kávu sypeš.

cífůsě,adv.a) na velikém pro
storu: are, vastareL, dalekoširoko;
rozptýleně, bez pořádku: fw
gere, persegui; multogue effustus . . oppi
dum repetebant L v běhu mnohem di
vějším;b) marnotratně, ve veli
kém množství: non pauca suis adtuto
nbus large effusegue donabat C; e. vivere
C; ©)nemírně, přílišně,roz pustile.
nevázaně: animus exultat Č; multi volun
tate,effustus,gui noluerant T (sc.favebant);

effůsio,onrs,f. a) vylévání, vy
lití: aguaeČC;b) přenes.hrnutíse,
vyrojení, proudění: ejfusionesho
minumexoppidisČ; ©)marnotrat
nost: guas ejffustonesfieri pulatis =
effusos sumptus C; e. pecumarum C roz
hazovánípeněz;d) rozpustilost:
anim in laetitia Č.

effásus, a, um [pův. part. perf. od effun
doj vylitý; od. 1) široko rcz
prostřen ý, rozlehlý, rozsáhlý,
širý, široširý; ejfusumlate mare
H; imcendium L, caedes L, loca T; ne

spořádaný: fuga L; 2) marno
tratný: guis in largitione effusiort
C; 3) nemiírný, přílišný, roz
pustilý: laetihna,licentia L; ostatněviz
efundo.

effatio, žre, 202 (1%),itum [srv. futilis]
vyžvatlati, vyžvaniti: guamista
efFutientem mauseare ČC než takové věci
žvaniti a nevolnost cítiti; e/Futire leves
versusH pleskaty žvaniti leh
kovážné verše.

e-gelidus, a, um (= studenosti zba
vený) vlažný: Notus O; chladný: jfiu
men V.
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egéns 4

egenas, enbis [partic. praes. od €gE0 a adj.)
potřebný, nuzný, chudý: locupletes
ex egentibusfecerat Cs; adulescens nobi
lis.. egens S; gui miseri, egenles S;
egentesabundant Cchudí mají nadbytek;
= s gen. obj. mající nedostatek něčeho eg
sul atgucomnrumhonestarum rerum egens
9; animus delictcarume. H postrádající.

egěnils, a, um nouzi, nedostatek
něčehomající, nuzný, potřebný
něčeho, nedostatek trpící: ommum V;
omnis spei T beze vší naděje; aguarum
T chudý na vodu; abi.: commeatu T; res
egenae V chudoba, nouze, bida.

egeo,čre,ui, — 1) nedostatek,
nouzi trpěti, býti v nedo
statku, mítin.: egebatC měl nouzi;
semper avarus eget JH; 2) něčeho
potřebovati, míti nedosta
tek atp. (opak abunďare) abl.: omnibus
necessarns rebus Čs; medicina C, consilo,
opera, COptis; gen.: auxilu Cs, custodis
H, medici, nutricis O, alienae facundiae
T; 3) žádati vyžadovati ně
čeho, přáti sl: gut tantuli eget, guanto
est opus I jen tak málo s přeje.

Egeria, ae, f. staroitalská nymfa, jež
dávala králi Numovi rady ve věcech
náboženského kultu. Byla jí zasvě
cena dvě místa: u Říma před branou
kapenskou a u Aricie.

Egerius, 27,m. bratr Lukumonův L.
G-gero, ere, gessi, gestum vynésti,

vyvěsti, vykliditi 1) o osobách
jako podmětu: Aumanas opes a Ves L;
praedam ex hosttum iectis L; pecumiam
ex aeramo L; diras dapes O — evomere
vy vrhnouti; aguamtomtu Ču v y
chrliti, vyvrhnouti; 9) o věcnémpod
mětu:vyhnati, vypuditi zahnati:
gravilas caeli egerit populos; 3) ptenes.
vyhnati vypuditi, zahnati něco:
lacrims dolorem O. u Ču moctem metu
egeruní lépe jest pokládati za perf. od agO.

egestás,atis,f.nuznost,veliká
chudoba. bída: vitam in egeslate
degere C; labor omma vincit itmprobus et
duris urgens in rebus egestas V (srv.„nouze
láme železo“). Rozdil od pojmů souznačných:
paupertas velpottus egestaset mendictas
C (stupňování významu); in eadem tnopmwu,

6 egredior

egestate, patientia, gua German perma
nent Cs; egestas animi C chudoba du
ševní, nedostatek povahy; e. pabuli S,
cibi T; egestate cibi peremptus T smrti
hladem.

egestus viz égero.
Egnátia, ae, f. ob. Gnatia, městečko

apulské u Brundisia.
Egnátius, %, 0. 1) vojevůdce sam

nitský L; 2) L. Egn. Rufus rytíř a přítel
Ciceronův; 3) P. Egn. Celer stoik za Ne
rona

Egnátulčius, %, m. Lucius, římský
uaestor, jenž přešelod Antonia k Okta
vianovi C.

ego [srov. čyd|, pron. pers. první 03. Ja.
Klade se jen tam. kde toho vyžaduje
důraz nebo protiva; zvl.důrazné:ego L.
Metellum meminí puer C = já sám; guos
ego! V = já, jakožto pán moře a větrů;
alter e€go ČCdruhý já vyjadřuje vroucí
přátelství,S různ. příponami: ego met,
maihimet, memet, nosmet ego
vero; meme; mepte; dat. mih: často
jako eth.; plur.nos někdyjako pl. skrom
nosti nebo maiest. o jediné osobě.

©gredior, 7, gressus Sum dep. [er —
gradior) I ob. 1) nepřech.:a) vy stou
pilti vyjíti vykročiti z ně
čeho, odněkud někam (ven); vazba €T neho
pouhý abl.: ex oppido Čs, ex suis fimbus,
e castris Cs; Roma, porta, e cubiculo C;
e cura L; extra: extra mumtiones Čs ven
z opevnění; extra fines C, extra porlam
L; obviam; ad portam, per medias hos
tvum stattones L; |) s vedl. ponětím směru

zdola vzhůru: scalis S po žebříkuv 1stoupiti; ad summummontisS; 1
tumulum, in altitudinem L; *) přechodně:
A) o věcechkonkr.DI ekročiti pře
jiti něco, přesněco:fines Cs, munt
tones Čs, jlumen S, urbem L, tentoria T;
b) o věcechabstr.: Volusto vetus familia
negue tamen preeturam egressa T jež však
nepřekročilapraeturyt. j.nedosáhla úřadu
vyššího; egressos exilium T, kteří neza
chovali vyhnanství: nec sane 1deoa mato
ribus concessum est egredi ahguando rela
ttonem T odbočiti, uchýlti se od pro
gramu rokování (o senátorech, kteří o ji
ných věcech mluvili); IT zvl. 1) v mluvě
vojenskéVytáhnouti vytrhnouti,



egregi6

dáti sena pochod: castris,e ca
stris, ad proelum, ad oppugnandum, wm
pacata atp.. bez bliž. urč.: CUM. O0CGaSU
solis egredi S; pronu vigiha stlentio egredi
tubet S; Armimo sinerent egred T; 2)
v mluvě námořn.: na suchou zemi, na pev
nnu vystoupiti er navi, naminebo
absol.; in terram (; obráceně:e portu z pří
stavu vyplouti; 3) v rhetor.od the
matu seuchýliti: a proposiloornamn
di causa C.

egregié, adv. a) výborně, vý
tečně, znamenitě: pingere,logui
C; egregie res bello geruntur L se ště
stim se válčí; při adj. egregie cordatus
výtečného ducha, e. munitus Cs; e.fortis
C velestatečný;b) obzvláště: egre
gte magnam esse utihitatem C.

egregius, a, um (č a grea) (vl. z innož
stvi vybraný) 1) výborný, výtečný,
znamenilý, vynikající, nádherný: co+
pUS, 08, Cir, C1ViS,poela; vVivĚus,victorta;
fides, voluntas in algm Cs obzvláštní.
Vzhledemk čemu:11 procuratione civitatis C,
on bellica laude C; bello L; i s genit. (básn.)
anommV; 3) zvučestný, ke ctu: algd
egregium est ali Ť jest vyzname
náním; subst.egreiga T stkvělé
činy.

Ggressus, ús, m. 1) a) ob. vyjití,
východ, vycházka. odchod,
odjezd: dířnera egressusgue etus ex
plorat S cesty a vycházky; vestrum egres
sum proseguebantur Č odchod váš pro
vázeli; Caesar rarus egressu T zřídka
vycházeje; b) z lod: vystou
peni přistání: oplimumesseegres
SUMCs; o ptácíciia vělru: vyl étnuti
ventos custodit et arcet Aeolus egressu O;
2) konkr.východ, východisko,
ústí: gustaaditu prohibebatur, egressus
obsidens T; solus ad egressus 1mssus sep
tempheis Istri O; 3) v rhetor. od bo
čení, odbočka = egressmT.

eheu, interj. [u ep. a lyr. čheu, heu
heu srv. ge] oh! ach! běda! na
sto ] te! výraz bolestí, nebo nopřij. překva
pení.

ei, interj. oh! běda! er smlu, guahs
erat En V; ei mih' conclamatÓ.

ěla (Aeta, ela), interj. a) aj! (radostný
obdiv); b) vzhůru! he 1! (povzbuzení).

431 ©iuláti0

B-jact0 viz ezecto.

G-1aculor,drždep.vyhazovati, vy
mrštit, meta ti, chrliti: aguas O, se
im altum O.

6-1C10,ere, téci, iectum vyhoditi,
vystrčiti násilněodstraniti,
vyhnati, vypuditi, vyhosti
61 I) vlast.a vubec:verim ego es fi
bus eiectus sum S; ex oppido Čs, in ex
sttum emectusC, a suis dis penatibus, e
senatu C vvloučiti, de senatu L;
lhnguame. Č jazyk vypláznouti;
spojeno s Se: vyřítiti se, vyraziti, vyhr
nouti se: se foras, se ex castris, ex stbvis,
aha ex parte oppidi, ex oppido Cs; im ter
ram e naw C; im agros L; Tanagui ar
bitros ewcitL — remove! dá rozkaz, aby
rychle odešli; 2) term. techn. o přistá
ni lodí: ke břehupřirazítia, přl
stati: navem Cs, naves ad Chiwn L;
pass.eice na břeh býti vyvržen,
ztroskotati: omnesnavesin ktore
electas esse Cs; plures ad insulas eiectae
T; též o trosečnících samých: gud est tamcommune| guamhtusewechstC;
etectum htere V; proto obr. etectus homo
trosečník, člověk ubohý; 3)
přenes.: A) ob. eicere ex animo ČCnásilně
ze srdce,z mysli vypuditi; stirpes
superstitionis, voluptates C; cupidilates se
etciunt C razí si dráhu; b) zví. za mit
nouti: guod tamen, ut ante dixi, non
eicio C; guod explosum et etectum est C
co bylo zavrženo a odmítnuto;
zvl. O VYD iskán L vysyčeníherci, řeč
niků atd. (— exrplodere).

čtectámentum, 2, n. co se vyhodí,
vyvrhne: tnter cetera maris eectamenta T
mezi jinými věcmi mořem vyvrženými.

Glectio, on:s, f. a) vyhození; h) vypu
zení do vyhnanství, vyhnanství C.

6-tect0, are, avi, dlum [ireg. od €4C10]
vyhazovati, chrliti: favidlam O, arenas;
cruorem ore V; ore dapes O vydáviti,
vyvrhnouti.

Gterátio viz Eturaho.
6tero viz E%urů.

©-11CIO viz €1C10.

čiulálie, ons, f. úpění, kvílení, naří
kání, bědování: lugubris C.



Siulátus

čiulátus, s, m. kvílení, nařikání, bě
dování: eiulatus ne mulhieri guidem (se.
concessus est) C.

Čiulo, are [onomatop., srv. ela) kví
leti, bědovati, naříkati: opsum Hercu
lem viderat etulantem C.

©-10ir0 n. starší EjerO, dre, avi, afum
odpřisáhnoutise, přísahou odmítl
noulti, odříci se něčeho a) v mluvě
právn.: tudicem inmiguumsobi C slavnostně
odepříti soudci, že se mu podrobíme;
b) o jednání veřejném: magistratum T, im
pertum eturare —=ture vurando abdicare
8 přísahou, slavnostně úřad slo
žiti, úřadu se vzdáty 1bez předm.:
ore Pallantem, ut eiuraret Ť. Odtud vůbec
něčehose zříci, odříci, něcone
u znatti: patram T; negotiatoresforum
eerant C neuznávají příslušnost; ©)v mlu
vě obchodní: odpřisáhnouti, že nemůžeme
zaplatiti, prohlásiti se insolventním C.

etusdemmodi, [vizmoďus] téhož způ
sobu, právě takový.

e-lábor, %,lapsus sum dep.vyklouz
nouti uklouznouti, vysmek
nouti se, uniknouti vypad
nouti 1) vl.fastigio musculi Cs s vrchu
přístřešku; elapsae mambus tabellae O;
e maribus curantium L; trans cervicem
egusL; anguis elabitur V had vylézá,
plazí se; anguis ex columna lignea elapsus
L vylezlý; někdy 1 směr do výše: fron
desgue elapsus (igmis) in altas V dostav
8C; zvláštěo útěku: Vyváznouti,
uniknouti: pauct ex proelio Cs; me
dus Achivs V: de caede Pyrrhi V; inter
tumultum L; i s akk. pugnam, custodias,
vimigniumT; 2) přenes.uniknouti,
ujíti mambus dla causa C, de manibus
nostris C; satis le elapsurum omni su
spicione arbitrabare C že unikneš všemu
podezření; ex tot tantisgue criminibus C;
hic Tito fratre suo censore elapsus est C
vyvázl; memoričz paměti v y mizeti;
assensio omms illa elabitur C mizí; s bliž.
urč.cíle:Upadnouty dostati sedo© inserwtutemL;inpravumT.

člaboratio, onas,f. vypracování, pe
člivé zpracování C.

6-laboro, are, avi, dťum 1) nepřech.racovat?, usilovati namá
A1 Se vzhledem k nějakému cid; při do

438 Elatus

saženítohotocílepak: d opraco vati s e,
pracovati se zdarem: 08 guthus
elaborarené (maiores nostri) C čemu
by práci svou věnovali; s násl
ut: elubora ut Plancus sil melior
C přičiň se; neosobně:aperle ac palam
elaboratur C dáváme si práci; 2) přech.
něco pracně provozovati, vy
pracovali, provésti, obyč.jenv pass.
a gerund.: a (Graecis elaborata dicendi
vis algue copia C; causae diligenter
elaboralae C; perfectum ingenio, ela
boratum industriá C pečlivě vypraco
vaný; guamaguumalia.. eluborcutur T
básn. dulcem elaborare saporem H slad
kou, dobrou chut připravili, zjednati.
Part. perf. elaboratus, a, um nkdy
v rhetor. umělkovaný, slrojený: concin
nitas Č.

Elaea, ae,f. BAaia] město v Aiolidě
naproti Lesbu L.

Elaeůs, untis, f. [ EAawoůc] město
v Thraku L.

e-lámentábilis, e, adj.
přeúpěnlivý: gemitus C.

6-languěsco, ere, langui, — ochab
nouti, zmalátněti: proehum elanguerat
Cu; differendo elanguit res L usnula.

člátě, adv. od part. elalus povzne
seným způsobem, vznešeně:
logui, dicere C; komp. elatrus se gereré
N poněkud hrdě si vésti.

Elatěa, ae, f. [BHAdteie] 1) město ve
Fokidě L; 2) město v Thessalii L.

Elatěius, adj. [od Blatus] Elatův: pro
les O E. potomek, syn = Caeneus.

elátio, oms,f. 1) zdvihání, zve
dání; 2) přen..vzlet, zvl. o řeči:elatio
atgue alhtudo orahoms C, elatio animi
C vznešenost ducha; pass.o vášní:
uchvácení, vytržení: laeiha
guasi gestientis anima elatio voluptara C.

e-látro, are vyštěknouu: acriter H
(= bezohledně říci).

člátus, a, um 1) part. perf. od effero:
zhrdlý, zpyšnělý: recentvicio
ra Cs, spe celeris victoriae Cs, elatus et
injlatus C; 2) jakoad. pyšný, hrdý:
verba C; anemo magno elatogue C duchem
povýšený m, povzneseným.

Elatus, %,m. thessalský kníže Lapithů,
otec Kaineův a Polyfemův O.

přežalostný,



Elaver

Elaver, eris, m. levý přítok Ligeru
v Galli, nyn. Aller.

Elea, ae, f. "BAée] město v Lukanl,
imany nazývané Velia, rodiště Ze

nonovo; odtud Eleates, ae, m. = Zeno,
Eleatici phlosophiČ Eleaté, stou
penci Ženonovi, škola eleatská.

člecté, adv. s výborem; vybraně.
electio,oms,f. volba, výběr:

verborum C; senatus T; trium condici
onum L; vihatarum electiones T volba
zneuctěných mezi smrtí a manžel tvím se
svůdci.

Electra, ae, f."(!LAéxroa| 1) jedna ze
sedm: Pleiad, dcera Atlanta a Pleiony,
matka Dardanova V, O; 2) dcera Aga
memnona a IKlytaimnestry, sestra Ore
stova H; 3) dcera Okeanova a Tethy
dina, choť Thaumantova Ó.

člectrum, %,n. [Aext00v] 1) jantar,
též kuličky jantarové, jimiž dámy řím
ské ruce si chladily; >) směs zlata (4 díly)
a stříbra (1 díl) mající barvu jantaru,čistec V

1. eléctus, a, um [vt part. perf.; viz
elgo) vybraný: verba electissíma C; elec
tissvmviri civitatis C.

2. electus, us, m. volba, výběr: ne
cis O.

člegáns, amis, adj. [*é-legare, ehgere]
vybraný, vkusný, jemný, le
DýÝ A) o osobách: scriptor subnilis atgue
elegans (C mající vkus; elegantisstmus
nejvíce vkusu jevící; b) o věcech: genus
dicendi, iroma, iocandi genus, ars, arli
jictum Č, temperamentum T.

eleganter, adv.vybraně, vkusně, jem
ně, způsobně: aetas acta C, adulescenhia
traducta C — honeste, počestně; e. acta
vita L; zvl. o řečia spisech: eleganler scri
bere se vkusem; elegantisstme logui C
nejvybraněji, s největším vkusem; psal
lere et saltare elegantius S půvabněji,
obratněji; loca capere L obratně, chytře.

elegantia,ae,f.vkus,vkusnost,
způsobnost, lepost, ušlech
tilost, obratnost: Latin sermo
ms, doctrinae, verborum Latinorum (C,
morum T ušlechtilá povaha.

elegi, orum, m. [čAeyo:] elegie, verše
elegické H, O.

439 Elias

elegia, ae, f. (čAeyeia) eleme, báseň
elegická: vemť odoratos Elegéa neza ca
pillos O.

Eleléus, ei, m. [EAeAeúc) příjmení
Bakchovo O; odtua Eleléis, dis, f. o bak
chantkách 0.

elementa, orum, n. [jménahlísek vabe
ceděLMN] (pův.abeceda) prvky, živ
ly = orouyeia; 1)illavmiia e.dicuntur C;
prima elemenla naturae C; 2) přenes.a)
počátky vědění, počáteční učení, počát

ny nauk: elementa velint ut discere primaH; elementa doctrinae T; b) v logicezá
kladní poj my (10el. Aristotelových);); ©)
počátky vůbec:prima elementa Romae
O; Caesaris O; cupidims pravu H.

Elephantine, és, f. ['LAepavrivn]
ostrov s městem v Nilu u Syeny T.

elephantns viz elephas.
elephás, antis, m. [v pádech nepř. tvary

od elephantus, i, tec. EAčpac a čAégavi0c |
a) slon; b) slonovina.

1. Elěus, a, um tez Bhius [HAetoc]
elidský, olympijský: haruspices C,
ager L; ftumen © — Alpheus, campus V,
palma subst.H. oat. Elét, orum, m. EhdŠt

2 Elčus, unlis viz Elaeus.
Eleusin, nas, Eleusis, žnis,f. [ EAev

civ] 1) město v Attice proslulé myste
riemi Demetřiným! (akkus.též Bleusinam
a EBleusin); 2) místo v Egyptě. oat.
Eleusinns, a, um eleusinský: mater V =
Ceres.

Elentheria, orum, n. slavnost na po
čest Dia Eleutheria; Eleutherius, %,sn.
[ BAevďéotoc]) přijmeníbohů (Dia a Dio
nysa) „Svobododárce, Osvoboditel“.

Eleuthero-cilices, cum, m. vi. = svo
bodní Kiličané, kmen obývající v poho
řích kilhckých.

6-|evo, are, —,tum 1) pův.vyzdvl
hnouty zvednouti: contabulatio
nem Cs; 2) přenos.a) polehčitu:
sollicitudinem C; suspiciones ojfensiones
gue C zmírniti; b) významu, váhv, vlivu
atp.ubrati zlehčiti, ztenčitizmen
šití: perspicuilalem C, auctoritatem, res
gestas L; o předm. osob.: EÉtruscos; tudexr
elevabatuvL víry, věrohodnosti pozbýval.

Elias, adis, f. [oaElis] elidský, olym
pijský: eguae V závodící v Olympii.



člicio +0 čleguentia

e-licio, ere, l'cu?, licitum [e—*lacie]
vylákati, vyvoditru vylou
dit1i 1) pův. a) ob. hostem ex palu
dibus, algm ad pugnam Čs; in proeh
un T; hostem extra muros Ču; valem
nd collogutum I o věcechneživých: tgnem
lapidumconjlictuC vykřesati, fer
rume lerraecavermisCvvkopaávati,
dobývati sangunem, cruoremlevi
tetu eliciunt T vyrážejí; epistulas N
k psaní pohnouti, přiměli; bh). vy
volati, vyčarovati, přivolali:
infernas umbras carnůmbus II. onyx
clictet cadum II; fulmina L vykou
zlili; 2) přenes.viriditatem (o zemi) C
vyvolati; voceset guerelas C vylu
zovati;iram Ču vzbuditi; studiact
vuumT; vytáhnouti z někoho něco:
«rcanaL;vypátrati vyšetřit:
causam alcis rei,

Elicius, 0%,m. [oa elicio] příjmení Jo
vovo, od něhož si staří vyprošovali zna
mení s nebe.

č-lido,ere, lisi, Rsun | vyraziti
1) pův.oculosV; ignem e. vykřesati;
ignes nubibus elisiO vvvozené, vzbuzené;
aurigam e curru Č sraziti; corpora T
o zemi rozbíti; anguesV zardou
s1t1; elisoačrepemusO prorážeti;
zvl.dohromady sraziti, sdrh
nouti, zadrhnouti: vuncla,guae
presso subdila mento elidunt fauces O;
o řekáchs úzkým řečištěm:Sražen ý: guast
in artum cočuntibus ripis torrens el elisus
ferebatur Ču; %2)přen.vypuditi, vy
hnati: morbum H; | s důrazemma€:
rozbiíti, roztlouci, ztrosko
tati 1) pův.capuť, naves; spumam eli
sam vidimmusV vlny na prach rozra
žené; 2) přen.zn1Č1t1: nervos omnes vir
tutisC.

e-lig0, ere, légi, léctumvvbírati,
1) hmotně: herbas, nervos; „kbrae sumt
elhgendae C (jiné čtení elidendae) vybí
rati a vytrhávati, pleti; 2) s volbou
vybirati,voliti, vyvoliti: locum
ad pugnam C, locum mori T, sedem urbi
condendae Cu, minima ex malis C; in Jiho
rum locum adoptovati, za svna přl
j m outi; eligunt feras T jsou vybě
rační ve volbě zvěře,

Eliměa n. El'mia, ac. f.krajina v ji
hozáp. koutě Makedonie, též zvaná Eli
miot.s L.

elimino, are, avi,
z domu přes práh vzdáliti;
feras H vvnésti, roznésti.

e-limo0, are, avi, atum [ex, limu] VY
piílovati I) vl: ex acre catenas O;
=) přen.uměle vypracovati. rahtones Č.

elinguis. e, adj. [lingua] vl. bez ja
2yka; odt. 1) němý, nemluvný: cenucit
e elinguem reddičit C k mlčení přivedl;
») nevýmluvný: praeserim cum Fan
mus numaguum sit habitus elinguis C;disertum© haberépulchrum| habebatur,
elinguem videni deforme T.

Elis, idis, f. (*HAic; akk. Elm (básn.)
a Edem, krajina na záp. Peloponnesu.
Odt. adj. Eléus, Elius, a, um ehdský
tem. Elias, adis ehdská, olympijská.

Elisii, orum, m. národ za časů Taci
tových mezi Odrou a Vislou.

Elissa [Elisa], ae, f. jiný název Di
dony.

elix, zcis, m. srv. lguor, sub-lica)
strouha, brázda odvodňovací v poli:
humc limoso prospexit ab elice per
dix O.

elixus, a, um vyvařený, zavařený:
at stmul assis mascueris ehrxa H pečené
a valené.

ellam, ellum viz en a ecce.
elleberuin, elleberus viz Řelleberum.
e-locĎ, are, avi, atum pronajmouti:

fundum; praegn. gentem Iudaeorum C
důchody ze státu židovského plvnoucí.

eleciitié, onis, f. [= Erúoic)řečnický
výraz, přednes; sloh.

člogium, či, [ékevelov] 1) prů
pověď, sentence: $ŠvlomisC; 2)
nápis, zvl. náhrobní nea volivní: 8). gUeMm
tdiluď elogium C; 3) krátký připis
V závěti: guoď elogtum recilasti de
testamento Cu, Egnatii patris C.

čloguéns, entis, výmluvný
na základě cviku a thcorie řečnické (naproti
facundus): Antonius diserivs ait se v
disse multos, eloguentem ommninonemi
nem Ú. Adv.čloguenter výmluvně.

eloguentia, ae, /. výmluvnost,
jakožto umění.

atum [e-hmen]
přen. dic!a

adi.



eloanium

eloguium, 00, m. (u básn. za doby cis.)
výmluvnost (místoeloguentia, ježnelze
vpraviti do hexametru): protnde tona elo
zuw0 V; gui licet eloguio fidum guogue
Nestora vincat O; tulit eloguvum imsolitum
facundia praeceps H ukvapená snaha po
obratnosu řečnické způsobila nepřiro
zenost výrazu.

©-loguor, logut, cůtus sum dep. |) vy
sloviti vyjádřiti vypověděti,
vyřknouti, bez předm. i s předm. v akk.: 4d,
guod sentit C; i s urč.způs.: tn hunc modum

2) výmluvně vypovídati přednášeti,řečnit1| abeloguendoelo
guens dictus est C; ornale, coptose elogut
C; Graecis verbis T mluviti.

Elorum, %,1. tez Helorum ["HAwooov]
město u řeky Eloru na Sicilii L; odtud
Elorini, orum, m. Elorštíi.

Elerus, %, m. tez Helorus [BAoooc]
řeka na Sicili V; odtudadj. Elorius, a,
um: Tempe ©.

Elpenor, oris, m. (Bánůvaoo) dtuh
Odysseův, jejž (sjinými) Kirke proměnila ve
vepře: němie (v. 1) IČ. vině O.

Elpinice, es,f. EÁnivíxn) sestra Ki
monova X.

e-|iceo, ére,lůxi,— zasvitnouti,
zárit1, stkvíti se I) pův.:circulus
elucens inter flammas (Ú; o lesku. včel:
elucent aliae et fulgore coruscant V; 2)
přenes.Vysvítati jeviti se, uka
zovati se: constantia, scintilla ingenwuin
puero, benevolentia inter aeguales C; vir
tutibus elucere N stkvíti se.

e-luctor, ar%, atus sum dep. I) ne
přech.Vyvinouti se, vydobýti
se z něčeho: agua eluctabitur omnis V;
eluctantia verba T; 2) přech.zápolením,
úsilím vydobýti něčebo, překonati. zmoci
něco: locorum dijfficultates, nives T; val
das manus L.

e-lucubro, are, dvě,dfum při umě
Jém světle vypracovali, úsilovně,
namáhavě vypracovali: cum toto anno,
per omnes dies, magna nochum parte
unum librum czcudit et elucubravit T; e.
orationem, epistulam; elucubratus lam
pou páchnoucí (řeč). Dep. epistulam,
euam exam elucubratus Č.
- e-lido, ere, lisi, lůsum 1) a) vy
hráti na někom něco, obehráti

431 Elysium

někoho, algm. algm algď: L) term. techn,
ráně se vyhnouti, ránu

protivníkovuodraziti, v niveč ob
rátiti a odtud i přenes. guast rudibus evus
eludit oraho ČC;2) přenes.a) uhnouti
see vyhnouti se něčemu, zmařiti
něco: oraculi sortem vel elusit, vel im
plevt Ču v niveč uvedl; bellum, ulito
nemL; b) Istně podskočiti, okla
mati, ošáliti: nonsemelet satyros
eluserat illa seguentes O; eludit gyro im
terior (Camilla) V; ©)vysmívati se
někomu,tupiti někoho,šašky si
tropit1 z někoho: dum cadat elusus
ratione cadentis acervi HMvysmán, po
tupen; guam dtu eham furor iste tuus
nos eludet: C; adeo superbe insolentergue
hostis rludebat L; Dato Chremeta elu
dente F, jejž ovinuje o prst ; gutetembello
e. L zmařili; messem e. Tib zklnmati.

e-lůigeo, čre, lůxi, — 1) dotruchliti,
smutek odložiti: gusd altud, cum eluxe
run, sununt? L; 3) truchliti nad někým,
po něčem: patriam C.

člumbis, e, adj., vi. bez beder, slabý
v bedrech, odt. bez sily, mdlý (o řečniku):
fractum atgue elumbem Ť

e-|u0, ere, ui, lůtus vymýti, umýti,
smýti 1) pův. naculas vesttum Ú, corpus

2) přen. sanguis eluatur: num elui
praedicatio crudelitatis potest: C; amara
curarum AHutišiti, crimen O scelus V.

Elusátěs, tum, m. Elusaté, národ
v Aguitanil.

elůtns, a, um,vypraný, vymočený;
vodnatý, malý, slabý; irriguo nihil est
elutvus horto H (zelenina ze zahrady je vodna
tější, slabší než s pole).

eluvies, ez, f. [e-luere]povodeň,
zátopa; přenté vý mol vzniklý
horskými bystřinami Ču; in prorvma
eluvie pueros erponunt L v tůny kaluži.

eluvio, ons, f. zátopa: propter eluvio
nes exustionesgue lerrarum Ú.

Elymaeus, a, um elymejský, týkající
se krajiny zvané Elymáis v Asi mezi
Susianou a Persii; oat. Elymaei. orim,
m. Elvmejští, obyv. této krajiny.

Elysium, 2, n. ([(HAiotov] sídlo bla
žených v podsvětí; odt. aaj. Elystus, a,
um elysijský: campi V, domus O.

v šermiřstvi:



em

2) misto hem interj.,
imp. od emere: na! tu

em 1) místo eum;
v. loto; 3) isol.
máš! Pl.

emácitás, dtis, f. koupěchtivost.
emancipátio, onis, f. 1) propu

štění syna z moci otcovy trojnásob
nou manumissí; 2) vydání (naoko) ma
jetku při závěti

© ulalcipó, d,e, dot, dfum 1) výraz
pravní:propustili někoho (zvl.syna)
ze své moci, prohlásiti někoho
svobodným, svéprávným, samo
statný m: emancipandofilum fraudem
legi fecisset ») ze své moci dáti
v moc někoho jiného. Jfiium
inadoptionem C; 3) odt. pak přenes. Z a 
prodati někomu: Romanusemanci
patus femmnae H jsa zaprodán, robo
tězem; ila enim senectus honesta est, si
nemim emancipata est C.

9-máno, are, avi, atum 1) pův. V y
tékati, prýštiti, řinouti se:
fons undeemanat aguai bísn. u C; 2) přen.
a) povstávati, vznikali z ně
čeho: ex guo vis omnis .. emanet C; hinc
Academia emananit C; b) šířiti se,
rozhlásiti se veznámost přl
jíti, mezi lid se dostati: on
vulgus e. C; guae fama non idairco
solum emanarat Č.

Emathia, ae, f. "IfuaWia] pův. kra
jina makedonská; v širš. význ. a) Make
donie vůbec: Emathiae portus V; b)
Thessalie, zví.Farsahe: BEmathramet latos
Haemi campvs V. Odt. aaj. Emathius,
a, um emathijský 1) makedonský: camp:
O; dux — Alexander O; 2) thessalský:
vertex — Pehon V Subst. Emathis, dis,
S., plur. Emathides dcery maked. krále
Piera (— Makedonky) = Pierides.

6-mátiireseco, ere, ematůru, — inchoat.
1) pův. zcela uzráti: semen, segetes; 2)
přen.změknouti, obměkčiti se, mirniti se:
ira Caesaris Ó.

emáX, cis, adj. koupěchtivý.
embléma, aťis, n. [čuPbnua] a) ozdo

by vkládané na nádoby jako práce vy
puklá; b) mosaika: in vermiculato emble
mate Č pestrá mosaika.

embolium, 22, n. [EuPóArov] mezihra,
vložka; přen.gus omma sororis embolia
novit Č její spády milostné.
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emendábilis. e,
error L.

Gmendáte, adv. bez chyby, správně:
logu, dicereČ.

Gmendáti0, omis,f. oprava, napra
vení: veteris philosophiae Č.

emendátor, oris, m. oprávce: sermo
ms usitati Č.

čmendátrix, 2cis, f. oprávkyně: e.
vitae, poětica; lex vitiorum Č.

€mendátus, a, um [vl. part. perf. k
emendo| bez chyby, bezvadný, správný:
carmna Livi emendata videri mror II;
Lahna locutio; mores Č.

e-mendico, are, —, atum vyžebrati.
e-mendo, are, avi, aťum [mendun]

opraviti. zdokonalili 1) všeob.:consue
tudinem vilhiosamČ, vitia ineuntis adule
scentiae N; res Italas II; guae vittosa pu
tavi, emendaturis igmbus ded O= u
emendarent, na opravu; 2) zvl. o spisech:
gui male factos emendare parat versus H.

Gmensus, a, um [vl. part. perf. od eme
tor) prošlý, proputovaný,procesto
vaný: multo maiorem pariem titineris
emensam cernunt L vidouce, že mnohem
větší část cesty urazili; cernis el emensas
in lucem tendere noctes O prošlé.

©-mentior, 27%,mentitus sum dep.|živě
si vymysliti, vylhati, lživě předstí
rati, lživě hlásati, lživě vypovidati: sin
gdlatim circumeundo atgue ementiundo 9
lživým vyhlašováním; ut ementiretur C
aby lživě vypovidal; dolorem fugientes
multi in tormentis ementili persaepe sunt Č
lživě vypovídali; vazby:algd, ace. c. nf.,
in algm;pass.ementitus vylhaný, v y
bájený: guantumsit ementitaopimoCÚ;
auspicia Č.

©mercor, Gri, atus sum dep.vykoupiti:
aditum primcipis, adulterium doms T.

6-mereo, čére,meru?, itum i dep. eme
reor, čri, itus sum I všeob.1) zaslou
žŽiti 81 něčeho,vysloužiti si něco,
doslou žit1 se něčeho:emeruitvocis
habere filem O; 3) algm zásluhy
o někohosi zjednati, zaslou
ŽItl se 0.. aeguantem superos eme
ruisse virum O; [I term. techn. A) ve vojen
ství:Vysloužiti dosloužiti,
službu dokončiti: stipendiaeme
rita dokončená služba vojenská; ami

adj. napravitelný:



č-merg0

rum tamguam emeriis stipendus bi
dims (C dokončiv službu, doslouživ
u vášně; ambiundo cogere homines eme
rilis stipendiis S muže vysloužilé; b) vů
becVy sloužiti: egui, aratrum; eme
ritis medii temporis annis labitur Ó pro
živ léta.

©-merg0, čre, mersi, mersum 1) přech.
vynořili něco, většinous se nebo mrd. vy
nořili se, vyplynouli, vyjíli na vrch:
a) vl. emersus e palude L vybřed
nuv; paludibus T, e jlumine C; tertia
nox emersa suos ubi moverit ignes O:
b) přenvvmaniti se, vybřed

nouti k něčeho:ex dturms tenebrisC,e coenoC; 2) nepřechVystoupiti
vyjití, vynořiti se, ujíti, vy
břednouti a) vl. e vaďis, exalto C; de pa
tudibus; vn lucem L; in campos L; e regno
C; absol. © východu hvězd: sonum in
super emergentis (sc. solis) auďiri . . per
suasio adicit T; emersas in lucem noctes
O; b) zví. o vzniku lidí, rostlin 1jin. věcí:
e guibus cum emersit (se. vagims) Č* ©)
přen.vzejíti, zvednouti se, vyplynouti:
ex tllo mari bella C; ex mserrims sordi
bus C; e naufragus L; ex guo magis emer
gi C zřejmým se stává, vysvítá.

Emerita, ae, f. městov Lusitanil (nyn.
Merida); odt.adj. Emeritensis, e emerit
ský, a subst. Emeril(enses, zum, m. Eme
ritané, obyv. jeho T.

©meritus, T, m.
žilec.

©-meLior, 27%, měnsus sum dep. Vy
měřiti 1) pův. spaltum ocuhs V; 2) přen.
a) procestovati, projíti, proputovati:
freta, terras V, regionem L; guantum iti
neris, silvas, gentes Ču; b) překročit,
přežíti: terminos Ču; annos T; e) mě
řením přiděliti propůjčiti algid pa
triae H; voluntatem Č.

©6-mef0, ere, požíti (žnu), vvžíti: plus
frumenůi agris H.

©-miCo, are, micut, micalum s ponětím
pohybu, zvl. paprsku světelného: náhle Vy
zářiti zablesknouti se, vy
šlehnouti kmitnouti se l)
pův. flammae monte O; fulgura de caelo
Cu;okrvi:Vytrysknouti: sanguis
sn altum, cruor alteO; telum nervoÓ: sara

[emereo] vyslou
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tormento L vyletěti; vůbec o rychlém po
bybuněčehoVyraziti vyskočiti:
Nisus emicat V; vuvenum manus dm
currus V vymrští se; eguus emicat
V střečkuje; 2) přenobjeviti se:
Agrvppinaepavor T; vyniknouti,
vyznamenati se: magmtudineanim
Cu; verbum emicuit si forte decorum H
z nenadání-li se zaleskne; scovulus emi
cat O vyniká. Odkud? carcere, sola; kam?
on htus, in currum V

6-migro, are, AVi, alum nepřech. VY
stěhovati se: domo, e vita Ú.

čminěns, enlis, adj. [émineo] vynika
jící, vyčnívající, vysoký 1) pův. trabes,
promuntoria, arbores, saxa; 2) přen.vý
tečný, znamenitý: elonuentia T; orato
res T. Bliž. urč. ablat.: velocitate Cu.

Gminentia, ae, f. vyvýšenost: non ha
bent ullam eminentiam C nevynikají;
in umbra et in emnentia Č ve stínu a
světle.

©minco, čre, už, — [srov.mons] vyčni
vati, vynikali, trčeti, strměli, vypínali se
1) a) absol.: vullum, stipiles cx terra Cs,
molles agud Ču ; s akk. s n: husta in par
tes ambas O; plura spicula in adversum
Cu; b) do moře čniti: lingua L; tugum m
mare Cs vybihali; ©)zl. v maliřství O vy
nikánísvětla: guomagisid,guoderit
oluminatum, exstsre atgue e. videatur C;
2) přenvynikati vystupovati=
býti patrný; A) ob. audacia, amimus,
indignato, vox,verba;b) zvl vynikati
nad jiné, předčiti, převýšiti
(s abl., in alga re, inter): řegia potestas;
altus; Demosthenes inter omnes C;
bore corporis Ču.

©miniscor, %,ementus sum dep. vymy
sliti.

©minilS, adv. [e-manu] z ruky daleko,
tedyz dálky, zdaleka (opakcom
minus) 1) term. techn. ve vojenství O boji
a střelách: e. fundis, sagittis pugnare
Cs; sagitlis saxisgue e. certare T; oppu
gnationem e. incvpere T; e. obruti telis Ču;
tela iacere Cu; 2) vůbee z dálky: facesemnus| taciebantČs;opemferre
O; lcet emninus esse fortibus O.

©-miror, ar% dep. velice se něčemu
diviti, žasnouti nad: aspera aeguora H.



čmissárium

Ernissárium, č, ». výtok, výpust,
odváděcí průkop: lacus Č.

©missárius, ič, 2. vyzvědač, zvěd;
špehoun, náhončí: tstius excursor el e. C.

©missio, ons, f. vypuštění a) pův.
anguis C; b) přen.graviores telorum emis
stones Č (vymrštění) výstřely, síla vý
střelu.

6-mit(0, ere, misi, missum VYSÍ
lati, vypouštěti | akt. a)
všeob. čabulas emisi in omnes provincias
C, exercitum in Asiam N, essedarios ex
silvis Čs, cohortes ex statione Čs, pabu
latum; o knize: do veřejnosti pustiti: non
erit emisso reditus tibi H; h) zvl. o střelách:
tela, pila, hastam, saza, lapides, spicula,sagittasvystřelovati,stříleti| metati;
aculeum in algm Č žahadlo pustiti, bod
nout: někoho; maledicium Ú z úst vy
pustiti; fulmina blesky metati, ©)o teku
tinách: aguam ex%lacu L, lacus emissus
C vypuštěné; lacrémas O prolévati, fču
men, sanguinem; ) o hlasu, slovech, řeči:
vocemČ vvdávati; nullam vocem emittere
L ani nehlesnouti; animam vypustiti;
argumenta, facetum dictum C; e) ně
koho odněkudvykázati vyho
stit1 zahnati: CČatilinamex urbe
emistmus C; II význ. pass. A) pustiti,
upustiti vypustiti, propu
stiti nechatil padnouti, ne
chati jíti atp. ex tuďdicio,graha
emiti C; plerosgue celamt et moctu per
vallum emiltunt C; leonem Ču; scutum
manu ÚS; metat. certamen manibus L;
hostem de manmibus L; emssa de ma
mbus res est L uniknouti pod rukama;
ex eo loco ancillarum beneficio emmssus
estC; b) z vězení na svobodu
pustiti. emissus est e (de) carcere C;
e úunculis, e custodia Ú; manu emiltere
algm na svobodu propustiti; €) o za
latcich: propustiti: ex obsidtone eos e.
L; sud iugum e. L pode jho poslati a
propustili.

emo, ere, mi, emplum zákl.
bráti, determ. pretio — za peníze bráti,

význ.

význ.

kupovati 1) vl frumentum, bona,
hortulos; od koho ab algo; určení ceny
zač? abl. neb gen. ceny: duobus mlibus
nummum Ú, magno; emi tanti, guanti
Pythius voluit C, minoris aut pluris C
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levněji nebo dráže; male Č draho; care H
draho; dimdio cartus o polovici dráže;
bene lacino; abgiď in publcum L něco
pro obec; ex empto dle smlouvy tržní,
koupí; empla dare debebant Č jakožto
koupené, za nahradu; 2) přen.vykou
piti, zakoupiti, koupí získali: idem,
tusturandum, algm dote, pubmenta labo
ribus H, voluptatem dolore H, percus
sorem in algm Ču, animos militum T;
empla pax, emptus plausus, empli tudďices,
consules C.

e-moderor, ar? dep.zmirňovati: dolo
rem O.

€-modulor, Gr?dep.zpěvem vvtvářeti:
musam per undenos pedes O — skládati
báseň elegickou (v hexam. u pentam.).

emolimentum viz emolumentum.
e-mollio, zre, 3v%,tum změkčiti 1) pův.

humor fundas et amenta L rozmočiti;
2) přen. a) zmírniti, obměkčiti, zlaho
diti mores Ó; b) změkčilým učiniti,
zchoulostivěti, zmalátněti: guospaz emol
herit T; hostis emolhtus amoenitate Asiae
L; exercitum L.

emohimentum, 7. ». [později enoli
mentum, e-molere vymleli; tedy vl. vý
melek)vždymetar. a) užitek, zisk,
prospěch: ad maleficiumnemo co
natur sine emolumenito accedere C; bomi
nullo emolumento vmpellumnturin frau
dem C; emolumentapacis Ť vy može
nosti, požehnání míru; zřídkao 050
bách; b) práce za nějakým ziskem
konaná,námaha, úsilí: negueezer
citum sine magno emolumento contrahere
posse Čs.

©-mone0, ére napomínati algm, ut C.
©-morior, mori, émoriuus sum ze

m řítí, umříti I) pův.neguefuorum
guicguam potuit emori praeter corpus Ú;
mů guidem persuaderi nunguam potutl
ammos .„emori Č; emori per virtulem S
zmužile; 2) přene.odu mříti, vv
mříti vyhvnouty zajít! (ově
cech neživých i abstr.): čerra emoriens Ču
odumírající; laus eorum emori non potest
C; emoriatur amor Ó.

e-moveo, ere,movi,mótumod stra
niti ven 1) pův. A) o živých bytostech:
algm e foro L; de medio L.; curia, senatu
vyloučiti; omlides emoti aedificůis L;



Empedocles

dura emovere loco me tempora H násilím
vytrhly; b) o neživých věcech: UTOS V
v základech otřásti; emoti procumbunt
cardine postes V; emota tridenti funda
menta V; 2) přenzahnati něco: pesti
lentiam ex agro Romano L; curas dichs V;
emovil veterem mire novus (morbus) H.

Empedoclés, +s, m. [BwredoxAřic]
slavný filosof (fysik) a básník z Agri
genta kol. 450 př. Kr., učitel Gorgiův.
Odt. aaj. Empedocléus, a, um empedo
klovský: sanguis C; Empedoclěa, orum,
». učení Empedoklovo.

empirici, orum, m. lékaři,
základě pouhé zkušenosti Č.

Emporia, orum, n.[ Eunóei]vi. „mí
sta obchodní Emporie, krajina u Malé
Svrty v Africe.

Emporiae, arum, f. [Bunooiu] mě
sto v sev. vých. cípu Hispanie, nyn.
Ampurtias. Oat. obyv. jeho Emporitáni,
orum, m. Emporijští.

emportum, 1%,». [éusóoiov| tržiště,
trhoviště, skladiště, místo obchodní.

empti0, oms,f. koupě, nákup: partem
elus praedae devoraverant emphiones C;
e.funda, frumenti, agrorum, bonorum C.

emptito, are, dvi, atum [irea. odemo]
opětovně kupovati: gut lulem operam
emphtasset T

emptor, ores, m. kupec: cum idem ex
pediel emptori et venditlori C; guoď ven
ditor norit, emptor ignoret Ú; bonorumC;
dedecorumprelosus emplor H jenž hanbu
draho vykupuje; fricti ciceris emplor H
opisza „„nevzdělaný lid“

Empulum. %,». město v Latiu.
6-mulgeo. čre, muls?, mulsum vydo

Jiti; přen.paludem vvssáti.
e-mungo, ere, můnxi, můnctlum vy

smrkati 1) pův. se €. nebo emungi vy
smrkati se; 2) přen.(homo)emunctae naris
H (člověk) jemného čichu, (jenž hned
vidí chybu druhého); někoho o něco
ošiditi, zrak vytříti: Pythias emumelo
lucrata Simone talentum HHnapálila Si
mona 0..

6-můnió, re, %W(%), itum náležitě
opevniti: locum arcis in modum L; postes
V; zdí obehnati: opere emumtus locus L;
odtud Stvas ac paludes T cesty raziti,
založiti lesy a bažinami

léčící na
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vypravovali, vyložiti, vyličili:

puppě navis enata L;

endo

en, interj. 1) [z *esť-ne]zdali, v otáz
kách vyslovujicích podiv, důkaz něja
kého tvrzení: en umaguamfuturum, ut
conyredi armatis cum. Samnite liceat?
L; en haec promissa fides est? V; en
umaguamcreditis fando auditum esse L;
2) [srov. rv) hle! hleď! viz! vida!
en ad guem legatos miltamus C; en foe
derum inferpretes C; en měmoria mortui
sodalis C; en unguam fando audistis
patricios primo esse factos, non de caelo
demissos? L; při výrazu nevole: €W hic
est nostri confemptor O; — při subst.
a zájm. A) v nom.: 60 CrtMeN; en cWusa,
cur C; en Priamus V; en Varus T;
en ego O, V; en hic Č; en guoď C;
b) v dat: en čili L; C) vakk: en guať.
tuor aras V; en causam. cur C;
č- uvozuje imperativ; aspicite en! O;
en accipe V; en age, segnes rumpe mo
ras V.

enarrabilis, e adi. vypověditelný:
clipei non enarrabile tcetum V.

tum vypověděti,
res geslas

e-nárr0, are, aťt,

C; somnium senatui Č.

6-naSCOr,
vzrůsti, vyrůsti:

násci,náťusSum| dep.
capidlus; laurea im

in latitudinem
enatiů rami C; medďio alveo enata tu
sula Ču povslal.

6-nat0, are, dv?, datumvyplovati, plo
váním se zachrániti: st fractis enalat ex
spes navibus JH: přenes. (z něčeho) 31 po
moci: religu: habere se videntur an
gustius, enatant tamen Ú.

-návátus, a, um úplně vykonaný:
Opera T (pochvb.).

č-návigo, are, av?, atum 1) pův.s lodí,
na lodi vyplouti: enawgareproperant
Cu; 2) přen. ex guwbus tamguam e cotibus
enavigaviů oraho C dostala se na volné
moře; bás. unda omnibus enaviganda H
po níž každý se musí ptaviti, kterou
každý musí přeplouti.

Enceladus, %,m. [ ByzxéAadoc, uvnitř
hřmotící ] gigant od Jova bleskem zasa
žený a Etnou pokrytý.

endo (srv. čvdov) arch. před. — m:
endo caelo a ve složeninách: endoplorato
= vmplorato Č.



Endymióon

Endymión, mis, m. [Erdvulov]
krásný jinoch, do něhož Selene se zami
lovavši sestoupila s nebe, aby jej ve
spánku políbila. Dle jiné báje k věč
nému spánku odsouzen pro svou lásku
k Junoně.

6-neco (emco), re, necuž, čnectus
usmrtit1 a) pův.aVes,angues, pisces;
b) přenvyčerpat, vysíliti, utý
rati, umořitl: enectussiti Tanla
lus 0: fame, frigore, iluvie, sgualoreenectiL;metat.parsanitmae© Wnopia
enecta C.

Gnervátus, a, um [vl. part. perf. od
enervo] vysílený, slabý, mdlý: homo C,
philosophus C; ratio ct oraho C; enervati
atgue exsangues Č.

©nervis, €, adj. [nervus] vysílený, sla
bý, mdlý: orator T.

©-Nervo, are, GV%,alum vl. nervy VY
níti; potom metat.vysíliti, seslabiti: non
plane me enervavil senectus Č; corpora,
aniímos L; vires H.

Engonasi (-in) [ó čv yóvaci) kle
čící: genibus guta mira ferntur C sou
hvězdí Herkula na sev. polokouli sta
rýnu zvané Nixus.

Enguinus, a, um enguijský: cívilas
město na sev. MSiciliipoblíž Himery;
obyv. jeho Engulni, orum, m. Vlastní ná
zev města Enguion, 2, n.

©nICO viz Bneco.

enim [srv. nam) spojka stávající za slovem
nebo skupinou slov, velmi zřídka na začátku

věty; 1) význ. odůvodňovacíneboť: Ser
tus emm Roscius reus est C; videre enim
se hominum vestigia C; numguam ením
hic negue suo negue amicorum tuďicio..
rejncetur C; aditus enim in id sacrari
um non est viris Č. zví. gutd enim?
Což, cožpak? Ouid ením tam pugnat..:
C guid enim? concurritur ÍÍ. Někdytřeba
si větu odčivodňovanoudoplniti: Cum Crilias
respondisset in agro ambulanti ramulum
adductum, ut remissus esset, tn oculum
suum recidisse, tum Socrates: non enim
paruisti mihi revocanti C dobře se ti stalo,
není divu, neboť... Vtompřipaděmíváenim
téžplatnostnámitky: Sint tantum reduces.
Sed enim lemerarius tlle est meus O; Sed
enim ne pzctora vano fila metu paveant,
astas despermiteflammas ! O avšak nebojte
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se těchto plamenů, neboť ten, jenž vše
přemohl, také je překoná. Někdypa
rentheticky: rumporet invideo(guid
enim non omnia narrem?) O; ut ante
dix1i— dicendum est enim saeptus Č —.
Někdy lépe hodí se VŽÁV Ú: notum enim
vobis carmen est C; 2) význ. vysvčtlovací:
totiž: genus est enim etusmodi C; arbor
enim est O; de corpusculorum (ita enim
appellant atomos) concurstone... C; 3)
význ.tvrdicí:zaj 1sté, ovšem, jistě,
opravdu, vskutku, skutečně: on
his est enim alga obscuritas C; ornanda
est enim dignilas domo C; est enim obscu
rum... factum eius, ut C;sus, guam Aeneas
tibi enim mactat V (ovšem). Někdy více
adversativné:Metiltus id enímferendum esse
negat L (ovšem Sice). Zvl. spojení NE4UC
enim: negue enim tolerare potuil O; nec
enim, dum eram vobiscum, animum meum
videbatis C vždyť přece ne.. Často bývá
at enim: ať enim Caesara imperium dedi
C; nebo sed enim (dÁkč ydo) vždyť za
jisté: progeniem sed enim Troiano a san
gutne duci audierat V vzniklo vlastně z vět:
sed Carthagini metuebat,audierat enim.

enim-věr0, adv., sesílené a stupňované
enim,neboť, vskutku, neboť za
jisté, zajisté, opravdu zvl na
zač. věty: entmvero ferendum hoc non est
C; enimvero mrari salis non gueo C; ale
1za slovem:dile enimvero negat C; hic enim
vero (ovšem) lu exclamas Ú. Něl«dys pří
dechem ironickým: emimvero senatus indi
gnari L; tum enimvero consul.. vocife
rari L. Někdy £ ve smyslu advers., zvl. spoj.
Věrum enim=vĚro: verum enimvero
victoria tn manu nobis est S ale vskutku.

Enipews, ei, m. Evineúc)řeka v Thes
sali a) pramenící na hoře Othrys, nyn.
Carissa, přítok Apidanu, jako bůh per
sonf. O, V; b) pramenící na Olympu,
říčka pobřežní L.

G-niteó, ére, mítui,— zastkvíti
se, zasvitnouti 1) pův.fruges
emitentC, campus enitet V leskne se
(o hroudách čerstvě zoraných); 2) přen. decus
emtetoreV;stkvíti se, vynikati:
in orationibus Demosthenes C; Athenae
prope cunctis gentibus enitrbant Ú.

G-nifčsco, eTe, mlu?, — [inchoat. k €00
teo)zastkvíti se, zasvitnouti



ě-nilor

1) prv. enitescis pulehrior multo II; 2)
přen.: wĎt virtus enitescere posset S; stu
dis honestis et eloguentiae glona T.

G-nifor, n2l1, MiTUSa Msus sum dep.
l nepřech.na máhavě se dostati
ven, vydrati se, vydrápati
se,vylézti vyvinoutise, vy
niknouti odněkud: a) pův: aďeo
eral impedila vallis, ut in adscensu, mist
sublevati a suis, prim non facile emile
rentur Čs; tandem Vitellius tn editora
emsu: T; vn verticem monhs Ču; dum
per angustias aditus emtuntur T, enisae
legionestn aperta T; per undas Ču, ftuctus
L; též s akk. Pyrenaeum emti Ť vy
stou p 161 na. 3 a úhoncích révy: U%
ribus enili, guarum assuescant vites V
vzpinatise; bb)přennamáhati
se,snažitise: emlendumestMiloni,
ut tueaturdignilatemsuam Č přičiniti
Be; non gun emtendum sil tn utrogue C;
lacerare ferro et frangere enttar H; st
mul emiterer dom mů haegue guam ma
rimo usu% esse populo Romano S; emili
mim, ne ego mehores liberos sumpsisse
videar 9. Téžve význ.pass. ad túsdem emisum
est, ne.. decretumfieret S; I přech.poro
dít 1= parere: guem Pleias en'xa estO;
Rorane praegnans est: oplamus marem
emlatur Ču: contunx sex partus emxa T;
sus triginta capitlumfetus enira tacebit V;
s abl enra est ulero.. infantem Ó. Často
samost. part. perf. jako adj. ©nixus a, um
činný, horlivý: virlus,studiumL.
Adv. Čnixe, komp.emxtus s námahou,pracně, vytrvale, horlivě:
oboedire L; meam causam boni emize
susceperunt C; enixius ad bellum adďiu
verunt L; imperata enixzefacere L.

Enna, Ennaeus, Enněnsis ("Evva] viz
Ienna, Hennaeus, Hennensis.

Ennius, 22,m. ©. básník římský (* kol.
240., T 169) z Rudii v Kalabrii (odtud
Calaber). Mimo četné tragoedie, komoe
die a satiry napsal ep. báseň Annales
v 18 kn., v níž líčí dějiny římské od při
chodu Aeneova do Latia až do své doby
(zach. jen ve zlomciců). Zavedl hexa
metr místo dosavadního verše saturn
ského. Až do doby cís. těšil se veliké
vážnosti.
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G-nó,úre,navi,nálumvyplovatu
plováním uniknouti: parstn
Erythraeum enarunt L plováním se za
chránili; přen.Daedalus.. enavit ad
arctos V zachránil se letem.

Gnodáte, adv.zřetelně: narrare C, eno
dahus exphcare C.

e-nodáti0, ónis, f. [ex, nodus) vi. roz
uzlení; přen. vysvětlení, vyložení, vý
klad: nominum C.

6-noódis, e, aaj. [nodus] bez uzlů, bez
suků, hladký: truncus V

6-nodo, are, avi, datum uzlů, suků
zbaviti; přen. vysvětliti, objasniti: in
enodandis nomimbus laborare Č t. j. ety
mologie; praeccpla enodata diligenter
erponere ČC rozborem pečlivě vyložiti.

Gnormis, e, adj. [norma.) od pravidla
odchylný, nepravidelný: huc et illuc flexi
atgue enormes vici T; neobyčejně veliký,
ohromný: spattum, hasta, gladius T

G-Nnoi65C0,ere, notu?, — [inchoat. k *no
tere, notus] známým se státi, rozněsti
se: guoď ubi enotuit T.

nsi-fer, a, um meč nosící: Orion Ó.
Čnsiger, gera, gerum meč nosící. me

čem vládnoucí.
E1HSIS, 35s,in. Meč (básn. synon. == g'a

drus): aureus V, falcatus (haumatus)O
srpovitý, zakřivený meč Perseův; básn.plur.© DomedeosAeneasfugeratenses
O = ensem.

Entellinus, a, um entellský, z En
telly, města na Sicili nedaleko Seli
nunta: senatus; Entellini, orum,
m. Entellští Č.

enthýměma, atis, n. [évWťunua] term.
techn.v rhetorice:dovozován I, a T
gumentace; závěrna zákl. protivy: SEN
tentiae ex contrarůs C.

©-niibo, ere, nitpsi, nůplum vyvda
t1 se do jiného stavu: e patribus (Vtr
gima) enupserat L ze stavu patricij
ského; ezira fias, guae enupsissení prvus,
guam in popuh Romani potestalem vent
rent L z domů otcovských, t. j. vůbec DT Ovdati se.

G-nuclcátě, adv.[nucleus) prostě, jasně,
jednoduše (opak ornate): dicere C, e.
disputant StovciČ.

G-nucle0o, are, av?, Glum vi. zrn, jader
zbavovati; přen.pečlivě vypracovati. ze

subst.



čnumerátič

vrubně vyjádřit: Jasně vysvětlti: acu
ouaedam enucleata argumenta Ú; enu
cleata suffragia C s rozvahou a přesvěd
čením odevzdané, čisté; rem enucleare
C. oat. enucleátus, a, um prostý, jedno
duchý: genus (dicendi) Amntomi ČC.

enumerátio, ons, f. výčet: singu
lorum argumentorum C, oratorum C;
v retor. Opa kování řečeného,reka
pitulace: epilogus si enumeratimnem re
rum habet Č.

€-numero, are, Gt?, tum vyčísti, vy
počítati: a) preium C, dies Čs, stvpendia
L; b) = řadou uvésti: guae victis acc
derent, enumeratere S; tstius facta omma
C, vroehka N, trtumphos 0.

čnuntiáti0, onis, f. výpověď, výrok,
věta: ommis e., guoď dšiwua dnialectici
appellant C.

e-nunti0, are, av?, atum vl. ven ozná
miti, vynésu, vyzraditi: a) guod
tacendum putavi C, dolum Ciceron 9;
mysteria C, soctorum consiia C; term.
techn. při dražbě: Vyvolávati cenu: prae
conemaudiebant C; b) přen vypoví
dati, vysloviti, pronéstiněco: sen
tentias breviter C; guidguiďd enuntietur
C. cokoli se propovídá; rem verbis Č. od
tudsubst,Čnuntiátum, 2, n. výpověď, věta:
Epicurus concedit omne e. aut verum aut
talsum esse C.

enuptio, oms, f. vyvdání se: gentis L.
e-nůufrio, ere, vi, itum vyživovati,

vychovávati puerum sub antris O od
chovati.

1. e0,
čtu, jíi) jíti také jeti, plouti plovati,
běželi) [ pův. jiti v nejširš. význ. lova
A) bez označení směru acile: uf ed ele

phantus ire posset, gua antea tner
měs homo vix poterat repere N;
copias suas non tituras esse N že ne
budou chtiti táhnouti; 2 hctor C; tte,
ferte citi V; iron. 1 nunc et versus meďttareHH.Sakkus.vnitř.předm.:| 1CoM1
tata videtur tre vam V; úgue reditgue
viam V sem tam chodi; ter altum tre V;
vam longam tre V. S bližš. urč. způsobu: CO
smtem alci O jakožto průvodce; popu
tantes ire L, praecvpilem tre L, celeriter
tre C, tardius; tuto C; marims ineribus
L nejrychlejšími pochody; mores eunt
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Tre, di (zi. Toi), itívua [srov.

e0

praecipiles I, upadají. Zvl. označení druhu
pobybu:pedobus tre L pěšky, též po
suchu; egw0, egus L, V jeti na koni,
bigis ut Turnus in albis V; curru,
plaustro L na voze jeti; Argiva
phalant navibus (puppibus) ibat VO
na lodích plouti; i bez toho označení:egus
tes ibant V jeli; alis O letěti; ventus ad
spirat eunti V leticí [ridě; b) východiskoa
místo označeno:abi. Sacris tre O od oběti;
portis V z bran; abl. s předl.:a navibus V;
de vms sedibus V; econsiho | Kudy?:
ibam forte vii sacrá H; gud vid tur
Hennam C; eodem tlinere tre L; €) cil
označen: G) accus. MOS sitientes 1bi
mus dfros V; pompam funeris O na po

hřeb; tnfittas tre Ču zapirati Zvl.častosupinum:venatumtreV jítinalov;cubt
tum tre C jíti spat; dormitum H, deiectum
H; metat. ultum tre Ču, servitum tre V
chtiti sloužiti. V tomto spojent též inf. pass.

17% k utvořenípass. inf. fut.: lawďatum tri
atp.; B) předl.aceus.: tn tus tre N na
soud; on exiltum Č; (pedibus) tre tm sen
tentiam alcis CL přidati se k mínění ně
koho (o blasování v senátě); tn crucem, in
malam rem Pl k čertu; in hostem VL; in
Iovis domum O; in Germaniam, in pro
vinciam; ad caelum V; ad saga C pro vo
jenské pláště — chopiti se zbraně; ad
opus O; ad cenam; contra hostes Čs;
dictis 1 contra dicta tyrannm V postaví
se, odporuje; tu ne cede malis, sed contra
audenhor ito V; obviam tre vstříc jiti;
překaziti něco; %) dat.: obaž .. bello Vur
bius V do boje; tre suis substdio na po
moc; [I přen. o věcech neživých: a) všeob.:
it fumus in auras V vznáší se; Wna
ribus sangms V teče; sudor in ar
tus V vyráží; Euphratest Vproudí;
unde tí mare proruptum (v.t.) V vy
chrluje se; per caelum ibat luna V krá
čela; tempestas i per campos V žene
se, burácí po.. ..; tempusletí, plyne;
circulusauri percollum Vběžíkolem hrdla,
obepíná h.; sagitta O letí; hasta V; puppis
O plyne, pluje. Zvl. ve význ. měnit
se v něco,přecházeti: sangus W
in sucos O; bracha in ramos O. O věcech
abstr.: tt clamoradaetheraV stoupá;
fama tí per urbes V = šíří se; rumor
per oppidu O; si non tanta gues tré V
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nenastal; pugna i ad pedes L začíná boj
pěších (vl. dochází na pěšáky); b) zacházeti, zanikati zemříti:
eunt dies II, eunt anniĎ, siceat, guaecum
gue lugebit hostem L; sex mih natales
terant© uplynuly, minuly; ©)
pokračovati, dařiti se, vpřed
jíti: ut res vre coepitC; anni praedantuv
euntes IL ku předu se ženoucí; nuťu lu
nonis eumt res V; incípit res melius tre Čs:
euntibus ordinefatis © půjde- osud dra
housvou;d) jíti zanějaký mci
lem: tn poenas we VO k potrestání:ibalurincaedesšloseza.© (=pomý
šlelo se); im scelus tre © k zločinu přikro
čiti, in lacrimas tre V dáti se do pláče:
lil Významy zvláštní; a) ve vojenství: ad
arma, ad saga tre L zbraně se chonitl:
in aciemwe Ť stavěti se do šiku; 4
ordimes ire Ču. Ve sm. útočiti (jíti
na něco): 2 Capiloltum L; obyč.adversus
a contra algm: W) polit. in partem algam
oreL přidati se k straně; in sujffra
gium ire L; in consiltum ire Čs = senten
tias ferre; ©) ad iudicem
ore, in tus před soud; 1%possesstonem tre
C v držení se uvázati.

soudnictví:

2. e0, adv. [isol. abl. od id] Á. vc význ.
čistěmistním 1) naot.kde na Lom mí
stě, tam: cumtťucoguinguclegiones
haberes C; eo imponiť vasa S lam — na
dobylek: zvl. ve spojení €0 loci: lenplum
Saluti exstrueretur eo loci, ce gun Scaevinus| ferrumprompseratI;přen.res
erat eo tum loci Cjiž tak daleko; 2) maot.
kam20 postouam ventum est (; eone pt
rata penetravit? Č: Adhevbalubi intelle
gileo processum S že až na Lodošlo; postouameoventumiest,unde— SLakda
leko, že odtamtud; eo prorumpit ho
aunum cupiditas C až Lak daleko; €o
rem tam adductam C; res eo Crevit [,
do té míry; sciseilandogue co perremí
J, k tomu výsledku; — přenos. 60 acce
debat, euoďd C k tomu přistupovalo lo,
že sgen.part. Lak. daleko, až
Lam V. co vecordiae processit S
tak daleko v zběsilosli, až k takové
zběsilosli; eo miseriarum venturus erdam
S; eo consuetudinis ves est adducta L;
e0 rerum ventum erat Ču; IB. ve význ.
časoem do lé doby, až do té doby,

Latinsko-český slovník.

9 Eous

až potud, tak dlouho — až: usguc
e0 non moleste tulit. donec. U; bi
bitur usgue co, dum .. ÚU;usgue eo se
tenuit, guoaď C: C ve význ. modálním
a jako abl. mensurac1) absol.: do té ní TY,lakvelice:eo.custodias— hosttum
fallebant L: někdyspojenoS sg uC: USGUE
co crevil, uť Či usgue ro despicere N;
per soctorum. 1ntUrVUS 60 USgUC COVTU
pisse, ut T; 2) s kompar.:co magts o to
více, tim více; obtestor vos atgue eo
mages.. Ca to lím více; guo studďiosius
absconditur, co mugis eniltet Č; (n kly co
vypuštěno: guo plures erant, (eo) maior
caedesfuit [,; guogue habeasplus, pau
pertem metuas mínus fL vl. Čím méněsebojiš— timvícemáš;guocuriora
ornameniáa sunt, rtolentius Artraheban
tur Čwu); DD.vevýzn.ůúčel.: proto, s lim
umyslem, aby; za tím účelem; non
co dico, go milé veniat in dubium C;
e0 seripsi, guo plus auctoritatis habe
rem ÚU;eo natus sum S; Ju. vevýzn.olův.:
proto, z toho důvodu: /rater es. eo
vereoř ÚU;e0 maxime guod sermo inter
omnes congruebat 1: pluusus co prac
čermissus, auta C; hoc eo facit, ut ille
abesset C; haec non e) profero, guo con
ferenda sint C.

eodeni, adv. [vi.isol,abl. od Zďem] | na
ot.kde? tamtéž, na tomtéž mi
stě: res est eodem loci, ubi religuisti
C; arduum est eodem loci potentiam eť
voncordďiam esse T; II na ot. kam? tam
léž, natotéž misto: a) místně:codem
profectus est U: convenisse codem com
plures socios C; eodem se recipere s;
codem conducere clientes Cs; b) přen.
Codempertinere Cs; haruspicis dicta
codem intendere videt S že tamtéž míří;
accedunt eodem multa merita C k tomu.

P0pse — co ipso.

bos, —.f. [ óc]) = Aduróra,bohyně
rannich červánků, Jilřenka: proxima
victricem cum. Romam inspexerit Ios O.

Eous, a, um [o4Fos| a) ranni, jitřní,
za jitra: Boae Atlantides absconmdan
tur V: b) východní, na východě:
Loac domus Arubum V; Eoum ca lum O,
Locepartes H, ftuctus H. Indi O,aries V.

EouS, %, ». a) jitřenka (sc. dar*o):
terras irrorat E. V; W)název jednoho
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koně slunečního(se. eguus) U; ©)orientál,
východčan (se.homo): Gallus et ITesperis
et Gallus notus Bois O; gener adversis
instructus Bois V nepřátelskými voji vý
chodním!.

Epaminondás,ae,m.(Lnanewwvda]
slavný vojevůdce a státník thebský * kol.
418, T 302 v bitvě u Mantineie.

Epaphroditus, %,m. propuštěnec Ne
ronův T.

Epaphus, %,m. ["Exapoc] syn Jovův
a Ioin v Egyptě uctívaný jako bůh
(Apis) Ó.

Epěus, %,m. [*Ezrerós] syn Panopeův,
ovůrce koně trojského: fabricator doli
E. V

ephěbus, 2, m. [čgerBoc] jinoch
mužného věku dospívající, ve věku 16
až 20 let.

ephemeris, idis, /. [égrnueoic] de
nik pro záznamy událostí, vydání a
příjmů.

Ephesus, %,f. "Ergrecoc) město malo
asijské naproti ostrovu Samu, u řeky
Kaystru, se slavným chrámem Artemi
diným. Oat. aaj. Ephesius, a, um efeský:
Diana C L; pecuntia Čs penize uložené
v chrámě Artemidině. Subst. Ephesil,
orum, m. obyv. Efesane.

Ephialtěs, ae, m. [I4piá4ryz] zrádce
Řeků v Thermopylách.

ephippiátus, a. um. na kom osedla
ném jezdící: eguiles Čs.

ephippium, 22, n. (Eégizmuwov]čabraka,
sedlo: ephvppůus uti Čs; přísl.oplal ephip
pia bos H = jest se svým osudem ne
spokojen.

ephorus, %, m. [Epo00g vi. dozorce,
dohližitel) úředník ve Spartě, jichž bylo
pět, pův. jako dozorci na trhu, brzy též
S mocí soudní (ve přích civilních) 1 vo
jenskou (jmenovali vojevůdce), měli ve
hký vlhv na úřady ostatní 1samé krále
a politické poměry vnější.

Ephorus, %,». ["E'poooc] dějepisec
z Kum aiolských. žil kolem 340 př. Kr.

Ephyra, ae, f. "Egpřea] starší název
Korinthu O. Ooat.adj. Ephyraeus,
a, um efvrský, korithský: Čreusa O; tež
Ephyrelus, a, um: Eployreia aera V.

Ů Epiměthis

Epicharmus, 2,2n.["Ertyaouoc) 1) bá
sník komoedií kol. r. 540
Kou, později v Syrakusách se usadivší
(odt. Stculus H); 2) název jedné básně
Enniovv C.

Epiclérus, 4,f. [Exiz4no0c) Dědič
k a, titul jedné veselohry Menandrovy C.

Cpicopus, a, um [Ezrfzco7t0c]veslv opa
třený: phaselus C.

Epicratés, ae, m. (*(Enixoúrnc) L) vl.
Všemocný, vše ovládající: Pompeius C;
2) rhetor athenský; 3) Agvriňan (Agy
rlon město na Nicili).

Epicůrus, 2. m. | rinovaoc| filosof
řecký, nar. 342 př. Jčr. na Samu, zakla
datel „epikurské“ školy. Oat.adi. Epi
cireus, a, um epikurský: medicamenta
doloris (== rozkoše) C; a subst. Epic
rel, orum, m. Epikurovci, stoupenci
Epikurovi.

epicus, a, um epický:
mus počla.

EnCHrmMeEnN.

Epidamnos,? (-us,2)f.[ Eniduuroc)
starší název [v rrhachia, nvni Durazzo
(Drač).

Epidaphně, es. f. (*Eruócágan] před
městí antiochijské T.

Epidauros, %,(-us, 2) £. [ Lkiduvooc)
1) město v Argolidě s chrámem Askle
plovým,nyn.Pidoro; 2) město v nyn.
Dalmacii, nyn. Ragusa Vecchia (Cavtat).
Odt. adj. Epidaurius, a, um epidaurský
a subst. Epidaurius, 2%,m. Epidauřan =
Asklepios.

Epigoni, órum, m. [(fkniyovot) Vo
tomci“, synové sedmi vůdců proti The
bám, název tragoedic Aischylovy přeložené Ac
ciem.

epigramma, alis, n. [ériyoajtna] ná
P l S (na podslavcích soch, náhrobcích atp.): e.
Graecum pernobile incisum est im basi Ú
krátká báseň, epigram: guoď e. in eum
fecisset Č.

epilogus, 2, m. [éniAoyoc] konec řeči,
doslov.

Epimeniděs, s, m. [ Ezuueviónc) ře
cký básník a věštec z Kretv, jenž očistil
Atheny r. 596 z vraždy Kylona.

Epimětheus, e2,n. E.urnYeÚc] man
žel Pandořin, bratr Prometheův.

Epiměthis, dis, f. dcera Epimethe
ova Pyrrha, manželka Deukalionova Ó.



Epiphaněea

Epiphaněa, ae,f. "Exupáveta] město
v Kiliku.

Epirus,uf Hmeu0s]Epeiros,kra
jina u záp. pobřeží sev. Řecka od zálivu
ambrackého na sev. až k mysu akroke
raunskému, proslulá chovem koní. Oodt.
jm. nár. Epirotěs, ae, m. Epeiroťan,
obyvatel Epeiru. Aaj.Epiroticus, a, um
epirský; zřídkaEpirensis, e: Alexander L.

epistula, ae, f. [érmtorToAů]pův. zá
silka; pakdopis, list: vemonunc
ad iitleras luas, guaspluribusep t
stulis accepiC; epistula C. Verris ad
Neronem C; epislulam solvere dopis ote
vříti, též epistulae vinculum solvere; epi
stulam anuli sigillo tmprimere Ču zape
četiti, epistulae notare nomenN list svým
jménem podepsati; per epistulas písemně
(pecunias imperare); epistularum ojfficium
úřad tajemníka; ab epistulis tajemník.
Anal. dle liilerae též pur. epistulae o jed
nom dopise.

epitaphius, 2%,m. [E7ri't(8(p106se. A6vo0c]
řeč pohřební.

epitoma, ae, f. (-é, és) [ězitoun] v ý
tah, výpis, naznačeníobsahu nějakého
spisu.

epodos, %, m. [Ereod0c] krátký verš
následující po delším; meton. báseň ta
kovými verši skládaná: epodon liber F
kniha epod.

epops, Dis, m.
upupa.

Eporedia, ae, f. římská osada v Galln
předalps., nyn. Ivréa v údolí Dory Bal
teie.

Eporedorix, %gis, m. šlechtic aeduj
ský, přívrženec Caesarův.

epos, n. [E7r0G] jen nom. a ace.
hrdinská.

(-potus, a, um [srov.poťo) vypitý;
1) pův. epoto medicamento L; venenum
epotum C; poculo epoto C;
terreno Lycus est epotus hiatu O po
hlcen.

epulae,arum,f.a)pokrmy,jídla
mensae conguisilissvmis epulis exstrue
bantur C; vesthis, blattarum epulae E;
vino Elepulis oneraů S; b) hostina,
hody: inter epulas za hostiny; ús apud
me hodie epulae instructae sunt L připra

(ézow]dudek, lat.

báseň
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2) přen.

egues

veny; ©) přen, animus saluratus bona
rum cogitationum epulis C; ocuhs epulas
dare Pl pastvu. Různé druhy:familiares
e. rodinné; adibete Penaies epulis V k ho
stině pohřební; regisC, hberalesT,
prodigae T.

epulo, onis, m. [epulum]správce
hostiny; byli to trtumuvrrinebo sep
temviri epulones, kollepium kněžské ob
starávající hostiny se slavnostmi a hrami
spojené LC.

epulor, ar?, alus sum dep. „jídlo Sl
připravitr,tedy:jisti, hodovatli,
stolovati: more Persarum luzuriostus N;
paulisper epulatus convivio egreditur Ču;
gens epulata V pohodovavši. S předm.
v abl. (srv. vesci) dapibus epulamur opi
mis V; vaace.: filtum patrůs epulandum
ponere mensis V k jídlu předložiti; non
epulanda (corpora) fuerunt O neměla
sloužiti za potravu.

epulum, 7%,». hostina, hod,
kvas: epulum populo dare C uspořá
dati, dávati; ex Fausti epulo magmji
centissimo famem non expleras? C; Iovis
epulum L Jovovi uspořádaná; epulum
funebre L pohřební; epuli dominus ČC
hostitel.

Epytus, %, m. ("Hnvroc) 1) Trojan
z družiny Aencovy; odt. patron. Epy
tiděs, ae, m. syn E. Perifas V; 2) král
albský O.

egua, ae, f. kobyla, klisna: eguus in
armenta tendit eguarum V; apla gua
drwis egua H.

egues, als, m. [odeguus] jezdec
1) pův. naprotipeďes člověk na koni
a to: A) všeob.: egues profectus L t. j. na
koni; ollum eguilem sex dierum spalo
transcurrisse Iaham L koňmo; Alassy
higue ruuní eguiles V na koních; vectabor
umeris tune ego 1n1MICISegues H; b) term.
techn. ve vojenství jezdec a hromadně
jizda naproti pěchotě: eguitum mmha
eraní sex, totidem numero pedites velocis
sim Cs; decurio eguitum Gallorum Cs;collect.fortůpermixtusEtrusco| Árcas
egues V; eguiten .. diffundite campis
V; eguessagittarius T; 2) jezdec jakožto
člen středního stavu římsk.= rytíř:
guem lu si ex censu speclas, egues Ro
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eguester

manus est Ú; guas doceut guivis egues
atlgue seňator semet prognatos F; egui
tum decus II; egutilesdigmlate senatoria
13 collect.:st discordet egues H jezdec
Ive: satis est eguitem. milu plaudere H;
humor. snarážkou na půvorlnázvu: Romani tol
lení eguites peditesaue cachiunum AH.

eguester, Žris, tre adj. zřídkaegnes
tris, e jizdní, jezdecký a) ob.co
piae rguestres sbory jízdní, jízda ; pugna,
proeltum, certamen, tumultus, scuta ; Spo
la: statua; disciplina,auzilum, terror:
b) o jezdeckémstavu: eguestér ovido, euťs
tris Zamia; ex egnestri locoprofectus Č
ze stavu jezdeckého; dignilas, nomen,
splendov, auctoritas e.: anulus e. zlalý
prslen jakožto odznak slavu. Isel.subst.
ognester —eguesrytiř: Iultus Densus T.

Cguidem, adv. [sesil.guidem] a) jistici:
ovšem, zajislé. věru, vskutku.
Stojí obyč. u. DUVN L o-obyv za slovem důraz

ným:dirt eguidení et dico 11; hoc e.
solabar V Aleiu jiných osob: vanum egui
dem hoc constlium est S; scitis eguidemS;
numagud de Dacis audisti? ml eguidem
H; řídčejina mistě prvním: eguidem ego vobis
regnum trado firmu S; egutdem.ego sic
existumo S; eguidem dimittam V; L) ome
zovací:aSpoň, pokud se mne týče: egui
dem me Čaesaris militem dicí volui Ús;
guod apud me eguidem in confesso est T:
uod eguidem feci Cu; €) připouštěcí:S1Ce,
s částicemiverum, sed, celerum., tamen: vel
lem eguidem vobis placere, Řuwriles, sed
onulto malo vos salvos esse L; vellemegui
dem idem posse gloriari guod Cyrus, sed
tamen hoc gueo dicere (.

eguile, 2s, n. stáj pro koně, konírna.
egninus, e, wm. koňský: setlaC

žině, nervus V tětiva Žžiněna; sanguts.
cervix, tuba O; pedes Ú kopyta, crista V
chochol; fidis ope eguina V spoléháš na
nohy koňské.

eguiria, am, 2. [eguus] slavnost Mar
tova s dostihy dne 21. ún. a 17. března
konaná.

eguitábilis, e, adj. [eguitare] sjízdný,
pro jízdu způsobilý: plamttes Ču.

eguitátus, ús, n. [eguitare]a) jizda
abstr.: ler eguilatu conficere Čs koňmo;
b) jízda konkr, jezdectvo, souhrn
jezdců: Caesar eguitatum praemiitu Cs;

> LW era

repente omnem eguilatum „ cursu tendervubetS.Dat.eguitatut© eguitatuCs;
plur. hic magnos egutatus exspectabat Cs
= oddily jízdní; guocumague accederení
egutatus hostitum M.

eguito, are, av?,atum [egues]na koni
jezditi projížděti: a) lercir
cum adstantem egudavit V; neu stnas
Medos eguitare MH;eguiare, waculari.
S; b) jako jezdec navojněslou
ŽL 1: cum in nostro exercitu eguitaret cum
suis eguitibus C: přenes.o větru: vel Burus
per Stculas eguttavit onulas FHse proháněl.

eguuleus, neb eculeus, %, m. [domin.
adject. od egtus|: a) hříbě: bos eguu
leum peperit L: eculet argenteř nobiles C
sošky stříbrné; bb) nástroj k mučení,
dřevěný kůň: omponmin eguuleum
Ču; im his eguitabit eculeis C; facti imecu
leo guaestio est U; vimela, verbera, ecu
leus Ú.

CgGNUS, 7, 70. těž ecus, T ace. tž ecum
HV: gen.plur. gum, eguom1 [srov.niols.
izxeg, att. Črnoc)kůň: 1) +1.a) obvram
fit et Clodius in eguo C; egrus nebilis
Cu ušlechtilý ; měďitevisL vojenský; eu
rules I,; eguo merere [L na koni sloužili:
in eguun imponi Cu; eguo circumire S
objížděli: eguosremovere Sodvésli; rguos
egutibus detrahere Čs vzili; ad eguum
rescribere Čs vzili někoho k jízdě. mezi
jezdce: eguo vehtna koni jeli; term. techn.
vtris egutsagute ( neb VPri8 eguts, egUi8 VŮrTS
= smuži is koňmit. j. vší silou, vší mocí,
též eguales viriue L; ut eguis vtris Bruto
subvemamus C W)meton. 2) egut = spřežení,vůz:Řurinus| Maris| eguis
Acherontafugt H na voze; tunctos con
scendebateguos V na vůz válečný; 3) kůň
závodn l, odtud:egui= dostih y:
pugitemveeguumvedicit JÍ opěvá vítěze
v jízdě závodní; studiis nunc arsit
eguorum IH po koňských dostizích; (©)
jakožto opak k egua hřebec: eguus mn
armenla tendit eguarum V; 3) přen. a)

trojském: Cum. tam. trabibus con
texlus acerms stavet ecus V: W)metaf.: vluz
esteguus Troianus € (o spiknuti); 3) eguus
bepes V koniček mořský; 4) Lguus Č =
souhvězdí Pegasa.

o koni

era viz hera.



e-rádo

e-rádo, ere, rási, rěsum vyškra
bati, oškrabati; pův. ter
ram, muscun;vvškrtnouti vy
ma zati: Jlerulam albosenatorioerasit
T; přen.elementa cupidims pravi IŤ vy
myliti; teneporu vitae O „vymazali z pi
měti“

Erana, ae, f. město v Kiliku.
Erastnus, ž, m. řeka v Argoldě ©.
Erato, ús, f. ["Eearo] 1) musa lv

riky milostné (čec), pak vůbec =
Musa V; 2) královna armenská T.

Eratosthenes, is, m. [ Eoato0Wéry:]
řecký zeměpisec a mathematik * v Ky
reně 275, za Ptolemaia Euergeta biblio
thekář knihovny alexandrijské, Ť 194.

ercisco, erctum, viz hercisco.
Erebus, 2, ». [čoeBoc]temnota, tma,

odt. podsvětí: Erebide sedibusims
V; ingemuit regina Erebi ©; personif.
bůh temnoty: lonat ore deosEre

zastar.:

bumgue© Chaosgue© V—Erebos,syn
Chaosův, jenž zplodil s Nocí Den. od.
adj. Erebeus, a, um z podsvětí, pod
zemní: colubrae 0.

Ercchtheus, ex, m. "EoexzĎeúc] heros
athenský, syn Země vychovaný Athe
nou, jíž zbudoval chrám na hradě athen
ském, otec Pandionův OC. odt. aaj,Erech
théns, a, um [EoézVderoc]:arces= Athe
ny; patron.Erechthidae, arum, m.["Boex
Vida) Erechtheovci Atheňané 0;
Erechthis, (dis,f. dcera E.Prokris neb
Orithyia O. SprávnějiEreetheus atd.

erectus. a, um[vl. part. perf,oderigere]
vzpřímený, přímý,vztýčený
a) pův. prorae erectae Ús, e. incessus T;
e. status C, vultus O; b) přen. a) p 0
vznesený, vznešený: animusC;
ingentum T, homoC; ; cum civilas in foro
exspectatione erecta staret L v napja
tém očekávání; erecti tudices Č p o
ZOTrníÍ; ve šp. sm.: erectus et celsus T
vypínavý, vysokomyslný; 3) čilý, roz
čilený, živý, zmužilý: alacri animo
et erecto C; nunc vero multo sum erechor,
guod.. Čj; erecti suspenstgue.. amimnosin
tendunt L v rozčileném napjetí, plni trap
ně nejistoty; erecta studia T' živá ná
klonnost; básn. erectus comam maje zje
ženy vlasy.

—

ergo

C-répo, ere,répsi,réptum vylézati 4) pův.
nepřech.; W) s ace.: ?nontes, gitos nunguam
erepsemus (== erepsissemus) IH z nichž
bychom se nebyli vydrápal (únavou.)

čreptio, onis, f. vvrvání majetku Č.
Eretria, ae, f. 1) město na Euboii, ro

diště filosofa Menedema; 2) město v Thes
salu u Farsalu. Aaj. Erciricus, a, um
+ Eretriacus, a, Um, subst. Eretriaci
i Eretrici, orum, stoupenci Menedemovi
C; uLaN Eretriensis, € subst.re
riénses, tum, m. Eretrijští, obyv.

Eretum, %,n. staré městečko v Sa
binsku nedaleko Crustumeria LV

CrgA, předi. s aec. 1) význam mistní S M Ě
remk Proti v klass.latiněvymizel;
2) o smýšlení:vu či někomu, k někomu,
vzhledemk..,k (v klass.lat.vždyv dob
rém smyslu): a) o osobách:8UO ETO TOS
amore C; fides erga plebem Romanam C;
pielas erga deos C bohabojnost; u! erga
duces sahs gratus tudicarer Č; perpetua
erga populum Romanum fide Cs; nullum
erga mnebenevolentiae pignus Ču; h) o vě
cech:erga pecuntiam ahenam T'; erga meam
salutem Ú; 3) ve sm. nepř.: erga eum odtum
N; ahenato erga Vespastanum animo T;
4) později nabývá význ. všeobecného o vztahu

nějakém:fastu erga epulas T, erga bona
sua cautus Ču; erga memoriam T; fama
erygadominantiumexitus T; erga Gerrna
mcos exercitus laudes T.

ergastulum, %,n. [eovéleaďbar] robo
tárna, káznice 1) pův. místo. kde byli nuceni
pracovati otroci neb trestanci: homnes eX €T

gastulhis empti U; ductum se ab creditore,
non in serťiltum, sed in ergastulum L; ille
er compecdibus atgue ergastulo Gracchus
C; 2) meton.plur. trestanci, káranci: 80
lulis ergastulis Čs.

ergo (srov. erga) 1) adv. a předlstojí
vždyza nějegen.: za účelem, k vůli
pro = gralid, causů. Genit.tenje pův.subj.:
cutus victoriae ergo se Apollimi id donum
dedisse Ň (toto vítězství bylo příčinou,že. .);
starý zákon říms.ne mulieres lessum f uneris
ergo. habento C; illius rrgo. venimus
V; 2) spojka proto. tudiž, Ledy.
U star. básn. s ©: Unus homo nobis cun

clando vestituit rem, ergo plusgue magisgue
vari nunc gloria claret Enntius; uÓ bývá
již O: ergo cave, liber; stává na začátku větv



Erichthoó

A) vyjadřovací:ergo ab umversa provincia
dihgitur C; L) tázací: ergo, ingutet aligus,
donavit? C; ©) shrnuje myšlenku: res Viae
sunt ad Mutinam, guo..; tres ergo, ut
dix1, viae Č. Stává však také i za jednim nebo
několika slovy: ingens ergo alacritas Cu;verumergotlludest,guod.© C%relim
guelur ergo, ul omma lria genera sint
causarum C; cum feminis ergo agere de
bueras (Úu. Ve větách táz. za slovy tázacími:

gutd ergo, nonne ergo, num ergo atp. Též
při imperativu: €7g0 guem sua culpa premet,
deceptus omilte tueri H: desimile ergo Cs.

Erichtho, ús,f. [ Bory] thessalská
kouzelnice O.

Eric(h)thoni us, zz,m. (Eorz9órros)
v. ze země zrozený i) heros atlický, syn
Hefaista a Země, jenž vynalezl orbu, na
nebe přenesenýjako Bootes O; 2) rek
trojský, syn Dardanův, otec Troův O:
odt.adj.Eric(h)thonius. a, «m trojský:
arces V.

©ricius, it, m. téžhericius ježek
1) pův. jakožto zviře; 2) přen.term. techn.
vevoj.: trám okovaný ostny na způsob

ježka, ježek válečný; erat obiectus
portis ericius Ús.

Eridanus, %,m. (Heroavóc] 1) řeka
Pad VO; 2) souhvězdí Č.

6--rig0, ere,rěT?,rěctumvztýčit,
v zpřímiti, do výše zdvihnouti,po
staviti I pův. v ob.: taceniem €. Cu; in
digitos erectus V; scalas ad moema L;
natura hominem erexit Č člověku dala po
stavu přímou; tenebras e. Ť tmu způso
biti; aures tudex erigit Č stříhá ušima =
dává pozor; e. oculos videtur Č oči otví
rati; se e. vzpřímiti se, postaviti se, na
rovnati se; 2) zvl. o budovách, stavbách:vztýčiti vystavěti posta
vit1: turres cum terms tabulatis erige
bat Cs; castra, guae htiematuris legionmbus
erigebantur T; sepulcrum caespes erianit.T
z drnu jest vyvyšován, skládán; tuguria
T'; básn.i o jinýchvěcech:Charybdis fiuctus
subauras erigit V vrhá, metá; undas
erigere V; alnos solo erigere V sázeli,
aby rostly ze země; scopulos et
visceramontisV nakupiti; fu
m us erigitur T zdvihá se, stoupá; 3)
term.techn. ve voj. Vojsko na výšiny

D4 6-ripio

postaviti,posunouti, mužstvuká
zati vzestupovati agmen tin adversum
collem L; agmen in primos clivos L; in
tumulum L; aciem in collem T; II metal.
o duchu:VzmužŽItI, povznésti,
vzpružiti, povzbuditi k
zornosti, Činnosti. ale též z pokleslosti:ducha
dodati animum demssumČ; men
tes auresgue Ú; civitatem in exspectati
onem bel L; aculeos severilatis im algd
C zamířiti animum ad cudiendum C;
haec res senatum erexit L vzbudila po
zornost senátu; o skličenosti:anemos ad
spem Ču, tn spem erectus T, libertus dolor

erigi coepitČu počal se projevovati; af
fiictum erexit U; se erigere alga re C.

Erigoně,és, f. Ioryóvy] dceraIkara
athenského, jež ze zármutku nad smrtí
otce svého se oběsila, byla však vzata na
nebe jako souhvězdí Panny OV; adj.

Erigoněius, a, um Erigonin: cams O
pes Ikarův Maera, vzatý rovněž do nebe
jakožto camcula čili Sirius.

Erigonus, 2, m. ["Horyeovóc] řeka ma
kedonská, přítok nyn. Vardaru.

erilis viz herilis.
Erinděs, s, m. řeka na hranici Medie

a Hyrkanie.
Erinýs (Brinnys), yos, f. Bowůg]

Litice, bohyněpomsty: tot Erinys si
bilat hydris V; metat. Trotae commums
Erinys V (se. Helena) bič, neštěstí; ja
kožto appellat.. ZUŤIVOSt, vztek:
guo tristis erinys le vocat V; col. fera
regnat Brimys O = Furae.

Eriphýla, ae. n.-lě, čs, f. ['EoipůAn)
manželka Amfiaraova usmrcená synem
svým Alkmaionem pro zradu svého
chotě.

eripio, ere, ripu, reptum [rapere] a)
pův.konkr.vyrvati, urvati, vy
trhnouti: famharis sui telumN;
viventi pectore jibras O; ensem vagina V;
vela Cs; viscera vtris (pecudibus) ervptuní
V; deos ex aedibus suis C; sacra ex incen
dio L; faces de mambus C; eripuisse caput
colloO utrhl; b) uchvátituy vzíti
násilím někomu něco, odníti: tmpe
rvum, omnem usum navium Cs; letrar
cham C; Asiam regi N; curule ebur H;
(vocem)prtmam loguentis ab ore eriputt V

po“
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vzíti z úst — ujmouti se slova; (uť) his
(= velis) ereplis omns usus navium eri
perelur Čs bylo znemožněno; lucem ert
pere C; heredilas erepta a iberis C; orna
menta exfams erepta C; praemia; caelum
diemgue ex oculis V; pellem vtuvencoeri
pere Č stáhbneuti; pudiciiam militi C
posse logui eripitur V možnost řeči. —
Avšak í © věcech nepříjemných: ETTOTEM, n

morem, dolorem. Zvl. cempum, guem ho
stis insederat, ervpi tubel T obraz vzatý
z círku — pole opanovati; se eripere
Vyproštiti se; o smrliVYrvatl: ereptus
fato VL, ereptus rebus humamis (dat.) Ču
světu vyrván; abs. ereplo patre Ču; Sci
pto ereptus vivil tamen C; in ipso robore
aetatis eripior Ču; Marcellum ftagranti
bus plebis stuďiis intra tuvenlam ereptum
T; C) ve sm. osvoboditi, zachrá
nitu mod.a pass. vyváznout vy
prostiti se, vymknouti se: eripuit lam
má Palladium C; ex manibus hostium,
mmlitum CČsSCuL; e. se hostitfuga Ču; e.
se leto V uniknouti; er periculo Čs; ex
vudicio Č; fi'ium a morte Č; servos ex me
dna morte U; básn. ertpe le morae H vy
prosť se z otálení; per e0s se ervpuil, ne
causam dicerel Čs vvmkl se zodpoví
dání.

črogátio, ons, f. vyplácení,výplata,
rozdělení: pecumae C; necessilales eroga
donum T nutné výdaje.

6-rog0, čre, ač, alum (vl.po před
chozím dotazu = rogatio k lidu, poton
věbce) vydati, vyplatiti: eroga
verisné Pecunias ea: aerario? C; nonne

pecuma wmclassem est erogata? C; pecu
mam in TigelhkumT vynaložiti;
aigue unde im eos sumplus pecuma ero
garetur L.

errabundus, a, tun. [errare) ne
klidně, nepokojně těkajicí, pobiha
jici, bloudici, potulný: errabunds
all: domos suas pervagabuní ur L; agmen
Cu; errabunda dĎovisvestigia V.

erráticus, a, um [errare] bludný,
bloudivý: Delos O; nepravidelný, kři
volaký: guam erraticoferro (žabkou)
ampulans cočrcelars agricolarum Ú; vi
dis serpens mulťiplici lupsu et erratico C.

errátio, oxis, f. bloudění: nulla in
caclo erralio Ú.

„»a errů

errátum, 2, 3. [subst. od errare) a)
omyl: peterem vemam errato L; illud
de Flaminio commune est erratum C; b)
pochybení, poblouzení, poklesek:nullum— viltum,sederra
tum C.

errátus, ús, m. bludná cesta: longisgueerratibusactuscontigilFlyricos— finesO.
1. erro, are, avi, atum 1) absol., pův.

sem tam choditi, těkat1, tápati,
potloukati se: cumvagusel exul
erraret C; erramus lempestatibus aci V;
hospita tu terris erras O; ulinam inter er
rem nuda leovnes!HM;per nemus errans O;
caecis erramus in undis V t.j. nemajíce
určitého sídla; tnter audaces lupus errat
agnos H; mille meae Siculis erranl im
monibus aanae V: o předm.neživých:stella
errans (© planeta; pulmonibus erralt
ignis edaxr wms O těká, šiři se; errando
in duris cotbus attrivere alas V těkajíce
po ostrých kamenech křídla sobě odřely.
Téžpass.: erralae terrae O; erratis laeti
vescunlur in agris (== pererratis) V; necos.
heu male tum Libyae solis erratur in agris
V Metat. oculi erranles Č nejisté, těkavé;
dubiis affechibus errat O kolísá, jest v ne
jistotě; flexibus errat Mincius V
kroutí se; flumine languido Cocylos
errans H; %2)zvl. cestou blouditi,
s cesty sejiti, zablouditi: žomo,gut
erranti comiler monsitrat viam Ú; errare
ma V s cesty sejíti; 3) přen. A) vzhledem
k pravdě: Chybiti se, minout: se s prav
dou,mýlitise, býtinaomylu:
cutusvis hominmisest errare C chybovati,
mýliti se jest lidské; fateor me errasse C;
hoc errat uno, guod existimal . . Č; errare
malo cum Platone ČC;ceterum homines su
perbisstmprocul errant S daleko s prav
dou se míjejí; errare eos dicuní Čs že jsou
na omylu; v ob. řeči: st gu td erro Pl.
v něčem; básn. errabaní eliam tunc lem
pora O byl omyl v..; guae tamen haec
dea sil, guonium rumoribus errat fabula
O poněvadž mylné jsou o tom pevěsti;
b) vzhledemk jednání: ch y bov at1, hře
Ššiti: pariter le erranilem aigue ilum sce
leratissumum persegui S; errasse regem S
jednal, pochybil z omylu; erravit, temere
fecit C; in amicitia errare H chyb se do
pouštěti.
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2. erro, ons, m. tulák, poběhlik, po
buda (pův. o otroku, jenž dlouno venku
zustával): tegue ipsum vitas fugiivus el
erro If; o královně včel Ó.

ervor, oris, m. [errare| | ob. konkr.
a) bloudění, těkání, cestování,
plavba bez dosažení cíle: ad guos Ceres
10.suo eirore venisse dicitur C: dic errores
tuos(denea)V bludné cesty; La
tona ex longo errore confugit Delum C;
pelagine venis erroribus actus V bludné
plavby: b) oklika. zakřivení,zátočina.bludiště:o řekách:am
mes in mare deducunt fessas erroribus
wwlas O; per amnis flexůs errorem vol
vens L; o labyrintě: Daedalus vmplet er
rore vias O staví cestv plné .; flexzum
ducil in errorem variarum amhage via
rum O. Mear.:kolísání, nejistota,
pochybnost, nerozhodnost:
error manet L stále jest nejistota; korum
me causa latebat, cum ste errores abstulit
alla meos O; errore veri seu turbarum
studio Tjsouce v nejistotě stran pravdv;Error,Papitusne© anO;c)zableu
dění, chybení se cesty dder
rore viarum (= silnic) an exiguilate tem
poris Nero exsegui non potuerit, imcertum
est L; negue nos huc appulir error (:
errore viae.. ach V; chybení se
cile: o střele:taculum delulit error im
Idam O; II zví. abstr. 1) o činnosti ros
umové:OM Yl, blu d, kl a.m, mylnosl:
omperttos imlucere in errorem. Č; errere
malo V zlým bludem (vlastní zaslepe
ností a klamným: věštbami); errore fal
lere C; errorem demere H; tollere C: depo
nere C; instpienlis est in errore perseve
rare C; im lantis tenebris erroris Č: guo
ferat error MHnevědomost, básn.
algis latet error V klam — podvod.
S gen. subj.: odbrepsisti ad honores errore
homnum ÚČ;error sena:us C; error inst
daiatoris L. S gen. obj.: in verborum errore
versar: C; nomtnis errore servatus est Ú;
= omylným jménem; error veterum lo
corum V; error tubarum V omyl vzniklý
z chocholů;zuřivost mysl zatem
ňující: fanalicus error il; di errorem
hostibus tllum (dumt) V; lá sk a zasle
pená: uč me malus abdstuht error V; %)
ve vztahumravním:DO blouzen i, p 0
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chybení, poklesek,. nedopatření:
errorem misero detrahe O; mon possum
ulriusgue vestrum. errorem rehcere C; solet
bono vitroerror obici Č; ducis error N; me
errorts met paemitet C. Personit.: tenera—
raus Error O Zaslepenost.

č-rubesce, ere, rubuř, — [in-h. k ru
bere) červenali se, rdili se a)
ob.: Sara roratis erubuisse rosts (); L)
zvl.studem serditi: vidi te lolis cru
buisse gems O; nom est ves, gu © erubes
cum L pro niž; proč; origime erubescunt T
za původ svůj se stydí; tura Jidemgue
supplicis erubuit V porušiti se ostýchal:
rem dignam, in gua agresles erubescant
C; moli erubescere, Appi, colleganm. im
sacerdotiohabereL nestyď se; Ilex
andro esse supersles erubuit Ču; si te afJfineserubescuntČstydiš-liseza.© básn.
non erubescendi iwmes AHnaruživost, za.
niž se netřeba styděti.

črůca, ae, f. kapusta mačinková JI.
Gructo, dre, vi, alum [srv. EOEÚVO)říhati, krkati, vyvrhovati

něco, vrhnouti a) pův.: (Cyclops)iacui© samiemeructansetfrusta..com
mirta mero V; W) přen. eruclant sermo
mbus suis caedem C u. j. v omlství žvaní
a vyhrožují.

e- rudio, čre, čri (+€)štum [c a rudis]
(+obráběli)z hrubosti vyváděli, vz dělavati,poučovali,studiosos| dicendi
erudire atgue docere C; eos erudire ad
matorum instituta debuisti Č. S abl. al
gem artibus ad Graecorum disciplhnam
C; guem onvu discíphna militari exudivit
V ve všech druzích; opltmis artibus eru
ditus X v nejlepších vědách.prolem— damnosaseruditarlesO.
S int.: radio percurrere telas erudit 0.
S nepí. ot.: gua possint, erudit, arte caji
(). Bůsn. přen. © než. věcech: oculos eru

dire O; admotas acus Ó (o vlase, jenž se
poddá jehlici).erudite,adv.[eruditus]| vzdělaně,
učeně: gti si eřuditius videbitur dis
putare C učeněji; liiteris. tuis eruditis
stme scripts Č s největším vkusem, s nej
větší učeností.

čruditio, onis, f. a) vzdělávání, učení,
methoda vychovávací; b) vzdělání, vě

S dvojim
ace.:
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domosti, učenost: praeclara eruditione
atgue doctrimu ovnati C.

oruditus, a, um [vl. part. perf. od eru
direj vzdělaný: homo eruditisstmus
Panaetius Ú; s abl: optims artibus N;
oplimarum artium studus C; artibus m
litiae L; s int.: utilita honestis mascere Uznalý,jenžsenaučilpojili.© sapien
tia erudita jemná.

6-rumpo, ere, růpi, ruptum | přech.
vyraziti, proraziti, vychrliti, vypustiti,
vyliti něco: faucibus erupti ignes vy
chrlené; refl.portis seforas erumpunt Cs
vyřítí se; samdďudum erumpere nubem
ardebant V proraziti, protrhnouti (= vy
raziti ven z. .); pontum e. Ť. Melal. COÉr
citam iram in hostes erumpere L vylti;
ne in me stomachum erumpant C žluč si
vylili; I nepřech.l) pův. VyYTaz 1 l,
vypadnouti, výpad učiniti
vyřítiti se, vyhrnouti se, vyvaliti se, vyro
jitise: abiiť, excessit,evastt, erupit C ignes
erumpunt C; tandem erumpuní etcasíra Te
hhnguunt V; ne guo loco erumperent Pom
petant Čs. Odkud?ex urbe Č; portis
erumpere tubet S; duabus stmul portis
erumpitur L učiní výpad. Kudy? per
hostese. L probít1 se; solusinter
tela hostium erumpit S; gua celerrimus
amnis, erupit T. Kam?ad Catilinam C;
in populatores L; 2) přen.a) vypuk
nouti propuknoutl (otom,co
náhle se objeví): conturatio ex latebris C,
risus C, tempestates Čs, furor C, seditio
LT, scelus L, odia C, hcentia T, vra L,
ut id guod latebat, erumperet C; zvl. V Y
raziti vyliítnouti vybuch
nouti; ex me vera vor erumpit Č; ad
mánaserumpereT dátise, pustiti
se do vyhrožování; senlire potuit ser
mones imiguorum in se erumpere C že
protiněmupropukají; audaciain
nostrum tempus erupit C vypukla; b)
(násilně)skončiti, v něcopřejíti:
haec guo sint eruptura Č; guonam esset
etus cupidilas eruptura Č ex avaritha e
rumpat audacia necesse est C nutně pro
puká, vzchází.

O-ru0. ere, uz, utum vykopati,
vyhrabati, vyrýti vyrvati:
a) pův.aurum terra O, venti eruunt sege
tem ab radicibus ims V rvou; etiam, st
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guid obrutum erit, gui sciet, eruere poterit
C; radicibus eruta pinus V s kořeny; rel
guias humanorum corporum solo T'; mor
tuum erutum esseČ; sata eruta ore suis O
vyrvané, vyryte; abdilos in taberms T
násilím vytáhnouti, básn.aguam remis O
rozrývati, čeřiti; latus hasta O prora
ziti; b) přen.vyhledati, na světlo
vynésti: st guidďest, guod ex tenebris
eruerisC;vypátratidopátrati
se něčeho: sacra annalbus eruta priscis
O; erues, gui decem legati Alummio fue
rint; vy mluvi ti: neguehocmíht erui
potest C nenechám si. .; memoriam exer
citattoneC docvičiti se paměti. zví.
o úplnémzničení:ZNIČILI, vyvrátiti:
urbem totam a sedibus V, regnum V c
vitatem T.

čruptid, onis, f. [erumpere) a) vypuk
nutí, vyšlehnutí, výbuch: dAetnae
orum igmium C; b) term. voj. výpad:
ommbus copius repente ex oppido erupti
onemfecerunt Ús; erupiione facta Čs by
učiníce výpad ...; eruptiones oppidamo
rum L. Odkud? er oppido Čs; kam? Wm

hostes L na nepřátele; mm provinciam
Cs Č (vpád) do provincie (z jiné kra
jiny).

erus viz herus.
ervum, č. 9. stl. erťom, T, m. [srov.

čoEDivŮ oc, Erbse] vikev nebo čočka VAH.
Evycina, Brycinus, EBrycusviz Bryx.
Erymanthus, %,m. [ Hoúnavdos] 1)

pohoří na svzáp. hranici Arkadie, kde
Herakles dle pověsti zabil kance erv
manthského. oat. adj. Erymanthius,
a, um erymanthský: belua C, aper C,
žertovně: Verres tmmamisstmus Ú, a tem.
Erymanthis, dis erymanthský: silvae
O, ursa E. = Kallisto O; 2) přítok Al
fela, pohraniční řeka Arkadie a Elidy O.

Erysichthon, onis, m., exe.— a [Bov
Giybov] kniže Thessalů pro kácení po
svátných stromů potrestaný neukoji
telným hladem 0.

Erythea, ae,f. Eoúďera] ostrov pil
ústí Guadalguiviru. S něho prý Hera
kles odehnal stáda Geryonova; oat. Ery
thěis, idis, f. erythejský: praeda O =
skot Geryonův.

Erythrae, drum,f.[*Eovšoaijl) město
v Boiotii u Plataj; 2) osada z něho za
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ložená v 10ns. Malé Asii naproti ostrovu
Chiu; 3) město v Aitoli u Naupaktu.
Oat. aaj. Erythraeus, a, um erythrejský:
Sibylla C; terra L, triremes L; subst.
Erythraea, ae, f. (sc. vřGoG)poloostrov
erythrejský; obyv.Erythiael, órum, m.
Erythrejští.

Erythrás, ae, me.. 1e2Erythrus, 2, m.
[čovVWoóc] báječný král indický: Ab
Erythro rege inditum est nomen: propler
guod ignari rubere aguas credunt Ču (mo
ře Červené).

Eryx, ycis, též Erycus, i, m. ["Eovš)
1) hora na záp. pobřeží Sicilie nad Dre
panem s městem téhož jména, v němž
chrám Afroditin VOL; 2) heros epony
mos tohoto místa, syn Afroditin a Argo
nauty Buta, zabitý Herakleem, jemuž
chtěl ukrásti dobytče ze stáda Geryono
va; 3) jeden z protivníků Perseových O.
Adi. Erycinus, a, um erycký: vertex V;
Venus Č. Subst. isol.Erycina, ae, f. =
Venus: tu Erycina ridens IM.

esca, ac, f. [edo, srov.č. jesle, něm.
Aas] jídlo, pokrm, krmě A) vl.: escis
aut potionibus vesci C; memor illius
escaeH; gua prima tratum ventrem pa
caverit esca F — první „chod', první
mísa (feřculum);(hirundo) pabula parva
legens nidisgue loguacibus escas V; b)
zvl.přen.vnada, nástraha: voluptas
esca malorum C.

escendo, ere, scendi, scénsum [ecan
dere)a) nepřech.vystou piti, vzestou
piti: ©% algr; absol.: eadem regreditur
non lemere, uli escenderat S (jiné čtení
ascenderat); zvl. z lodi na suchou zemi:
tn navem escendit N; Delphos L; metat.
tn caelum C; b) přech. eguos S vsed
nouti na..; suggestum T, rostra T, Oe
tam L.

escensio, oms, f. vystupování: escen
sw0nemfacere e navbus in terram LCu
přistati.

escensus. s, m. vystoupení, slezení,
výstup (vzhůru): capla escensu muni
menta T; loca praerupta escensu Ču.

esculentus, a, um jedlý: esculenta
et potulenta Č pokrmy a nápoje; alefru
sta esculenta C — kousky jídla.

Esaniliae, drum, f. [ex a cola] (m.
předměstí) největší ze sedmi pahorků
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římských jakožto část města: (ara) al
tera Esguilns Jlalae Fortunae detestanda
C; inde deinceps auget Esauilias L;
collis Esguiliarum L. Adj.Esyuilius, a,
um předměslský, mimoměstský: mons O
pahorek esguilinský; Esguilinus, a, um:
mons C; porta CTI, campus ČH původně
hřbitov a místo soudní; odtud: Esgulinae
alites H krkavci esauilinští.

essedárius,22,m. bojovník voz
ní, na voze u gall. a brit. kmenů: esse
daru, guo plerumague genere im proelus
ulit consueverunt Čs. Jest to vl. adj. od
essedum. %,n. válečný vozík dvoj
kolý: genus hoc est ex essedis pugnae
Cs; u Římanů též jako lehký vozík pře
pychový i závodní: esseda nos agili sive
tulere rotá O; esseda festinant, pilenta,
petorrila. naves IÍ.

Čsurió, žre, ččia ii, — [desii.k edere)
chtiti jisti (neos. chce se mi jísti), mití
hlad, hladověti,lačněti; básn.po
něčemtoužili, míti chut na něco:
ml ibi, guoď mobis esurtatur, erit ©.

©suries, cZ n. esuriti0, ónzs,f. hlad,
hladovění.

Esuvii, orum, m. kelt. národ v Nor
mandii severně od Diablintů Čs.

et, [srv. ETL) spoj. slučovací, ojedinělá
1 někohkrát opakovaná, pojící slova
1 věty. Í Zála. význam: ta k é, 1: forsan
et haec olim meminisse Vuvaht V; natus
et vpse dea V; et ali multi Č (sc. Romae
erant); timeo Danaos et dona ferentes V
také tehdy, když..; et ollud videndum C;
et praedones multi saepe poenas dant C;
est honor ct tumuhs = eiam; C; fecerat
et.. lupam V; multa guogue et bellopassus
V také mnoho 1, nad to; addam et llud
eham C; a také (= © eliam, et guogue):
et vpsi incenst sunt studio C = vpst guogue;
interfecisse eum conatus est, et fecisset,
nisi N; C. Fanni et tu, ©. Muci ČC;do
cela také: calamtitosusDetotarus,
gui et ab e0, gui in úsdem castris fu
ert, accusaturČ; také však: »0
test omnino hoc esse falsum, potest et
verum C; a tu ještě: et se mih
conferat Atax? et gutsguam dubitabit
C. zvl. v některých spojenich: el 1p se atakésám.| semuletúllezároveň
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však také onen; et nunc také (ještě)
nyní; a ještě dosud: et nunc servat honos
sedemV; nam et.. neboť také, ergo el.
itagueet tedy také CLSH; et super (=
insuper) vpst Dardanilae poenas poscumt
V a nad to ještě; et praeterguam guod L
a tak nehledě k tomu,že; II Význ.spojkový
a) vzniklý z pův. silnějšího (ta k é“. Na roz
dil od gUe tedy el, pojíc k sobě části, pone
chává jim plnou samostatnou platnost. Srv. na
př.senatus populusgue Romanus“, což tvoři
jediný pojem, a „maler tua et soror“
stejně a každé zvlášť. Jakožto spojka mezivětná:

eodem tempore Čaesarí mandata refere
bantur et legati ab Aeduis vemebant Ús;
valetudo efficit, ut dolore careamus et
muneribus corporis fungamur Ú. Stává
při záporu, když připojuje se ke kladné části

část záporná: dicam €08 mseros, gui nati
sunl, el non eos, gui mortu? sunt Č zvl. kde
na záporuje důraz: guod zmmhividetur alud
guiddam, et nom id, guod susceperis, dis
putasse U, nebo kde zápor jeví se dů sled
kem: Pharnabazum iam guiescere, et non
posse tum aďdirt Ču. Naproti tomu srv. tntel
legitis Pompeio e t animum praestofuisse
nec consiltumdefuisseC = vynikal jak
duchapřítomnosti ta k rozvahou, jed
nak, — jednak, tedy vlastně= €
— 6 (oba členy maji stejný důraz). V tomto
případě stává také el — et non s pojmem zů
porným: Manlhus et semper me coluit et a
studis nostris non abhorret Č = ea se
gutur, laudat atp. Dvojité et — et i —
i,jak — tak: multumalleet terris iac
tatus et alto V rovněž tak —
) ako, jednak — jednak, oba členyjsou
rovnocenné a tvoří dva pojmy, kdežto lerra
marigue jest pojem jeden, asi "= všude.
Deiotarus rex et pater et filtus Č; gui sa
pientes et haberentur et vocarentur Č; et
debet et solet C; et videre et audire Č; ut
et severitas adhibeatur et contumeha repel
latur; et audiverant clara voce dictum et
magna pars Ť jednak totiž — jednak.
Vyskytuje se opakováno i třikrát až desetkrát;

obojí

v těchto případech pojí vždy dvě nebo tři části
dohromadyv celek: (a+ a)+ (6+ b+ b)+ (c
+ c). Rčentet id genus alia, et guae sunt
religua a tak dále S. S jinými spojkamipo
hromaděbývá: -gwe et: legatigue et tri
bum L; ahusgue et idem H jiný a přece
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týž, et — et — gue V; et — et — atgue
V Dáte stává jako sesílené pokračování: a t0:
errabas, Verres, et vehementer errabas C;
vives, et vives tla, ut vivis C; sed abillo
temporeregnat,elita regnat, ut.. = et
%u guidem; peto id a tribuno plebis, et a
Curione tribuno C; memimsti enim pro
fecto, et eo magis Č a to tím více; zvl. se
zájm. 18: severitalem in senectute probo et
eam sicut aha modicam ČC;s hic: centuriae
et hae eodemgue discrimne aetattum fa
ctae Li zde; sesileníčásticíguidem: cuptit reg
num et guidem sceleste cupit L; scrvpsere
et luculente guidem scripserunt Č. Jakožto
vysvětlení slova předchozího: molemgue et
montes insuper altos úmposut V = ato,
totiž; allefurens — et snera Iovis sic nu
mina poscunt — deserit colhhsV tak toho
totiž žádají..; nullane habes wmtiattmmo
alia etfortasse mínora II a to. Úsloví:mul
tae et magnae res Č, multae et graves
cogitationes Ú; unus et perangustus aditusCatoještě.© Sempatříignultiet
sapienies vír? vl.pův., mnozí, a to moudří,,
my však ef vynecháváme: „mnozí moudří“;
atgue tn hoc belloAsiatico et regioC válka
S asijským králem. ve význ. časovém: Ad
již, a tu, tu: vir prima inceperatae
stas, et Anchises dare vela tubebat V; nec
longum tempus et ingens exit arbos V;
eodemtemporeČaesart mandata refereban
tur et legati ab Aeduis vemebant Čs (=
kdy již také). Vevýzn.výsledném:dicmiht..,
etmagnus mil eris Apollo V = a pak; et
ia posteris tradant nullas opes L a tak
také; 2) Význam adversativní, kde možno pře
ložitiale, avšak, než: id meďdicinon
tacuerunt et ad Dionysiumrettulerunt N,
anímo non deficiam et id, guod suscept,
perferam C ; 3) Ve výrazech srovnávání:
jako: par, idem, simlis et stejný, týž,
podobný jako: non eadem nobis et allis
necessitudo tmpendet S; omnia fuisse in
Themistocleparia et in Čoriolano Č; msi
aegue amcos et nosmet vpsos amemus Ú;
non alia (= eadem) causa est in uno servo
et in pluribus C; 4) Stává i na začátkuvěty,
ale přece se vztahem k předešl. A) ob.: ef tam
Jinis erat, cum .. V; uma cumgente tot
annos bella gero, et guisguam numen Tu
noms adorat? V; h) zvl. et guvdem jako
term.řečn.ale ovšem; ano — ale:



et-enim

torguem detraxit hosi. Et guidem se texit,
ne intervret C; et guidem, inguil, vemehen
ter errat C; rarum genus, et guidem omma
praeclara rara Ú. Velmi často stůvá též za
slovem, k němuž patří: fesst et parvae su
cedimus urbi V; Danaumet, si fata futs
sent, ut caďerem meruisse manu V

eť-enim, sp. kopul.a odůvodň,„vždyť l
ké*, vždyť přece; a vskutku, a ovšem),
a zajislé; totiž: etus legationis princeps
est FHeius, elemiim est primus civitatis
C; ečenim guis mortalůun S kdožpak;
solum te virgine dignum vociferans, elenim
mollis tibi sumere thyrsos V. Někdy odděbeno:elmneministisenimV| Básn.téžjako
postpos.: divinare elemm. magnus mi
donat Apollo II.

Eteocles is, ». [ETeoz/ 1; | Bteokles,
syn Oidipův a Iokastin, bratr Polynei
kův, Antigonin a Ismenin.

efěsiae, drum, m. [ETYoÍG sc. ČvEHOL
větry passátní; na moři Egejském vítr sev.
záp. vanoucí v době psich dnů: opse elesiis te
nebatur, gui navigantibus Alexandra ad
versissvmi venti C; jimi mírní se vedro letní:
(benigmilas nalurae dedit) ventos Elesias,
guorumflatu nm temperantur caloresC.

ethologus, z, m. [HdďoZóy0c] člověk
napodobující z žertu způsoby jiného,
karrikaturista posunů: zn sllo supertore
genere vel narrationis vel vmitalioms 1
tanda est mimorum ethologorum stmli
tudo Č.

etiam, sp. [snadef- dam, srv.guoniam|
1 Význ.vův. a) ==a to již, a to hned
patrný jest v olázkaůch
eltlam tacest Pl budeš už mlčet! eliam
tu Jane abist Pl půjdeš již odtud! Odtud
význ.také již, také hned: heus
eham mensas consumimus V Odt. význam
také nyní= ještě jednou, opě
tovně: hcetamclarius C; celera,guae
forsitan alii guogue eham fecerunt C.
Zvl.eltam aigueeham opět a opět.
tedy úsilovně, vážně, důrazně, pečlivě
atp.: dilhgenter eham algue eham argu
menta cum argumenhis comparemus C:
multa sibi eliam algue etiam esse discenda
C; hoc te vehementer eliam algue ethiam
rogo9; eliam atgue eham reputale S; gua
lem commnendesetiam algue eliam aspice
H; b) (seslab.)ještě stále, ještě,

zastupujících rozkaz:
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záporně ještě pořád ne: nondtm eliam
ještě ne: gui nondumeliam omnia pa
terno funeri tusta solvissetC; invalius
etiamgue tremens V; paululum cham spi
rans S; cum iste etiamcubaret Č; nec plane
eltam abisse ex conspectu Čs; mon dico
Jfortasse etliam, guod seno Č ještě pořád
ne; guis etltam a culpa vacuus.. S ještě
prostý viny; guamdiu elhiamfuror iste
tuus nos eludet? C; vizdum eham coelu
vestro dimisso Č sotvaže jen; zvl. vc spojent
s nunc. postea reddit alii sunt, alii
etiam nunc retinentur Č ještě nyní (pořád);
i o relat. minulosti: diristo paululum tib?
esse eliam. nunc morae Č ještě tehdy.
Básn,etamnum: errabant eliamnum ten
pora, donec.. O. O min. etltam tum:
elium tum Archias erat Č tenkrát ještě .;IIVýznamčistě| spojkovýa)připojeníno
véhopojmu: tež, také, rovněž,
dále, kromě toho, k tomu:
praeclara tum oratio M. Antoni, egregia
etam voluntas C; misi forte id eliam
dubium est C; ausus erut reges incessere
dichs Thersites, elam per me haud im
pune O rovněž mnou; (Caesar) splendi
dam guandam ratiomnem dicemdi enet,
voce, motu, forma ettam magnifica et ge
nerosa guodam modo C; multa eham sunt
ducta a Pythagoreis Č dále; bono etam L
také k dobrému. Zvl. ve spojení: non
modo—sedetiam non solum-—
sedetiam:nejen,netoliko —
nýbrž 1 také: lenebatnon modoaucto
rilatem, sed eliam imperium in suos C;
negue solum ut guielo, sed ehlam ut magno
aníimo stmus, hortantur C; non modo illae
amplissvmae fortunae, sed eham wictus
veslitusgue necessartus Č. Při záporu: NON
modo non laedetur, verum etiam ornabi
tur C nýbrž docela ještě; non solum mi
nuenda non sunt, sed eham nova auxilia
comparanda Ú. V odpovědech:an 0: num
guid vis? etam PŮ elham mehercule,
ingust, ut opinor ex Africa ČCah ovšem,
ah tak; auť eham' aut nomn'respondere C;
musericorda commotus ne sis? eham Ú;
st nom (sc. habes), guo modo tabulas con
Jicis? si ehtam, guam ob rem relinguebas?
C; b) ve význ. stupňovacím (%) přiřaďujte
pojemopačný:ještě k tomu, ] eště
za to, docela, docela ještě,



etiam-num

nad to ještě, ba ještě, ba
bellum ettam pro caede imferre pyratsíV = ještě k tomu, že jste zabih.
scvmus abesse musicam a princip? per
sona, saltare ettam imvittis pon; N docela:
hoc idem nostri saeptus non tulissent, guod
Graeci laudare ehiamsolent Č: Alamertinu
crvitas tmprobu anlea non erat. ettam eral
Tnmca úmproborum C; 5) sesilujic pojem:
1: nobis. rem. familiurem ellam ad me
cessaria deesse S; guae eltam medtocris
věros spe.. lransvorsos acgitS 1prostřední,
bezvýznamné: etiam honunes notu S ba
1;guae omnes doch algue sapientes summa.
guidam etiam sola bona esse dixerunt C
docela; nos defendimus eliam inst
ptentem malta conprehendere C. Zvláštěs.kompar.eftam| clarius.ještějasněji;
etiain madgis ještě více, multo eliam nu
nus ještě mnohem méně.

etiam-num a etiam-nune, adv. [viz
eliam]také ještěnvní,ještě dosud,
nyní ještě, pořád ještě a) vzhle
dem k přitomnosti: V008Cunctamůu ettam
nunc S; se lumen ehamnunc malle L; gut
ne nunc guidem odnoris 1n1m10i8eT8ur
dgilis atgue ettamnunc limetis eos, guwbus
decet terrori esse S. Záparně: nec Telarno
mades eltamnunc discere gutdguam audelOještědosudne© pertotannosetiam
nume. statuere non potusse C b) vzhledem

k minulosti:0%,(gdi in 2ug0 constitermil. nullo
etiamnune usu vel mihitaris percepto Cs.

etiam-si (stupňovanéet-si) A tenkrát,
kdvž, 1 když, 1-h.
štěci: a) s indik. guod eredro gutsgue videt.
non miralur. ehamsí, cuvfiat, nesci Č:
eundem. ujilur esse ereditote, ettamst nul
tum videbitis C3 in. omni certarnine gui
opulentior est. eluwmsí acerpil inturiam.
damen —.facere vedetur S; hb)s konj. 1 kdv
by, I jestliže bv, byť „třeba
1; o ději možnem: god eliumsi nobilitatum
non sil, lamen honestum es: C; irreal.
negue enim hoc cogilavit vir Tustisstmus
negue in boms viris legendis id assegui
potuisset, etiamsi cupissel (©. Též bez slo

sed hunc brum, ehamsi minus
noslra commendatione, iuo. tamen nommne
divulgari necesseest Č třebas ne.

etiam-tum, etiam-Eune, adv.[viz elicun|
Ještě tehdy, tenkrát,“ tehdy stále ještě,

uvádí věty připou

vesa:
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1tehdy, tenkrát: cumpraetextatusetiam
tum Archas esset U tehda ještě; eliam
tumvila homnumsine cupiditate agitabu
tur S tehdy ještě; mperatore ettamlum
bellum adnmanistrante C* concors etiamtum
senatus Č; Hannibalem armis ehiam tum
mwictum C; manebant ettamlum vestigiu
hbertatis T; integra etiamtum domo sua
T, trepida eliamtumcivitate S; ubí videt
regis ettamtlůn anmum „ferocem esse S
stále ještě. Též odděleno: acri eliam po
puli Romani tum, libertate (jiné čtení eli
amtum) T.

Etrůria, ae. f. Etrurie, část Italie, sev.
od Říma, souhl. s nynější Toskanou; me
ton.Btruriae aaamaL srdce Btrusků. dj.
Etruseus,a n etrurský:gens(. marel
= mořeTvrrhenské:bellumL s truskv;
haruspires C; liHerae, vates L. Subst.
Etrusei, orum. m. ltruskové.

et-si, sp. připoušť. Ň kdvž, l jestliže“,
třebasiutřeba ačkoli ačl a)
s indik.: elst damnalus est, tamen vnler 1m
nocentissímos homines mihů videu esse
numerandus Č: etsit nobis evigilalum est,
tamen „C elst part proelo discesserant,
tamen non sunl aust manere V; W)s koni,
třebas by(ch,satd.),ijestližeíby),
] když (by), pkd yby o dějimožném:
suní, gui nod sentiiint etsi optimum
sit, tamen mvidiae meli non audení
dicere C třeba lo bylo ubi, etsi
udiectum numero aleguid sil, muuma certe
caedesfut L dejme tomu, že bylo, tře
bas1 l by lo; H uvšidívětu novou jakožto opravu.
omezeníatp.: DOE temeritatis meae. 191
guaefuat illa temeritast C než, avšak;
(srv. ZGÍTOI, ZOMÍTTEO).Slův

slovech: efsi neguaguam parem C, elsi
non ineguum, certe triste senatus consul
tum L třebas ne.

Él, interj. [eč] dobře! znamenitě!l: ss
de guimncumceremotast uneta, mod supe
rat? poteras durisse: „Lriens“.eu) II.

Euadně, es,f. [/ůdárn] 1) choťKa
paneova, jež při pohřbu svého manžela
vrhla se na hranici, aby spolu zemřela
VO; 2) nymfa, deera Asopova Ó.

euán, euhán [ečárv, eĎév] výkřik
bakchantek a příjmení Dionysovo. odi.
Cuáns, čis enan volající: euanles orgia

též při jednotli.
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circumducebatPhrygias V volánim, euan“
reje slavící.

Euander, starši Euandrus, %. voc. -e,
m. [Bůavdoog] syn Hermův a Karmen
tin, jenž dle pověsti přišel z Arkadie do
Italie a na Palatinu se usadil. Adj.Euan
drius, a, um Euandrovský, od E. pochá
zející: E. ensis V meč Pallanta, syna Eu
androva.

euáns viz euan.
Euboea, ae, f. [EůSora, eů-Boůc, „bo

hatý na hovězídobytek] Eu boia, ostrov
u vých. břehu Attiky a Bolotie, nyn.
Negroponte. Aaj. Euboicus, a, um eu
bojský: sinus L, undae O, orae V,
AnthedonO = naproti Bubo! le
žící (v Boiotii); E. cultor aguarum O =
Glaukos z Anthedonta; E. urbs O =
Cumae, založ. od Eubojských; carmen
E. = říkadlo Sibylly kumské O.

Euclides, vs, m. [(EčzAetorc) Euklei
des 1) archon athenský r. 403, obno
vitel ústavy Solonovy; 2) žák Sokra
tův, zakladatel školy megarské; 4) ma
thematik alexandrijský kol. 300.

Eudosěes, u Čs Fudusii, orum, m. ná
rod na poloostrově dánském T.

Euénus, 2%,m. [Eónvoc] 1) řeka v Al
toli u Kalydona; £) heros epon. této
řeky, dle báje král aitolský O. Aaj. Lue
ninus, a, um u E. bydlící: matres Caly
dones O.

Euergetae, drum, m. [eťeovětat] „,do
brodinci“, příjmení Arimaspů, národa
v Drangianě na Iranu.

cugae, 6ůge [eůye ztuř dobře, hochu!)
dobře! znamenitě!; iron. krásně!

Euias, Euius viz €ude.
Eumeněs, s. m. [Bůnévnc] 1) voje

vůdce a tajemník Alexandra Vel., po jeho
smrti náměstek v Kappadoku; 2) král
pergamský 194—159.

Eumeniděs, dum,f. [Eduevidec] Bu
menidky, Litice, „milostivé“ eufem.název
Funi: Bumemedum recreantur angues!
H; pallidus Orcus Eumemdesgue satae V.

Eumolpus, %,m. [eůuoŽiroc krásně
zpívající] pěvec a kněz thracký do At
tiky přistěhovalý, zakladatel mysteri
eleusinských. Odt. patron. Eumolpidae,
drum, m. Eumolpovci,
kněžská,

athenská| rodina

2 Európa

CHMDPSEarch. = tpsum:
odtosum alteri C.

eumpse esse

euniichus, %, m. [EŮvVOČJ0G od €ŮVY,
lože] strážce lože“, kleštěnec; Eunuchus,

1,a sc.fabula) kus Terentiův.
éuóe a éuhoe [eoč, edoi] výkřik bak

chantek: hejsa! ichuchu! euhoe parce L
ber IT; euoe Bacche“ sonat O; odtua Euius,

Euhius, č, m.příjmení Bakchovo, Sičho
rs NONleriis Euhius H; Euias, Euhias,
f.bakchantka: czsommisstupet Euhias H

Lupnorbus, 2,2. [BůgooBoc] Trojan,
syn Panthoův, jehož duše do Pythagory
(jak tento tvrdil) se vtělila; odt. Pan
thoides H — Pythagoras.

Euphorión, onis, m. [Eirpooiov] bás
ník z Chalkidy, kol. 250 př. Kr. biblio
thekář syrského krále Antiocha Vel.,
skladatel temných, učeností přecpaných
básní; napodobitelé jeho: cantores Eu
phorioms Ú.

Euphrátěs, is (1, ae), ace. -€n, abl. -e,
m. řeka mesopotamská, západní; meton.
hinc movetEuphrates .. bellum V = Par
tnové u E. bydlící.

Eupolis, dis (acc. -tn), m. (BčnoAc)
básník staré komoedie athens. o něco
starší Aristofana.

Euripiděs, is (č), ace. -ém, emi mn.
[Eůowridrc] básník tragoedií v Athenách
480—405, zemi. v Pelle; oat. adj. u
ripiděus, a, um Euripidův: carmen ČC.

euripus, 2, m. [eČoizroc] úžina moř
ská [ 1) ob.: guoď snim fřetum, guem
eurtpum lot motus habere pulatist C: 2)
zvl. úžina mezi Boiotíi a Euboii Eu
r1ipos; 8) úžina u Kassandreie (býv.
Poteidme) na Chalkidice; I přen. vodo
vod, kanál, příkop.

Euvópa, ae. Europě, és f. [(ůvůnn]
1) Eurupa, díl svěla, za jehož hranici
proti Asii bylo pokládáno původně je
zero Kaspické, později moře Azovské;
2) dcera mylh. krále foinického Age
nora, kterou Zeus v podobě býka unesl
ze Didona na Krelu, jejími syny byli
Minos, Rhadamanthys a Sarpedon. Odt.
adj. Europaeus, «, um europský, z Eu
ropy pocházející (= syn Europin): dux
O = Minos; Scythue Cu curopšlí.



Eurotás

Eurotás, ac (-a, ac), m. [BůowTac)
hlavní řeka lakonská tekoucí Spartou,
nyn. Basilipotamo.

eurus, 2, m. [eůooc] vítr jihovýchod
ní (bouřlivý a deštivý): aguosus eurus
arva radit vmbribus H; adj. uUrous,a,
um (anal. dle €0us) jihovýchodní, vý
chodni: portus ab euroo fluctu curvatus
in arcum V

Euryalus, 2, m. (HioťaAoc) Trojan,
syn Ofeltův padlý se svým přítelem Ni
sem v táboře Rutulů V.

Eurybiades, ae,m. [Eůov3iádnc] Spar
fan, vůdce loďstva v bitvě salaminské.

Eurydice, és, téx Eurydica, ae,f. [Bi
ovdiz) 1) choť Orfeova; 2) otrokyně

Rhey Silvie; 3) matka Filippa Makedon
ského; 4) choť Gentia, krále illyrského.

Eurymedon, ontis, ace. -a, m. [Hůov
uědov) řeka v Pamfylu ústící do zálivu
Adaljského, u jejíhož ústí 469 [Cimon
porazil Peršany.

Eurymenae, arum, f. [Bdovunévai]
město v Thessalu na pobřeží Magnesie.

Eurymiděs, ae, m. (Edovutónc) syn
Eurymův "Telemos, věštec O.

Eurypylus, %,m. (EioúnvÁoc) 1) syn
Poseidonův a Astypalain, král na Kou,
zabit Herakleem O; 2) syn Euaimonův
z Ormenia v Thessaln, jeden z vůdců
proti Troji Ó.

Eurystheněs, s, m. [Eovoďévn]
král lakedaimonský, bratr Proklův C.

Eurysthéus, ez, ace. -en, m. [Bow
adeťc) král mykenský, syn Sthenelův,
na jehož rozkaz Herakles vykonal zná
mých 12 prac. svých.

Eurytus %,». [Ečovroc| 1) král oi
chalský, otec Ioly a Itita; 2) Kentaur, 3)
otec Elonův. Oda1) patron. Eurytis, dis,
f. Iole, dcera Eurytova; od 3) Euryti
děs, ae, m. Clonus, syn Eurytův V; dce
ra Eur. Dryope proměněná v lotos Ó.

Euterpě, és, f. [Eůréoxn], „obveselu
jici“, Musa hudby AH.

Eutrapelus, 4,m. [edrgánekos] ,snad
no se otáčejicí“, obratný; příjmení P.
Volumnia, stoupence Antonlova.

CUxINUS, a, um [EŮĚEtvOG se. óvTOc]
pohostinný;cutem.O nehostinném
moři Černém (či snad v pův. významu vzhle

dem k množství osad u Č. m.“): mare, deguor,
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undae, litus, fretum. Absol.Euxinus, 3.
m. Černé moře 0.

Evadne viz Euadne.

0--vádo, ere, vasi, vasum | nepřech.1)
vyjíti, vzejití, vyniknoubi: abiit, ex
cesstl, evasit, erupit C; m Marus evadere
oppido properavisset S; guaecumgue (ca
rina) evaserit umdis V; si evasissent su
bito ex balneis C; ex corpore evadit ani
mus Č tělo opouští; ex úllis sedibus in
haec loca C; tin terram ČuL pnistati; flu
men in mare evadit Ču teče, vtéká; zvl.
vyjíti nahoru, vylézti, vystou
piti: in editumverticemČu; ad summ
fastigia culmime V; ad auras V; in mu
ros L; im vugum L; 9) šťastně vyjíti,
ujíti uniknouti vyváznouti,za
chrániti se: a) e morbo C, e periculo C;
vericulo L, e mambus hostium L, per tela
L, retro evadere ústupem LTCu; ex hoc
tudicio Č; zřídka ad: ab tudicibus C, neb
dat.: se evadere pugnac non posse cernit
V; L) meta. skončati, konec vzíti, vy
jíti v něco,dopa dn outi: cum,guor
sum (haec) evaderent, timeret N; nescio,
guo haec evasura sint C; hucine.. bene
ficia tua evasere? S tak daleko to došlo,
že takový konecvzala; zvu vyvinouti
se v někoho, v něco, státi se ně
čím, vzejít Vvyspětl (vždy s vedl.
ponětím obtíže nebo námahy na rozdil od

Jiert): Vuvems evasit fere regiae tndohs
L stal se z něho .; vyspěl v; gut ora
tores evadere non potuerunt C; ut aurae
popularis captator evaderet pro insectatore
plebis L; horridiores evadunt Č stávají se;
sommum verum evasit ČCobjevil se, uká
zal se pravdivým, vyjevil se; laetitia
vana L; inceptum vanum L = nezdařil
se; II přech.1) úplně něco projiti,
přejíti, ujíti, uraziti: amnem
T; vada Čephist 0; omnem vitam V; lapis
evasil totum spatium V; zvl o vystou
pení vzhůru: gradus evaserataltos
V vystoupila;ardua e. Lslézti; 8)
analog.dlecfTugere:un iknouti, ujít?
něčemu: nostras manus V; gravem casum
T; patrum sententas T; hostes atgue lo
cos V; da flammam evadere classt V aby
vyvázlo z plamenů.

6-Vagor, dri, alus sum dep. |) nepřech.
a) vybočovati, vybíhatu da



e-valésco

lekose potloukati: nullocircaad
evagandum relicto spatio L; ejfuse eva
gantur (praedatores) L, metat. per ignota
capita evagata est vis morbi L rozší
řila se; gut appetitus longius evagan
tur C vybočují z mezí; SŠ)přech.:icentia
ordinem rectum evagans H vybočující.

e-valesco, ere,valui, — a) sesíliti,
vzrůsti, vzmoci se: ajfectatioin tu
multum T; h) moci, býti s to: evaluit
ictum medicari V; guae pervincere voces
evaluere sonumH; o slovech:přijíti k plat
nosti, ujmouti se: natčonisnomen T.

O-vaněsco, ere, túnu%,— |vanus] vy
mizeti, zmizeti, zajiti, zaniknouti; zvě
trati. vyčichnouti A) pův.: evanescit
vinum vestutate C; im tenuem evanuit
auram V rozplynul se (pollo); h) přen.:
isgue et orationes religuil, guae tam eva
nuerunt Č: fama L, ingenium L, memoria
C, dolor O, rumor L; bella per moras eva
nusse T usnuly; omnis vis herbarum O
síly, účinnosti pozbýti.

evánidus, a, um. pomíjející, mizicí:
pectora in tenues abeunt evanida rivos O
—=evanescunt rozplývají se; im lenues
evamdus ereat auras amor O ať se roz
plyne.

eVAnS viz EUanNs.

6vasto, are, avi, aťum zcela zpusto
šiti, popleniti: evastata belli cladibus loca
L; omma duo exercitus evastarunt L.

eEVAX viz EUUT.

e-veho ere, vsi, vectum 1) act. přech.
vyvážeti, vyklizeti: omnmaex
fams .. plaustris evecta esse Č všecky
sochy z chrámů na vozech (nákladních'
byly odvezeny; franguilhtasmaris
classes in altum evexit L na širé moře v y
plavila; o vodě:er plams locishaud
facile evehebantaguas L nemohli od vů
děti (= derivare) spousty vody; zvl.

guos everit ad aethera
virtus V pov znesla; guos(palma)..
o směru. vzhůru:

evehit ad deos H:; ad auras (); spojeno s Sc:
incaute se evehentes Alasimssa excipie
bat L naproti jedoucí, se ženoucí; se in
caute evexit L vyrazil; 2) med. nepřech.
evehivyjeti vyplouti: eana
vis libero impetu evecta est Ču; pniraaciem eguo evectus L; longius e. T;
hostem e. Ču; effusis habems Ču plným

444 ©-veni

tryskem; on altum eveht L na širé moře
vyplouti; tn ancoras L proti kotvám;
Jtumen evehtur ad mare Cu; 3) med.přech.

a) jeti kolem něčeho, př eje t 1 něco,
přesněcovyjeti, přeplaviti něco:
tum insulam evectiapphcant classem Ču;
evectus os amms guadraginta stadia Cu;
přenes.fama etus evecta insulas TŤ rozší
řila se přes..; tnconsultius evela L (o řeči)
odbočiti; b) s ponětím směru vzhůru: mcollem© EsguilarumcarpentoeveL
vzhůru vyjeti; povznésti,
vyvýšiti: imperium ad summum
fastigium Cu; algm ad consulatus T; opes
priwwatummodum evectae I' překročivší,
převyšující míru ...., spe vana evecius
Í, unesen.

©-vello, ere, velii, vulsum a) pův. VY
rvati, vytrhnouti, vyškub
nouti: tomide sigmifer evellebat, guod
Jidenter mfixerat C; evolsis truncis Bmnce
ladus taculator audax H jenž metá vy
tržené stromy; linguam €. ČC;ferrum Čs;
emblemata evellenda curavit C. Odkud?abt.:
spinas agro H, plantam caeno £Ť; s předl.:
hastam ex corpore Cu; h) přen.: aculeum
severitatis nostrae C žahadlo vytrhnouti;
sobi ex animo scrupulum Č; omnem eo
rum vmportunitatem ex intvmis mentibus
C; rem ex hominum memoria C, opímo
nem ex ammo CÚ;vyrvati a zničit,
odstraniti, vypleniti, vyhla
diti: radicitus e. omnes actiones tuas
C; consules ex fastis Č; comsulatus ex
mommentorum memoria evolsus Č.

Č-venio, žre, věna, ventum 1) pův. VY
jit1: mersesprofundo: pulcrior event H;
metat. ea re1 publicae forma st evenit
T vyjde; zvl. o losu, tedy: Dp[ 1 p a d
nouti: psi Numidia eveneratS; L.
Genucio consuli ea provincia sorteevent L;
cu Gallicum bellum evenerat L t. j. ve
dení války; cu: legiones urbanae evemis
sent L; %)přen.vypadnouti, dopad
nouti: auspicia si secundaeveneruntC;
ut ea res us faustu, feliciter prosperegue
evemret C; pugna adversa ei evemitL; con
sta beneevenunt L daří se; bonismale
evemt Č daří se špatně; res legiomfelici
ter evemt Ús; cuncta prospera eventura S
že vše šťastnědopadne; zvl.nastatl,
splniti se: ub? pax eveneratS; eve

metaf.



čventum

niunt optata deae O; guola guaegue res
praedicta evemi? C; omma fere contra, ac
dicta sunt, evenerunt C dopadlo, splnilo
se naopak;3) státi se, udáti se
(jako*to sloveso význ. neutr. proll aecido a
contingo vyjadřuje děj pouze jako přirozený
následek okolnosti): uť plerumgue evemat C;
ex guwbuscausis mors evemiat repentina C
nastatl; ut, guaecungueaccidaníin
commoda, propler eam causam evenire V%
deantur C; id guod event C co také sku
tečně se stalo; forte evemt, ut ruri es
semus C přihodilo se; hostibus evemat
viduo dormire cubih O ať se dostane; at
certe e1 melius evemsset C bylo by se mu
lépe stalo.

eventum, %n. 1) výsledek: noneventis,sedfachscuvusgue© fortunam
ponderare C; consiha eventis ponderare
C; alorum eventis doceri T; 2) událost:plurimorumeventorum© memo
ra Č.

eventus, čs, m.1)výsledek a) vůb.
eventus stultorum magister L; guicungue
belli eventus futisset Ú; rev eventum expeririČs;exploraresacrificis| eventum
rerum Ču; e. orahoms ÚČ; ex eventu Č
dle výsledku; non sine eventu T nikoli
bezvýsledně; eventum pugnae exspectare
Cs; fortunae eventus vari Čs; e. ducis V
čin;b)zv. zdárný výsledek, zdar:
nec eventus defuit T; eventusgue suos tu
rat O zdar svého úkolu; tn eventum
totius bel certabant T; disseruit utendum
eventu T; nezdar: Brianm
mil fracti pugnae prioris eventu T;
non tamen eventu vuvems delerritus ho
rum O; 2) skončení, konec: Ho
merus semper ad eventum festinat H ke
konci, ke katastrofě; o konci života:
guoď si amle occidisset, talem eventum
omníno amsisset Ú; eventu veteris loca
nota Čerambi O; v plur. (uno) eventus
ilos Hecubam merutsse negat O; 3) udá
lost, příběh: satis 1am eventuum, satis
casuum T; fere eos eventus rerum, gui
acciderunt Č; patrie e. L; zvl.. osud:
Deců eventus L; ex eventu navium Čs;
úlcis eventum speculari Čs.

Evěnus, Evěninus viz Buěnus.
e-verbero, Gre,dvi, datuma) vyšlehati,vymrskati,tepánímzpůsobiti| remis

opak:

T.atinsko-český slovník,
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fiuctus Ču; b) rozšlehati, rozbiti: clvpeum
alis V; hastis evus os oculosgue Ču; cte
res alis O.

6-vergo, erevylévati: menfesnullos,
rtvos evergunt L (nelist*),

čverriculům, %,m. [od everrere) koště;
metat.: guod umguam huvusce modi e. in
provinciafuit? Č kdo kdy provinci tak
důkladně vymetl? (narážka na jméno Ver
res); vudicium e. malitiarum ČC vymetá...

©-VErro, ere, verri, versum vyměstiy;
metat. €. provinciam (o vydírání),fanum
eversum atgue exiersum Č (o vyloupení).

©versió, onis, f. 1) překocení, svržení:
columnae C; 2) vyvrácení, zničení, ztro
skotání: rerum publicarum Č, omms vilae
C; rev famlharis T zkáza; eversio patri
ae C.

č-vert0, ere, verti, versum 1) pův. a)
„zvnitřku obraceti“,vykroutiti: cer
vices Terent.; o vodě: rozvířiti z č e
ř1t1: mare, aeguora, aguas OV; b) ská
ceti převrhnouti překotiti,
převaliti: gut duorum scalmorum navicu
lam im portu everterit Ú; egui currus ever
terani Cu; mensae eversae O; tempestivam
silvis everterepinum V vyvrátiti, skáceti;
nemora V káceti; istvus evertere statuam
non dubitaverunt C; eversa pharetra O
obrácený — prázdný; vyvrátiti,
sbořiti, rozkotati: domum C, aedi
ficia L, Pergama V, castellum H ; bustum
in foroC; cumvillafundituseverteretur C;
Carthaginem C, Troiam O; 2) metaf.
podvrátiti podkopati zvrá
tit1 zničiti: amcitiamC, legesC,
coepta L, spem O, philosophtam C, decus
L, tribunatum C, fundamenta rei publicae
C, decreta C, opes V, res Asiae V; ever
sum saeculum V rozervané; tmperium T;
zv. k pádu někoho neb něco při
vésti, na mizinu přivésti,
z majetku vypuditi, (ruinovali): per se
eversum propinguum Č finančně zničen;
videlis eversos publhicanos C; superior
annus aratores evertit C způsobil jim
finanční zkázu, přivedl je na mizinu;
boms everti Č ze svého majetku býti vy
puzen; pupillumfortunis patris conatur
evertereC o otcovský majetek při pra
vit; amplissímo honore everti C.
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6vestigátus

čvestigátus, a, um [vestigare) vvpátraný,vystopovaný:ingeniis— priorum
non investigata canam O.

CVÍAS viz EUtUS.

©viděns, enlis, adj.; adv. evidenler [vl.
parl. praes. od evideri| „vysvítající“, a) vl
ditelný: mensura guaedam evidens C;
b) přen. patrný, zřejmý, jasný, průzrač
ný, na biledni: Cotys evidenter Mace
donum pestis erat L; si guid est evidens
C; res evidentes C; guid emmest hoc evi
dentiust Č.

evidentia, ae, f. názornost, zřejmost,patrnost:Evdoveaa© hancevidentiam
nomimnemus Č.

©-vigilo, are, av?, atum probdíti: noc
tem Tibullus; při bdění pečlivě vypraco
vati: libros 0; nepřech.10 guo evigilaruní
curae mene C zůstaly bdělé.

G-vilesco, ere, ut, — inchoat.zlaciněti,
zlevněti, státi se bezcenným: pericula T.

e-vincio, re, vinxi, vinctum úplně
ovázati, kolem ovinouti: Tiidďaten in
ssgm regio T, caput diademate T; (Mne
stheus) viridi evinctus oliva V ověnčen;
evinctae palmae V remením k pěstní
mu zápasu ovinuté; vztah. caput
evunetus folhis V, evinctus lempora ra
mais V maje ověnčeny.

e-vinco, ere, vžez. virfum úplně pře
moci, překonatiněkoho, zvilěziti,
vrchu nabýti nad někým, něčím
a) pův.:obedles Aeduos T; evicit omnia
miles L; dolore algm V; somnos 0;
bás. platanus evincet ulmos H zatlačí;
Charybdin remis O; (navis) haec (litora)
evincat O nechť vyjde z nich ven;
amms opposilas evicil gurgile moles V =
protrhla, prorazila; b) něco dokázati,
Vy moci, provésti, s něčím proraziti:
evincuní instando, ut litterae sibi darentur
L; si ratio evincetpueriltus esse amare H;
C) rass.ertnci býti překonán, dáti
se pohnouti: concepilfurtas evicta
dolore V; evinei lacrimis V, donis T,
blundimentis T, erinci ad miseralionem
T dáti se obměkčili.

©-VISCCTO,are, avi, alum [viscera] „vy
vrci“, vykuchati; básn.rozsápati: ul
evisceratus later penderes C; columbam
pedibus eviscerat (accipiter) V.

8 aCc.
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evitábilis, e, adj. [evitare] uvarovatel
ný, čemu se lze vyhnouti: non e. telum O
jemuž nelze uniknouti.

1. ©-vilo, re, avi, atum vyhnouti
se, uniknouti něčemu, uchránit, vyvaro
vati se něčeho: meta rotis evitata H
ebjelý ; hastam evitare O; metaf.dolorem,
veiha, periculum, casu, 1nS1810S,SUSPt
ciones, temvpestatem; imperium e. Čs vy
hýbati se, straniti se.

2. čvito, are [vita] život bráti: vidi..
Priamo vi vitam evitari, Ennmus.

Lvius viz Butus.
čvocáti0, čnis, f. vyvolání (zast. a

pozd.); povolání k službě vojenské: vis
decermitur per exercitus, classes, arma,
tormenta, evocathiones hominum et alias
hutusmodi res Ú.

©-Voco,are, avi, atum | a) vyvo
lá vati: suvenesduos stare ad tanuam,
gut eum magnopere evocarent C kteří jej
naléhavěven volají; eum e curia e.
L; nostros ad pugnam evocareČ vl. ;z tá
bora vyvolati“; básn. (gallus) cantibus
evocat Auroram O; praedae cupidilas
multo longius evocabat Čs sváděla; zvl.
a) mrtvé vyvolávati (citovati):
virgá animas Órco evocat V z podsvětí;
proavos sepuleris O z hrobů; $) bohy
vyvolávati, vybízeti, aby obleženéměstoopustili:tgnari© aliosdeos
vohs ex urbe sua evocatos novas sedes spectareL;unum| deorumnonevocatumL
ta věc, že se nedal odvolati; b) přen.vy
volati — způsobiti: musericorda
nulltus oratione evocata C; probilas prae
mis evocata C; tacitas cogitationes in
medium L; algm in laehtiam L u ně
koho veselívzbuditi ad spem e.
algm L v někom naději vzbuditi; IMterm.
techn.A) ve voj. povolati, k službě vo
jenské vyzvati: magnampartem oppi
danorum ad bellum Cs; eguiles ex mu
meipiis Čs; cum ad arma consules evo
cassent C; viros fortes nominalim evocare
Cs; legionem XIII imho tumulliis evoca
verat Cs; legiones ex hiberms Cs. Odtud8V0
cáti, orum, m. [řec.dvaxzÁmTor]vysloužili
vojáci, kteři v čas nebezpečí jako dobro
volníci k službě voj. byli povoláváni, ma
jice zvláštní výhody; h) v právn.: lesles
huc evocareC před volati; o úřa



eV0e

dech: e0s homanes consulum litteris evo
candos curavit Č; Pericles Romam evo
catus est C; evocal ad se senalum Čs, prim
cipes Galliae Čs, magistratus C, senatores
Cs; III v rozšíř. význ: vůbec povolati,
zavolat pozvati někoho k sobě:
Tiribazus Čononem evocavit N; mercalo
res undigue e. Cs; eum ad colloguum L.

EV08 viz €U0e.

e-volo, are, avi, atum vyletěti
odněkud, z něčeho 1) pův.: a) aguila
er guercu evolavit C; madidis Notus evo
lat alis O; b) o směrudo výše vzletěti:
levis penmis sic evolat ales O; 2) přen.
a) o rychlém pohybu: vylítnouti, VY
padnouty vyřiítiti se, vyraziti:
eranimatus evolat e senatu Č; ex omnibus
partibus silvae evolaverunt Čs; id guod
intus est, impune evolare potest C; rus ex
urbee. C výlet učiniti; b) o směru
vzhůru: ollos dolent evolasse Ú že tak

rychle se povznesli; sic evolavit oraltio,
už eius.. vestigia.. viz viderim ČCpo
vznesla se; ©) ujíti, unik
nouti: evolarat e conspectu guadďrire
mis C; ex jlamma sociorum Ú; cum ex
istorum instdus evolem C; e corporis vín
culis Ú. ex mextraseveritate Č; e poena C.

evolůtio, onts, /. vl. „rozvinutí“ papy
rového svítku, Čtení: poétarum C.

e-volvo, čre, voli, volitum 1) a)
vůb.vyvaliti, vykuliti: sč prolup
sus est, insurgere huud lirilum: per
humum evolvuntur T váleji se po zemi
ven; odvaliti, svaliti: conalur
tactas evolvere silvas © se sebe s.;
do konce dovinouti: sororesde
buerant fusos evoluisse (— evolvisse) meos
O dopřisli; funum ce fuguriis evolu
tum Cu jenž se vyvalil; b) zvl. o vodě:
vyvaliti, vylévati: fretum. ftuctus
tn litus evolvitCu valí; Arares aguas
in Meďum evolviďČu; ret: in mare se
Xanthus evolvit V se valí; přen. vyvaliti
se, uniknouti z něčeho:hac re se
omnmturba evolvit T; dostati se, pro
niknouti někam:ad aures militum
ea dicta evolvebanturL; vytlačiti,
vypuditi někoho z něčeho: evolulus sede
patria rebusguesummis T; ilos ex praeda
L; 2)a) rozvinouti, rozbalit:
evolvit vestes malrona O; anguis evolvitur
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L rozvinuje se; zví. lidrum: evolve dili
genter eius librum, gui est de animo C
rozvinuj = čti (poněvadžzávitek se musil
zároveň rozvinovati a čísti, při čemž se hned

zase svinovala Část přečtená; poelas e. C; si
fastos velis evolvere mundi HH;in evolvenda
antiguitate operam insumere T studium
starověku; b) přen.rozvinouti něco před
zrakemduševnim,představiti, vylí
čití, vyložiti, vypravovati: negue evol
vere exitum possum C; maturim rerum
omnium C; oras belli V vyhčte začátek
a konec války; fatorum arcana V; guae
postguam evolvit O; comphicatam notio
nem evolvereC složitý pojem objas
niti, vysvětliti, seriemfat O vyličiti,
znázorniti; gelidis haec evolvisse sub am
tris V „přemitati“, rozmysliti, rozvážiti.

©-vom0, vre, ut. dřumeVYVrhnouti,
vydáviti, zvrátili: conchis se. 80
tere compiere easgue, cum stomachu ca
lore concozerit, evomereČ; nisůs evomenlis
adiuvare T; metat. mare evomit arenam
Cu; Cacusfaucibus.. fumum evomt V
chrli, sopti; devorala pecunia evomere
non poteras Č zpět vydáviti; urbs tan
tam pestem evomit C chrlí; in me absen
tem orathionem ex ore impurisstmo evo
mat ČCvysoptil.

e-vulg0, are, avi, atum do lidu „roz
šířiti, známýmučiniti,uveřejniti:
civile tus repositum in penetralibus pon
tvkcum evulgavit L; guod Octaviae inu
rias evulgarct T na veřejnost vynášeti;
sic evulgari tussit T veřejně vyhlásiti
dal; přen. arcanum e. T. vyzraditi; pu
dorem e. T studu se vzdáti.

©vulsio, onis, f. vytržení, trhání: gu?primus— dentisevulstoneminvemiČ.
eX viz €.

ex-acerbo, are, avi, atum roztrpčiti,
rozjítřiti: hostes contumelis L; vrá exa
cerbantur anim: L; odtum exacerbalum
L nejtrpčí nenávist.

exáctio, onis, f. [exigere] 1) vy pu
zení, vyhnání: regumC; 2) vy má
hání, požadování,vybíráni: pe
cuniae C, frumenti et tributi T; acerbis
sima capitum ailgue ostiorum Ú daně
z hlav a dveří; guadragesima . el guae
alia ezachionibusillicitis nomina (sunt) Ť
daně, dávky.
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exáctor

exáctor,oris, m. [exicere] 1) vypuditel:
regum L; 2) výběrči, dozorce dani: cictprovincia.| dijjertaexactoribusC;obr.
exactor prcmissorum L vymahatel slibů;
3) e. supphců L vykonavatel trestu; spse
imperator et exactor circumbat L jakožto
vykonavatel svých vlastních rozkazů.

exácíus, a, um (vl. part. perf. od €T%
gere],do konce, úplně provedený; přesný,
pečhvý: dijficile est, guot ceciderint, ex
aclo numero ajffirmare L; morum fabrae
ve erachor artis O.

ex-acu0, ere, acui, aciitum 1) vy
brousiti zašpičatiti a) pův:
vallos furcasgue bicornes V koly; spicu
lague exacuunt (apes) rostris aptantgue
lacertos V brousí, přiostřují; denlesgue
Sabellicus eracuit sus V; L) přen.:aciem
oculorum, visum O zbystřiti; mast mu
cronem aliguem tribumicium exaCuissel
in nos Č t. j. našel tribuna, jenž by dýku
nabrousil — nastavil proti nám; 2)
pobídnouti, popohnati, popích
nouti,podnítit, podrážditi: sapor
exacut palatum O dráždí, budí chut;
regem exacu! adversus Remanos N; ami
mos in bella versibus H.

ex-adversum a ex-adVersus 1) jakoadv.
naproti Pl, Terent.; 2) předl.s ace.
naproti, proti: ara consecrata est exad
versus eum locum C; ezadversum Athe
nas classem constituerunt N.

exaedificátio, onis, f. vybudování,
stavba: tpsa autem exaedificatio posila
est im rebus et verbis C.

ex-aedifico, dre, avi, atum vybudo
vati, vystavěti a) vl. oppidum sua pe
cuma Cs; domos et villas S; navem,
Capitoltum, hune mundum C; templa
deum L; b) metat. eraedificalur id opus,
guod inshituisti C.

exacyuáti0, ons, f. vyrovnání, rovné
postavení, rovnost: kanc vtpsamexaegua
ttonem non fero L

ex-aeGu0, Gre, dr, čatum 1) přech.
úplně vyrovnati něco něčemu,s ně
čím,stejný m učinit! jako jiné
A)pův.absol.eraeguare plamtem, Vitruv.;
b) přen.: průmum guod facta dictis exae
guanda sunt S skutky slovem vystih
nouti; guo mlithbus exaegualo periculo
anmus amplior essd S rovnost nebez
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pečí; uli mmlitidus eraeguatus cum vmperatorelabor— essctS;iste,guicmmiatura
prelio exaeguasset Č — omnium rerum
discrmen pecuma sustulssel, zvl. retl.se
€. a med. eTaeguart: gut cum plures erant,
paucis nobis eraeguar? non poleraní C
vyrovnatl se; 2?, gui sunt.. superiores,
exraeguarese cum inferioribus debent C po
kládati se za rovny; 2) nepřech.VYrov
nati se: ut longitudo aut plenitudo
harum mulňtudinem alterius asseguatur
et exaeguet C; eraeguet tetricas lcet illa
Sabinas 0.

Cxaeresimus, a, um [Ešaroécinoc), vy
ňatelný“, přestupný: dies C dni, které
Římané vypouštěli, aby uvedl v souhlas rok měsíční a sluneční.

ex-aesíÍuo0,are, av, alum vzedmouti
se, vzkypěti, rozbouřiti se 1) pův. o vodě:
exaestuat fretum, mare, ima unda V; o vý
buchu sopečném:Áetna. f undo eraestuat
imo V; %2)přen.: mens exaestuat ira V;
dolor O; laesus igns O = amor.

exaggeráli0, 0n1s, f. jen obr. povzne
sení: amphtudinem animi et guast exag
gerationem (.

ex-aggero, dre, avi, dtum 1) jako
hráz naházety, vystavěti,z ně
čeho hráz udělatu: planitiemag
gesta humo Ču; spattum maris e. Ču hrází
vyplniti; metat. vysoko nahroma
diti, vyvýšiti, povznésti, zve
lebiti: deorum bemgmiate auctae exag
gerataeguefortunae Čj e. rem fam
arem Ú; ammus excelsus et virtutibus
exaggeratus C povznesený; 2) zveli
čovati, přeháněti: seztulamsu
am nímum exaggeravit C; beneficvum
Planei verbis exaggero C s pochvalou
vynáším; AXenocrates exaggerans virtu
tem C zveličujicí.

ex-agifátor, oris, m. hánce, tupič:
omntium rhetorum C.

Cx-agi10, Gre, av%,atum 1) vy pla
šiti vyhnati (zdoupěte):lepushic
als eragilatus erit O jako přísloví:pro
někoho jiného zajíce plašili — sámn
o něj přijili; 2) přen.pronásledo
vati, honiti, štváti, znepoko
jovati, týrali, trápili: (augitali
bello Cs; eaxagitalus a tota Gruecia N
vyšlván; al ominesdi cxuyitení MC,St..



ex-alhěseo

II = perduint; exagitant et Lar et turba
Diamafures O; zv. slovy napa
dati stíhati atd.: causamsenatusera
gitatam contionmbus improborum Ú; exa
gitabantur eius fraudes C; inventi sunt,
gui hanc dicendi exercitationem exagita
rent C prudce napadali; At omnes con
vicio consulis correpti exagmitabantur Cs;reprehendit(in© Demosthene)Aeschines
guaedam et eragitat C kárá a vytýká;
3)popuzovati, podněcovati,
rozčilovati: coeperesenatumcrt
minando plebem eragitare S; praeterea
seditiosi magistratus volgum exagitare S;
vetus Auguslae odium, recentem Liviae
conscieniam T; i philo
sophorum disputatiombus et exagitatus
maxime orator est et adiulus; naop. Se
natus volgi rumoribus eragitatus S jsa
stále rozčilován.

ex-alhěsco,ere [inchoat.]zbělati, zbled.
nouti: tm me ipso saepisstme experior,
ut exalbescam im principůs dicendi C;
81 gu% tremerent et exalbescerent Č.

v dobrém sm.:

exiimen, €nrinis, m. [extgo) 1) a) vy
létající houf, roj; apum (apiůum L)
r:imina Jiegunt favos C; apium (a:umi
milus .. (res rusticae laetac sunt) C; cučus
L Čuba +xamen Gpium conscderat Č; necnonetapesexnninaconduntV;e. ve
sparum L, locustarum L; b) hejno, honí,
dav, záslup, sbor: arvatas arctes
cerunine tanto miscert putet V; gui st/á
fidet, dux regeťtexunen EI; tuvenum rve
cens e. HH; servorum e. C; turat vůlere
vernas, dstis caswmen domus FH roj to
zámožnéhodomu ; 2) zkouška legum
ge (senes) ceaumina ser'ent O; meton.
jazýček na váze: Juvpiter duas uc
guato egamine lances sustinet V po
slaviv rovně jazýček.

eximino, čre, avi, alum [ex:uneu]
1) zkoušeli, zkoumali: male verim
ex minut.. corruptus tudce HH;dili
yenter verboriém ommtum, pondera C;
2)odvažovati: utunturtalcisferreis
ud certum pondus examinatis pro nummo
Cs; (ač) tamagitampavibus ex uninatus
pomlevibus Č v rovnováze se udrželi.

exanelo viz «rmtló,
exanimátio, oui, f [rxwuntmare]po

zbyli dechu, meton.úžas, zděšení, úzkost,
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sklíčenost: exanimatio est metus subse
guens et guasi comes pavoris C; ne in exa
mmathones incidamus Ú.

CX-ANIMIs, €, adj., řídě. CX=1tINŮS, G,
wm[anima]1) bez dechu, bez sebe,
zděšen: cranoms metu H; auďdiitexa
mms trepidogue ex:errila cursu rut V;
eranimes vice umius L polomrtvé, ve
smrtelnéúzkosti; 2) bezduchý, ne
živý, mrtvý: deciditeranims vitam
gue religust im astris V; corpore tu erani
mm crudeha lumina pascas O; art2s
O; ut exanmnem labentem ex eguo Setpt
onem vidit L an bezduch klesá; zuvenis
eranimus V; convulsos lamiatosgue et
partim erammos T.

CXA1MO, are, ať?, alum a) dechu
zbavit 1, vysk. se jen V pass. b ý t1
bez dechu: fore, ut cursu mihtesexa
mmarentur Ús; milites cursu exammati
Cs nemohouce dechu popadnouti; Trořa
Achilles erammata seguens .. ajmmna V;

omámiti, děsiti, smy
metus ceteros evranimatCu;adulescentulustmitio| accusatioms

ezanimatus sum (Ú; te metus tudiciorum
atgue legum exzammat C; sedebat exam
matus C; Milo nulla conscientia exani
matus Č; me eranimant et intertmunt hae
voces Mlilonis; exanimat (poětam) lentus
spectator H rovnováhy zbavuje (,z kon
ceptu přivádí“) chladnost obecenstva;
b) život vzíti někomu, života zbaviti
někoho, usmrtiti: eranimatuscon
cidit Cs mrtev; taro se eranimavit Čs =
otrávil; cur me guerelis exammas tuist
Jř ničiš, trápíš; multo sanguine ejffso
cr tnematiČu; círcumvenliflanuna cat
vadmentunhemines Css ezanimarenur
prius ouam věrtos se faterentur C ne
chávali se usmrtiti, ducha vvpouštěli.

exanílo, are, dvi, dtum [KvrÁoc voda
na spodku lodním, ávTŽeřv vodu z lodi
čerpati] přetvořenov (©X2nelo v yčer
pávati [synon.eghaurire] až na dno
vyprázdniti, vypiti Pl., Enmus; přenos.
vytrpětli aždokoncesnéstu
Herculis laborem C; cum erantlavisset
omnes labores C.

ex-árdese0, ere, ars?, arsum [inchoat.
od arděre) vzplanouti. zapáliti se 1) vl.
materies facils ad exardescendum Ú; ex

přenes.slu zbaviti:



ex-Aresco

arsit stďere limus O vzplanulo, roz
pálilo Se; 2) přn. a) o duše ním stavu:
vzplanouli, roznítiti se: multo gravius
hoc dolore exu'sit Cs; homo exarsil ira
cundia C; Aleclodictis rxarsil intras V;
tu sedilionem L býti stržen; b) o včech:
vzplanouli, rozpálili se: rxarst! subilo
bellumC ; novum atgueatrex proeltum L;
exrsit sedilio T; adďmirabilis guaedam
benecolentiae magniludo C; amor, ami
ciha tra ČC; tanla ústa tmporfuntitas
tnaudďiti sceleris Ú; ambihto L; dolor
dicidae V,violentia Turn V; iracundiu
(xercitus in eum T; tota Ita*ia Libeř
tatis destlerio exavsit C.

ex-Aresco, ere, exaru?, — |linchoat.]
úplně vyschnouti, uschnouti: a) pův.
vestimenia,frumentum; fontes Čs, amnes
C, lacrimae C; b) přen. zaniknouti, vy
mizeti: flos veteris ubertatis C; (opino)
vetustate exaruit Ú; vides eraruisse ve
terem urbamlatem C.

ex-arm0, are, avi, a'um odzbrojiti:
interim exarmal cohortes T.

ex-aro, are, avi, atum1) vyorati,
vykopati:multa in eolocosepulcra
erarata sunt C; guis credat eraralum esse
deum? C; puerum C; přen.: oráním vy
získati, vytěžiti: guantum frumenti exa
rarant ČC;plus guam X medimna ex Vu
geroexarabaní Č; 2) zorati, rozorati, roz
brázditi, tugerum vccant, guod tunch boves
uno die exarare possint, Varro;
senectus frontlem rugis exarat BH; o psacítabulce:Vyrýti—| napsati,pozname
nati: hoc litterularum exaravi C; novum
prooem'um C; ad fratrem scriptas exarat
ile notas O.

ex-asperÓ, are, vt, atum 1) drsným,
nerovným učiniti, pass. drsným se státi,
zdrsněti, zčeřiti se: mare ffuchibus L; fre
tum ventorum rabies erasperat O, era
sperato mari L rozvlněné; ©) přen. ve

a) drsným učiniti, zdivočiti:
tot malis durati exasperatigue L; b) po
puditi, rozhořčiti Ligures e. L; crimi
mbus etus animum e. L, animos L.

ex-aucforo, are, avt, atum ze služby
vojenské propustiti: postero dite eraucto
ratos mailites dimísit L; milhites vmme
mores sacramenli se exauctorant L
propusti se sami, vystoupí ze služby.

přenes.

sm. dušev.:
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Obyč. jako opak čestného „M2SS10“: MSSt0
nem dari vicena stipendia meriis, ex
auclorari gui sena dena fecissent T vy
tříditi; praetorianos nuper erauctoratos
insectatus T.

ex-audi0, žre, %0%(1%), itum 1) jasně,

zřetelně slyšeti: increpans voce, ut joslesexaudirent L že jasně slyšeti mohli;
omnes exaudire possint Č; haec dizerat
VT proximis exaudieniibus Cu; mulla,
guae nos fugiunt in cantu, exaudiuní in
e0 genere exercitali Ú; ut exaudiri possit
foris N; v seslab.význ. — audire sly
šeti. guod imperator, omnesexaudiunt
Cu; fingere cínctutis non exaudila Ce
thegis RH jichž neslýchali; někdy po
zorně poslouchati: momtornon
exauditus HMjemuž sluchu nedopřáno;
») (prosby,přání) vyslyšeti m
serere precesguesupphces eraud O; eorum
preces et vola eraudiens C; nulli exaudita
deorum vota V jimž od žádného boha
sluchu nebylo dopřáno.

Cx-auguráti0, on1s,f. zrušené posvě
Cení, odsvěcení: sacelloruu L.

ex-auguro, dre, avi, alum posvěcení
zrušiti, odsvětiti: fana sacellagueL.

ex-caeco, are, avi, atum (úplně) osle
piti, zaslepiti: num ergo 18 excaecat nos
aut orbat sensibust C; básn. zacpati, U
cpati: ltmus venas ercaecat in undis O;
(místo čtení „flumina ercaecata“ O jest jiné
„exsiccata“).

excanděscentia, ae, f. prehlivost, po
pudlivost: ex. est tra nascens et modo exi
stens, guae Jůuoai G ace dicitur C.

ex-canděsco, ere, candui, — [inchoat.]
rozžhaviti se, rozpáliti se, přen.vz pla
nouti (o vášních): tra ercanduit for
tuto Č.

ex-cant0, are, avi, atum „vyzpívati,
vyčarovati, kouzelným říkadlem vyvo
lati: stdera ercantata voce Thessala H.

ex-carnifico, are, av?, dtum k smrti
umučiti, popraviti: Anararchum C.

ex-Cavo, are, dví, alum vyhloubiti,
vydlabati: trulla ex una gemma exca
vata Č.

ex-C8d0, ere, cessi, cessum [. nepřech.
a) ob.vyjíti, odejíti, vzdálitise,
vystěhovati se: non modo .€x pugna..
ercedendi .. facultas dabatur Čs; ex proe



excellén«

ho, exvia, ex civtate, exfimbusCs. Spouh.
abl.: excedere urbe, fimibus, regione, terra,
patria; Črotone excessum est L; pugna,
proeho CsV; excedit caelo V s nebe sestoupila.| Absol.abiit,excessit,evasit,
erupit C; metu excesserant L; mecum ex
cedentem tenuit non Iha tellus V o vystě
hování se. Kam? Ex his tenebris in lu
cem illam C; agro hostvum in Boeotiam L;
donec excederet ad deos Ču; b) přenes.«)
vit excedensmulta providit Č; gut e
vita excesserint Ú; pridie guam excessit e
vita Č den před svou smrtí; ercedat e vita
C. Též absol: sumul ercessisse Augustum
et rerum potiri Neronem TŤ že zemřel;B)ověcech:revereniiaexcessit| animis
Cu, mentes ex corpore excedumtČ v y ml
zeti, vytratitl se; res excessit€
memoria L; cura ex corde; cupiditatum
domnatus Č; ©)zvl.a) vystupovati,
vyčnívati, vybočovatiz mezí,míry:
omnes partes sic collocatae sunt, ut nulla
ercederet extra C; rupes guattuor stadia
in altitudinem excedit Ču; (5) přenes.tam
tum ea claďes excesst T tak vymkla;
L; hbertas L; zvl. o věku: překročiti něco;
vyjíti z něj. věku: učprimum ex pue
ris excessit Archas Č. Na ot. kam? do čeho?
pugna ad Trebiam in annum Flamini
non potest excessisseL připadnouti, pad
nouti do roku konsulátu Flaminiova;
inseguentia excedum in eum annum, gu
L spadá doroku; paulum e. ad enar
randum L odbočiti; eo laudis exce
dere T až takového stupně slávy dosíci;
res excessit in certamenL přešlav .;
IT přech.opustit1 něco, odejíti
odněkud: factum est senatus consultum,
ut urbem excederent Volsci L; curiam e.
L; metaf.přestou pit1 něco, pře
vyšovati něco,vystou piti z ně
čeho: summam octogintammliumL; ftumen
crepidims fastigium excedit Ču; modum
e. LCu; /astigium eguestre T hodnost
jezdeckou.

exeelléns, enlis, adj. (v. part. praes.),
excelenter, [ecerllere]vynika
jící a) vysoký: L) rřenes.výtečný,
výborný, znamenilý: Galbafuit iuter tot
acguales unus e. C cycnum egcceilentm
pedibus rapit improbus uncis V; res (x
rdlenter gestnaeC, excellenter pr onuntiare

adv.
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N seexcellentius gerere studuerunt C; eo
proelio excellentissemam virtutem Črastini
fuisse Čs. Čim ? V čem? excellens omni ge
nere laudis C; homo cum ingenio, tum
doctrina e. C.

excellentia, ae, f. vyvýšenost, vý
tečnost, znamenitost (synon.praestantia,
magmtudďo) A) konkr.: Scepionis in nostro,
ut ita dicam, grege C; L) abstr. přen.
přednost, výtečnost: Homerum
propter excellennam (—= xať čšovýv)
commune nomen počtarum ejficit suum C
bývá „po výtce“ nazýván básníkem;
anime. et magnituda Č; e. animantium
rehguarum (gen. obj.) C vyvýšenost, vy
nkající postavení nad ostatní: Aomi
ms C.

ex-celló, ere, —, — [v. celsus] vyni
kati, předčiti nadněco, převyšovali
něco, vyznamenávali se něčím: lanlum
excellere ceteris C; gut digmlate primci
pibus excellit C, excellebat Aristides ab
stinentia N; cumin omni genere artitum
Pompeius excellat C; guasdam forma ex
cellentes deferebant L obzvláště krásné
postavy; inter guos posset excellere C;
praeter ceteros Ú; super ceteros e. L; ab
sol. me electurum ea, guae maxzime ex
cellerent C. Pozd. vedl. tvar excelleo, čre,
excellu%: gut sapientiá excellet Ču.

excelsG, adv. vysoko, do výšky; obvě.přene© Vznešeně,povýšeně:excelstus
madnificenttusoue et dicet et sentiet C.

excelsus, a, um a) [„xello) vyvý
šený, vysoko strmiíci, vysoky:
editus ataue e. locus U; Dianu posita
in egcelsa bast. ČC: mons P. Čs: ter
tex monhis V; cornu excelstus Us; aves
excelsaevysoko létající C. subst.excelsum,
1, n. vysoké místo, výšina: Zovis stmu
lacrum in excelso collocare C; pastor ab
excelsodixit O; b) přenes.a) Vznešený,
povznesený, vynikající: tn Aanc
excelstssvmamsedem digmtatis C; magnus
et e. homo C; animus ex. et magmficus
C; species magnae excelsaegue gloriae T;
E) subst. isol. Cutus opes im excelso sunt
S na výši stojí; tn ercelso aelatem agere
S ve vysokém postavení; excelsa et alta
sperare vubet L ve vynikající a vysoké
postavení; excelsa spectare L vysokých
hodností se domáhati,



excelsitás

excelsitás, tis, f. vznešenost: amt
m C.

excepti0, onis, f. [excipere] vý ji m
ka, omezení a) ob.sunt in tota lege
erceptiones duae C; voluntatum sine ulla
exceplione communilas C beze vší vý
jimky; recte sine exceplione direram Ú;
unus tmperitat, nullis 1am ezcepthtombus
T bez všelikých omezení; b) zvl. v právn.:
soudní námitka, ohrazení, pro
test (obžalovaného vzhledem k žalobci):utolliundepeleretur© exceptio
daretur C aby bylo povoleno; de excep
tone et formula T.

excepto, are [treg. od ercipere] zachy
covati, chytati, chápati pozdvihovati:
singulos exceplans in murum extuht Čs;
ore exceptant auras V lapati, vdechovati.

CX-COTNÓ,ere, crévi, crétum vytříditi,
vyloučiti: ex captivorum numero excrelos
Saguntrnos in patriam remisit L; excrelos
pr hiibent a matribus haedos V odsta=
vené; omnemfor. nsem turbum excretam
in guattuor dri ús comecit L.

exceťpo, ee, c psi, ccrptum [carpere)„vytrhávali“,© vyjimati,vybírali
A) pův. eccerpens semina poms [1 jádra;
b) přen.a) vybírati; zví. písemné
výpisky, výtahy činit „ex
cerpovati“: ex malis minima elgere el
excerpereex his vpsis, st guiďinest bomC;
nomamnaer tabulis e. L vypisovati, guod
guisgue (scriptor) commodissvme praeci
pere videbatur, excerpsimus C; S) pryč
vzíti, vyloučiti: eo de numeroguo
gue est excerpendum C; ego me illorum,
dederim guibus esse počtis, ercerpam nu
mero H.

excessus, s, m. [erxcedere], „vyjití“,
jen přep.a) odchod ze života:
vitae, e vila C; i absol.: post obilum vcl
pottus excessum Romuli Č; pozd.beze všeho
přídavku:smrt: ab excessu divit Augusli
T; excessu mrincipis laei T; b) vy
bočeni, odbočka: (C*?'cro) lentus est
Dn,principiis, lengus in. parrati ;nabus,
otiosus Circa excessus I adlouhavý,
nudný v odbočkách.

excetra, ae, f. zmije, jedovatý had:hnee| deg'raIirvnam.tartramartalá
exvet a nlacavit C; illius excrtrac delení
mentis tmbulum .. nullam deorum vere
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cundiam habere L (metat. —= svárlhvá
žena, dračice).

exeidium, 22, n. [exciďdere] a) úplné
zapadnutí, zá pad: solis e. Prudent.; b)
přen. pád, vyvrácení, zánik, záhuba,
zničení, zkáza: Iroie V; orta sediho
prope urbi excidio fuit T; exrcidiourbis
magnum terrorem ceteris vmcere L; ve
mre excidio Lybiae V; i o jiných předmě
tech: e, gentis, lennonum T; meorum V; c)
konkr. Zříceniny: per etersae fumamn
tha Trowae excidia obtestor V.

1. ex-Ccidó, ere, cidi, — [cadere] 1. a)
vypadnouti, spadnouti. nefarit
gladit de mambus crudelissemis C; guo
hens excidit (sica) casu aliguo et elapsa
est! C; nullo cogenle sagitta excidit V S dat.
komu? ancaulis pastoribus excidit igms
V; Canidiae dentes ercidere vderes H (fa
lešné zuby); st gut nummi isti excidere
C; at ili et mens et guod opus fabrilis
dextra tenebat, excidit O. Odkud? Pal
nurus erciderat puppi V; exrcidit arce
deus O; de mamibus, a digilis O. Kam?
elephanti excidunt in flumen L; excidat
ante pedes tuos lingua O; zvl. voz. per
auras exciht V spadl = dolů zavzněl;
ut cutusgue sors exciderat L (tot. z urny)
padl; guod nomen sorte excidit L vyšlo;
ercidit illa metu O padla (omdlevši) stra
chem;b) metat.vyklouznouti, unik
nouti (mimovolně): guod verbum tibi
non exciditfortuito C; ex tslo ore religto
ms verbum excidere polest? C; vox ezcidit
ore V; im hbello, gut me tmprudente et
invito excidit C; tantumaue nefas (slovo
rouhavé) patris excidit ore? V 2) za
niknouti, zajíti, zmizeti,vytra
titi se (zvl. z pamě'i, mysli atp.): a) absol,
color excidit O; sol excidisse mmihte mundo
videtur C zdá se mi, že zcela zmizelo;
vera Virtus cum semel excidit H; spes,
luctus O; b) odkud? Išomu? mih1 tsla ex
ciderant C vypadlo z paměti; anemo,
pectore O; Carihaginem atgue Hanmiba
lem erxcidisse de memoria L; pacis men
to er omnium animis L. Podmět vyjá
dřen acc. c. inf.: €. scrtpstsse me in libro
prtore Čj větou s ut: exe., ut pelerem
tuvenes guogue prolinus annos O zapo
mněla jsera žádati; necdum causae tra
rum exciderunt amimo V nebyly zapo
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menuty; excidit miht nomen tuum ©
zapomněl jsem; brachylogicky: tn. Vtlt
um lbertas excidit H — poklesla, upadla
v.., zvrhla se; 8) ercidereex alga
re nebo alga re: něčeho pozbýti,
něčím se minouti, o něco přijíti,
o něco býti připraven (dle řec. Ext
JtTEwvEx uvoc): se excidisse regno Úu;
guem si nomtenutl, magnis tamen excid
ausis O přece podnik jehož se minul, byl
veliký.

2, ex-Cid0, ere, cudi, cisum [caedere]
a) vytesati, vysekati, otesati:
lapides e terra C lámati; excisá trabe bi
penmV (ze zdiva) vylomiti; portas e. C;
ercisa est arbor, nom evulsa C; ercisae
arbores C poražené; columnas rupibus e.
V ze skal vylámané;vyřezati, ob
řezati: Gall: se excidére O; h) vysekati a
tim:vyhloubiti, vydlabati:
sarum .. penitus excisum C; latus rupis
in antrum V v jeskyni; zvl. excisa pelta
O s obou stran vyseknutý (o štítě amazo
nelk); přen. ©)vysekati a tím: zničiti, zka
ziti, vypleniti, vyhladiti, vymýtiti, vy
vrátiti: gut monumenlapublica.. gui
domos inimicerum excidt C; Carthagi
nem exciderunt C; Numantiam C, Tro
iam V, urbem CV, murum AH. O abstraktech:olluďtempus— exanmimoex
cidere C vymazati; causas bellorum T;
vittum vrae Il: multorum status T blaho
byt.

ex-Cie0, 8re, vZvě,cílum (arch. ec-ci 0,
ěre, zřídka Cx--Ci0, čre, Inpf. excibrní L;
part. pf. CXCIČUS,zřídka excitus) (pohybo
váním) vyrušili z dosavadního stavu 1)
vyburcovatli, vyplašiti, vydě
s1t1 a) ob.: Thytas commotis excila sa
crs V vyděšena; Buander concursu pa
storum excitus L z domu vvváben. odkud?
forte suem latebris vestigia certa secuti
excivere canes O; ventos furentes Aeoliů
excitos V; indignilas rei magis guam peri
culum consulem alterun ab urbe excivit
L; Cyclopes e silvis V; somno, ex somno
excitus ze spánku probuzen, vyburcován,
procitnuv; též samotné: anserum clangore
excitus Manlius L probuzen; b) zvl. z a
volati, povolati k sobě,dátipři
vésti vy volati (z hrobu), vyzvati,
pozvati, zavolati na pomoc: Urgulantam
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domo principis exaire ausus erat T dáti
předvolati, saepe amimas tvmis excire
sepulcris V an vyvolával; principibus
colonae Romamexcihis L; huc ilagonem
fratrem excivt N; auriha e Germana
Britannmague et Hispamis excivit segniler
T; Britanni ommium cívitatum vires ex
civerant T; non homines modo, sed eham
deos e. L na pomoc volati; mercede ex
citi L pomocné sbory námezdné; Antio
chum tn Graeciam L piiměti ke vpádu
do Řecka; reges bello V vyzvati; 2) přen.
2) s předn. vnějším:popuditi, p 0
drážditi, rozčiliti: conscienha
mentem excitam vastabat S; vuventus lar
gittombus excita S; hostem aď dimcan
dum e. L; excivit ea caedes Bructeros T
rozčilila, v r. uvedla; e. algm ad cupt
ditatem discendi L vznítiti v někom touhu
po učení; pulsu pedum excita tellus V
rozechvěná; h) nějakýstav způsobiti,
vzbuditi, vyvolati: paenitentiamso
htudo exciebat Ču; tumultum L, terrorem
L, molem V bouři.

ex-Cipi0, ere, cěpi, ceplum [capere]
I a) z něčehoven bráti, vybirati,
chytati: classis, guae exciperet natantes
N jež mělo chytati (a tím zachraňovati)
plovoucí trosečníky; illum clipeum exct
piam sorti V vyberu z losování; guos e
mari propler vimlempestalis excvperenon
potutsscnt C zachrániti; malnl tam. cupt
ditati, nilal libidimi exceptum T není vý
běru, mic není vyňato; W) metaf. něco

vyj imatli, výjimku činitis ně
čím: neminem excípio C; hosce ego ho
mines excipio et secerno bbenier C; de
antiguis praeler Xenophanem neminem
C; unam vracundiam (; s násl. ut; ne: Cum
nomanatim lex exciperet, ut ad templum..
capere liceret Č výjimku připouštěti;
Pompetus exaipitur, ne decemvir focri
possit C; negue Camertinum ezceptum
esse, guominus C; exceplo, guod non stmul
esses II s tou jedinou výminkou, že; ez
ceptis, Crasse, vobis duobus Č vás dva vy
jimaje; excepta sapitentiá C; virtute ex
cepta nil amuciliá praestabiltus C; zvl.
jmenovitěvytýkati, vymíniti vyhra
dit1 něco: Tauromeniams exceptum
estfoedere, „nenavemdare debeant“ C; lege
exceplum (Ú; megue praelerea guicguam
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excepit C nevyhradil, nevymínil si; le
gidbus exceplum est, de guibus causis
non hceatC; IIa) a) zachycovati
(co padá), podpírati, opírati: Pallas ru
entem excipit V; amcum labentem ex
cepit C (do náručí) zachytil; se tn pedes
L; pedibus Cu na nohou se udržeti, na
nohy se postaviti; clipeo caput e. Ču
opříti o štít; exceplum pophtibus corpus
Cu o kolena opřené, sangutnem paterá CzachytitiJiltorum| extremumspiritum
ore exc. C; tmbrem L; tela clipeo Ču;
tela omma unus erapů C —=byl ter
čem všech střel. O ranáchzvl dostati,
utržitiu: octusH, vulnera C býti
raněn; cicatrices adverso corpore exceptae
C na prsou zasazené, utržené; £) za
ch ycovati (coseprotinámžene),odolati něčemu,vydržeti něco:lati
tantem fruticelo aprum H nechati na
běhnouti; caprum tnstdus V; missum ab
Antonio ad eum cum litteris Č; porticus
excipit arcton H zachycuje vítr severní =
jest obráceno na sever; eae sublicae vím
fčuminis excipiebant Cs; impetum hostvum
excipere útoku nepřátel odolati; podobně:
tu Tyrrhenum eguitem collatis excvpe st
gms V vydrž útok; vem vmproborum
excepi C jsem snes l; excipere guamvis
fortunam C; básn. Aeneas Šucronem ex

opil in latus V zachytí jeho výpad tak,
že jej raní do boku; aves exrcipere Cu
v letu zasáhnouti; v) chytati, pochy
tati, multos ex fuga dispersos Čs, servos
in pabulattone Čs; gutdam saucii ex
cepti erant Ču; bestias Čs; metat. zachy
tit, pochytiti smysly, zvěděti,
vyslechnouti, zaslechnouti: sermonem eo
rum € servis unus excemt L; gui ru
mores Africanos exciperent C; casus fu
turos V; minul citvus excipitur C; motusexcepitVzvědělao.© furtivasnotas
O; vestigia Ču; b) přenes. něco př e
jmouti na se vzíti, podjíti
se něčeho, podstoupiti něco: eguus regem
exciptebat Ču nechal vsednouti, erxcep
tus tergo V; tugum e. Cu; labores magnosC;periculaC;illaonera— excepilunus
C; guaestionis pondus T; cogmitionem e.
T vyšetřování převzíti; tmmicitias Ču;
IH přijmouti,pohostinnu přr
jmouti, uvítatipohostiti Mt
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thridatem Tigranes C; hunc virum C; pro
fortuna gutsgue apparahs epulis excipit
T; eiectum excipere V; excipitur comiter
C; epulis, hospitio C pohoštěn, častován;ercipiturabommbus| clamoreČ
uvítán. © projevech jiných: plausu excvpere
V; oratio sunnna militum alacritate ex
cepta est Ču byla přijata; vor assensu
popuh excepta L; sententiam gravius ex
cipere T pojmouti. Obraznětéž o místě:ergo
vpsas guamvis angusli terminus aeťi ex
cvpat V —=ač jim samým propůjčen
krátký cil věku; ercepere eos castra Ču
poskytl jim útulku. Metat.též: excepit eum

bellum L válka jJej zaujala, zabavila; IV
a) něcopřevzíti, v něčempokračovati, něco dále vésti: inde Romu
lus —.excipiet gentem V; hunc Labicnus
excepit Čs v řeči pokračoval; absol. tum
sic excepit Juno V jala se (po něm) mlu
viti; čristem htemem pestilens aestas L
vystřídalo; uť primis deturbatis integri
pugnam excipiant L; memoriam witus
viri excvptent anni oonseguenies C dále
budou pěstovati; b) zvl.po něčem násle
dovati, pojiti se k něčemu: urimague
clamore sublato rursus ex vallo clamor Cs
odpovídal; orationem Tulhi exceperunt
preces multitudinis; absol. exciptunt loca
montuosa Čs následují; regto deserta ex
cípů Cu; turbulentior annus excepit L
následoval.

excisio, oms, f. [excido] zničení: tecto
rum C, urbium Č.

excitátus, a, um. [vl part. perf. od
excito| rozčilený, prudký, živý; ostrý,
pronikavý: aculo et excitato sono C; ex
citalior crebriorgue ab hoste sublatus (sc.
clamor) L.

ex-Cif0, are, avi, atum I a) vy pla
šiti, vyhnati vyburcovati:
feras excitare et agitare C plašiti a štváti;
nuntio excitatus LCu; conscientia. sceleris
excitatus C; zvl. ©) ze spánku buditi,
burcovati guaeso, ne me e somno
exciteis C; somno L de somno C; sopti
tum regem excitare Cu; ut ne canes gut
dem ..excitarent L; acceleremus,ait, vigt
les stmul excitat V; básn. sopitas igmbus
aras excitat V vzbudí, rozdmýchá dříma
jící oheň na oltáři, tanti ffagitit memo
ram C znova oživiti;,3) vyvolati
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někoho, zvl. vojsko do zbraně, duchy zemřo
lých: uť senatus omnibus ex agris cives
excitaret C; excitarem negotiatores C; negue
ercitatur classicomiles [I není burcován,
volán znamením; triarios excitareL kázati
povstati; patrem etus dicendo a mortuis
excilasses C; cives paene ex Acheronte ex
citatos ČC;conturatos ettam ab inferis exci
tandos putat C; o obžalovaném, svědku atp.
předvolati: gut in causaperoranda
non dubitavit excitare reum consularem
C; hauď sum ignarus, consules, ignonu
mac, non honoris causa me primum ex
citatum L (vyvolán, abych mluvil);
testes C; bb)přen.něco vyvolati =
způsobiti: discordamexcitareČ,
dolorem, jletum C; motum in animis,
spem, desidertum Ču vzbuditi; plausum,
risus, ftuctus, tempestatemC; | a) vy
volati — způsobili, vyvoditi, vzbu
dili: rapores a sole ex uguu exvcitati C:
caligo terrae fervore excitata Úu; zvl.
o stavbách: vzdělati, vystavěli: mons/ra
tas excitat aras V; turves ex materia
Cs; muni nenta, molem Ču, sepulcrum Č;
o ro tlinách: Vypěstovali, rostiti: nova
sarmenta C; b) o věcech abstr. a nehmot,
tynem Čs rozdělali, rozdmychati; 42
cendium. flammam C založili, vzníititi;
bellum C; stavyduševnívzbudí Či, podněcovatli.rozněcovati:| dolor«xctlat
tras V; suspicionem, amores, C; hutus
hbidines excitabantur ČC; invidiam Ču;
odtum in aratores C; ©) někoho popu
diti, povzbuditi, podráždit, roz
ohniti, ponuknouti k něčemu:
aď bellum mobiliter celeritergue excitari
Cs; ad virtutem, ad laetitiam Cs; languen
tem labentemgue populum ad decus C; ad
virtutem Cs; in ammos víriles V; alia te
ratio ad spem excitavit Č jiný důvod
vzbudil tvou naději; maxime vestros ami
mos excitare atgue inflammare ad perse
guendi studium debet C; gallos alacritate
ad canendum C; zvl. někoho na mysli
poklesléhopovzbuditi ducha do
daty vzmužiti: promississuis eum
excitaviů abiectum C; me iacenlem posse
excilari ; afflictos, maestum senem Ú.

exelámáti0, ons, f. 1) výkřik,
zvolání: acutas vocis exclamationes
vtare debem is C; řečnická:jakožtn figura
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exclamalio est, guae conficit stgmfica
tionem doleris aut indignatioms alicutus| perhomimscompellationem
oslovení; 2) výrok, sentence:
Epicuri et Melrodori exclamationes ad
sumere T; illa e., ut oratores tenere dicere,
Iistriones diserte saltare dicantur T.

ex-clám0, are, avi, atum 1) vykřl
kovati, volati (bezpředmětu):ma
nus illa Člodiana exclamat C; im stadio
cursores exclamant guam maxime possuní
C; 2) vyvolávaty volati něco:la
gue mi hcet exclamare,ut ile in Syne
phebis: (následuje citát) C; Perstus ex
clamat: „Per magnos, Brute, deos te oro“
H; Ouid facis“ exclamat O; exclamavisse,
ut bono essent animo Č zvolal; ut eguites
ex eguis desilirent L; jménem vo
lat 1 jmenovat: M. Brutus cruentum
pugionem tenens Ciceronem exclamavit Č.

ex-clůido, ere, si, sum [claudere] 1) ne
pustiti někam, nevpustiti, přístupu
zabrániti, nepředpustiti eicere mosma
gnum fuit, excluderefacile C návrat ne
dovoliti; poenas deďditexclusus fore (přede
dveřmi) C; moembus exclusus V; hodie
st exclusus fuero, desistam H nebudu-li
předpuštěn; Gaďitani (Poenos) moenibus
excluserunt C; me a portu et perfugio C;
2) přen.od něčeho vzdalovatl ně
koho, odstraniti, zdržovati, brániti ně
komu v něčem: omne discrimen vicli et
weloris excl. Ču odstraniti; gut honore
decemviratus excluditur Č jest vylučován;
temporibus excluduntur omnes Č jest brá
něno; matres a conspectu lhberum exclusae
C; spissa ramis laurea fertidos excludet
ictus JH odvrátí paprsky sluneční, ne
propustí; vyloučiti, vyjmouti: Cras
sus tres legatos decermit nec excludit Pom
pevum C; sujfragio excludere L od hla
sování vyloučiti; multorum opes praepo
tenttum excludunt amiciltas C vylučují,
činí nemožným; 3) term. techn. ve vojenství:
odří z nouti někohood něčeho, z a
meziti někomu něco: gui nostrosex
ercitus saepe ercluserant Č; ut reďitu in
Asiam excluderetur N; a re frumentaria
e. Romanos Čs; maritima ora hostem Čs;dietlemporeerclusus| oppugnationem
differt Čs ježto mu překážel, vadil; 4)
o mláďatechptačích:v ysedětu pulli
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ori aluntur ab vs, a gutbus exclusi fo
tigue sunt C.

excogitátlo,ons, f. vymýšlení
t. j. myšlením vyhledávání a nalézání
něčeho, odt. též vynalézavost:
excogitationem non habent difficilem C
není nesnadno vymysliti; alla vis, guae
investigat occulta, guae invenlio atgue ex
cogitatio dicitur C.

excogitátus, a, um [vl. parlic. perf. od
excogito) vybraný, výborný: o rem ez
cogitatam C.

ex-CcOgIt0, re, avi, dltum vymý
šlet1, myšlením vyhledávati: bezpředm.
homo ad excogilandum acutisstmus C;
s předm. Causam mnullam excogitare po
tut C; guid mali aut sceleris fingi aul
excogitaripotest? Č; účet:ferreae manus..
tuendis urbibus exrcogitataeČs k ochraně
měst; supplictum in parricidas stngulare
excogilaverunt C na otcevrahy; s nepř. ot.
hoc crimen guemadmodum defensurus sil,
nemo excogitabit C.

ex-colo, ere, coluž, cultum pečlivě
vzdělávati, pěstiti: exzcultaregio
Ču; creditur et lanas erxcoluisse rudes O
vypěstil; přenes.zušlechtiti, zdo
konaliti, zjemniti, vzdělati: omm vita
atgue victu excultus atgue erpolitus C;
animos doctrina C; gut vitam excoluereper
artes V; protinus ezcolimur teneri O; mlul
tam incultum, guod non ercolatur oratione
C; gloriam e. Ču zvyšovati; orationem
e. T vyzdobiti; výjim. téz = colere ctiti:
ulte©ercolatO.

CX-COHUd, ere, CcoTa,coclum „vyvatiti“,
taviti. arenae in viltrumexcoguunturŤ
taví se ve sklo;tavením vylučo
vati: igms viltum metallis excoguitO;
per ignem ercogutturvitůun V; vysou
šet1: memento terram excoguere V

OX=COTS,dis, adj. [cor) „bez srdce“ (srdce
u starých == sídlo rozumu), bezhlavý, neroz
umný, hloupý: aliis cor vpsum animus
videlur, ex guo excordes C; hoc guv non
videt, excors est Č; tune insanus eris,
st acceperist an magis e. reiecla prae
da: H.

excrémenfum, 7, 1. [ercerno] výmět,
výměsek: oris Ť slina; ut nulla oris aut
nartum ercrementa viserentlur T aby ne
bylo viděti jej plíti ant smrkati.
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eX-Cr8seĎ, ere, crévi, crétum vzrůstati:
tn hos artus, in haec corpora excrescunt T
k takové síle údů.

ex-erucič, are, av?, atum [crux] mu
čití, trápiti, trýzniti a) pův.:igm at
gue omnibus lormenlts Čs; servos fame
vinculisgue Čs; ipsos crudeliler excrucialos
mnterficitČs dá zmučiti a popraviti; Ao
minem ingenuum fumo excrucialum se
mivivum religuit C; legatum populi Ro
mani consularem vinculis ac verberibus
atgue omni supplicto excruciatum necavil
C vazbou, bitím a všelikým: mukam!
na smrt utrápil; b) přen.lemeritas et l
bido et ignavia semper animum excru
ctant Č; nom loguor plura, ne te guoguc
excruciem Č; honore Alarii excruciatus S.

excubine, drum,f. [excubare]ležení
venku (mimodům, mimo tábor); hlí
dání, hlídka <1)ahstr.:vigilum canum
tristes raccubine F; básn. Věgilemsacrave
rat iguem, czcubias divum nelernas Vja
kožto stráž; o excubhiasluus, oficbiles vi
glias! C, exeubius ubi rex agebat O —=
—=bděl; b) konkr.stráž, mužstvo na
stráži: si cx 'uhiae,sivigiliae... armata
sunt C; appuratlu, incessu, eaxcubiisvim
princi pis complectiT; per excubias custo
dum ire O projili stráží; excubias tram
sire T; roecubiis pevlas obsidere V

exeubitor, čris, m. strážce, hlídač:
hace endem noctu ©c *ubitoribus ac fumis
praesidiis tenebantur Cs.

ex-cubo, čr, cubur,cubitun venku
ležeti,venku snáti a) pův.:uť usdenel
teckrling werentarmali jue in agro cxcuba
rent U; eaecubuiclausam ante domum O;
in fano somniandi causa ex 'uhubant C;
b) zvl.o strážíbýti na strůži, hlida
bi. excub tumin porta cohortesex l giont
bus miltere S na stráž poslali; duse sem
peř legionespro castris eacubant Čj cum
Cnesar ad opus consueludine sua xcuba
ret Čs též v noci byl přítomen; odt. =
bdíti, přenpečovali: consilo gutan
tumpotero.. cazcubabo..pro vobisCb sn.
Cupido in puellac genis eaxcubatFI číhá.

ex-cůd0, ere, cidďi, cůsum 1) vykře
sati: ac primum silicí scintillam excuďiu
Achates V; ignem silicis vems abstrusum

e. V; 2) tepánim vylvářeti, tepali, kouli:
exvudent alii.. aerd V (o práci vypouklé);



ex-culco

ferrum e. Ču kouti; 1 o vosku: inc arte
recentis excuduní ceras et mella lenacia
Jingunt V voštiny vytvářejí; obr. magna
nociltum parte unuin librum excudit T.

ex-culco, are, avi, atum [calcare] vy
šlapati,šlapáním upěchovati:
stnguli ab vmfimo solo pedes terra excut
cabantur Čs prostor vždy po jedné stopě.

ex-CurT0, ere, cucurri, cursum 1) vy
bíhati, spěšně vyjíti excurrataliguis,
gu: hoc tantum mali filo suo nuntiet Č:
mandavi ulrigue eorum, ut amle aď me
excurrerentČ; zvl. a) výlet učiniti:
provincia, guo cives facile excurrunt C;
b) výpad učiniti: znfines Roma
nos L; omnibus ports e. L; 2) přen. V yY
bíhati o včcechneživých:excurril PaE
insula ab intimo sinu L táhne se, pro
stírá se; Sicama tribus excurrit in ae
guora linguis Ó vybíhá; fons ex summo
monlis cacumineexcurrens Ču pramenící;
zvl.o věcechabstr. vybíhati, odbočo
vaty řítiti se: ne orathoercurrat
longius Č; produchora alia et guasi tm
moderalius excurrenha Č; obr.n guocampo
excurrere cognoscigue virtus posset Č pro
háněti se, harcovati.

excursi0, ons, f. „vybihání, ve voj.
vý pad, zájezd nepřátelský: er oppido
excurstones faciebant Cs; castris im propinguopositiseTCUTSTONES| VNVICEM
fero L činili navzájem proti sobě vý
pady; una excursto eguitatus C; s tim sou
vit význ. Vpád: fines suos ab excur
stonibus tueri ČC;via excurstomibus bar
barorum wnfesta Č; přen. o řeči tamaguam
levis armaturae haec est prima oratioms e.
C — výpad lehkooděnců, jimž začínala
bitva, proto dále: NUNC COMIMNUS AgAMUS
o boji těžkooděnců (nikoli odbočení!). Ve význ.
„odbočení“ teprve u Ouintiliana.

exCursor, Oris, m. [excurrere) vyzvědač,náhončí:Naevius— isttusexe.C.
eXCHsus, Us, m. (excurrere) vý pad:

ut primus e. infringeretur Čs; subilis ex
cursibus popularniT; výlet: (apes) ex
cursůs brevis lemplant V odvažují se
krátkých výletů.

excůsábilis, e, adj. [excusare] omlu
vitelný: pars delicti O.

excusátius, adv.[odpos.r úsatě]omlu
veně, s omluvou: g40 exc'salius sub
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exemplo acep retuř T úuby to tím vice
bylo omluvilelným pokládáno podle
jiného případu.

excůso, Are, avi, čťfum [eausn] 1) a)
omlouvali, zbavovati odpovědnosli,
ospravedlňovati: vudices fortusse eaxcu
sabuntur C; Germanos numaguamexcusafuros,guoď.— Tnikdysenezbaví
výlky, že.. .; cura, uť +xcuser morbi
cuusa ČCabych byl omluven; me ver
menter coecusatumvolo C chlěl bych býli
omluven; gui se de suo consilio excusa
rent, guod imperiti bellum fecissené Čes:
di, cur excusatusabirem H omluven;
legati, gui se de supertoris temporis con
silio excusarent Čs vzhledem k svému
odhodlání; si dwdrx raxcusetur Areopa
gites esse C; Lb) uváděli n'co na
omluvu, vymlouvati se naněco,ospra
vedlňovali se něčím:dnopiam suum Čs;
propinguitatem Cs valetudinem L; re ma
gis morlum guam oratione ČC;ignorati
onem Ču; laborcm H; diversa excu -an
tibus T rozličné důvody za omluvu uvá
děli; tardiatem litteřarum C; missos
ignes O, dolorem O, reditum T; 2) sva
Jiti se sebe povinnost něco vykonali =
odepřili něco: cť ille reditum Agrip
pinae excusavit T; 2 něčeho se vytáh
nouti, něčeho se zbavili: cut 7nuni
versum (xcusart mallet [ čehož by chtěl
vůbec býti sprošlěn, ušelřen.

excůsor, oris,.m. [excudo]kovotepec,
kotlář.

eXCUSSUS,viz oz.
ex-cuti0, ere, cussi, cussum [guatere]

[ a) zákl.význ. „vytřásati něco
odněkud, střásti něco (= třesením
odstraniti); odvrci, odhoditi,
odraziti odmrštiti: dugume. Ču;
taurus excussi! cervice securim V setíásl
= odhodil; bacchatur vales, st pectore
possit excussisse deum V mohla-li by vy
třásti z prsou; pass. (hasta) volans clipeo
esl excussa V odrazil se o štit; obrazně:
metum de corde e. O. (jakožto břímě);
Chloě excutitur H (= jho lásky); excus
sis [uis vocibus C; comceptum excute foe
dus V střes se sebe jho smlouvv; Žuno
excussa est pectore V t. j. rada Junonina.
b) zvl. o svržení s koně, s vozu, s lodi:
shoditi; z rukouněcovyraziti,

pak



exeC

vyhoditi vystřeliti, vymrštiti;
pass.spadnouti, vypadnouti: eguus excus
sit eguitem IL; regem curru excutere Cu
vyklopiti; aurigam Turni excunt V;
excutitur magister V vypadne; excussum
misisset in aeguora O s lodi by mne byl
svrhl do moře; ancora tetu tpso excussa
e nave sua L spadla; ancoram e. L kotvu
vyhoditi; procellae excusserunt largum
imbrem Úu (tot. z mraků); obrazně: Teu
cros vallo e. V sehnati; excutimur cursu V
jsme odražení z dráhy; excutior somno V
jsem vytržen ze spaní; anal. i pass.erCUssa
magistro navis V = privala magistro (sniž
byl kormidelník svržen); valvarum strepitus
excussit utrumgue JI vyburcoval; o stře
lách: fundis excussi lapides et sagitlae
Cu vymrštěné; excutere tela tubet Ť vy
střeliti; tormentis tela Cu; tormentis prae
graves hastas Ču; glandem L; ©) přenes.
a) zapudity zahnaty odehnati:
exrcussus patria V; sceptris e. V — zba
viti vlády; erxcussuspropriis RHze svého
vlastnictví; tib: istam verborum iactatio
nem C; G) vyrvati někomu něco:
hanc opinionem mihimet radicitus C;
agnam e. ore lupi O; omnia ista studia
nobis de mambus excutvuntur Č; guarto
excutit amplexusO vymkne se; vylou
díit1, vyvolati, způsobiti něco: htc mo
tus sudorem excuhebat N; risum e. E;
II roztřásati, t. j. třesenímrozví
novati (hřívu),protřásati (šat);
od. prohledávati, prošťourávati,
prozkoumávati: (leo)gaudetco
manles excuhens cervice loros V; cae
sariem, pennas e. O; brachia O (= rozta
hovati); ercusso lacerto Ó nataženou
paži; excussos tubet larare rudentes V
rozvinutá lana; non exrcuho le, si guid
ferri habuisti Č, neprohledávám tě (t. 4.
záhyby tvého šatu, zda v nich zbraň není skryta);
(portitores) non modo reges, sed eliam
imperatores nostros excutiant C; excutie
mus istorum delicias C; explicando excu
hendogue verbo Č.

EXeC- viz ETSEC

ex-edo,ere, eďi,čsuma) vyjídati,
vyžírati, stráviti (= zničiti):
tute hoc intristi, tibi omne est eredendum
Terent.; exesis (tempore) posterioribus par
tibus versiculorum C; přen.: vis aligua
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conficiet aut exedet C; urbem eredisse ne
fundis ods V; rem publicam exedereT;
b)hlodati na něčem,rozžírati
něco, rozhlodávati, zžírati: multa
in ea regione monumenla velustas Ču;
nec ulla tam firmu moles est, guam non
eredant undae Cu; zvl. o stavech. dušev
ních: aegritudo erxest animum Ú. Part.
perf. ©x6sUS, a, um rozežraný, (o hoře)
rozeklaný, roklinatý, (o stromu)dutý: pt
lum V, exesus mons V, antra Cyclopum
V, arbor V

exedra, ac, f. [ěčédeu] krytý výstu
pek se sedadly u gymnasií řeckých, kde
filosofové konávali: své rozmluvy, odtud
přenhovorna.

exedrium, 22,n. [ččédorer] malá ho
vorna C,

exemplar, (iris, n. [subst. neulr. od eX
emplaris| 1) obraz, podobenství, ukáz
ka: verum anticumgui tntuetur, tamguam
exemplar aliguod intuetur sui C; 2)
vzor, přiklad, ideál: senatorpopuli ko
mani, exemplar antiguae religionis C
ad «xemplar Epicharmí IMdle vzoru;
guid sapientia possit, utile proposuit no
bis e. Ulixem FH; — odlle slovesném v08eremplaria© Graecanoclurnáa| versate
manu, versate dturna F (spisy řeckých
spisovatelů); opis, kopie.

exempláris, e, adj. [eremplum] „dle
vzoru utvořený“, opsaný: JIlordeomus
exemplares (sc. liiteras) omnium lilterarum© recitavitT;jakosubst.=Opis.

exemplum, %, n. [ex-timere, *ex-em
lum) „věc vybraná“ (na zkoušku) 1)
ukázka, vzorek: (purpurae)erem
plum aliunde rogabo; tritici exemplum
Cormficvus; guasi umicum exemplum am
hguae probitatis et fidei C; opis: plu
ribus eremphs scripla fuisse reor O; 2)
vzor, vzorný doklad něčeho:illevrr e.
innocentiae C; gua in muliere etiam nunc
guast erempli causa vestigia antigui off1
cu remanent Č jakoby na vzor; ex hoc
numero nobis exempla sumenda sunt C;
exremplo nubis aguosae O dle vzoru =
jako; hoc praeterea addit nullo eremplo C
bez předchozího vzoru; guo eremplo? C
dle vzoru kohot; eremplum ab alguo ca
pere L někoho za vzor si bráti; se exem
plo fecisse, guoď fecisset © dle jiných;
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urbi8 tura el exempla corrumpere ČCprávo
a bežnou praxi (proti zákonité platnosti);
meton. tabulae testamenli eoden, eremplo
Cs téhožznění, obsahu; 3) pří
klad: ad ita esseeremplis probari potest
C; plus exemplo, guam peccato nocent Č
zlým příkladem; zvl. rčení exem pli
causa nebogratia = na příklad:
guia in ales hbris erempli causa (jako
přiklad) ad nomen invenerant C; guod
apud vos guasi exempli causa proferre
posstmČ jakoby pro příklad; ezempli
causa paucos nominav (Ú;satis est unam
rem exempli gratia proferre N; zvl. pří
klad odstrašující, výstraha:
statuile exemplum, guantae poenae in ci
vitate sint homimbus istius moďi compa
ratae Č; severilas eremph C; clades eorum
exemploful Čs; trest: im eum omma
exempla cruciatusgue edere C; meritum
novisstma exempla Mithridatem T.

ex-c0, žre, 1%(někdy 20%), itum I ne
přech.A. ob.a) odejít vyjíti od
někud, místo nějaké opustiti. Absol.cum
Catilinae dies ereundi constituta est C
den odchodu; non posse exir Ús že
není možno vyjíti; le vivum exire passi
sunt C. Odkud? domo, castris Čs, ex urbe
Cs, ex oppido Čs, e fimibus suis Čs, e pa
tria C, de balneis C, ab urbe L; victima
saeplis V. Kam? praedatum L, in pro
vincam Čs, in alias domos Č; ad eos
C; básn. sacrum exit in Calendas O při
padá na prvního; b) o věcech neživých
vyjíti, vyskočiti ad tstumilos num
mos, gui.. ab isto exierant, revertisse Č;
sors exitura H; cutus nomen exisset Č:
senatores, gui Č. Verre soriente exirent Č
na něž los padl; urceus ext H
vyjde (= jakožto výsledek práce se objeví);
o věcech abstr.: verbum, oratio C, mlul
tnsolens ex etus ore exul N žádné zpupné
slovo;fama exteratN, opimo L, in vulgus
exit Č šíří se zpráva, pověst, že. .; oralio
in vulgus exit C dostává se mezi lid,
v obecnou známost přichází; B. významy
zvláštnía) ve vojenství:vyjít, vytáh
nouti dáti se na pochod, na
cestu, vyraziti cum paludatus exissel
C; exwire ad pugnam L; de terha W
mlha Cs; ex ltahka ad bellum civile C;
non posse clam exiri Čs; b) publ e pa
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tricusexireC vystoupitu c) de, e
vila exire zemřít l: prius emirede vila
C, e vita tamguam e theatroexire C; memo
maexireL z pamětivyjíti v ymizeti;
de, e potestate exire Č nebýti sebe mocen,
býti bez sebe; studiogloriaeexire
C vzdáti se snahy po slávě; servitio
e. V ujíti otroctví; aere aheno e. C
z dluhů se vyprostiti, d) o řekách«
vodě pramenitiu: fons solo exit V;
ustiti, vtékati někam:Nilus ext in
mareO; ze břehůvystoupiti: am
ms exit V; podobněsanguis ee vytéká;
C)o rostlinách:klíčiti, vz ch á zeti, pu
četi, vyrůstati: exit pampinus de sta
mne O; arbor stirpibus ab vms V; £) směr
vzhůru:Vystoupitu arbor ad cae
lum V; auras in aetherias exire V; ubi
vites. exierint vzepnouti se (úponky),
collesexire videntur O; hic mihi domus exit
V týčí se, ční; €) jakožto konec něčeho:
docházeti, vypršeti,uplynouti,
skončiti se; indutiarum dies exierat L;
guinto anno exzeunte Ú; censurae dies,
stipendůu dies L; hitemeexeunte S; II pre
chod. (básn.) dle analogie ercedere a) pře
kročiti něco: Avernas vallesO; mo
dum O, lubricum tuvenine T; b) u jíti
něčemu, uhnouti se: vím viribus exit ná
silisilou uniká,sílu silou maří;tela exit V,

exeguiac vlz eTsegu?tae.
exegior vi: (cmseguor.
EXEDCOV, čre, uč, ilum [oi arceo —

zavřena držeti) [ pův. „z klidu přivá
děti“, v pohyb uváděli a) ob.: guemad
modum stuns tumentum concaljieri exer
cerigueposset Nv pohyb býti uvedeno;
Macandrus ad mare Versus incertas
roercel aguus O valí; odt. egrercita
cursu flumina V — neunavně prou
dící; zvl. o vodě k proudění přiměti, z č e
ř 161, zvířiti, vzdouvati; o půdě:ora ti,
vzdělá vatli: undasexercetAuster V;
solum presso sub vomere V; humum wm
messem V; paterna rura bobus suis H;
pinguta culta V obstarávati; arva, me
talla, portus T; praedia rustica L; Aegyp
tum e. T; b) prohánětiy, honiti, za
městnávati něčímněkoho,práci
dávati: ezercete,viri, lauros V; eguos
ae guorecampte. V; apes per ruva eger
cet čadborV pohání: femina. « .famulas
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erercel penso V; cura salicti exercet
rusticum V; mediálně: pueri erercentur
eguis V prohánějí se, projíždějí se; Ro
mani in mumitiombus exercentur Čs musí
se plahočiti; apes exercentur agris V pro
letují se; exercent lusibus undas O rejdí
povlnách;c)znepokojovatiy, su
ž ovati, trápiti, trýzniti: Venus egzer
cita curis V; ambitio animos hominum
exercet 9; sum, non dicam miser, sed
exrercitu8 Ú; ergo erercentur poems V
jsou stíháni tresty; meos casus, tn gut
bus me fortuna vehementer exercut Ú;
non te nulltus exercent numainis irae V
nestíhá tě hněv jen ledajakého božstva;
toto ererceor anno O trudím se; nate Ilha
cis exercite fatis V (těžce) osudem zkou
šený; labore exercere I, prací sužovati,
oddechu nedopřávati, pass.oddechu ne
miti čum vos, o Tyru, stirpem et genus
omne futurum erercete ods V stihejte
nenávistí; IE a) (nepřetržitou prací) c v 1
čiti se e. neb egrercericvičiti se,

terrí. techn. ve. vojenství: eTerTČeEreTe

maiges N; tvuventutem e. Cs; cerpus e.
9; membra e. V; ad hanc te amenham
nutura peperit, voluntas exercuit Č cvičenímpřivedla;erercendae© memoriae
gratia C; limguas litibus e. O; dum armis
exercelur Ú; exercendi causa pueros pro
ducere L, aby se cvičili; se e. genere pu
gnae Čs v tomto druhu boje; in hoc solo
se exercuit Č; se e. in curriculo; in venando
C; anim autem exercendo levantur C (=
Se eX. arch. a vule.) Cvikem; přenes.tn stadio
laudis C; im guo genere belli tilum nom
exercut fortuna populi Romani? Č (vi.
nedal příležitost se vycvičiti); guam
guisgue norit artem, im hac se exerceat C;
b) provozovati konati něco,
zabývati se něčím, s něčím zacházeti,
pěstovati něco: turgia, discordia, simul
tates cum hostibus S; meďdicinamC; guae
sttonem inter sicarios C; imperia V; pa
cem et hymenaeos V slaviti; guam scit,
exerceat artem H:; regnum e. L, impe
rtum Cu vlásti; labores V konati; leges e.
T zákony vykonávati, zákonům prů
chod dávati facundiam T pěstovati;
metalla auri atgue argenti L hornictví
provozovati; armorum officinas T vésti
továrnu na zbraně; guorum magnae res

zvl.
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aguntur m vestris vectigalibus exercendis
occupatae Č ve správě; tudicium e. C
soud konati; cognitiones e. L vyšetřo
vání konati; victoram nobilitatis e. S
z vitězství těžiti omimcitias e. C záští
chovati; victoriam im captis e. L na
zajatcích uplatniti; 20 algo suam vím
e. N ukázati; diem e. V konati svou
práci denní; ferrum e. V zacházeti s..,
zpracovati; antiguas telas e. O dále přísti;
arma contra patram T pozdvihnouti;
non volug in cassum tuos erercere labo
res V nechtěla jsem nadarmo prací
tvých užití.

exercitátio, omas, f. [exercitare] 1)
vytrvalé, opětovnécvičení, cvik:
ut erxercitatione ludogue campestri ute
remur Č vytrvalý tělocvik a hry na pol!
Martově; cotiďdianae. dicendi C; magnum
opus est egelgue exercitatione non parva
C; 2) výcvik, obratnost: Germanos
incredibili.. ex. in arms esseCs; superio
rum pugnarum e. C výcvik nabytý v dři
vějších bitvách; propler erercitattionem
usumaue dicendi C obratnost řečnická;
usu forenst atgue exercilatione tiro C; hic
erercitationem virtutis perdidit C pozbyl
možnosti zdatnost svou prokázati; 3)
stálé zaměstnávání se něčim,
provozování něčeho: stuprorum et scele
rum exercitatione assuefactus C.

exercitátus, a, um (vl. part. perf. odeTe7
citáre]1) vycvičený v něčem,vy
školený, zdatný: ezcercitatissetmum
habere exercitum C; homines in armis
e. Čs; lictores ad pulsandos verberan
dosgue homines exercitatisstmu Ú; an sum
rudis in re publica? guis exercitatior: C
kdo je zkušenější?;2) znepokojo
vaný, trápený, těžcezkoušený:all:
miseri glebis subigendis exercitati Č; exer
citatae noto Syrtes H; curis de salute pa
triae agilatus et e. amimus Č; nom sane
ahas exercitalior magisgue in ambiguo
Britanma fuit T; exwercitatabellis regio
Hrvrl.

exercitium, 1%, n. [exerceo] cvičení,
exercilio eguitum interesse T

exercito, are, avi, alum [irea. od eTer
cěre| opětovně, vytrvale cvičiti corpus
algue ingentum guisgue exercilabat M.



exercitus

1. CXCFCIČ.US,a, um (vl. part. porf. odexerceo| obyč.vevýzn.trápený,sužovaný,
znepokojovaný; prací, námahou zaba
vený, námahou zmožený: curis exercita
corpora somnus occupat U zmožená, exer
cito corporefessus im lecto guescebat Ó ná
mahou tělesnou unaven; guď magis solh
citlum, madgis exercihiůn dici potest? C
namáhavý, obtížný; Jinem tamexercilae
omlitae orabam T; his laboribus erer
cita plebe L an hd pro tyto práce neměl
oddechu.

2. exercilus, s, »n. [exercco] pův. ©V i
čení Pl; 1) meton. mužstvo vycvi
čené, vojsko a) ob.: exercitusČn. Pšm
pei hemavit in Galha C; victor exer
cilus C vítězné vojsko; exercitus tio I.
vojsko z nováčků; e. pedester N pěší voj
sko, pěchota; eguitum e. V jizda; v plur.
Pannonici erercitus T sbory vojenské;
spojeno +e slovesy: parare 9, comparare
C, conseribere C sebrati: confiare ČCse
hnati; facere, conficereC; contrarere Čs,
cogere Cs; ducere S, traducere Če+, scri
vere L; b) zvl. na rozdil od vojska vámoř.
niho==vojsko suchozemské: e.m
classe et exercitu L; na rozdil od jízdy = pě
chota: erercitum castris continuat, egue
stri proeho cotidie contendit ČsL; 2) přenes.
četa, tlupa, houf,hejno: domus
est oppugnata exercitu Člodiano Č; exer
citus perditorun civium C corvorum e.
V; Pherci e. — mořské zvířectvo; vo
jenské shromáždění národa:
conciha populi, exercitus vocati L.

exhaeresimus viz eTaerestmus.
exhálátio, oms, f. [exhalo) vypařo

vání: lerrae Č.
ex-hálo, are avi, datumvypařovati, vy

dechovali, vydávali zesebe:čerra «chalat
nebučam VO; spiramenta (Aetnae) ffum
mamexhalantia; obr.crapulam ex. Č opici
nechati se vypařiti, vvstřízlivěti; exha
landi vimi causa declamitare ČCaby vy
střízhvěl; zví.vam V, anmam O život,
duši vydechnouti; udi mors deprenderat
erhalantes Oposledně vydechující = sko
návající.

ex-haurio, žre, hausi, haustum vv
čerpá vati I pův. A)o tekutinách:vy
čerpati, vvprázdniti a tím odklízeti:
sentinam C, obr. sentimam rei publicae ex

T.atinska-žeský slovník,
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urbe €. C; o věcechnetekutých: lerram nam
busCs vybíratia vyhazovati; Aumum li
gombus e. IH vykopávati; b) vyčerpá
vánímvy prázd niti: fens erhaustus
Iirt.; exhaustas fossas cloucasgueL vy
brané; exhausto. poculo Č vypiv číši;
echaustum uber V vydojené; in nuplus
tantum vímexhauseras C jsi vypil; ae
rartum C; ojnnem pecumam ex aerario
C vybrati; obr. plebem impensis L vy
ždímati,; lecla e. L vydrancovati; pro
vincias, reges, socios e. Č vyssáti; ex
haustus magnificenia operum L vydav
se z peněz nádhernou stavbou; apes e. V
med vylrati; urds exhausta Jfuneribus
L vylidněné; IL přen. a) pryč vzíti,
odniti, odstraniti (svnon.ezstinguere,delere):ibaistumdolorem© umi
versum C; aliguam partem ex tuis lau
dibus C; vis ingens aeris alem exhausta
L uplacena; ruborem e. O; vitam sibi
manu e. Č vziti Si Život; non minus ex
hausto, guod superabit, erit O — guam
ouwodďezhaustum erit, zbytek nebude men
ší než to, co se vezme; h) až do konce
něco snésti, vytrpěti, přestáti; dokonati:
labores, pericula L; bella V; belli molem
Cu, dura et aspera belli L; ommibus casti
bus exhausto V utrápeni; poenarum salis
exhnustum V pomsta dostatečně vyko;
nána; laboris numguam exhausti salis est
V práce nemožno nikdy dosti vykonati.
Part. pert. exhaustus práz dný: pha
retra O; aerartum C; vysílený: cor
pus Ču.

exhedra. exhedriuní viz eredďra, exe
drium.

ex-herédo, are, dvě, alum vyděditi:
exheredare pater filtum cogitabat C; veri
tus est, ne exheredaretur C.

ex-hěrés, edis [heres] vyděděnec: pa
ternorum bonorum Č.

ex-lubeo, ere, uz, itum (adeo, 1) podati,opatřiti, vydatipřivésti:
exhibe hbrarium tilud tegum C knihovny
zákonů; cuslodes mísit, ut omma stbi in
tegra guam průnum exzluberenturČ abymuvšebylo| vydáno;servumslalim
exhberi vubel C; zvl. jako. term. techn.
v soudnictví:exhbeas nobis Verrucium C

zavolej, přived; fratres sallem exhibe C,
testem Cu; (exhbere est in publicum pro

81



ex-hilaró

ducere et videndi tangendigue homims
Jacultatem praebere Dig.); veritatem e. Ču
vypátrati; erhibe liberam contionem Ar
ms L zatiď; non exlubit. tori () nedovo
lený poměr; 2) přen a) ukázali,
dali viděli, dáli poznali: tres libi
se nudas deae O; dea formam removil
aničem Palladague ezchobuit Ó a ob
jevila se, dala se poznati jako P.; dempta
corona ezhibuit praesignia tenvpora cornu
O ukázal; linguam paternam e. Ó pro
zraditi (zlý) jazyk olcovský; ore sonos
vch. O zvuky z úst vydávali; b) pro
kazovati, na jevo dávali: Jidemregi
Cu; guvd me putas populo nostro exlabi
turum? C; promissa erhbent fidem O
sliby se splňují; ©)něco způsobiti,
připravit, vykonati molestiam alci C;
negottum alci C obtíž; vitam tutam e.
(= praebere) O bezpečnou učiniti, Za
bezpečiti.

ex-hilaro, dre, avů, datum rozveseliti,
zpříjemniti: servitutem nostram Ú.

ex-horrěseco, ere, horrui, — inchoat.
úžasem ztuhnouti, zkoprněti: exhorruil
aeguoris instar O; vultus amicos exhorrutt
V zděsil se tváře; metu exhorrescere Č
ze strachu.

exhortáti0,onis,f. povzbuzení,
pobídnutí: guae tua erhortatione excepi
C; strepere cuncta .. exhortatione mutua
T vzájemným pokřikem povzbuzujícím;
plur. exhortationes et preces miscebat T
slova povzbuzující,

ex-hortor, dr%, alu“ sum dep. povzbu
zovati, pobízeti, vybízeti, vyzvati: Ru
tuli sese exhortantur in arma V; trepidoscivesinhostemO;clamore© erhortantur
eguos V; cur non tauros exhortor in tilum?
O nepoštvu. s nás. ut: IMaternum exh. est,
ul studium suum ad causas agendas con
verteret T.

exihe0 viz ezhibeo.

ex-ig0, ere, ěgi, actum [ a) vyhnati,
vypuditi, zahnati: luposfames erent V
vyhnal; post reges eractos C po vypuzení
králů; Targuinius eractus est C; reges ex
civitate C; claves ademiť: exegit (se. domo)
C; pulsum hostem e cíunpo e. L. za
hnati; básn. Hebrus exigit aguas O vylévá(domoře);non— vůsexigetotčun
H nezapudí Mir; b) zvl.o zbrani: DTO
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hnati, protknouti něco něčím: valí
dum ensem per medium tuvenem V; non
circumspeciis eractum viribus ensem fre
git O zlomil meč vražený; ensem per
costas e. V; ferrum per ita VO; o obili
a plodinách.Vy vážetl:. mercari, gude
i noduventuret agrorumezi igerefructusL,
Il a) (nčco Vyháněli pro se5e), dobývati,vybírali,vymáhali:nemac| acer
bisstme e. pecunias imperatas Us, pecu
mas a civitatibus pro frumento C; guater
nos denartios in stngulas výní amphoras
C; nummos ČC,talenta Ču, portorium C,
vechgalia Cs; tributa, penstonem C* jiné
věci: frumentiom a civitatibus C; nume
rum tritici Č* tidi: obstdes ab Apollonia
tibus Čs; pedites, obstdes a civitatibus Čs;
in naulis remigibusgue exigendis Č shle
dávati; obr.: e. supplcium de algo Ó
prováděti trest; de vulnere poenas exigil
alma Venus O pokutu vymáhá; hutc poe
nas exigit tra O od něho; b) požado
vati, vyžadovati, žádati:algd
ab algo, ex algo, uť i absol.; C) zvl. OU
povědi na svědku ap. vyžadovati, v y
šetřiti něco,vyšetřováním
Z)1st1t1 a dále vůbec něco vyšetiiti,
vyzvěděti: a teste veritateme.C; a
stngulhs tusturandun Ču; eractum est a
Labeone, cur.. T; exacta referre V =
erplorata věci vypátrané, vyšetřené; d)
term. echn. stavbv:
aedes privatas velut publhcum opus ext
gere L na stavbu domů soukromých do
zírati jako .; omma sarla tecla exigere
CL vyšetřovati, jsou-li budovy dobře
stavěny a kryty = stav budov; tam ten
sarum e. C; ob. exrigere plagas T ošetřo
vati rány; €) vyměřovati něco
dle něčeho, něčím (srv. Gyer') ad perpen
diculum columnas e. C odměřovati olov
nici; pak přen. nolite ad vestra instituta e.
ea, guae Lacedaemone fiunt L, měřítko
přikládati z .; opus ad vires suas Ó
zkoumati,odvažovati; III a) dokon
čití, provésti: eregt monumentum
aere perennus H vybudovati; tamgue
opus eregi, guoď .. O; is demum exactis

h)očasenaplnit skončiti,
zv. život skončiti: mediam dies ereaerat
horam O; pergne hiemes spaťiis exegil
dem O zpusobil. že rok uplýval

Oocensorslkém dozoru na



exiguě

= rozdělil rok na. .; dies eractus erat U;
terha vigiba eracta C pouplynutí. .; tem
poribus exactis C; aestatbus tribus exaclis
V, ante eractam htememČs před koncem
ZIMY; zvl. o životě: Ul ommis annos exigal
V aby.. až do konce prožila; tn stlvis
aevum e. V; eracta sua aetate S na sklonku
jeho života; homo eractae aetatis L =
vysokého věku; carmina Livií vuderi ex
achis minimum distantia mror I = per
fechis minulosti; ©) přen.stanoviči,
ustanoviti, určiti („vyjednati“):tempus
secum vpse modumgue (moriendi) exigit V;
non habet exactum, gutd agat O jistě neví;
non salis exactum est, ulrum.. an Č není
zjištěno; Aaecexigentes hostes oppressere
£ na tom se ustanovujíce.

CXISUČ,adv. [exiguus] málo, nepatrně,
skrovně: frumentum se exigue dierum tri
ginta habere Čs s nouzi, sotva; cumde
duabus průmis celeriler exiguegue dixisses
C povrchně, sotva dostatečně; epistula
e. scripta C.

exipuilá:, alis, f. skromnost, malý
rozměr: pellis Čs, castrorum ÚS; o čase:
krátkost: temporis Čs; copiarum e. Ús
nepatrný počet.

CXIgUUS,a, um [od erigere = přesně
vyměřuji| a) „přesněvyměřený“, těsný,
úzký: loga H; b) malých rozměrů,
malý, omezený: castra Čs, cvvitas Cs,
urbs, sedes V, pars terrae C; locus, pars
montis V; mus V; e. corpus II; cor bovis
C; femur H hubený; ©) při pojmech hro
madných:kvantitou, počtem malý, poč
tem nepalrný: copiužan:tcorum C;
mumerus oratorum C3 pulris H, ci.4s
O hrstka; census Il; exigua pars po
puh C; d) časemnepatrný, krátký:
exigua pars aestatis Čs, tempus C, pars
wntus anm C, exiguum vilae curriculum
C, e. nor V; €) jakosti neb účinností nepa
trnýskrovný,chatrný, slabý:
guoď ingenmiumsentio guam sil exiguum
C jehož chatrnost; erigua stigmficalio
tuae erga me voluniatis C; facultates Cs,
exigua laus propomitur Ú; víres, ignis,
voz V sub t. CXIguum,7, n. nepatrné
množství, kapka, hrstka: aguaeO
krůpěj; tritici Cu hrstka; exiguum campi
L malý kousek;e. continyčs amunti O
ehvilečky dopřáváš.
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exilis, E, Ady, exiliter [srov. POU
guus| a) hubený, slaboučký,suchý:
tecuv hovredum et cacileCj und solum
tam. exile et macrum est, yuvd avarvo
praestringi non possu? Č; boviscorČ; emle
femur H; exilis cruribus V; membra,
digiti O; L) přen.chudičký, nuzný:
domus Plutonia H;exigue et exilter dis
putare (— leviler, ietune) Č suše; am
nales sane emililer scriphi Ú; genus ser
moms.. exile, acilum, concisum ac minu
tumČ suchopárný.

exilitás, atis, f. [exils] hubenost, chu
dost, slabost, chatrnost, opak uberias:
ubertatem in dicendo et copiam ab exil
tate discernere Č od suchopárnosti; inde
erat illa e., guam úlle de industria conse
guebutur C.

exilium vizrz 3ilium,
ex im iz eg-trile. ©
exImi©, adv. [eximaus] výborně, ob

zvláště, nadmíru: diligere C; ornatum
templum L.

eximius, a, um [od eximere) 1) vy
braný, vyňatý: negue essel veri smile te
dl unum eximium, cut consuleret,futsse
C; tu unus eximius es, in guo hoc prae
cipuum el singulare valeatL; 2) výborný,
výtečný, znamenitý, neobyčejný: mulier
facie exima C, pulchritudo exima C,
belhh, virtutis gloria C, laus C, Pompei
stngularis eximiague vírtus C) eximi
praestanti corpore tauri V

ex-imo, ere, emi, emplum [od emere,
srv.demo,adimo| a) pryč bráti, vy
brati, v y ní m ati něco odněkud,z ně
čeho, i jakožto výjimku: dtem ex mense C;

ouid te exempla levat spims de pluribus
una? HHvyňatý, vytržený; rem acervo O;
eT anno mensem; ne lu ex reis eximerere C
z počtu obžalovaných; nomen Roscii de
tahulis C vyškrtnouti; eum memori
aevoex. V z paměti potomstva vymazati;
hominibus se eximt C4 odlučuje se,
straní; Phraaten numero beatorum eximil
virtus HHvynímá; Leucada Acarnanum
constho L; nulli eximentur C mkdo ne
bude vyňat; zvl.diem dicendo eximere C,
nes >xvml diem L zabírá, vyplňuje den;
b) nězoodstraniti, něčehozba
Vi t1, něco odníti: postguam erempla fa
mes epulit V když hlad utišen; hic dies

ol*



éxin

vere mihi festus atras eximet curas II
zbaví mne; alludď, guoď me amgjebat, nom
exims C; onus sollicitis animis II; ex ve
rum natura benevolentiae contunctionem
C; dubitationem Ču, religionem L; €)
vyprostiti vybaviti,vysvobo
d1it1 někoho z něčeho: servilio Ču, ser
vitute L, obstdione L, crtmine L, ex la

guels legis Čj ex servitute L, ex culpa
C, agrum de vectigalibus; morti T; guas
mors odio et gratiae exemt T; norae L;
supphcio magis guam erimiu Ču; poena
©; rem mirauculo e. L zbaviti nadpři
rozenosti.

exin viz ex-inde.
ex-ináni0,?re, vvt,tum zcela vyprázd

niti: navem Ú; přen. vydrancovati, ze
všeho obrati: Verres domos eximamsse..
dicitur C; civilaiBs Čs, agros C; regibus
atgue ommbus gentibus eximamtis C.

ex-inde (ot. synkop.exin)a (bez cnk
-de) ex-im (srov.zuter=tní) |-či ace. k ds]
a) místně:odtud: exim Cappadociam
peůvil (tot. z IKommageny) T; b) ča
sov: Na to, potom (= Ueinde):exin
laeti Capitolium scamlumt L; praetores
exinde facto L; eximjiltum evus esse mor
tuum. Č; eximndeper amplum mittimur
Elystum V; ad Ilundam exinde castra
Pumca mota L; ©) při výčtu jako pokra
čováni:dále, dále pak: exin bella viro
memorat V; Suillo corrupiionem míli
tum, exin adultertum Poppaeae, ac po
stremum mollitiam corporis obiectante T.

existimátio, onis 7. [existimo] a)
akt.míněni,usudek, víra. nec tllum
ante tibi satis facere, guam tu omni
um existimatiomi satis fecisses Ú vše
obecnému minění zadost učiniti; 2%hoc
genere facihor est e. guam reprehensio C
snáze jest utvořiti si úsudek než výtku
činiti; tacila ex. Č úsudek mlčky proná
šený; re et existimatione tam.. condem
nato Č jenž vskutku a na základě mí
nění (obecného) již byl odsouzen; ex
stimatio commums ommbus est L jest
všeobecné mínění; non mililis de impe
ratore ex. esse L nepřísluší posuzovati;
hominum n. ommium e. veřejné mínění;
b)pas.vážnost, dobrá pověst:tudicia© summaeexistimationms(Čnej
větší vážnosti poživající; Aomo síme ko
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more, stme existimatione, sine censu Ú;
oludere viri oplimi existinalton C; nul
lum detromentum existimationis fect N
neutrpěl úhony svého dobrého jména.

CXistimáLor, Oris, m. [existřmare] po
suzovatel: mustus e. rerumC;stul
tus alieni artijiců Ú; e. metuendus Č; te
habeo aegutssunum existimalorem et vu
dicemČ za nejnestrannějšíhokritika
a soudce.

eXistimo (extstumo), are, av?, datum [od
«cslimo| a) pův. O udávání ceny mincí:
ceniti, oceňovati, pakpřen.ob.:
minas tuas, guanti volet, existtmabit C;
evus vila tanti existimala est C; utcunuue
haec existimaltaerun, 2; bb)pokládati,
míti někoho za něco, pass. býti po
kládán, jmín něčím, nějakým; «) vazba
dvou ace.: úllum hominem eruditum et perfectumexistimabantC;eunt„ cetera
vana exisumaturi L jsouce odhodláni
ostatní věci pokládati za .; cum, gui
hoc fact, avarum possumus e. Ú; me
tua stmilem existimasů N; B) vazba dvou

gut amcisstmus nostrorum homa
num existimalus est Čj gui et domusuae
cum prims honestus. existimalus est C
byl v obzvláštní vážnosti; %) s gen.gualit.:
eae leges debent populi Romani existi
mari Č za vyšlé od nár. ř.; uťopttmarum
partvum existimaretur N že byl poklá
dán za stoupence šlechty; 8) s abl. aualit.:

eum summa pudioihů existimari S začlověka nejvýš počestného; =) s
předm. mMaTiMUumMext Slimans guaestum »mne
morem cogm sc N; ©) in s abl: soci in
hostvumnumeroexisimati C; c)ůsudek
81 utvořiti, rozhodnoutio něčem,
posuzovati něco: exmstimarefaci
Ius possunt, gui ajfuerunt Ú; exstant
orationes, ex gubus eristimari de im
geniis eorum potest Č; ex eventu de evus
constilhoC; bene (male) de algo existimare
C souditi o někomdobře(špatně);
nunc vosexistumate, facta an dicta plurts
sit S; bono te animo tum, ©. Hortenst,
populus Romanus et ceteros dicere existi
mavt ČCuznal, že; d) souditi,
mysliti, míniti domnívati
se, býti mínění nějakého: «) s adverb.:
ego sic existimo Ú; am vos aliter existi
mabitist C; B) s ace. zájm.: td guoď omnes

nomin.:



semper exislimaverunt C; y) sace. sinL:
guemaguamRulli similemFuturum Č; plus
guemguam a se Vpsoguam me ate amart
C; 0) nom. s inf. disetplina in Britannia
reperta esseexistimatur Čs jest všeobecné
miněni, domněnka, že. .; do češtiny lze
leckdy přeložili slůvkem aAsl: guo tandem
igitur animo esse existimalis cos? Č ja
kého asi (dle vašeho mínění) jsou..;
tum facilus statuetis, gutd fieri existi
tmetis C co se asl děje;

pry: us vivere existimantur Čs. kteři
prý jsou na Živu.

existumo, existumáti0 viz eTistimo,
existimatio.

exitiabilis, e, adj. [eaxi/tum]neštěstí,
záhubu přinášející, záhubný, zhoubný:
telum, morbus, fyrannus: e. andmus 1
suos T' eventus I, nešťastný; proelium
tis e. T nešťaslná pro ně bilva.

exitiális, c, adj. [exittum] zhoubný,
v záhubu vedoucí: donum exitiale Ali
nervae V; scelus V; nešťastný: perdilae
civitates hos solent exitus exitiales ha
bere Č.

exitiOsus, a, um. [exitium] v záhubu
vedoucí, zhoubu přinášející, zhoubný,
neblahý: prodigia C zlověstný; comiu
ratio C; caedem fieri senalus res publicae
erittosum fuisset T velikým neštěstím;
komp. Otho rez publicae exitiostor T.

exitinni, 17, %. [od eX?re] jen metat. Za
jití, zánik, zkáza, zničení, zahvnutí, euí.
smrt: de hutus urbis atgue adeo orbis
terrarum exitio cogitant C; ego omnibus
meis exitniofuero FH; Tugurihae exitium
adesse S konec; exilio est aviďdum mare
nautis H; Scipio natus ad exittum Čar
thagimis C; básn. exitium Trotiae Achil
les — zhoubce; nunc mih: exitium in
fehx (est) V nyní mi neštěstí (pravým)
neštěstím (opak salus); extvemi exi
horum solení esse exitus Ú poslední udá
losti zániku; aď guerebatur capuť esse ex1
ttorum omnium Č; haec res suprema ma
nebat exiis positura modum V

exitus, Us,m. [odexire]1) východ,
vyjití, vycházka (po přip.mož
nost vyjití): omm exitu et pabulatione
mterclusi Cs; per horum corpora salutem
sobiatgue exitum pariebant Cs; singulorum
homimnum occultos eritus asservent Cs;

někdy i slůvkem

plur.

ne imelusis exitus ab urbe esset L; 2) vý
chod (jakožto místo, kudy se vychází): Cum
angusto portarum exilu se vpsi premerent
Cs; seplem exitus e domo fecerat L; 3)
konec, zakončeníněčeho;výsledek,
cíl: a magnarum tvmlia rerum celerem
etfacilem exitum habuerunt Cs; nunguam
aď exitum perveniri potest Č; disceptatio
sine exitu fuit L bezvýsledný; ex. con
silu C výsledek; o konci slova: verba, gune
casus habent im. exitu stmiles C; o řeči:
e.fuit oratioms stbi nullam cum his ami
citiam esseposseCs; hutus orationis dt
oohusestexitum guamprncíptum invenire
C; adducta ad exitum guaestio est Č skon
Čena; o čase: eXilum. die1 exspectare C; su
perioris anm L; in exilu iam annus erat
L (blížil se ke konci); absol. hrnec omne
principium, huc refer cxitum H; vl.
však4) konecživota, smrt, zánik:
exilus C. Caesaris C; Romulum natura
ad humanum exitun abripuut C;
bon, fatales exilus Ú; o věcech neživých:
ciriřatum egitus exitiales C posledni
události záhubu působící.

ex-1ex, czlégis, acj. [lex] mimozákonný,
mimo zákon stojicí: an populum lege
tenert, te unum exlejem esse? C; nom gucd
ili exlegem esse Sullam putarent C že
stoji mimo zákon; spectator potus cí
exlex H.

exodium, 22, n. [EŠÚOtOovV,demin. od
Ě30006] v klass. lat. jen ve.význ. dohra,
z4věrečný kus připojovaný k atellanám:
tuventus .. inter se more antiguo ridicuia
mmtextaversibus taclitare coepit, guae ex
odia postea appellata consertague fabellis
Atellanis (abi.) sunt L.

ex-olesco, ere, olevi, olétum [inchoat.od
erolere)1. vyrůsti, dospěti, v tomto

význ. jen v part. per.. (az elus jinoch do
spělý spce.nemravný; 2) přen. „odrůstit,
sestarnouli, zajíli, zaniknout, vymi
zeti, zužívánívyjili,zastarali: pa
vis favor L; rumor T; exoleta vetustate
annaltunm exempla I, exotetum velustute
odtum L; anliymtus instituta caoles
cunt T; eocolescunt.. amictus T vycházejí
z mody; desciylina, dolor T, memeriu Cu.

ex-0nero, are, aii, atun [onus] a)
břemene zbaviti, nákladsložiti:ple
nas exonerare colos O vypřísti; multitu

i plur.



ex-0pto

dinem in poTimas terras exoneratam T
(obtížný) ud.. vyklizený; pars laborum
exoneratur T jest sňata; b) přenes.bře
mene zbaviti, poleviti, ulehčiti:
conscienttam suam Ču; exonera cívitatem
vano forsitan metu L; parte curae ero
nerarunt senatum consulis litterae; ami
mum sollicitudine Cu; civitatem metu L.

ex-0p10, are, avi. alum vyžado
vali si, dožadovali se, Loužebně Si
přáti, Loužili poněčem,snažně si
žádati něčeho: guae tis pulcherrima
videnlur, ca maxime exoplant ČC:ve
tera odisse, nova egxnptare 8; exop
tantes Sumnittum adventum L+5te ode
vunt, tibi pestem raoptant Č (posílají
tě ke všem čertům“) s in“.přdm, le cx
opto průmum videre Č. nart. perf. EXOD
Vatus, a, um vytoužený,
vítaný, příjemný, milý: ut exopfa
tum tntmico nunttum primus affevret Č.

jako sul.

exorábilis, e, adj. [exorare| uprositel
ný, obměkčitelný: Orcus non exorabilis
auro IŤ; kompar.missus igitur Petromus
Turpilanus tamguam exorabilor T pro
sbám přístupnější.

OX-Ordior, 282, Orsus sum
techn.v tkalcovství „nasnovati, tkaní za
čÍtl; pakvůbc něco začíti, počitl:
pertexe, guod exorsus es! C; bellum L; de
guo scribere exorst sumus N; ab aďver
saru dicto C, a veritate C; dicere e. C;
absol.; dubení enim exordiri ita C; con
tra M; Lepidus in hunc modum exor
sus est T jal se takto mluvati. Part. pert.
OCOTSUS,vevýzn.pass. počatý, zača
tý: ante exorsa et pottus detexta prope
vetexzantur C; CXOrsa, Orum, M.
úvody, začátky: non hic le per
ambages et longa exorsa tenebo V; pass.
sua cuigue exorsa laborem fortunanujue
terent V počínání.

exordium, 0, M. (pův.
osnova), přenpočátek, začáteka)
ob.: hutus mali C, institutae ret publicae
C, seribendi C; průmnae revocabo exordia
pugnae V; tottus vitae C; b) zvl. po čá

tek řeči, “ vod: e. est primciptum
oratiomis, C a ta nascetur e. C; guae
přinldMošé natlyaš bytělzaI vypoteE je VAŘ20

pův. term.

subst.

v tkalcovství:
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ex-0rior, %7%,ortus sum. (básn. €T
oritur, exoreretur)a) pův.Vyvstati
povstati, zdvíhnoutise: erorti re
pente insidiatores L vyřítili se; zvl.
o hvězdách VY jÍtI: post solstittum ca
nicula exoritur Č; sol exoriens V; Wpor
tis tubare (— sole) erorto tuventus V; b)
přen.G) povstati, vystoupiti,
objeviti se: repentinusSulla nobis
exoritur C; erortus est servus, gui eum
accuset Ú; Gyges rex Lydiae exortus est C
vystoupil jako.. objevil se; erortare
aliguis nostris ex ossibus ultor V; o věcech:
repente amicilias exorta alhigua ojřenstone
dirunpimus Ú; trepidos tmter discordia
cives V; de Praenestinorum defechone
fama L; maledictum, edictum, crimen C;
B) počůlek vzíti, počinati se,
vznikati, povstávati amnis exzoriens
V; honestum, guoď ex výrtutibus exoritur
C; horum ex tm'ustihta exorta est. „maxima
perturbatto C; tot bella repente L: dis
cordia inter cives V;flamma C, clamor SV,
jletus V, muhebris hbido C.

exornátio, oms, f. [exorno] výzdo
ba: verborum et sententiarum C, stne ulla
exornahone C —=beze vší řečnické figurv.

eX-0rno, dre, dvi, afum 1) vystro
jiti, vyzbrojili: dum. vicinifutem
arms cxornat 9; aciem exornat S absol.

consul satis providenter exornat Šučiní
svá opatření; convivum ec.Ču; 2) vy
zdobiti, vvkrášliti domumeius ex
ornatam atgue imstructam tste redďiderat
nudam C; carmimbus aditus templorum
C; Attalim veste regia Cu; orattonem C;
mors honesta saepe vam guogue turpem
exornat Ú jest k ozdobě; Clodium ita ex
ornatum C vyšnořeného, vyfintěného.

CX-0r0, are. dv?,dlum A)vyprositi
něco, prosbami dosíci něčeho,
doprositi se něčeho: caesis tuvencis eX
orat pacem deum V; facies exorat amo
rem O; b) uprosit1 někoho, pros
bami pohnouti někoho k něčemu, pass.
dáti se uprosit:, pohnouti,ob
měkčitu ne populum exlrema totiens evo
ret arena I; exorant magnos carmina
saepe deos O; opemeroratu fero O; viri
nom est exorari Ú; guotien: pecuniee mu
term deessek,stupris el wlultertis exorabu
ae) PAKA AbeZdFKO PANÍOORonětotez



ex0rsa

anímam finiwt tm aris O při oltáři ne
uprošeném.

eX0TSA viz exordi0r.

CXODSUS,Ús, m. (= exordium) začátek:
e. oratioms meae Č.

exorftus, s, m. [exortri) východ: sohs
L, lucis Cu.

ex-0sculor, čri, alus sum vroucně
líbati: vulnus manusgue Othonis exoscw
lantes T.

exostra, ae, f. [éSodaoT0a od £S<WVWelv
vystrkovati] stroj divadelní, jímž se po
zadi jeviště otvíralo, odt. obr. n exostra
helluantur Č již na otevřeném jevišti t. j.
veřejně.

eX -0SUS, partic. [od od1) ve význ. akt.
naprosto, „na smrt“ nenávidící: erosus
ad unum Troianos V; palrios mores Ču
zcela opovrhující; bás.: templa oculos ex
osa viriles O štítící se očí mužů.

ex-pallěsco, ere, pallui, — inchoat. a)
zcela zblednouti: totogue expalluit ore O;
b) před něčím se zaleknouti: Pindarici
fontis gut non expalluit haustus H.

ex-pando, ere, panďdi, passum rozta
hovati, rozestříti, rozvinouti: erpassae
fores T dokořán otevřené.

ex-pavěsco,ere, pati, — inchoat.hrozit
se něčeho, míti strach před něčím: nec
muhebriler expavit ensem BHnelekla se;
nec speciem adulantis erpaveris T; cum
ad il. erpavisset Fabia, risut sorori
fuw L, když se toho ulekla.

exnecto viz exspectů.
expectoro, are [pectus] (z prsou) vy

puditi pavor sapienttam omnem mihi
expectorat ex anímo, Bnntus u Ú.

expedio, žre, %v7,tum [opak tm-pedno,
srv. pedica, compedes, tec. mÉdn pouta]
I 1) „pout zbaviti a) pův. z něčeho v y
plésti, vybaviti, vymotati:ex
lagueosee. ČCvyprostiti viz dh
gatum te triform Pegasus expediet Cla
maera RH; mon mortis lagueis expedies
caput IT; b) odt. vůbec přen. Z něčeho ne
příjemnéhovybaviti, vyprostiti,
osvoboditi; pass.erpediriza chrá
niti se: Aaererem, misi lu me expe
disses C; saptentis est, guoguo modo pos
sit, se expedire C; ducente deo flammam
inter et hostes expedior V unikám; amor
me lenet, unde exrpedire non amicorum
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gueant libera constha H nemohou vy
prostiti; s předm.věcným: tler fugae per
invias rupes non erpediebant L nemohli
si raziti; (Claudius manus).. erpediunt
curae sagaces per acuta belh F jež péče
vedou (bez úrazu) ostrými úskalími
války; sibi locum ee.Cs; se rem expedi
turum N Že z nesnáze pomůže; curas ez
pedire H zaplašiti, vyhostiti; 2) (z ruky)
vybaviti,v pohyb uvésti, vymrštiti:
disco ... trans finem rapedito H; 3) něco
(obtížného,nesnadného)konati, pro
váděti, vyřizovati, v pořádek
uváděti: res expedire et conficereC;
consiia sua T; rem frumentariam exp.
Cs zásobování obilím, dododáváníobilí
v pořádek uvésti; negotia e. C; non lan
tum praevisa, sed subita e. T; cetera
res erpediet S v pořádek uvede, ostatní
se poddá;4) řečí vybavovat,
vyvíjeti,vy pravovati, dovozovati,ukazovati:sed© priusguam..imltum
erpedo S vyložím; morbi causam
V; pauca e mulis.. V; imlia motusVůelnan| T;guimaneantnepotes..
erpedam dictis V; ea de caede guam
verissvmeexpedam T; II vyndava
ti, vytahovati, připraviti, chy
stati A) ob.: Čereremgue canistris expe
diunt V chléb z košíků; consules virgas
expediri tubent L (v. pruty ze svazků
vytáhnouti, připraviti k mrskání); nau
tae contos expediunt V; pars latices et
aěna expediunt V; b) zvl. term. techn. ve
voj. do boje uvolniti (odložením zavazadel,
vytasenimzbraníatp.) do boje vyprd
viti, připraviti arma expedire,
vineas, manus, tela eguosgue, copwas, le
gione8,exercitum, naves; Rutuli expediunt
manus V (sc. ad arma capienda) zbraně
se chápou; se ad bellum erpedire T; ad
proelum se e. L; 4absol.guotiens erpede
rat T výpravu válečnou podniknouti;
akt.multos consularium Oho expedire vubet
T zbrojiti; igitur se gutsgue erpedire S
chystal se k boji; odtud miles erpeditus
k boji paholový; III prospívati
býti nada prospěch: jen verčenl prej
erpedit neb neosob. eXpedit: mihal guod
su intustum C; alůs alvud e. ČC; ut non
expediret Wmcidere saepe Ú; s podm. int.s
gua lege Stculis arare expediret C; cut



expeditě

damnari expcdiret C; s podm. acc. c. inl.:
pecumam in praediis collocartČ; omnibus
boms e. salvam esse rem publicam C:
matris cimeres opertos fallere HM;podm.
věta st: negue expedire, ut ambiltone
ahena trahatur T; absol. guotiens patribus
erpediat L; si ita expedit C.

expedile, adv. [od ezpeditus] pohotově
hbitě; ochotně, obratně: celerier expedi
tegue percipere C; e. explicare C; se expe
ditisstme conferre Č.

expediti0,onis,f.1)ve voj.výprava
vojenská: tripertito milites in expeditio
nem mísit Čs; wme. exeratum educere C;
2) v řečn.vylíčení, pojednání:
habet paucis comprehensa brevitas mul
larum rerum. expeditionem Ú; zvl. figura
řečn.výluka, eliminace, vyvrácení po
moci soudu disjunktivního Č.

expeditus, a, úm [vl. part. perf. od ex
pedire] v1. „vybavený“, oa. 1) volný:
omnibus membris expedilis Čs všecky
údy maje (-ice) volné; ser patet exe
dito Cs pro volného chodce (t. j. jenž nic
nenese a rychlejde); uč expeditus tn Galliam
profiziscípossetČ jsa voný = ničímne
zaměstnán; zvl.o vojácích:k boji po
hotový, popřipbez zavazadel
lehký: comae e., cohortes,navis clas
sis; expeditiores milites N; expediti levis
armaturaeČs; 2) volný, svobod
ný, pohodlný: receplus,via, iter,
res frumentaria, causa, victoria, oratio
(== široce proudíci); expeditius fui T
snáze bylo; oat. in erpedito esse, habere
pohotově býti mitu: in e. ha
bere integras copias L; metat. verbis ez
peditis C slovy ráznými.

ex-pel0, ere, puli, pulsum 1) puv. 4)
vvstrčiti,odstrčiti, odraziti:ratem
exp. Cu od břehu odsunouti; naves ab
hitore iu altum e. L; b) zví. dobytek vy
háněti: postero die porta Esouilina
expellerent pecus L; memte tuvencos O;
€) vyraziti vyhoditi vy
mršťiti vytrhnouti něco:na
rilergue ammague rotisgue expult O =
jednou ranou s vozu jej smetl 1duši vy
razil; digitos in lumina condi expellitgue
genis oculos O vvtihne; segelem ex
radicibus expellmu ventě V; sagiltame.
arcu O vypustil; segue tpsum pondus i
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auras expulit O na světlo se protlačilo;
obr. naturam erpellas furca F vidlemi
vyhazovati; margarila, prout erpulsa
sunt, colihguntur T jak jsou (mořem) vy
vrženy; navis (classis) expulsa jtuctu C
na břeh vržená, obr. socerum. fEuctibus
rei publicae expulsum C jenž ztrosko
al; 2) přen.a) vyháněti, zahnati,

zapuditi; vyhostiti, vyobcovati:
hostes finibus Cs; domo C; e praedio C,
plebem ex agris, algm ex re publica, civi
tate C; de praedio, de fundďo C; cives u
patria C. Kam? im provinciam, 1m. ex8i
lůon ČC; abso. Targutnio expulso Č; ex
pulsa atgue exturbata.jia C; Čollatinum
expulerunt C; b) zahnati, zapuditi něco
— odstraniti, vzíti, zbaviti
něčeho: Aelleboro morbum AH; somnum
OV; spem metus O, famem T, memo
ram Čs, omnem dubitationem adventůs
legionum Čs; animam, guieltem O, vitam
T (život si vzíti).

ex-pendo, ere; pendi, pěnsum „vy
vážiti', pečlivě odvažovati a)
pův. o zboži, pak o penězích Vypláceli:
ante pedes praelovis wi.foro expensum
esse auri pondo centum C; expensa Chry
sogono servo HS sexcenta milia C; cau
tos nominmbus rectis munmos expendere
H dlužníkům vyplatiti = půjčiti; odt.
expensa pecunia Č půjčené peníze: haec
pecuma necesse est aut data aut ex
pensa sit C; sine fenore pecumiuas ex
pensas ferre L bez úroku půjčiti; expen
sum ferre algid alci zaznamenati jako
vyplaceno někomu: guoď minus Dola
bella Verri acceptum reltult guam Verres
all: expensum tulerit Č (D. měl zazn., že
přijal od V. méně, než kolik měl zapsáno V.,

že D-ovi vyplatit; guw L. Antonio widle
moonum ferret expensum C připsal na
jeho účet; le expensum s non tulisse
C nepřipsal jsi to na jejich účet; accep
tum el expensum ČCpříjem a vy
dání; b) přen.z) v duchu uvažo
vati, posuzovati,zkou m atu: testem
ditigenter expenditis Č (jeho hodnovět
nosl): onines casus rep. V; dicta animo
een. O: constlia belli exp. T; argumenta C
odvažovali; cerbu arte exp. T 3) (— dluh)
vinu splatiti, odpykati (tro
stem). trest vytrpěti za něco: poenas



expergefacio

Iovi falo exrpendisse supremo Áccius u C,
supphcia et scelerum poenas expendunt V
zakoušejí; scelus e. V za zločin pykati;
poenas capile e. T hlavou za něco pykati,
na hrdle trestán býti.

expergefacio, eve, feci, faetum [srov.
exp vgiscar| budili, vzbudili, probudili:
st forte e. te possis C; hic Italium tu
multus erpergefecit C.

expergiscor, sci, experrěctus
[z *eo-pev-griscor, sro“ éyetow;
sami spo.o.a'i s DPTOOA porrigo s význ. Na
tahuji (se),odt.part.pert.)probudili se:
si dovmis, čapergiscere Č; ilague simul
ut egperrecli sumus, visa tllu contem
namus C; ut te ipsum serves, non ex
pergisceris?F; — meta.vzchopilti se
(k činu), povstati: gudn igitur (xpev
giscimini? S proč se nevzchopile?
experrecta mnbilitas armis atgue fervo
rem publicam veeuperavit C.

SUN
Říman:

experičis, enliS adj. [vl part. praes. od

expertor] „mnohozkoušející“a) podn
kavý, činn ý: homo gnavus et in
dustrius, erperientisstmus ac dilhgents
stmus arator C; prompti homims et ex
perennisC; b) vytrvalý: erperiens
(laborum) Ulizes O.

experientia, ae, f. [experiens]zkouška,

pokus: e. papimono amplificandi C; e.veri O, fide: O; přen. zkušenost, znalost:
apibus guanla e. parcis V; Agrippa non
aelale megue rerum erperienlia tantae
moli par T; multarum rerum T.

experimentum, 2%,». [experior] po
kus, zkouška; předmět pokusu, pří
ležitost k pokusu;plu. zkušenost
(nabytá jednotlivými pokusy): Metello eTDpe
rumentis cogmlum erat (věděl z různých
případů) genus Numidarum infidum esse
S; ne vpse e. veneni esset L (pokusný před
mět); ut plebes ex. duret T příležitost
k pokusu.

ex-perior, čri pertus sum [srov.Des
ritus) zkoušeli a) sbsol.experiendum
est in ipsa amicitia C; cxperténdo mugis
guam discendo cognovi C; cum experiendi
potestas non est C; b) přech.zkoušet,
zkoumati něco,zkoušce podrobiti, zkou
šku s něčímučiniti: experiamuraves!
O; belli fortunam Cs; ille augurio rem ex
pertus L vyzkoumav; taciturnitatem no
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stram ČC, vim venemi in servo guodam Ú;
amorem tuum C; fidem C; amicos C; ne im

pertum pzperin vellet L aby nečinil pokusy s.. = nevydával v nebezpečí;
s nepř. ot.: 10 hoc est natura experta, guid
efficere posset N; experiamur, guid pos
sit utergue V; zví. ©) zkusiti sebe, svou
slu: měřiti se s někým: absol.s?
tterum experiri velint, sese paratum esse
decertare C; předm. Turnum exrperiatur
in armis V; B) o dosažení práva se po
koušeti,soud ití se, příti se: st
guid ún controverstam venirel, aut intra
parieles aut summo iure experiri ČCtu
dicio gravi experiri nolebat C; expertundi
turis graha vencrvní (; a me diem pe
tivit, ego experiri non potut Č; ©) přen.
pokoušceti sc o něco,podn
kat1 něco,odva žovat1 se něčeho:
experiri id noluní, guoď se assegut posse
dfidunt C; omnia de pace experii C
všecky prostředky zkusiti; constituit ex
trema omnia experiri S; exďpertus va
cuum Daedalus ačra JH pustil se do
prázdného vzduchu; certe ego liberta
tem. experiar S; spem e. L naději se od
dávati; par est omnes omma experiri
C; d) pokusyseznati, shledati
něco, zvěděti,zakusiti něco, zku
šenosti nabýti o něčem:«.)obr.
in me vpsoe., ut eralbescam in principis
dicendi C; id experti scíre debemus C ze
zkušenosti; experio credite VOzkušenému,
jenž o tom má zkušenost; sin algam
expertus spem ponis in arms V maje
toho zkušenost; non lam doctus, guam,
id guod est matus, expertus Č, věda to
nikoli z učení, nýbrž ze zkušenosti; uť
ea, guae ex me audistis, re experti probare
possiis Č z vlastní zkušenosti; bližšíurčení:
omma dico expertus in nobis C; puellae
tam vírum expertae If; experltus es istvus
perfi:lam Č; mefortem imnumcumexpertus
est N seznal ve mně..; experti sumus
Sicihham nobis pro aerario fuisse C; guwt
sentiant, experti sumus C; per omma exper
tus L ve všech poměrech se osvědčiv; 3)
zvl.něco nepřijemného zak usit1, zku
siti, vydržeti, zažíti, dožíti se ně
čeho: accusandi molestiam Ú; magnos
esse erperiundos labores C; wctores guales
futuri sů, vos. experieminiČ.



oXxpers

exXpers, č25, adj. [ex a pars| ne
účaslen něčeho,nemající podilu,
účasli na něčemA) pův.: communis čuris
et constlii C fama aleue fortunis 9; ne
gotů pubhci C; summae turpitudinis Č;
consitw NC, laboris C; imperů L vlády
neťČosten;b)něčehoprost, prázden:
e. ingenii C nenadaný; humamtatis Č
nevzdělaný, bez vzdělání; Chtum maris
ezpers H víno chijské, do něhož nepři
mícháno vody mořské; rationis ex. C
nerozumný, bez rozumu; €e.litterarum
N nesčellý; Graeci sermoms e. Ču ne
znalý řečtiny; e. virt (fermna) O svo
bodná; vita thalami e. V stav svobodný;
omms erudilionis e. C všeho vzdělání
prostý, naprosto nevzdělaný.

expertus, a, Um (vl. part. perf. od T
perior a) akt. jenž něco zkusil, zku
silý, zkušený: milesvetuset expertus
belli:eanerlis credile O; experti belli 1uve
nes V; b) pass.vyzkoušený, osvěd
čený: virtus ceperta algue peřspectaC
artes tam feliciter eapertas T; libertatis
dulcedine nondum experta [, neokusivše
dosud sladkosti svobody; o nepřícmnmzakušený:exvertuesaevitiae© Prop.

ex-pefo, ere, pelivt (17),tum a) přech.za
něčím jíti, po něčem se hnáti, něco sle
dovati, něčeho hleděti dosíci, o něco se
snažiti, usilovati, něčeho se domáhati,
něčeho vyhlelávati, žádati si, přáti si:
castores expetuntur (a venatoribus) C. mare
medium terrae locum expetcns Č; %ecunia
tantopere expetitur C; unum ab omnibus
ad id bellum vmperatorem deposci atgue
erpeti C; laudem atgue honestatem C;
diviliae expetuntur C; libertas eham a
bestiis expetitur C; principatum, gloriam,
mortem alcis, vitam, sangutnem. Od koho?
a me poenas exrpetistis Č; ab eo servi
poenas expetiverunt Č potrestali jej,
zadostučinění 81 zjednali; e. poenas in
algm L tresty stihati, trestati někoho;
clades exp. in algm L bědy uvahti, po
hromyseslati na někoho; principes ex
petuntur legationibus T jsou vyhledávání
od poselstev; a Flacco Lentuli poenae per
vos expetuntur C usiluje se vaším pro
střednictvím o potrestání Flakka; auxzi
hum e. C; opem C, 5 int.: amore, gui me
praeter omnisexpetit .. urere H; vincere
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dli expetunt C; turba expetit virum co
gnoscere Ů. S ace. c. int.: expelo nostram
oloriam tua virtute augeri Č. U T tez ut:fatebor| meexpelisse,utessem(amicus
Seiano); b) nepřech. na někoho pad
nouti, někohopotkati, posti
hnouti: ut in eum erpetant hutusce
clades belli L na jeho hlavu ať padnou.

expiátio, mis, f. [expio]) usmíření,
očištění od hříchu, odpuštění: sce
lerum in homines atgue impietatum nulla
e. est C; dis violatis expiaho debetur C;
portentorum expiationes Etruscorum disci
phna continentur C očistné obřady; foe
ders rupti L, fanorum L.

expiláti0, oms, f. [expilo] vyplenění,
vyloupení: Asiae C, fanorum L, socio
rum C

expilátor, óris, m. [expilo] lupič: do
mus hospilem, non expilatorem recepisse
videtur C.

ex-piló, are, avi, atum [srv. compilo]
vyloupiti vykrástu armarium
C; regem spoliatum expilatumgue dímstt
C; ad expilandos socios Č; thesauros L;
Jfanum Apollimis C, provinciam, ifiner
vam Ú; obr. o krádeží literární: a guibus ex
pilati sumus Č.

eX-ping0, ere, pínxi, pictum vyma
lovati, vyličiti: Ouae regio, guae ora,
gm locus Graeciae. nom ita expictus est,
ut.. C.

ex-pič, are, avi, atum 1) (posvátným
úkonem)očistiti, viny zbaviti,
sprostiti někoho, něco: expiandum forum
esse ab illis sceleris vestigi s C; nomen
populi Romani Č; filtum pecumá publica
L; omnia, guae violala sunt C; nondum
expiati cruoresH; oat. tez pomstiti
(t. j. jakožto trest za očištění někoho na ně
koho uložiti): tua scelera di tmmortales in
nostros mihles exrpiaverunt Č; scelus exp.
H; napraviti, odčinitu: errata
C, incommodum, virtute Čs, legatorum in
turias L, superioris aetatis exempla
Gracchorum casibus Cs; malam potentiam
serv supphcioT, 2) zažehnat,
neškodným učiniti: proďigia,
vocemnocturnam L; 3) obětmi smírnými
uklidniti,usmířiti, uspokojiti:
comuratorum ilanes mortuorum C; Ce
reris numen supphewo e. C; iram caele
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sttum L: famem e. upokojiti C, cupřditates
e. C uklidniti, utišiti.

ex-pisecor, avi, č/us sum vylovili,
ulovili: obr: uhel episeatus est C nic
nevypálral; me«d zlu omnia (episcatum
C vše jsem z něho vyláhl.

explánátě, adv. [explanatus] zřetelně:
definire rem cum explinalius, tum elitum
ubertus C.

explánátio, ons, f. [explano) vysvě
tlení, výklad, objasnění: miuseutusgue
propostionis C; in somnis, valicinatiombus,oraclis,explanationes| adlubitae
sunt interprelum (.

explánátor, ores, m. [explano] vykla
dač: oraeculorum Č.

expláno, are, art, atum [planus) obyč.
jen přen. vyložiti, vysvětliti, objasniti:
de cuius homimis moribus pauca priusexplananda| suntS;guaecomectura
explanantur Č; verbum e. C, rem obscu
ram C; carmen L; facilvus imtellegiguam
explanari polest; explannta vocum tm
presso C schopnost zřetelně hlásky
tvořiti.

ex-pleo, ere, pléva, plétum [srv. com
přeo,úm-pleo,plenus] a) vyplniti,
naplniti. paludem crahibus atoue
aggere Cs; rimas e. C; deum bonis onmibus
explere mimdum C; bovem strictis from
dibus RHnasytiti; locum militibus ex. Čs
obsaditi; ornnemmunilionem expleant Čs;
b) doplniti, nedostatek,ztrátu ně
čeho nahraditi, dosaditi, něco úplným
učiniti: ustam muri altitudinem Čs; fos
sam aggereC's; id, guodďAvarici deperierat,
expletur Cs; numerum Čs; guod utrigue
defuit C; tribus L na plný počet uvésti;
cetera, guae fortuna minuerat L; centu
mas L; nautarum numerum C: legiones
S; deminutum patrum numerum L; damna
L; lacunam rei famiharis Č; ad explen
dam. damnattoucm U k doplnění počtu
jezdců polřebného k odsouzení; supple
mento e. L doplňkem na plný počet
uvésti, doplňovacím mužstvem sesiliti;
explebonumerum Vdoplním počet (stinů);
vitam e. život dovršiti, úplně prožiti;
pod. mortalitatem e. T; expletis.. men
stbus ČCkdyž se měsíce naplnily; triginta
septem annos vitae e. T dožíti se, dosíci
97:roku. věku.svého; unum et iricestmum
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annum T 31. rok dokončiti; supremum
diem e. T; gutnaue orbes cursu e. V plných
pě kruhů proběhnouti; copiae erplent
ducenta mlia Ču dosahují plného počtu
200.000; aurum summam talenti Altici
exrplet L váží plný talent, rovná se.
©) přen.něco vyplnit: (povinnost,
závazek,rozkazatp.), něčemu zadost
učiniti: susceptumrei publicaemunus
C; amcihae munus C; offictum scribendi
C; zvl. splniti, ukojiti (o hnutích mysli
a vášních): desulertum e. L; cupiďditates
e. C; lbidinem, avaritiam V; guasi diu
turnamsitim ex. C; famem C; mentem
V, odium factis diclisgue L; se e. caede
diu optata L; expletur lacrimus dolor O;
ammum explesse tuvabit ultricis flammae
V palčivou pomstychtivostí ducha na
sytiti.

explétio, onis, f. [expleo) jen přen.:do
plnění, zdokonalení: 2 eague expletlione
naturae sununi boni finem, consistere Č.

explětus, a, um úplný, dokonaný, do
konalý: guae matura desiderat expleta
cumulatague habere C: undigue e. et
perfecta forma honestatis Č; perfectum
expletumgue Ú.

explicátě, adv. [explico] jasně (a širo
ce): dicere de aligua re C.

explicátio, oms, f. [explico]roz vl
nutí Aa) pův.: seď est guasi rudentis
e. C; b) přen.rozvinutí, rozbor; vý
klad, vysvětlení: multun aď ea, guae
guaertmus, e. Lua ista profecert Čj e. fa
bularum C; earum rerum facilis e. Wi
detur C.

explicátor, orrs, m. [explico] vykladač
(vývoje): Thucydides rerum e. prudens
C (= pragmatický ); tem. explicátrix,
Zeis: oratoria vis dicendi exphcatriT ora
tions perpetuae U výmluvnosl řeč
nická, jež dovede rozvinouti souvislý
přednes.

1. explicátůs, jen v plur. 2. výklad, ře
šení: ut omtellegerelis, guam esset obscura
(sc. natura deorum) et guam difficihs ex
phcatus haberet C.

2. explicátus, a, UM (vl. part. perf. od
explico|ajrozkládající se, rozlo
žený: Capua plan sstmo in loco expli
cata C; b) jasný, zřejmý, průhledný:
recordatio nom satis ezphcata ( ne dost;



explicitus

jasná; tn causa facili atgue explicata C;
c) spořádaný: provinciaapla € ex
plicata C.

explicitus, a, um [vl. perf. od
erplico) spořádaný, jednoduchý, snad
ný: ex propositis consilůs duobus expli
cilius videbatur Ilerdam reveruůÚs.

ex-plico, are. cáv2, cátum u Č., básn.
ez erplicui, explictum z důvodů prosodi
ckých, u ČS tvary oboji L) pův. něco na
plocho rozvinouti, rozložiti,
rozestřiti: testemC. sam volumen
iluď C; pavo suas pennas O; villam
pictam C obraz rozbaliti; explicat orbes
O (o hadu) rozvíjí se; frontem. sollicitam.
H vrásky na čele vyhlacliti; pndoh. Sera
contractaefrontis IČ; vubecrozvinouti,
rozkládati: pampinusfrondesex
plicat omnes V; forum usgue ad atrium
Libertatis C; zvl. a) term. techn. voj. TO Z
vinouti, rozestaviti jednotl.od
dily: e. ordines rozvinouti oddily v čelní
nu; legio explicat cohortes V; víx expli
candi ordines spatum Etruscis fit L;
explicare agmen L; aciem L; eguiles se
turmatim e. coeperunt Cs; ut ordo natt
um ad lerram explicari posset L se roz
vinouti;b)vyplésti, vyprostiti

někohoz ná st ex his le lagueis»rplicaris C > 5) přen. a) něco zamota

ného rozmotati, rozplésti, v pořádek
uvésti spořádati, odt.pakněco
usnadniti: confusumagimene. Cs;
raliones meas C účty; etus negotta Č, rem
Frumentariom Čs; b) z překážek, nebez
pečenstvívyprostili,
catervas Cx,btcuit sua vietor
Sieiliam caplicarit C:
překážekněco plovésli,
uvésti vykonatu fugam e.L; nec
fuga explcarí potut L útěk nemohl
(bez překážek) býti proveden; religuum
consilium Cs; belli rationem prope tam
explicatam perturbare atgue impedire C;
negota e. C; haec si gus.. laboret red
dere certa sibi, mhilo plus erplicet ac si
insanire paret H nedokázal by; d) slo
vem nebo písmem něco zmateného roz
vinouti,vyložiti vysvétliti, ob
jasniti,popřiprozluštťtiti rozřešiti:
guo facihkus idexpl. posstm C; causam,
crimen C, guae res alio loco nobis plamius

II. part.
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zachraniti: per
arma I;

Č) odstraněním
v oskulek

ex-plóro

explicabitur C; explieatis consiliis [i e.
omma vitia atgue peccata jiit C) guo
rum vilas. multis. mlibus versuum ex
plicaverunt N; Graecas orattones Ú vv
kladali, volně překládali; verbum e. C,bonum,| definiiioneC,philosoplamC;

Jfunera fando V: s abl. de: de aegritudine,
de anim perturbalione C, de rerum na
tura Č vyložiti výklad poclati; nepř.
ot.: explicabo br, guaefuerint opinones
C; guale sit, explicabo C.

ex-plodo, ere, st, sum [ex aplauďo] v vtleskati(herce):Aesopum| exrplodi
video C; e seeena non modo sibilis, sed
eliam comwicio(* — zahnat s joviště: Ju
strio exsibilatur (vysyčeti) el explodilur
C; explosa Arbuscula I vxvpískaná he
rečkaA.;přen.neschvalovati za
vrhovati něco: hoc. genus. diťinu
ttomis. vila 1am. communis explosit C;
guoď tum explosum et etectum est Ú;
explosne eteclaegue sententine Č.

explorálč, adv.[exploratus] „Dodůklad
ném prozkoumání, určitě, jistě,
spolehlivě: non satis e. perceptum et co
gnihun (; haec ita sentio, tudico, ad tee.
seribo C: explorattus promiltere Č.

exploratió, ons, f. [exploro] vyzví
dání, výzvědy, špehování: erploratione
oceulta fallere Amlonum temptavt T

explorálor, orts, [exploro] vyzvě
dač, zvěd vojenský; v plur. jízdní čety
vojenské, mající za účel zkoumati kra

——=

jinu 1 podavali zpravy o nepřileli (roz
vědky).

explorátus, a, um [vl part. perf. od
exploro)„vyzkoumaný, jistý, určií
tý, spolehlivý: wietora Cs nepo
chybné; magna spe et prope exploraiů
C; cui sit exploratum se «dďvesperum esse
victurum ? C kdo jest si tím jist, že.
cus posset exploratum esse de sua sami
tale? C: erplorata pax Č zajištěný; zvl.
rčeníexploratum neboproezple
rato habere pokládati, míti něco
za jisté: pro e. habebat Ambiorigem non
esse certaturum Cs; habet exploratum fore
se semper in voluptatibus C) komp.faci
hor et explaratior devitatio legitonum C.

ex-ploro. are, au, alum 2) term.tech.
voj.výzvědy se dopátrati vy
zvěděti něco,vyvzkoumati: tt



explosió

nera hosttum Cs; locum N; hostium con
sihum BHirt.; itinera egressusgue ewus 9;
explorato LT obdržev (še) zprávu (vy
zvědačskou), po předchozím prozkou
mání; Africam exploravit Č dal prozkou
mat; s nepř.ot. guo commodissitme vallum
transire possit Čs; guiďd hostes agerent L;
b) ob-něco vyzkoumati vypá
trati: insidias ovilhiacircum V; motu
caecum iter O;fugam domrni Č vyčíhati
příležitost k útěku; regis animum L
smýšlení; de numero eorum omma se
habere explorata Čs přesně vypátráno;
res mon incerhs tactatae rumoribus, sed
comperlne et exploratae L; explorato iam
prafectos csse amicos T přesvědčiv se, že
přátelé již odešli: ©) synon. erperiri pro
hledávatizkoumati zkoušeti:
trepidi formidine portas explorant V;
suspensa focis explorat robora fumus
V; [Halotus . epulas explorare gustu
sohtus T t. j. ochutnáním dokazoval,
že nejsou otráveny; obr. secundae res
acrtovihus untuěs unimos explorunt T
zkoušejí.

explósi0, onis, f. [explodo])vytleskání
(vypiskání) Č.

ex - polio, ?re, 3v%,um vyhladiti, uhla
diti; ušlechtiti, vzdělati: algm alga re.

expolitio, onis, f. vyhlazení, uhlaze
nost: urbana Ú; o řeči:vyzdobení.

expolio viz exspoho.
CX-DPON0,ere, posu?, positum (expostus

u V) 1) pův. ven položiti, vy
ložiti, vystavlitl a) ob.:řalisex
positis stabat scahs V se schody z venčí
položenými; erposilae im litoribus urbes
L; expositum SunmionO (mimo ostatní
souš) venku ležící, volný; b) spec.«) na
odiv, na podívanouvystaviti:
vasa Samia erposut C; vasa omnia, ul
exposita fuerunt, abstult C; copias in
ommbuscolhbusČs; na prodej: rem
ven tittonie, T; advezi frumentum, ex
po Wi C; obr. exposuit mea me populo
fortuna videndum O; vitam altertus in
oculis conspectugue omnium erponere Ú;
vilam suam vuventuti ad imtandum C;

causa ante oculos exposita C před zraky
všechležící;3) děti odkládat, po
hazovati; guo exposii erant pueri L;

493 OX-posCcÓ

18igitur, ut nalus sit.. dicilur. exponi
tussus esse C; im prorima alluvie pueros
exponunt L; ) cestující neb náklad
z lodi vyložiti, složiti,na břeh
vysadit: Zphesum pervemitibigue Themi
stoclem expomt N; guarla exponimur
hora H přistaneme; exercitume.
Cs; ex navibus mulites Čs; socios de pum
pibus altis pontibus expomt V; exercitum
in terram e. Čs L, in litus L; im Africa L;
(cumba) vatemgue virumgue glauca exponil
in ulva V. gutbus regiombus erposuissel
Cs; 2) přen.a) někoho, něco vydali
napospas něčemi,vystavili něčemu:
termes provinrias Lubaris nationtbusJDexpositum| ZephyvisLilybaeonO;rupes— expostapontoVpříbojivystave
ná; mare ad pericula expositumL; expo
situs ad ictus L; Panphyha ad praedan
d::m Č; nomen ad invidiam expositum T
v šanc, na pospas vydané; h)odměnu vy
stavili, (veřejně) slíbili, nabízeli: yuusí
cxůmo praemo seelevis caposito C; prcu
ušum e. ulcť C určitou sumu peněžní ně
komu nabídnouti k volnému použití; ©)
řeči nebo písmem něco vykládati,
vysvětlovati, ukázati,vyličitu
mandata wisenatu Č; artesrhetoricas
C; illa crimina, causam Č; omnem anti
auitatem in uno volumine N. vypsati,
vyličiti; (er) vobis zam exponam breviler,
Ourites C; absol.sicut exposut C; de guo
modo exposuit Antontus C; expone igi
tur.. amimosremanere postmoriem
C; edant et erronant, gui dďin magi
stratu gesserint Č.

ex-porrig0, ere, rěxi, rěctum [odrego]
úplně roztáhnouti, natáhnouti: egu:les
im longitudinem, Auct. b. Afr.

exportálio, onis, f. [erporto)]vývoz:
rerum, owbus abundaremus C.

eX posco, ere, ponosei, — a) vyža
dovali, požadovati,žádali za vy
dání něčehon. někoho! Cum CTpo8crre
tur publive N když jménem obce bylo
žádáno za jeho vydání: ad exposcendos

eos legati missi sunt L aby za jejic vydání žádali; eum ad poenam e. T; b)
žádat1 za něco, vyžadovati něčeho,
dožadovati se. něčeho:signum
proelii Čs; misericordiam L; Ihacos
terum audire laberes V; e. plebem, sibi



exposilio

civem donarent L; erposcunt viro míti
V;C)prositi zaněco,vyprositi
s1 něco: exposcenthbus mhtibus Čs na
prosby vojínů; pacem precibus T; victo
ram a důs Cs; pacem Teucris V; guodď
deos immortales . erpoposci L což jsem
st vyprosil od bohů.

exposi(i0, ons, 7. [expono] term. techn.
řečn:výklad, rozbor. nerrahoest
rerum gestarum aut perinde uť gestarum
erposilio C; expostlio est, cum res, guibus
de rebus dicturi swonus, exponimus bre
viter et absoluteC = rozvrh a stručný
výklad thematu; erposiho sententiae C
stručné podání myšlenkv; e. semonaíbom
U výměr, definice.

expostulálič, onis,f. a) vyžadování=prosby:flagitabatur| expostulatione
bonorum C; fessus clamore omntum, ex
postulatione singulorum T; b) stíž
nost: suas gutsgue nunc guerelas, nunc
expostulationes insert L; expostulationem
facere Č stížnost podati.

cx-postulo, Gre,€v%,tum a) vyža
dovati, požadovati,žádati za
vydání někoho: Celsum ad suppů
ctum T; per idem t mpus expostulata ad
supplicium Čalvia Crispimlla T; b) něco
od někohopožadovati, něcovy
máhati, něčehose domáhat:
guae ne civilium guidem bellorum victores
expostulaverint T; primas partes T; Arme
mam praesidis vacuam fie Ť; ©) vy
světlení požadovati od něhoho = stě
Žovatli SI na něco, požadovati za
dostučinění za něco: algm neb cum algo,
de alga re; ne illum guidem Iuvenium
tecum expostulavi C nestěžoval jsem sl
u tebena .; de gua alienum tempus est
tecum expostulandi C s tebou se vaditi;
erpostulabaní, cur veterepossessione pelle
rentur T; expostulat se esse relictum C;
absol. iracundius aut vehementius erpostu
lasti C.

expotus viz Epótus.
eXpresse, adv. [expressus] obyč. přen

výrazně, zřetelně: in praeciptendo e. con
scripla ponere oportet exempla C.

expressus, a, um (vl. part. perf. od €%
primo] a) pův. vyražený, ostrý: sonus
erat dulcis, litterae negue expressae negue
oppressae Č ani vyrážené ani polykané;
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b) přen. výrazný, živý (plastický), ná
zorný, zřetelný, patrný, samozřejmý:
species d:orum, guae mhil concreti habeat,
mhnl soliui, nilnl expresst C nic výrazné
ho, význačného; erpressa sceleris vestigia
C, non erpressa signa, sed adumbrata
virtutum C; vustinae solida et expressa ef
Jejies Č, guam multas nobis únagines ad
omitandumfortisstmorum viroruin expres
sas scriptores et Graeci et Lalim religue
runt C jadrně, jasně vytčené; erpressam
iinaginem vitae videre Č ostrý, věrný
obraz; básn.corpiťraepresso spinne curva
vine fdecti O. vystouplým zakřivením.,

exX-prim0. ere, presst, pressum [ex a
premo)]vytlačiti, vymačkati, vy
lisovati a) pův. 0.) o věci, kteri se od
straňuje: Venus madidas exprůmit mbre
comas O vyždímati; hguorem per densa
foramina O; suciína solis radiis expressa
T; st nubium confiictu ardor expressus
se emiserit, id esse fulmen C vyvozený,
vzbuzený; spiritum erpresst Ť ducha
vytlačil = oběsil se; erpressae aguae O
vodotrysk; turres expresserat cotidianus
agger Č do výše zvedlo každodenní na
sypávání; o řeči: Vyrážetiu molo exprim
htteras putidius, nolo obscurari neglegen
tius C; 3) o věci, jež vyllačováním vzniká:
(plasticky)vytlačiti,vytvořiti vy
obraziti, vymodelovati: Jaber— etunguesexprůmetetmollesim
tabitur aere capillos H; veste singulos
artus exprůnente T šatem, jenž vyzna
čuje jednollivě údy, pod nímž vystu
pují. , exprimerelitteras Cu oliskovali

(do vosku); copresst vulfusperačnca stýva
IT. pictura figuras eoeprimens O (pla
slicky)výrazně představující; b) přen.©)
něconásilin vymačkávali,vynucova
Li:negue ullam omnino vocem(© win ere
posset Cs nemohl „z nich slova dostati“;
legem expressimus C; mecessitalem obsides
dandi L; deditionem ultima necessitate L;
mil dolore expressum C; milnl ab egen
tibus exprimere C; decretum ojjico ex
pressuwnC; tantum frumenti Č; laudem
ad invilis C, pecumam C; eam coronam
amor, non tis expresserat N , veritatem Cu;
expressti, ut conficere se tabulas negaret C;
expressit tandem, ut non modo silentium,
sed eliam operam pollhceretur Cu; £) v v
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jádřiti, vvlíčiti, znázorniti,
vymalovati, vvobraziti něco a to zvláště
řečí neb písmem: Charybdim poelae exprti
munt Č; vitia imitatione ex algo C; wm
Platons libris omnibus fere Socrates ex
primitur C; omma perspicue, ut res prope
dicam manu lentari possit C; mores ora
tone e. C; Mithridaticum bellum . totum
ab hoc expressum est C; litterae lturaegue
omnes asstmulatae et expressae Č — fak
simile, kopie, oratorem úmitando cjfingere
atgue exprimere C; in AMlaeandripersona
esse expressam speciem civilatis U; sohlos
mmcessus vultumague sonumague loguendi O
věrně napodobiti; s větouvztaž.: gut dicat
oportere exprimi, guae vis subiecla siť vo
cibus C; zv1.slova do jiného jazyka pře
kládati: ut Latine unoverboerprim
non possit C; fabellae Latinae ad verbum
de Graecis expressae Č.

exprobrálio, oms, f. [probrum] vyčí
tání, výčitka, předhůzka, výtka: veleris
fortunae T

ex-probro, are, avi, atum [probrum]
výtky, výčitky činiti, vyčí
tati, vytýkati něconěkomu:via
adversariais C; casus bellicos C; plerigue ..
semper aliguid.. exprobrant Ú; expro
brantes suam guisgue altus alibi mliliam
L; virtutem suam in Philippi hello C; ut
diversitatem exprobraret Ť aby vytkl
ukázal; voces exprobrantium T hlasy
výčitky; beneficia memorando e. T; mihilo
plus samilatis in curta guam imforo esse
L; verberum nolas exprobrant T (s výčit
kou) ukazují; destne de uxore mihi ex
probrare N činiti výčitky stran

CX-prom0, ere, prompsi, promplum
vyjmouti ven,vyndati a) pův.
omnes apparatus supplicii L; odt. sup
plicia in civesomanos C všech trestů .
Užiti; o hlase: maeslas expromere voces V
vydávati; longa oralio est erpromenda *?
C vytáhnouti; b) přen.«) na venek pro
jeviti, ukázati: omnemindu
striam vitae et vigilandi laborem in ante
lucanis cenis C; in meo imimico crudeli
tatem tuam C; suum odium Č; [£) slovy
projeviti ukázati, rozvinouti.
vyložiti: istas leges de religione Ú; car
mms hutus opus causas expromere O;
causas et ordinem belli L; sententiam e. T;
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ace. s inf.: repertum im agro suo specum T'
s větourel.: gutd 1mguamgue sententiam dici
possit C; gutď sentirent L.

expugnábilis, e, adj. [expugno] do
bytný: urbs terra marigue L; arx exercili
bus non e. T nedobytný.

expagnátio, ons, f [expugno] do
byti, vzetí, ztečení: desperata erpugna
tone castrorum Ús vzdavše se naděje
v dobytí tábora; urbis Čs; hostilis ex
pugnaho Č vzetí nepřítelem; erpugnati
ones noclurnae aedium Ú přepadání,
vybíjení.

expugnátor, oris, m. dobyvatel, pod
manitel: urbis C, coloniae L; přen.puďt
eittae C.

CX-pugn0, dre, avi, atum 1) pův. a)
„vybojovati,dobýti něčeho,vzíti,
ztéci něco: Čirtam arms 9; castellum
Cs; o jiných předmětech: naves Čs; villas e.

S přepadati, vybíjeti; b) o osobách:p e
moci, překonati, podrobiti Si,
podmaniti siněkoho: Philtppum etNabin
L; eos, gui edita montium occupaveraní
Cu; mneclusosmoembus Ču; ad expugnan
doshostis tnertissimus C; tyrannos L; prae
stdum T; fames obsessos erpugnavů
L; 4) přen.a) něčeho dobýti, do
síci, domoci se, něco vynu
titi, vymoci: mal tam munitum,guod
non expugnari pecuma possit C; illam
sibi legationem erpugnavit (*; coepia e.
O provedl; snásl. ut: tl dies tolleren
tur C dokázal, že .; h) něco pře
moci, zlomit: sapienlisanimumC;
pertinaciam legatorum L; pudicitiam C;
regnum e. I, královskou vládu potlačit.

expulsio, ons, f. [expello) vypuzení,
zahnání: Targuimi L, cívium C, vict
norum Č.

expulsor, os, ». [expello] vypudi
tel: tyranm N; civium C; expultrix,
icis f. vypuditelka, zaháněčka: vičio
rum C.

exX-purTg0,are, avi, alum a) pův. VY
čistiti, pročistiti: guae (me) potuerunt
satis expurgare cicutae H; W)přen.očistiti
někoho z něčeho, ospravedlniti, omlu
vitiu expurgandus est sermo C; sut ex
purgandi causa S; reguirens ob:ecta et ex
purgalurum asseverans T.
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ex-pufó, are, at, atum [prto) do- barvý: ersanguis color SO bledost;
mysliti se, dopátrati se něčeho: guae exs. os Ču; ersangucs genae Č, dijfu
mens eum a tanta gloria avocarit Č.

exguaero = ezguiro.
Exguiliae, f. viz Esgulhae.
CXYUIr, ere, si7, situm [guaero] a)

vyhledati vypátrati něco:an
tiguam ezguirite matrem V, terram V,
locum simlem V; iter e. Čs; frigus e.
*ýficile est V; vyhledávat: něčeho =
chtiti dosíci honores movos Č: omma
terra marigue vescendi causa ©; spec.
a)prohledávati ohledávatm
zkoumati, zkoušeti něco:eo
rum tabulas C; ečusfacta C; tus augurum
C, verba sobtiliter Č: b) vyhledávati za
účelemzjištěníněčeno.dotazovati
se, vyzvídati: verčtatemC; consilin
C; guid percutum sit Čí denrus »agitd
pětane enudilgné růsumo montmenka svo
rum V dotazuje se po. .; sententias e. Ť
Cs dotazovati se na mínění; sccum el
cum aliis, gutd im e0 peccatum sit Č; tou
žebně vyhledávati něčeho= přáti si
něčeho: pacem V, tuwenem eguum V;
haec non exguiro a Graecis C nepožaduji.

exuulsitus, a, um (vl. perf. od
CXy wčoja. CXgWuisité a) hledaný,
vybraný, jemný: semperhabui 1x
gučsitos e Gra cin magistros Čs e, čudi
czum diiťerarum Č vylřiboný úsudek;
munditia non odiosu megus rocyučsí W
nomis ČChledaná, strojená; suppl cín
rxgučsila ČC. vybrané, nejhorší; wedčl
lautum, nihil elegans, mill exguisitum
C; b) pečlivý, přesný: doctrma
C, rationes Č, sentenline Ú; adv. accurate
et erguisile disputare Č,

ex-saerifico. dre „obětdekončiti“,
tovati.

ex-Ssaevio. žre dozuřiti:
slas ersaeviret L.

CX-Sanguis,e, adj. 1) a) bez krve,
krve nemající: corpora mortuorum ČC;
umbrat V, uj Krev zZtrativší, VyYkrvi
2ený: prope CxsunygucmNUSOdi
busgue mutilatis. relinguunt L; multis
vulneribusersanguisČu; oat.zem dlelý,
umdlený, ve mdlobách: hostesener
vati algue exsangues Ú; exlremo spiritu
ezsmmguis et confectvs Č; inermes et ex
vanyuesČu; ©) ubleciý, bledý, be z

part.

obě

dum tempe

OiMUS VÍSU ETSANGUESV; exsanguis se ex
curia prorvput C, ersanguis metu O; sol
hcitudine propemodum e. Ču; metat. ex
sangues pallor conterit im herbas O; d)
bledost působící: ersanguecum
num JH; palhdague exrsangui sgualebaní
corpora morboO těla morovou nemocí po
bledlá; 2) přen.bez síly, mdlý, chabý,
malátný: oratioms genus C; CČalvum
guidem Ciceroni visum exsanguem el art
dum T.

ex-safió, are, av%,atum 1) nasytih:
exsattati cibo vinogue L; 2) přen. nasytiti
= úplně uspokojiti, ukojiti: populum
Romanum mnemorte guiďem Scipioms
exsatrari L; clade exsaliala domus O sytý.

ex-salurábilis, e, adj.nasytitelný; non
e. nenasvtný: pectus V

eX-Safuro, Gre, av%,etum [satur] úplně
nasytiti: belua exsaturanda visceribus
meisO;přen.úplněnasytiti,uspokojiti,
ukojiti: exsaturata hbido C; supplcio
ammum e. C; odiis exsaturata guiew V.

exseensio, onis, f. [escendo] vystou
pení na zem, přistání: adversus regem
exscenstonem a Paesto facientem L; ex
scensio hosttum in agrum Vibonensem
L; exscensioneal navibus in lerram facta
L. (viz escensio].

CX-SCLiNŘ0, ere, scidi. scissum,
excindo [od scendo) „úplně vytrhnout,
z kořene vyvrátiti, změiti, vyhladiti:
Argolicis Pergama telis V; ferro scelera
tam gentem V; columnas ferro V; urbes
hosttum C; domos V; vicos Ču; aram.so
ciorum C; hostem T.

eX-SCr'e0,Gre, avi, atum vykašlati se:exscreatetdat— signaÓ.
ex-seriho, ere, sertpsi, servprum vy

psati něco odněkud = opsati: labulas m
foro C; litteras C; guasi exseribendi po
testatem mom. haberet C; eigue sacra ex
scripla exsignntague attribuit L přesně
vypsané a zaznamenané, zevrubný pí.
semný seznam.

ex-seulpó, ere, sculpsi, sculptum a)
vydlabati, vyřezati: nesctiogui e guer
cu, guoď videretur semile stmulacri C; h)
vyhladiti, vymazati: hos versus Leacedac
moni1 exscubpserunt N.

starší
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ex-SECO, are, secuž, seclum a) vyriz
nouti: linguam Č, nervos Č, fundum ar
mari C, cornu H uříznouti Lichas ex
sectus matre perempta V (ze života mat
čina); obr. pestem algam tamaguam stru
mam civitahs C; guvnas hic capili mer
cedes JI 50/, měsíčně — 600% ročně
úroků bere; b) vyklestiti, vyřezati: ex
sectum CČaeluma filo Saturno C.

exsecrábilis, e, aaj. [exsecro] zatrati
telný, hodný prokletí, proklatý; odrum,
tra L nenávist, hněv „na smrt“; carmen
e. L formule, říkadlo zaklíinaci.

ex-seeráti0, čnis, f. [exsecro)a) pro
kletí, zatracení,kletba: Thyestea
est ista exsecralio počtae vulgi animos,
non sapmientiummoventis Ú; exierunt ma
lis omintbus aleue exsecrationibus duo
vultuvti paludati 7; ) syneka.slavnosLní
zapřísahání, přísaha: hunc Pompeius
emini cauttone, foedere, exsecrutione de
vinzerat C; guod Athenis easecrationtbus
publicis sancitum est U; ubi fides“ ubi
exsecrahiones? C; cum post exsecrationem
(složení slavnostní přísahy) omnes de
gustavissent S; barbaro ritu el palris
exsecratiombus umversos adigit T.

ex-SCCFer, G77, atus sum [od sacer pro
kletýjproklíti zatratiti a)
s předm.: consilha CČatilinae S; te ode
runt ©., te exsecrant ČC; sucerdotem C;
bellum V; terram aliricem sacri exsecramur
Ubx+ V (jedouce kolem) proklínáme;
eum, gu. primus utlitatem a natura
sctunxisset C; Phocorum profugt ex
secrata civitas H sebe proklevši = svůj
domov; i ve význ. pass. columna exse
crata Č prokletý; ut te exzsecratum
populo Romano.. scias ČC; b). absol.
kletby vysloviti, pronésti,zlo
řečiti, kletbu svolávati: tn se guogue
ac suum caput L; im caput regnumaue
Prusvae L, ut naufragio pereat Atreus C;
nemo menlionem fecit, guin exsecrelur Cabyneklel;Tuliafugi| exsecranti
buě.(ommbus) L za všeobecného prokli
nání; verba exsecrantia O = kletby, zlo
řečení.

exsecti0, čnmas,f. [exseco| vyříznutí:
linguae C; fundi tm armario Č.

ex-secůtió, ms, f. [ersegui] vyko
nání, provedení něčeho: mnegotu T;

Latinsko-český slovník,
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správa (obce): Suriae exsecutio Č. I'o «
permssa Ť

exseciitor, or1s, m. [exsegui] 1) vy
konavatel: 2) žalobce.

exseguiae, arum, f. [exsegui] „vypro
vození, průvod pohřební, pohřeb: Clo
dů cadaver spoliatum vmaginbus, exse
guwus,pompa, laudatione C; amici com
venerant ad ereguias cohonestandas C;
ersegutas fumeris prosegu: C jíti s po
hřebním průvodem; sepultura ac tustis
exseguiarum caruerunt C obřady po
hřební; silens agmen et velut longae ex
seguae T; fertur in exseguiis matrona
O; básn.a pozd.pohřební slavnosti, tryzna:
exseguws rite solutis V; exseguias alci fa
cere O, reddere Cu, dare, parare O, ex
seguus vihbus cremare T.

CX- SCGUOT, Ssegui, secůtus sum 1)
k hrobu vyprovázeti (srov. čxTéunev):
gui labores morte fimisset gravis, hume
mm amicos laude et laetitia exsegui Ú;
2) a) až dokonce sledovati, (násle
dovati, vyhledávat: něčeho, pronásledo
vati): me Targutmum ferro ignigue ex
secuturum L; odt. obr. (US sSuum eTSE
gui Cs L právo své uplatňovati; oncepta
e. L dále prováděti; id non exsegu1 usgue
ad extremum C nehnati až do krajnosti;
accusationem e. T dokončřti; spem, sua
consilta C sledovati; b) přenes.m) sledo
vati něco za účelem vykonání: prováděti vykonávati, plnit,
vyřizovati, konati mandata
vestra Ú; omma regis ojficia et munera
C; negota C; obsidiones T, imperia L;
rem, scelus Ču; vussa V Ču; mimsteria
L; praecepta V; annua vota el pompas
V výroční slavnost se sliby a nádher
nými průvody konati; hoc unum mihi
exseguere V učiň; cladem tlam fugam
gue C spolu konati, súčastniti se; mor
tem e. T smrt si učiniti;
řeč vésti, něcovypravovati,
lJičiti, popisovati: guam(orati
onem) s% Vpse exsegui negueas C poří
diti, svésti; consiltum dtultus exsegu su
pervacuum est Ču; exseguendo subtiliter
numerum L zcela přesně udávati; mul
tos ambitus fecerim, si.. omma exsegu?
velim L; protinus.. mellis dona exseguar
V; sentenhas T; erseguendum reor, guae

6) spec. 0 řeči:
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tune.. copta f uerti T; %) hleděti vv
pátrati něco (dotazovááním sledo
vati),vyšetřiti; dotazovati
se, vyzvídati euemlocumcaphrrus
esset, guaerendo ezseguebatur L; ingut
rendo e. L; rovněž percunctando, scisct
tando L; ©) něco sledovati za účelem
trestu, pomsty: mstít, trestem stí
hati: omma scire, non omma exsegu: T
deorum hominumaue stmul tura volala
e. L.

OX-SETÓ,ere, Serud, ser Aa) vy
strčiti, vyndati. manumsubter
togam L; brachia agris O; herbu e tepida
molle cacumen humo O; caput altus e. O
zvednouti; enses O vytasiti; dinguam L
vvpláznouti; spec. části těla z šatu vy
strěti: ob n ažiti: exsertamammaV;
exsultat Amazon unum exrserta latus V
jeden bok majíc obnažen (vl. jednu stranu
prsou); b) přenes.z něčchovyprostiti,
vybaviti: gu% se exserere aere alieno
putat posse Č z dluhů.

eX-sert0, are [treguent. od exsero) vy
strkovati: Scyllam ora exsertantem V.

ex-stbilo, are vysyčeti, vypískati: Ju
strio exsibilatur et exploditur C.

CXSICeÁ(us, a, um (vi. part. perf. od eT
sicco] suchý: oraltonis genus Č.

OX-SÍCCO,Bre, TT, alum vysušiti: ar
bores Itemah lempore exsiccalae Ú; zvl.
láhev v. — vyprázdniti: mercator ex
siccet cullulis vina I; lagoenae furtim
exsiccalae Ú.

eX-ŠIENO,are, ati, atum zaznamenati,
vypsati: ponlifizi sacra ommia exsignata
attribuit L — seznam.

ex-$ili0, zre, siluž, — [salto] 1) vy
skočiti odněkud, někam a) vůb.:
anguis exsilit in siccum V; mus domo
exsilit HM; exsiliunt nubibus igmes O:
obr. exsiluere oculi O vystoupily; h) zvl.
do výše vyskočiti: perturbatus exsiluisti C;
exstluit strats V z lože; properans de
sella exsiit C; obr. lunares egui exstiluistis
0;%2)přenpovznésti se, vzrůsti:
exsilt ad caelum arbos V

CXSIÍÍUMI, starší tv. exilium, W, M.
[srov. exsul, exul] pobyt mimo domov,
v cizí zemi: vyhnanství a) pův.
in e. tre C, in e. pellere C, m e. eicere C;
an e. projicisci Č; ime. esse C; m e. pergere
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C; erilo multare, afficere C; de e. reducere
C, de e. revocare L; invemo collectam
exsilo pubem V —=ut irelin e. k vyhnan
ství určený lid; básn. lenga exsika V
dlouhé bloudění; hb)meton. m) místo
vyhnanství, útočiště,bydlištěvv
hnancovo: gnodvis exsikum his est opta
hus. guam patria ČC; diversa exsilin
guaerere V cizí kraje, jež se rovnají
vyhnanství; lulumi. exsiltum orabant T;
exsilto egredi T z místa vypovězení;
eos exsiltum egressos in easdem insulas
redegt T; 3) osoba vyhnancova: v Y
povězenec: plezum exsthis mare T.

CX-SÍSÍO, starší ETISlO, ere, exstii (ex

ti), — 1) vvstoupitu: a) conaris
hoc dicere neminem exstilisse, gui (Oince
hum defenderet C; ed spelunca Dětem
patrem repente exstitisse C; ab mmferis,
de terra, ex arvis ČC; ego huic causue
patronus exstiti C: |) zvl.z vodyvystou
piti, vynořiti se: gurgte medio
summa tenus alvo O; eguus submersus vo
ragimbus non exstitit C; ze zeměvystou
piti: armali terra Ču (t. podkopem); z pod
svěu: hodie ab inferis L; ze zálohy: Stíjmo
dalo omnes e latebris exsthiterunt L; *)

svystupovati a tim vznikali: vzcházeti, ZVE
datise,vyvstati,vzejíti, objeviti
se, vyrůsti: fons exsistt O prýšti; la
cun repenle exstilisse C; guae a bruma
sala sunl, guadragestmo die ViT ex
ststunt, Varro; dentes e. ČC: a media
fronle imler aures unim. cornu Čs; an
juts ab ara C; aestus Ču povstává,
vzniká; flamuna Čs; 3). přenes. VZ NI
kati objeviti se, nastati, nastoupiti,vzniknouti| vyskytnoutiSe,po
vstávati dellunexsisit ex Sicilia
C počátek má; dtscidtum C; malacia Cs:
ex lurxuna avarilta C; magna imler e0s
controverstaČs; zvl. abso. vyskyt
nouti se: mihil exstiit nobiltusN;
ne gua tis erTsislerdN; cxsistit hoc loe
guaestio perdfficilis C; promissofiles ex
stlit Cu splnil se; odt. jako log. perť. =
býti: exstitiě hoc unum, guoď non con
venerit ilis O —=hoc futt unum v tomjedinémserozcházeli;lalem| exsislere
eloguenliam,gualisfu in Crasso C; msi
Ihas la exslihsset C; semper exstile
runt huic generi faulores C; limeo, ie



exsalet.us

in eum ecsistam crudelior C; s nbl. sim
gulari fule e.Cbýti; excellentiammo e. C;
odt. též — stát1 se: ex rege dominus
C; harum rerum Torguatus particeps ex
stitit C; magnus vw ezstitů N. osvědčilsejiko| DServihus,cuvuslantaeres
gestae terra marigue exstilerunt C jenž
vykonal..

exsoletus víz erolélus.
ex-solvo, ere, solvi. solittum (port. ex

soluisseO z metr.příčin)a) uvolniti,
rozpojiti: dracchaferro eodemictu
exsolvunt T žily otevříti; alvus exsoluta T
průjem; nodum e. L; nerum T rozvázati;
obsidium e. TŤ zrušiti, ukončiti, ustati
od..; famem e. O zahnati; bh) od
poutati odepnoutiu: ezsolutuma
latere pugionem consuli reddebat T; se
paulalim corpore e. V odpoutati se od

zvl.těla, pli smrti; spec. obr. VY
prostiti, vybaviti, osvobo
dit1 někoho2 něčeho,Zbaviti ně
čeho: me his exsolvite curis V; velut
custode exsolutus T ; plebem aere aheno
L; populum religione L závazku sprost'ti;
contumeha ersoluti sunt T; Iturium
et Calvistum poena ersoluit (Nero) T; c)
(dluh)splatiti. zaplatiti něco,
odplatiti: legata e. T; mercedem decurioni
T; nomina mea Č dluhy: multiplici 1am.
sorte exsoluta L zaplativ, splativ ně
kolikanásobně jistinu; vicem benefizio
T. grates e. Ť odvděčiti se; beneficia
T odplatiti; rectefactis gratiam L; poe
nas morte e. T pykati smrtí; odt. pak
něčemuzadost učiniti, spln1t1 něco:
tusturandum L; filem L; guod prom
seral C; promissum T; vota L.

exsomnis, €, naj. beze spánku, bdící:
vestibulum ex. servat V; též lépe tak čisti
u Jď: exsomns stupet Euhias = spánku
se neoddávající.

ex-sorbco, ěre, sorbu%,—a) vysrknouti,
vstřebati vssáti něco:ctvilem
sanguinem Ú; strujes peclora exsorbent
mfantia lhnguis O vyssávají; veslis san
guinem exsorbuit C vystrebal; b) po
hltiti flumen magnam soli partem
exsorbumt Cu; guanlas iste praedas ex
sorbut! C; mullorum stulhltam perpessus
est, arrogantiam pertulů, difficultatem
exsorbuit C „vypil“ (zkusil, jak chutná).

409 exspeetátus

ex-80rs, řťs, adj. [sors, los] 1) bez
losování; a) akt.sm. spolu nelosující:
exsortem ducere honores V; V) vass. ne
určený losem: ducunt eesortem (eguumn)
Arneae V; 2) vřenes. něčeho neúča
sten, zněčehovyloučen, nemající
podílu| něčem:guvs| ďulcis| vitue
(Xsorlis abstuhit atra V; prae
daec communis Ču; culpae e. L; ami
celiae et fvederis L, periculi T; ex
sors ipsa (cos) secandi acutum reddere
valet ferrum fŤ sám nesekaje, nemoha
řezali.

ex-spatior, ari, atus sum [spattum]
z dráhy vybočiti, dráhu opustiti: ex
spaltantur egui O; exspatiala ruuní per
aperios fhumina campos O ze svých ře
čišť vystoupivše.

ex-spcetábilis, e, adj. očekávatelný,
očekávaný: parum exspectabilem operam
praebere T.

ex-speetátio, ons, f [exspecto)oče
kávání Aa) bez urč.. předm.: an Lu,
cum me in summam easpectahonem ad
duzeris, deseris?Č — napělí;, per
magnam. tu guidem exspecialionem im
ponis orattion meae C; caeca exspectatione
pendere C; profectus cum exzercituab urbe
exspecialione hominum matore guam spe
L: im exrspeciatione esse Čs býti v na
pěti, očekávati; b) s urč. předm. u) v gen.
summa rerum e. C; magna evus reie. Cs;
audiendi e. C; tmitandae industrie no
strae C; st spes est exspeclatio boni, mal:
exrspeclalionem esse necesse est metum Ú;
in agris exspectatione Metelli remanserunt
C očekávajice; ut matorem exspectalsonem
me: faciam C zvědavost; e. visendi Al
cibiadis zvědavost A. spatřiti; B) v abl.
s de; e. de sermone Bibuli Č, e. de Pom
pewoČ; %) nepř.ot.: e., guidnam sententiae
ferrent vudices C; ©) sgen. subiect.: cum
summa exspectatione populi Romani C;
exsp. summa hominum Č; pro exspecla
tone omntum ČCjak všichni očekávali;
guod est praeler exspectaonem Č co jest
mimo očekávání — neočekávané; plur.
exspectattombus decipiendis .. risus mo
vetur Č sklamáním očekávání.

exspectátus, a, um [v bart. perf. od
erspecto| „očekávaný, vítaný, vy
toužený; očekávání,tužby hodný;

J2*



ex-specto 00 ex-stimuló

zajímavý: vem erspeclatusČj tri
umphus exspectatus, Iivl.; adventus ex
spectalisstmus C; ut rem claram erxspecla
tamgue facerent L; ante exspectatum VO
dřive než se čekalo.

ex-Speeto, are, avi. atum vl. vyhli
Želi někohon. něco,ojt. Čekali, očeká
vali a) pův. a) něcopříjemnéhočekali =
= naditi se ničeho,doufati v nčeo,něčeho
si přáti, nemoci se dočkali, předpekládatiněco:oleaeezspectaní| ful
cem. V; silvae exspeclant pressos pro
paginis arcus V; Roman finem la
borum omnium Čs; longiores epistulas
C; reditun C; lucem C; vestrum au
xriliun C: ex 135 guasi vrolee civi
talis exspectari videtur C; 5) něconepřijem
ného očekávat — obávati se ně
čeho:vastalgones erspectent aut patiantur
L než aby se musili obávati; matorem
(allae motum Cs; dedecusmatus a ph
losopho nullum C; sapienli non ferendas
imurias C; graviora Ču; supplictum C;
contumeham C; vim edicti C; %) obj.
s pouh. pončtím času: Čekati na něco,
vyčkávatl něčeho(= manere): Čar
thagine nunc exspectat V nečinně čeká
== prodlévá; suum adventum Cs;
eventum pugnae Čs; cenanles haud anímo
aeguo exspeclans comiles lŤ (tot. až budou
hotovi); ulltma semper exspeclanda dies
homimi est O; senectus etus exspeclabatur
T čekalo sc na jeho stáří; gutngue im
Verrem libros Č = na vydání jich; vedle
acc. bývají v tomto význ. slovesa tylo vazby:

nepř. ot.: erspectabant homivnes, guvdnam
aclurws esset C; hostes erspectabant, sti
nostri palulem transtrent Čs zda.. ;
ut: uč olla diluam Č; ut id, guod latebat,
erumperet C; ul ab adversaris clamor el
pugna inciperet L; aguid aliud e., msi
ul... mittat C; dum, anoad; non exTspeclan
dum sibi statut, dum in Sanlonos Jel
velí pervemrent Cs až by .; dum ro
gemur C; hbeat dum proeha Turno no
stro puti V až by se líbilov dum dejluat
amms F; an id exspectemus, guoad ..
relhnaoualur? C; po záporu věta s guin:
exspectart dvuthtusnon oporlere, guin ad
castra iretur Čs že se nemá déle čekati
a nejíti — že se nemá déle otáleti s od
chodem; 0) s vedl. ponětím zvědavostibý t1

zvědav na něco:exspectabanl senlen
has eorum Ú; guiď hostes consilii cape
reu Cs; b) přenes. o věcech, jež někoho oče
kávaji: Čekati na někoho: seu me
trangulla scmectusexspectat I; ubi mos
praema exspeciuní Ču; exspeclavere eum
fata Cu čekala na něj smrt. Vazba ace.
s inf. u tohoto slovesa nebývá, jen výj.
u £: exrspectabat Aelolos im filem suam
venluros esse.

eXsperg0,ere, spersus [spargo] postřik
nouti: same limuna V.

CX-SDeS, adj. jen v nom. sg. [spes] ne
mající naděje, zoufalec: /raclis enatai
exspes navibus IT; solus, 1nops, exspes
leto. relietus O; segen.obt:e. vitae T

exspiritio, onis, f. [exspiro] výpať:
ferrae espirationibus aér alitur C.

CX-SPIr0, are, GT%, Glum A) přech. V V
dechovati něco: flammas peclore,
camims V; auras O; zvl. o duši: confixi
exrspirant animas V; L) nepřech. ven
vydouti: ts fera ventorumO; ventus
exspirare algá cuptens O; zvl. © umí
rajcímducha vypustiti: exspi
rans Accam alloguitur V; atram tundi!
humum exspirans V; ubi perire tussus
exspiravero i; inter verbera exspirare L,
inter primam curattonem L; obr. mecum
exspiretura res publica erat L.

ex-splenděsco, ere, splenduž, — inchoat.
zazářiti; jen přen. dlarius exsplendescebat
Atticus N.

Cx-spoli6, Gre, avi, alum vypleniti, vy
loupiti: fana atgue domos S; urbem C;
oloupiti o něco: nolile hos vestro auxilio
e. Čs; exercitu et provincia Pompetum Č.

CX-SPU0, ere, spuš, spůlum vyplti;
přen. piscis erspuit hamum Ó vypouští
z úst.

Cx-SLOorno,re, av?, alum v Úžas uvésti,
ohromiti. zaleknouti, obyč. part. perf. CX
sternátus, a, um: e.fugam frustra temp
tabat O ohromena; e. egu1O splašení.

ex-slimuláťor, oris, m. podněcovatel:
acerr.mus rebelltoms T; Verginu T.

ex-stimulo, are, ar?, alum popichova.
i, drážditi: aculeo, Plin.; obyč.přenes:
tigrim fame O; dictis virum O; kune libido
exsimulat T; animum T; úlum hic
nuntius exstimulat T; fata cessanta e. O
smrt váhající popohnati = uspíšiti.



ex-stinetió

ex-stineti0, čms, f. zničení, zánik:
supremus le dies non exstinchionem..
ajfert C.

ex-stinguo (extinguč), ere, stínat,
stinctum [tinguere] (coni. exstinxzem — ex
tinxissemV) hasiti, uhasiti a)
pův. lumina C; tincendium C; ignem O;
cinerem O; faces tam accensas Č; med.
ignis suč sponte exunguitur ČC;sol ex
tingui visus est C, že shasíná; odt. stťím
e. O žízeň uhasiti; bellum e. pochodeň
války zhasiti; spec.Vysušiti: aguam
rivis dissipatam L; sucum tepore Úu;
h) přenes.«) život shasiti = usmrtiti,
med.shasnouti, zemřiíti 006
tum belli vuvenemfortuna morbo extinxi
L; extincto calore occidimus psi et extim
guvmur C; natumaue pat emgue extinxem
V; maturius extingui C; Dareo extincto
N po smrti D.; extimctusamabitur
idem H; extinctum .. Daphníim flebant
V mrtvého; adienissímo rei publtene
tempore extinclus U jenž zemřel, odešel;
o přirozeném shasináni: EXONCIaAEPolus UM
citiae guam oppressae ČC; 3) něco zní
čití, vvmazati. vyhladiti
en, guae antea scripserat 7: superiorem
glortamret mltaris Čs; famam C; sensus
anvmorum atgue motus ( potentiam C:
salutem C; consuetudinem C; lergesonmes
C; e. atgue opprimere Č násilně konec
učiniti;zvl V zapomenutí uvésti
memoriam publicam C; sermo oblivione
posteriatis extinctus C: vocem hamims
silentio e. L; rumor extingutur L.

ex-stirpo, dre, av*, atum [stirps] z ko
řene vytrhnouti, vyvrátiti, vypleti, vy
kořemti: arbores dvu crescere, una hora
exstirpari Ču; přenos.:humanitatem ex ant
mo ales C; perturbationes C; vita C.

ex-sf0, dre,— a) pův.vyčnívati,
vynikati: capite solo ex agua Cs; humeris
ac summo pectore Čs; navis exstat aguis
O; ossa sub incurvis arida lumbis O;
ferrum de pectore O; modo pectore, modo
ore lenus exstantes T; super aeguora celso
collo O; cervi vix cornibus exstant V ze
sněhu vyčnívají; serpens longa trabe rec
hor exstat O vztyčuje se; Phoebus
exstat O stojí vysoko na nebi; b) přenes.
zřetelně se jeviti, býti pa
trný, zjevný, být., existovati:video

501 ex=struoó

neminem, cutus non exstet in me meritum
C; im guo non exstent hutus fortitudinis
impressa vestujia C; sepulcrum usguam ex
stat ČC: etus monimentum C; sine oculis
non potest exstare ojfictum et mumus ocu
lorum C; guta non exstat alus L není
jiného; cus heres non exstabit C; foedera
exstant C; senatus consulta C; litterae
C; dum populi Romani nomen exstabit
C; st guwex tanto exercitu rehgui mlites
exstant Č ještě, dosud jsou na živu;
Sarmenti domina exstat [BHjest ještě na
živu; ettam tpstus Appieaslat orutio U,
ještě trvá; neos. apparet atgue exstat C
je zjevno a patrno; guem erstet eloguentem
Jfuisse C.

exstriictio, ons, f. stavba: leclorumC;
ea ex., guae est ara Virtutis C.

ex-sÍrvu0o,ere, striixi, stiictum a) na
rovnati, vyrovnati, nakupiti: mag
num acervum librorum amte nedes C;sacrumvetustis| exstruatiomsfocum
H = super foco sacro arua ligna largerepomt© naložíhojněsuchéhodříví;
exstructus rogus ČO; tantos acervos cor
porum C; spee.u) vysoko naku
pílti nastavěti: montesud st
dera summa Ó; omnem eam muteriam
pro vallo Cs; im ullum diviltas H: přenes.
verba ad poeticum guendam numerum Č
nakupiti, nahromaditi; 5) s vedl.pojmem
množství, plnosti: vyrovnati něco něčím,
zastavěti naplnitli: mensas erstruere
epulis C, dapibus OC; guae exstruchs
tmerant hesterna camistris H v naplně
ných košicích; mensae exstructae C plné
stoly; exstructa mensa multa carne C na
plněný;b)vystavěti, vybudovati,
zříditi: eeeficium C; monumentum, molem
opere magnifico C; sepulcerum ČC;Pompe:
theatrum T; tumulos Cs; aggeremCs; turres
Cs; villam in. Tuseulano ČC; muros N;
divitas profundere in exstruendo mari S
bohatství promarniti zastavováním moře
(t. Jj. stavěním nákladných staveb v moři);
přen.vybudovati: civitatemC (vzor
nou) obec vybudovati (t.j. zřízenístátu);
ammo altitudinem excellentiamague Virtu
tum C; discvplinam fundare atgue e. C
budovu vědy, soustavu vědeckou; bás:.
o osobělapetibus aělis ceslructus projlabut
sonnumV rozložen na...



ex -siido

ex-stido, are, av%,alum A) nepiech. V Y
potiti se: exsudatinutilis humor V;
b) přech.Vypotiti něco: sucum, Phn.;
přen. „vypotiti, s námahou vykonati,
provésti: cum Pedius causas exsudet H
své pře v potu tváři provádí; certamen,
guod ingens exsudandum erat L jejž
v potu tváři bylo podstoupiti.

exsUl, starší ty. eXUul, 28, m. F. [etym.
nejistá, dle star. od solum, dle jin. od SG

tre, podlejin. od egire] vyhnanec, vyýpu
vězenec, vyhoštěnec: ones scelevualiuč
gue dimidůguož leges exsilio uffici volunt,
cxsul. s sunt, etiamsisolumnonmulavění C:
Hannmbal Čarthagne expulsus Hphesum
vemltexsul Č; cum vagus et exsul erraret
C: feror exsul in altum V ubírám se jako
vyhnanec na moře; exsuli
busne datur Lavima? V poběhlíkům;

exsul erat mundi Ó na světě ne
měla bydla; non alia exsul TŤ. S abl.:
exsul patria, domo S; s gen.: exsul mem
tisgue domusgue O — zbaven rozumu
1 domova.

CXSUL0((xulo), re, rz, um (exsul]
jako vylnanec žili, ve vybnanslví žili,
býli vyhnancemn: cač Romae cesulure ius
est U; pulsus patria (xsuluns atguergens
C; Hannibal apud Prustam regem C; tm
Volscosexsulatum abit L do vyhnanství
odešel; básn. a přenes. Protet ad usaue co
lunnas exulat V bloudí jako vyhnanec;
meo «discessu exulasse vm. publicam C;
cum manent corpore, amimo exsulant C
duchem jinde bloudit..

exsultim, eruliim [salto] bujně ská
kajíc: (egua trima) ludit e. metulgue
tang I.

exsulto (exulto), are, av?, dtum[treg. od
exsidto)do výše vyskakovatia)
pův. eguos ferocitate exultantes domutori
bus tradere C vzpínající se, bujné; (tau
rus) nunc adludit viridigue exsultat im
herba O poskakuje; ersultantes Salit V
tančicí; spec.a obr. exultantyue vada atgue
nestu muscentur harenae V. poskakují,
hopkují; campus, im guo e. possit oratio
O volně se proháněti, harcovati; crul
lant aestu laltices V kypí; b) přenes. o stavu
duševním:býti bujný, býti rozjařen,
radovatli se, veselitise, jásati,
plesati, rozpustile si vésti: «xsultantem

s přihanou:

fem.

502 ex-surdó

te.. repriment validae legum habenae C;
exsultabat gaudio persona C; non ezsul
tavit in ruinis nostris.. Cornelius Č; etus

furorem exsultantem continu: Č bujný
nevázaný; in guo exsultat oratio mea C
co v bujné rozvernosti pravím; laetiiď
e. L; exsultat filen V; odi.
znamu:ZDu pně sl vésti, honositi,
chlubiti se, pyšniti se něčím: nec Agrt
cola wnýuam in suam famam gestis ex
sultavit T: hic successu exsultans C0
roebus V; e. im. somno úmmnoderalegue
iactari C; absol. exsultat demens V; etus
furorem exsultantem represst C; Hanmi
balem vuvenilhiter exsultantem molltebat C
Hannibalovu mladistvou bujnost; fregi
exsultantis praedons audaciam C.

exsuperábilis, e, adj. [exsupero] pře
možitelný: non e. sarum V nepřemo
žitelný, nezdolatelný balvan (Sisvfův).

exsuperantia, ae, f. vynikání, výteč
nost, vynikající zdatnost: omnem exsu
peranttam virtutis oderunt C.

exsuperáti0, ons, f. přehánění,nad
sázka [řec. VaeoBoZi), řečn. figuraC.

CX-SUDero,are, avi, alum a) zdvl
hat: se do výše nadněco:tgnisadfasuigiavolťitur;| exsuperant— fiammae
V plameny šlehají již nad hřeben; b)
přenes. «) nad něco, z něčeho V V j 1t l, něco
přejíti: Aeneas exsuperat tugum V;
angusttas e. L překročiti; exsuperosolumIteloriVplavímsepodél© pře
plui..; $) převyšovati, překo
návati něco, předčiti nadněco:
magnmtudo sceleris omnium ingema ex
superat S překonává vše pomyšlení,
jest nad pomyšlení všech; genus morum
nobilitate O; omnes Targutmios superbia
L; Lovem exs. Č mocí převýšiti; eperumfundamentae.Lvydání,náklad.| pře
kročiti; guantum virtute exsuperas V oč
předčíš;od. $) přemocy zdolati
někoho,ZVítěziti: materia vires mews
O; caecum e. consihum V; st non po
terumt e., cadant O; multitudo Gallorum
sensun ommemlalis damní exsuperans L
překonávajíc t. j. působíc,že ani taková ztráta
nebyla palrna.

ex-surdo, are [surdus] ohlušiti, hlu
chým učiniti; přenes.OLUDPILI: ezsur
dant vina palatum IH chut.

stupňovánim vý



PZ-Surgo

OX-SUPLO,ere, surréT, surréctum A)
zvednouty zdvihnoutise, povsta
ti, vztýčiti se: cum exsurgeret U když se
zvedal k odehodu; paulisper exsurge C;
(tempus ersurgendi ex instdus L vyra
zity, pars classicorum .. tm colles.. exsur
geret T vystoupila; acies exsurgens L
z klečícího postavení povstávající; obr.
vursus plebs exsurgit L zdvihá se, bouří;
conrra Gai domum exsurgimus T; b)
o věcechnež: ZVvedati se, vystu
povati ersurgens in ambitummelae
sonulacrum V; petra in cacumen ersurgi
Cu:e)opět povstati, zotaviti
se: haec ne guando vecreata exsurgere
possentČ opět se pozvednout ea causa
si essel vugulata, numguum exsurgeret C:
Roma tota aedificiis exsurgere L (po po
žaru) opět povstol.

Ux-Susci(0, are, Gv?,alum a) ze spánku
vzhuditi, probuditi: že gallorum, illum
bucinarum cantus exsuscitat C; |) přenes.
něcoVzbuditi, povzbuditi: parvus
tgns tngens incendium L; genu posilo
flamumas ersuscitat aura O rozdmychá;
o stavech duš.: Cura animos exsuscitat Ú;
st naturalem memoriam e. C.

exta, Orum, n. |snad z *exsecta od ex
secare vyříznouli) ušlechlilejší vnilř
nosti, droby zvířecí, vyřiznuté,abyseznich

jálra: exfa sollemnium L
vnitřnosti obělních zvířat; lancibus et
penuděsfumantia reddimus exta V; exta
dave deco O obělovatli. Z nich věšlčno, což
jako nesmyslnézavrhuje C: Seď tauri iccur
auť cor aut pulmo guiď habct naturale,
god decluvarepostt, guid futurum sit?

ex-tábesco, ere, tabuž,
zehřadnouti: corpus macieČ; přenes.
vymizeti, vytratiti se, zajíti videmus
opimones ertabuisse Č že zanikly.

extempio, adv. [ex templo ve význ. Ad
gurs. „hned s hlediště; „templum“
místo, kde augur pozorování konal] hn ed,
v tu chvíli neprodleně, oka
mžitě: dixit et e. senst V; guid fingat e.,
non habet C: alit bellum e. gerundum
censebant [.

extemporáilis, e, adj. [ex temporr|
s patra, bez přípravy, nepřipravený: sedexlemporalisaudaciae— velpraccipuu
tucunditas est T.

věštilo, zejm.

inchosst.

umění
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exftempuló, tvar vznilý z exteimnplo
nnaptyxi samohl -U-.

ex-tendo, ere, lenda, lenlum a lensum
a) rozpínati roztahovati
rozestřit:,rozpřáhnoutu per ex
dentumfunem tre FŤ po nataženém laně
choditi — provazolezecké umění pro
vozovati, t. j. konati něco velmi nesnadného,
brachvum e. C; manus e. O; digitos e. L;
matores pennas mdo e. H perutě rozpi
nati; eglentis tumeťuva racemis O3rami
se extendunt V: canis humi toto exten
dilur amtro V roztahuje se; coepil velut
moribundus extend: Cu natahovati se:
eum fulra moribundum extend harena
V natáhne na písku; b) rozšiřovati,
zvětšovati: muminenla castrorum Ču; cee
pit agros e. II rozňřovati, dále posouvati;
avidos extendere cursus V chvatem uhá
něti, dlouhou cestu proběhnouti; famam
factis V; nomen in ultimas oras H:; spem
in Africam L; cupiditatem gloriae H; se
supra vtres e.L nad své síly se namáhati,;
e. se magnis ilineribus, e. ttinera L konati
dlouhé pochody; stagna laltus extenta
Lucrino lacu MHrozlehlejší; fastigrum
totum extendi tussit Ču dal urovnati;
spec. term. techn. ve vojens: rOZV1NOUti.
rozestaviti phalangem in duo cornua e.
Cu; actem latius e. Ču; agmen ad mare
e. Cu; aciem in radicibus montis L; ©)
v pončtíčas. protahovati, pro
dlužovati něco: puanamad noctemL;vivelwgtento| Frocu'eiusnevotl
daleko prodloužený = nekonečný, cu
rus. venientem. di. annum e. V od
kládati; ad. meďias sementem ex'erule
prujnas V prodluž tak, aby trvala
už do..

exteníus, 2, Um [vl part. perf. od 6%
tendo| napjatý, natažený: fums HM;roz
sáhlý, rozlehlý: lacus, stugmum H; auam
extentisstma valle L.

extenuátio, omis, f. [extlenuo) řečn.
figure zmenšení, sniženi (opak hyperboly),
seslabenií pojmu jinak příliš silnéh
užitím mírnějších slov C.

ex-lenuo, are, dvi, alum [lenuis] a)
ztenčiti rozřediti pass.rozply
nout1 se: aěr eztenuatus subline fertur
C zředěný; ab his (denthbus) exlenuatur
et molitur cibus C zřeďuje se, rozžvý



exter

kává; extenuart tn aguas O rozplynouti
Se; ve voj :eTtenuata suorum acie consed:t S

šikem rozvinutým (a tím zředěným); me
dia acies diduchis cormbus exlenuala L
velice do délky roztažený (a tím pro
řídlý); agmen exlenuabant angustiae L nu
tila k přílišnému roztažení šiku; b) přenes.
seslabiti, zmenšiti: dolorextenua
bat vocemÚ; spes nostra extenuatur et eva
nescit C; locuplelissvmi cutusgue censum
extenuarant, tenuisstmi auzerant C udali
přílhš nízko; s? hoc crimen exlenuari vel
let C; molestias omnes exztenuavit et dilutt
C zmírnila; guam potes, exlenua forti
mala corde ferendo O; vires e. řŤ seslabo
vali — šetřili silami; Cotras morá longa
O; famam belli L zlehčovatli;

oxter, 1,
exterus, f tera, lerum [vl. komp. k e%,

srov. JI0Ú-Te00c) [ positiv Vnější, zevní,
cizozemský, cizí: nahonese. Cs,
civitates Ú; gentes C; ertera guaerere
regna V v cizině, exteri cizozemci; II
kompar. exterior, (us vně ) ŠÍ vzhledem
k jinému, tedy vždy jen ve dvojici: colle er
teriore occupato Čs dále venku ležící;
pares mumiliones contra ezleriorem ho
stem perfecit Cs proti nepříteli vněj
šimu — za zády svým! (druhý nepřítelvměstěobleženém);eTxteriores© mumliones
Cs; vallum e. Ús; cum alterum esseterleriorem,alleruminleriorem© ample
rus orbem (Ú; tu comes ezlerior. tre
(non) recuses F jíti jako průvodce po
levé straně; III supert. a) extimus, a,
um [anal.dle tnttmus] nejkrajněj
ŠÍ: novem orbes, guorum unus est ex
timus C; b) extrčmus, a, um [srov. su
premus) «) místněnejzazší, ne,
vzdálenější, poslední: extremum
oppidum Allobrogum . . est Genava Cs;
in extremis Remorumfimbus Čs; tellus ex
trema V; im extrems algue ullimis gen
tibus C; ad exrtremum finem provinciae
Galhae Čs; extremum Tanain si biberes
H; vmpiger extremos curris mercato: ad
Indos H —=na konci světa; cum iam ez
tremi essent in prospectu Čs nejzadnější;
exirčémumnejzazší meze, konec:
mundi C; cilerioris provinciae e. Čs; e.
montis S; plur. extrema agmims L; nej
zazší část něčeho:in eztrema India
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C v nejzazší části Indie; ad eztremas
fossas castella constiuit Čs na koncích
příkopů; e. pons Čs konec mostu; ab ex
tremo agmne Čs; extrema impedimenta
Cs konec zadního voje; populum extrema
toties exoret harena FMna kraji zápasiště;
extrema cuspide pulsat O hrotem kopí;
hasta recludit cltpei extremos orbes V kra
štítu; n codicisextremacera Č na okraji
tabulky; tn extremo hbro terhio Ú na
konci 3. knihy; ezxtremis digilis rem
attingere Č konci prstů; 8) časově:po
slední: matres ab extremo conspectu
hberorum exclusae C; extrema vor serw
morienthisČ; ertremo mense consulatus mes
C; extremum mlae spiritum edere Ú; extre
ma saltatioC; subst.extremum = konec
(časově):die: extr. erat S; aestatlis S; anm
L; e. habet oratio mea C má konec; aav.
ad extremumnaposled: ad e. erpulsi
sunt Cs; ad e. agere ac pronuntiare C;
ad e. incipit philosophari Č; uzor m
extremum milu negatur O; plur. prim
cipus cognitis faciltus extrema intel
legetis C; extrema imperii T konec,
zánik; Bido.. ferro erxtrema secuta V
poslední věci —=smrt; eztrema pati V
smrtí sejíti; allum erxtrema gementem
lhnguunt V naposled vzdychajícího; spec.
(časově):extrema pueriia miles fut C;
extremo bello Peloponneso N. ke konci
v. p.; bellum Pompeius eztrema hieme ap
paravit Č na konci zimy; eztremoanno na
konci roku; extrema in morte V na po
kraji hrobu; sonum extrema tonitrua red
dunt Odoznivající hromu rachot;odt. po
řadem poslední: eztremo et novisstmo
iactu de libertate contendunt T posledním
a to rozhodným vrhem; adv. extréimum
naposled: ajfari e. V naposled osloviti;
allogui e. amicos O; abl.: extremo .. Han
mbalem imperatoremfecerunt N; prius
dein .. extremo Č; %) co do významu, stupně:

nejzazší; nejhorší, nejnebez
pečnější, nejpovážlivější,svrcho
Vvaný (po stránce zlé i dobré): eztremam
famem sustentare Čs; extremum tillud se
natus consultum Cs; extremus Ligurum V
poslední; extrem: tngenu esse L nejnižší,
nejhorší; decurrtur ad illud extremum
aigue ultimum Cs; e. alimenta vitae T
nejnuznější; e. discrůmen Č rozhodný
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okamžik; extremis re. publ. temporibus
C ve svrchované nouzi; exiremae de
mentiae est S největší pošetilosti; subst.

extrémum, 2, n. krajnost, nouze, nutnost atp.; obyč.plur. věci nejhorší
cum exlrema conceditis Č, ad extremum
OC do krajnosti; extrema periculorum C
krajní nebezpečí; aď extrema perventum
est Ču; audere extrema V; per omma
extrema V největší bědou; ad extremum
Cs pro nejhorší případ.

ex-terebro, dre, avi, dtum vyvrtati,
vrtáním nabýti: er eo auro, guod extere
bratum esset, buculam facere C.

ex-(ergeo, čre, lersti, lersum vytríti,
vymésti; přen. fanum ertersum Ú na
dobro vykradený, vyloupený.

ex-(ermino, dre, Gť?, dlum a) za
hranicevyvésti,vyhnati, vy hostiti,vypověděti:idemC.Marcellum. ex
terninandum ex úlla urbe curavt C:
cives Romanos Č; peregrinos C; regibus
exterminatis C; Protagoras urbe algue
agro est extermmnatusC; utinam possent..
oppugnatores ret pubhcae de civitate ex
terninari! C; b) sřenes.vyhostiti, od
straniti, vyloučiti vzdálitiněco:
guaestiones physicorum C; virtutem ex hac
urbe Č; auctoritatem vestram e civitate Č.

externus, a, um [od eTler. jako supre
MUSod super) a) vnější, zevní:
externus hostis Čs z venčí doléhající;
domina rerum . exlernarum et ad corpus
pertinentium Ú; cingatur mens corpore
externo C; externus et adventicvus tepor C;
e. visto C; pulsus externus C; externa bona
O; subst. externa, orum, n. věci vnější;
b)cizozemský, cizí: superarevel
domesticis opibus vel exzternmisauxiliis Čs;
externus hostis C; relinio C; populus C;
hostis C; gens V; malum N; e. terra,
sedes V; scientia peregrina et e. C; rebus
tamxternis our domesticis U;externum
wnperium S vláda cizácká ; b.sn, €, amor
O láska k cizinci, pod. externa Venus
O láska k cizince; e. melus L strach
před cizinou, před vnějším nepřitelem;
morum mulatio czterna Cu přijetí cizích
mravů; subst.eX(ern1, Orum, m. cizinci:
oditum in externos ÚS; neutr. sing. extermi
ne guiď valeat H; plur. alla externa' cum
mulis cognovimus Ú činy v cizích
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krajinách vykonané; externa libentius
guam domestica recorďor Č na cizinu;
adversus cxterna floruimus T vzhledem
k cizině; si audire voletis externa Ú
děje ciziny.

ex-fero, ere, trtvě, tritum „vytirati'
(obiliz klasů),roztírati: alvus ca
lorem habet exterendocibo C; rozšla
pávatli: exteret ille mives congestas O.

ex-terrě0, čre,už, tum a)vyplašl
ti: timuit exterrita penms ales V; anguis
exterritur aestu (ze -véhoúkrytu) V; spla
šití: exterrita silvis diffugiunt armenta
V; básn.Triton freta concha e. V burcuje;
b) zastrašiti, poděsitu repen
tino hostium incursu Čs; repentino pert
culo Cs, guo aspectu exierria clamorem
sustulit C; magnis exterrita monstris V;
vi ac míms alares exterrut T.

ex-timesco, ere, timu?, — inchoat,stra
chovati se něčeho, o něco, něco S bázní
očekávati; absol.ve velikém strachu býti;
perf. strach pojal někoho: Salmacis ex
tímuit O; non extimui, guod.. V; egut
sibilis repentinis extimescebant C plašili
se; defortums communibus extimescebam
C; non extimut, ne vos ageret vesama HH;
adventum nostrum Č; magistrum H; ma
tus periculum C; erunt miht extimescendi
C; s'int. non extimui credere me pelago
O nebál jsem se svěřiti; non extimut fa
teri T.

OXÍIMMIS viz eTler.
eXÍIMO viz existimo.
extincti0, extinctor viz erstincti0, ex

stinctor.
extingu0 vizrastinguo.
exti-spex, das, m. [exta *spicere] ha

dačzvnitřností zvířecích,žrec: hacexti
spicum divimatone sublata omnis haru
spicina sublata est (.

ex-tollo, ere,— a) zdvihati po
zdvihovat, vyzdvihovati, zve
datu cruentum alte extollens pugtonem
C; caput e. C = doufati; algem e. C;
iacentem e. C; alam praeter celeros e.
T povýšiti, b) přenes.«na mysli po
zvedatl někohosebevědomí pů
sobiti někomu,med. SCbevědo
mí nabývati; zvelebovati, povznášetiněco:adulescentium© animos
praematuris honoribus ad superbiam T;
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se guisgue magis extollere S o vyšší cile
usilovati: ra promplum animum e. T
ke hněvu popouzeti; hortos magnficentia
extollebat T; ©) slovy něco povznášeti,

vyvnášeti, vychvalovati, velebiti, zveličovat i:nostramcau
sam laudando (jiné čtenítollemusC); Plan
cí dn. me meritum verbis extollo C; rem
verbis in. matus e. L zvelčovati: rem
orattone e. S; in caelum laudibus algm
e. C do nebe chválou vvnášeti; vetera
ertollémus recenttum incurtost C.

EX-Lorguc0, ére, lorsi, lortitu a) vv
kront1t1 Vyvinoutiněconěkomuarmaemamibus| tratorum| civium(7stcam
de mambus ČC; mucronem dexirae V;
b) údy lidské vykroutiti mučením, odt.
extorlus zmučený: on servilemmo
dum lacerali atgue extorů L: ©) něco
vynutiti vymoci: odstdessunona
cum contumelia Cs; vi et metu honorarium
C; regnum L; vocem clementiae extorguebit
res vpsa C; sententras tudicum ví oratio
ns Čí sujfragium populi per vůn L;
extorsisti, ut faterer C vynutil jsi na
mně přiznání;d) vyrvati vzíti
něconěkomu: čolam. e. Ču; humanitalem C;
ex animis cogniltones verborum C; me
occidistis, cut sic extorta voluptas IH;oprmonem(předpojatéminění)— stde
n'gue veritas extorguedbitC odstraní.

£LX-forris, e, adj. [ex lerra] ze země
vvhnaný, bez domova, vyhnanec: Řčnc
palres famaltas exterres profugeruut C
e. patria, domoS vyhoštěn z .,zbaven .;
ne exsulem, extorrem populum Romanum
ab solo patrio . in hestium urbem agerení
L jako vyhnance a bezzemka; ne se
ortum, etusdem sangutu s, exlorrem, egen
lem pertre stnerent I (prolept.) aby
jako vyhnanec zahynul; drevi extorre
bene omne Pumcum nomen L odtud
bude vyhnán, vypuzen; agmen extorre
sedibus suis L.

eXTra (v). abl. sinZ. (em. od (KPT,
supra) I, adv.a) na vnější straně,
vně, zevně, zevnitř,venku: extra et
ontus hostem habere Čs; im. corporibus
ant exlra esse possuut Č vně těla, mimo
tělo; guae extra sunt C = věci vnější,
svět vnější; 24 extra est in nuce duri II
zevně ořechu; nulla pars hutusce generis
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ercederet extra ven, na venek vyční
vati; v témže význ. též kompar.UrĎes exlerius
sttaeO dále ven ležici (t.j. mimoPelopon
nes); D) znamenávýjimku:mimo, kromě,
vy ] m a, le Č, leč b Y; spojenovždy
s guam nebguamsw: addat hanc excepti0
nen: Extra guam si guis re. publicae
causa exercitun mon tradiderit Č leda
že by postulat is a praelore exceplio
nene Bxlra guam tn reum capilis praetudiceumfitC;exlraguam| steumlempus© cočgeritC;||předl.sace.mimo,
kromě a) ve význ. mlstním: eTÍra pro
vinciam Čs vně provincie; extra osttum
lonengue carceris C; extra Peloponnesum
C; e. portam Collinam C; e. lůnen. Apu
hae I; u sloves pohybu: €. »numittones
procedere Čs ven z opevnění; Jftnes ter
mrnosgue constituam, extra guos egredi
mon possim C z nichž vystoupiti; e. hos
cancellos egredi conabor ČC;e. munmamenta
se evolvit Cu; b) přenes. o věcech neprosto
rových: ne se mulier extra vtrlutum cogi
tahones putet T = že jest vyňata z nehod
válečných: e. causam, e. hanc content
onem C, e. ruinam Č, e, periculum esse
C mimo nebezpečí býti, e. conmurationem
hunc esse Č = není ho účasten; e. con
suetudinem Čs, e. ordinenm€ mimořádně;
extra vita C bez chyb; ©). výjimka:
mimo, kromě, vyjma. erira me
C; extra ea cave vecem mitlas L; e. tu
multum Gallicun I[talicumgueČ; e. ducem
C; obyč. záp. větách: extra cohorlem
suam nemíní conanittere C; ne (tum) gut
dem e. gladialorum tuorum numerum
guemguam repperisti Č. Jako postpos.go
solutius urbem extra lasciviret T.

ex-fraho, ere, traxi, tractum a) VY
táhnouti, vytrhnouti něco,G) pův.
telum e corpore Č; vivum puerumalvo Fl;
telum de vulnere O; ferrum extraxit X;
cervices boum ad aratra extrahenda na
tae C k tahání; též o osobách:extrahitur
domo latitans Č jest vyvlečen; gui rure
extract us m urbem est H; extrahe turba
oppositis umeris H vytáhni jej z davu;
hostes invitos in actem L k boji donu
titi; senatores vi in publicum L; algem
cubili e. 1; ex lenebrosa popina consul
extractus C; obr. le ex Luis lenebris ex
traham C; 2) přenes. z něčeho, někoho, VY
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táhnouti,vyprostiti, vysvobodi
ti: urbem ex periculis maximis Č; se ac
suos omnes extraxit incolumes N; scelera
m lucem L vytáhnouti, vynésti;
vyrvatu religionemex aninus extraxit
Fpicurus C, opinationem el lemerilatem
er anims nostrisC odstraniti;
h) protahovati, zdržovati,pro
dlužovati, oddalovati: bellure in lertum
annum L; proelium ad nocteinL; somnum
in diem T: rem in adventum consulhs
L; odt. mař1t1, marně stráviti: triduum
disputattonibus exzcusattiombusgueC; (ae
stalemi) extrahu posse Cs že by mohl (zby
tek léta) nazmar přujíti bezvýsledně
uplvnouti; drem cunctando L promarniti;
biduum Ču; tempus Ču; noctem vigilůs
Cu; alrguantum extraxerant temporis C;
tempus morando e.
eludi se algue extrahi (putabant) L že
jsou za nos voděni.

extráncus, a, 0 vnější, cizi: e.
causa C; cognomine guodam extraneo C;
e. mnalum (Ú; res, guae sunt aut cor
poris aut extraneac C; subs. C1Z1NeC,
člověk do rodiny nepatřící: s? extraneus
decst, dom hostem guaerunt L vnější
nepřítel; ius vilae etus extraneis eliam
tgnolisgue non síne cura fu 1; insila
im. exirameos cumetalio T vůči cizincům.

extra-ordinárius,a, um[extraordinem]
mimořádný, kromobyčejný: se nullum
extraordimarvum honorem appelisse Cs;

petilto consulatus C; pecuma C mimo
řádné příjmy; cupiditales Č nepřirozené;
unpertu, poteslales U; fasces Ú; ve vojens.:
egules extraordinarn L vybraní; cohortes
L; dle nich perla e. L — perla prae
tori a.

extrárius, a, um [extra] vnější: utilitas
aut tm corpore posila est aut in e. re
bus C.

extremitás, alis, f. [od exiremus]
okraj, konec něčehomundi Ú; in
finitas regiones, guarum mulla est ora,
nulla e. C meze, hranice; extremilas et
guasi libramentum C plocha jakožto
povrch.

eXÍr©muUS viz ezler.

ex-(ricó, are, art, atum vypléstu, vy
motati, Vyvinouti něco odněkud: cerva
plagis extricata H. přenes. S námahov

naop.

L; přech. o osobách:
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něco poříditi, sehnati: nummos undeunde
extricat |.

exírin-secus, adv.[*ectrim ol ex
Čer, srov. dntevími a Secus v. t) zvenčí,
z venku, zevně drrumpuné e. im ani
mos nostros per corpus imagines Č; pul
mmonesel cor e. spiritum adducunt C; e
imminens bellum L. Někdy dle naš. názoru
venku, vně: columnae. inaurata Č
jen na vnější straně; animum. cerpore
vestivit e. Č.

ex-(riido, ere,trůst, trůsumvystrči
ti, vytlačiti: le in viam ezirudamet
eiciam Ú; is lamguam extruderetur (ná
silím vystrčen) a senatu in Alacedoniam
C; a latebris suis extrusi hostes T; alios
vix solemus extrudere, hunc relhinentes
extrustnus Ú; o věcech: mere aggere e.
Cs zatlačiti; laudat, venales gut volt ex
trudere merces H odbýt, zbýti se.

ex-Lundo, ere, tudi, lůsum a) vytepati:
ancilta caelo lapsa extuderat; Lb) přenes.
s námahouvykonati, zjednati: guis
deus hanc nobis extudi artem? V; hunc
honorem wmilůextuderat V; labor extudit
fastidia H odstraniti, vypuditi.

ex-turbo, are, avi, alum násilně v y
hnat l, VVDU di16 l; pův. o většín:množ
ství lidí (turba): homines e possesstonibus
C; plebem ex agris C; populum e nav
C; caede nefanda animas e. O t j. do
nutiti k vystěhování se z těla; pak vůb.
i o jednal. člověku neb věci: Řominem € C101

late C, nudum etecit domo algue focispatru© exturbavtC;praecepsprovim
cia exturbatus est C; putrus bonmsie
rachum Č; obr.Messalina Iuniam ex St
la malrimomo exturbavů T vypudila ze
sňatku se Silhem; Nero exturbat Oclavi
am T zapudí; ex numero virorum e. Č
vyloučit; o věcech:haec nova imuria ex
turbavil omnem spem pacis L vyloučilo,
zmařilo.

ex-iibero, are, avi. alum a) v hoj
nosti, nadbytku se vyskyto
vatu: lururia foliorum exuberat uměre
V pro bujnost listi jest hojnost stínu;
přelékali: /urit intus aguat fumi
dus atýue alte spumis rxuberatl amnis
V (o vroucí vodě v kotle); odt. přencs.€X£pl uri
ms artibus exundat et exuberat eloguen
tia T (v hojnosti) se pramení; b) hoj



exul

nost, naadbytek něčehomít1, něčím
oplývati: poms eruberatannus V.

exul viz exzsul.

ex-uleeró, dre, Gv?, klum A) pův. D0 Z
JI t řiti (oráné, jizvěatp.); odt. přenes.guae
sanare negueunt, exulcerant C zhorší, po
kazí; b) zraniti, poraniti, rozhořčliti,
rozdrážditi: non erulcerarevestram
gratiam, sed ettam concihare Č; part. perf.
exulcerálus, a, um rozhořčený, popu
zený: amninus C; ira exulceralos ignom
mas stimulabat animos L.

exulo viz exsulo.

ex-ululo, are, avi, alum zavýti, vytí
ze sebe vyraziti: nactus silenha ruris
exululat O; obyč.part. pert. exululátus, a,
um ve význ. pass. křikem vyburcovaný,
vyvolaný: stupet EBdonisexululata tugis
O; Cybeleia mater exululata O; concimi
tur Phrygns erululata mods 0.

ex-unde, are, avi, a) býli vyplaven,
vlnami vyhozen: (fura balsamugue) vč
tempestatumin adrersalitoracxundant T;
b) v hojnosti plynouti, prýštiki, prame
niti: ex mulla eruditione eloguenlia T.

CX-1O, ere, Uť, úlum [opak ius, sr,
zouti) [ s přsdm.věcným svléci, odlo
žili a) pův. ču exue cacstus V; Amor
alus cenit V; ve lem e. Ču; pharetram
humero O; reďducí clipeum e. O se
jme; b) přenes.odložiti něco,vzdáti
se něčeho, Z b AVI t 1 s c něčeho: fuciem
et membra V; hominem © podobu lidskou;
vultus severos O; nbstr.: omnem humant
tatem C; silvestrem animum V divokou
přirozenost; ferilatem O; mores antiguos
L; virtutes T; fidem T porušiti; pod.
pacta, promissa, tus fasgue T; metum O;
mentem V smýšlení; tugum L = servilu
demjho setřásti; tussa T nestarati se o;
obseguium T, ammaliam T vzdáti se; ra
tram T zřici se; animam e. O; magi
strum e. T odstraniti; [I s předm.osob.: a)
se e. vysvléci něco,vysvléci se
z něčeho Zbavitl se něčeho: ex his te
lagueis e. C vyprostiti se; se hts monstris

O zbaviti se strašidelné podoby; se 1ugoe.
L jha se zbaviti, jho setřásti, hominem
ex hominee. Ú člověka = lidskost se sebe

508 exuviae

svléci; zvl. části těla: palmas vinclhs e. V
vyprostiti; magnaossa lacertosgue
exut V vysvléci, šatu zbaviti;
membra exuere pellibus F; pass. part. perf.
unum pedem exulus vinchs V jednu nohu
maje vyzutu; b) něco někomu svléci,
od niti, někohoo něcoobrati, olou
Pit1 pův. padlého protivníka o zbroj:
arms e. algm LOS V; praeda hostem
L; hostes impedimentis Cu; hostem se
dibus V: clusse S; castris L; eos agro
paterno L; avitis boms T; ommbus for
tums erutus TŤ zbaven; absol. eruto Le
pido T když L. byl odstraněn; ezuta
aeguahtate T když pominula občanská
rovnost.

ex-iro, ere, ussi, ustum a) vypá
Jiti, spáliti: vřcoscompluresC; clas
sem Argivum V; dom suae vivus exustus
est C; erustis villis omnibus C; Boeoti ex
usti C ohněm poplenění; přenes.alla cala
mitas exussit hoc maledictum Č; přísloví:
maria exurere (= něco nemožného); b)
vypražiti, vyvsušitu locaexusta
sohs ardoribus S vyprahlá; erustus ager
morienlibus aestuat herbis V (vyschlé)
pole prahne bylinami v parnu mrou
cími; erusta palus V; sitis exurit fali
gatos Ču žízní prahnou; antra exusta
caminis O ohřívané; venenum exurit fer
run Ču stravuje; €) vypáliti — od
straniti: scelusexuritur igni V; mihi
ET animo eXU7%(jiné čtení eTut) non po
test C.

exuviaec, drum, f. [od exuo] „co bylo
svlečeno' a) svlečený šat: has olím

eruvias mali porjkdus idle rehgut V;
ETUVIASTUEOMINMIS..| SUPErtMpov2sV;
b) svlečená kůže: nunc postiliseruviis
(coluber) V; dat Niso Jfnestheus pellem
horrentisgue leomis erxuvias V; tigridis
eruviae per dorsum a vertice pendent V
C) svlečená zbroj, oruží: gut redil
eruvias indutus Acmllis V; induit arma,MezentiduciseruviasV;haec.| ex
uvtas.. guercus habebit V; d) vůb. ko
řist nepřítel odňatá, trofeje válečné:
locum exuvns nauticis el classtum spoliis
ornatum C zobei lodními ukořistěnými
= rostris Anlialtum navium.
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F
F, jako zkratka značí obyčejně jidius, ku

př. C. Fanmus M. f. (Mara fitus).
faba, aE,f. [srov.bob] bob (zejm.bob

svinský, v botan. Vicia faba), obyčejný
pokrm chudších lidi v Italii: in faba bona
perdere HMutratiti své jmění za boby
(t. 3. za hoštění a podarování chudých diváků
při hrách); vyznamný při zallinání
septem mgras versat in orefabas O; faba
abstinere C (o Pythagorovcích, již nesměli
bobů poživati); f. Pythagorae cognata H
bob, příbuzný Pythagorův (žertovná na
růžka na Pythagorovo učení o společném pů
vodu a převtělování duší lidských, zvířecích

I rostlinných); (j. název frašky) consulatum
nostrum Fabam mimum futurum C.

fabális, e [faba] bobový: stipulas fa
bales O (bobová sláma náležela mezi očistné
prostředky, srov. faba).

Fabaris, 28s(V) n. (sabin. tvar) Farfa
rus, %(O), m. říčka v Sabinsku, přítok
Tiberu.

fabella ae, f. [demin. od fabula] 1)
vypravování, rozprávka; příběh, hi
storka, anekdota, kousek: de Silenof. C;
báchorka,pohádka, povídka:fabel
larum auditio C; fabellae amiles (v. t.) H
commenticiae fabellae C smyšlené poví
dačky; 2) spec. (divadelní) kus, dl
vadlo, hra.

faber, bra, brum (srov. čes. dobrý) vl.
kdo odborně (řemeslně n. umělecky) ob
rábí hmotu (zejm. dřevon. kov), řemeslný,
umělecký: fabra ars Ó řemeslné umění.
Odt. subst. isol. faber, brí, m. (fabrum gen.
pl.) vL výtvarník, (s gen. obj. látky) Gb
ráběč něčeho;A) řemeslník: (ferrum)
forcipe cum f. eduxit O kovář; vojen.fab
rum centura L (byli to fabri tignaru,
tesal1, a fabri aeraru et ferrari, kovářia
zbrojíři) srov.„„setnina zákopníků“; prae
fectusfabrum; b) umělec (výtvarný):
marmoris aut eboris fabros aut aeris H
tvůrce děl (—=soch) z mramoru nebo
slon: neb kovu,

duchů:

Fabius, jméno starého patriajského
rodu římského, jenž odvozoval svůj pů
vod od Heraklea (odt. Herculea gens O);
r. 477 pr. Kr. byl pobit celý rod až na
nedospělého hocha (počtem prý 306 mu
žů) v boji proti Vejským na říčce Kre
meře, nabídnuv se hájiti hranic řím
ských; později se zase rozmohl. Nejzná
mější jsou: 1) ©. Fabius Pictor, nejstarš.
z římských annalistů, žil za 2. války
punské; 2) ©. Fabius Maxinus Verru
cosus, konsul po prvé r. 293 pi. Kr.,
slavný vojevůdce římský proti Hanni
balovi; pro svou opatrnost nazván Čun
ctator (v. t.); 3) ©. Fabius Alarimus Ae.
mmlhanus, syn L. Aemilia Paulla, ado
ptovaný od G. Fabia Maxima, konsul
r. 145 př. Kr., bojoval proti Virathovi;
4) ©. Fabius Maximus Allobrogicus (syn
předešlého),konsul r. 121 př. Kr., vítěz
nad Allobrogv v Gallii, na památku
toho byl od něho zřízen na foru vítězný
oblouk, formr Fabii (Fabianus n. Fa.
bius); 5) Fabius Maximus Narbonensis,
přívrženec Pompeiův, stoický filosof: lo.
ouaxzF. H; Fabio vudice H; 6) Paullus
Fabius Maximus, bonsul r. II pr. Kr,
přítel Ovidiův, příbuzný a důvěrník cí.
sařeAugusta, dobrý řečník HOT. Adj.Fa
bius i Fabiánus, a, um Fabijský, Fa.
biův: Fabia tribus (in Fabia H) vý
značná z venkovských tribuí; form F.
(viz F. 4); Fabiani (doplňk.) milites Ro
mam appellali sunt Ň (nejspíšeFabia Kunk
tatora).

Fabráteria, ae, f. město v bývalém
území Volsků, nyn. Falvaterra; odt. Fa
braterní, orum, m. obyvatelé Fabraterie.

fabre, adv. [f aber] zejm. ve slož. fa
brefactus, a, Um (part. perf.pass.od fabre
facio, ere) řemeslně, dovedně udělaný,
zpracovaný: ad id fabrefacta navigia L
loďky zhotovené k tomu účelu; spec.
o dílechuměleckých: argenti aerisgue fabre
facti vis L spousta uměleckých výrobků
ze stříbra a bronzu
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fabriea, ae,£.[ faber] pův.adj.co náleží
řemeslníku n. umělci (výtvarnému); subst.
a) řemeslo, (výtvarné) umění: pectura
el f. ceteraegueartes C malířství, plastika
a ostatní umění; meton.vytvoření, (dů
myslné) tvoření, stavba, soustava; důt
myslnost: f. naturae C zařízení ústrojí;
f. membrorum Csložení, zařízení; b) dil
na: fabricae praeesse Č.

fabricátio, onis, f. [fabricor] robení,
tvoření: tota hominis f. Č složení.

fabrieátor, Oris, m. [fabrtcor] výrob
ce, tvůrce: mundif O tvůrce, stvo
Iitel světa; doli (meton.)f. V tvůrce lsti
(t.j. dřevěného koně).

Fabricius, jméno římské rodiny (by
dlicí původně v hernickém městě Aletriu); nej

C. Fabricius Luscinus, konsul
r. 282 př. Kr.; jeho poctivost, osvědčená
za války s Pyrrhem, stala se přísloveč
nou. Aaj.Fabricius i Fabriciánus, a, um
Fabriciův: Fabricius pons JI most v Ří
mě, vystavěný od L. Fabricia, spojující
t.zv. Ostrov s levým břehem Tiberu.

fabricor, dri, alus. stu. (básn. též
fabrico, are, avi, atum) [fabrica] dě
lati,robit vytvářetli hotoviti fa
bricata fago (abl. tátky) pocula O. udě
Jané z buku; kovati, tesati, sta
věti: tela mambus fabricata CyclopumO
ukované; naťes f. T stavěti, gut ea (sc.
astra) fabricatus esset in caelo C stvořil.

fabrilis, e [faber]) co náleží řemesl
níku n. (výtvarnému) umělci, řemeslný,
umělý: fabrile scalprum L; erratum fa
brile C chyba výtvarníkova (t. socha
tova); opera ad fabrilta surgit Vku pra
cím svého umění; tractant fabrilta febri
H řemeslníci provozují svá řemesla (t.
nepletou se do jiného) n. spec. kováři sl
hledí kovářství; f. dextra O dovedná,
umělá pravice.

fábula, ae, f. [z koř. *bha-, srov.fárt,
fama, enni, oůTic, čes.bájiti, báje, bá
sei) 1) mluvení, řeč, vypravování; pří
běh, historka: convivalesfabulae T ho
vory ustolu; (básn.)per urbemf. guanla
fu HHjak se o mně mluvilo; polius
zuam f. fias H než aby ses stal terčeni
vtipů; báje (= mythus), pohádka,
pověst, bájka: fabulae (appo:.)Alanes
H (řečenovýznamně m. ů Wanes) v. Ma

známější

zejm.
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nové, kteří jsou (jen) báje — říše báj
ných Manů; generis (gen. obj.) f. O po
věst o původu; zejm.vymyšlená pověst,
smyšlenka, báchorka,povídačka:non
f. rumor ille futt O ta pověst nebyla
(smyšlenka) vymyšlená; de Varrone lo
guebanur: lupus im [abula C „my o vlku
a vlk za humny“; %) spec. (divadelní)

kus, divadlo, hra, drama:Jebue dare
(v. 1) h) S)),ant 1)).agere(v. L MU 1) a) %)); obr. "letorrímo guo
gue wmargunentum fabulae adsumpto T
když bvli nejhorší lidé přibrám za po
mocníkv v té hře.

fabulor, art, alus sum, [fabulaj hovo
řiti povidati; (spec.sm.) tlach ati.

fabulosus, a, um [fabula] bájný, bá
ječný: fabulosa (raecorumcarminaČu
řecké báje; f. Hydaspes H (poněvadžo něm
bylo mnoho báji); fabulosa nutriz JH po
hádková.

facesso, ere, st% (n. 17), sttum[intens,
od facto] 1) (trans.) (usilovně) dělati, ko
nati, prováděti, plniti čussafa
cessunt V vykonávají; = spec. ve zlém
sm.: připravovati, působiti, Str O] 1t1:
periculum f- T; 2) (intrans.) kliditi se,
odejíti, vzdáliti se: f. ex lanlo lu
multu L; f propere T.

facetě, adv.[facetus] vtipně, chytře,
obratně, podařeně, znamenitě.

faceliac, arum, f- [facetus] vtip,
šprým; veselost, žertovnost, vtipkování:
per facettas T žertem.

facelus, a, um [srov. fax] pův. blýs

kavý, skvělý; I) (o zevnějšku)uhlazený,
švihácký, elegantní:f. RujfillusH;
=) (přenes.)veselý, vtipný, chytrý,
ita guemaue f. adopta IH vtipně; přívě
tivý, zdvořilý; půvabný: molle atgue
facetum (se. epos) Vergito adnuerunt
Camenae F (něžné a půvabné epos) =
daly něžnost a půvab (týká se Bukolik).

facies, €2,f. [facio] 1) a) zevněj
šek, tvářnost, vzezření, podoba,
postava: in facie voltuguevecordia tnerat
S v zevnějšku 1tváři; de facie algm nosse
C znáti od vidění; verte ommnis lete in
facies V ber na sebe všechny podoby
(jako v pohádkách šelmy, s nimiž hrdinové zů
pasá); h) spec.obličej, tvář: Arruns



facile

facie Brutum cognovit L poznal po tváiu;
2) melat. a) vzhled, podoba, tvář
nost, obraz, forma, způsob: locif.
ST: contra belli faciem tuguria plena
honunum erant S proti obyčejnému
vzezřenízeměza války; in mons faciem
V na způsob hory; (zeugm.) vertitur f
et mentis et oris O změní se vzhled mysli

1 tváře; urbis abestf. O chybí mi pohled
na město; dum.in faciem pacis vemretur T
jen když přijdou tak, aby byl zachován
ráz míru; laborum novaf. V nový způsob
útrap; b) spec. krásný vzhled, slič
nost, spanilost, krása, půvabnost:
haec rara fecie () vzácná krásou;
t. loce O půvabnost mista.

facile, adv. [v1. ace. od facilts]
1) snadno, lehce:fucilius crediderim
snáze, spíše; hauď n. non f. nesnadno,
sotva, stěží; ochotně,
ferre, perferre, pati, concedere):f. pattor
sleri C rád dopouštím, aby se o tom
nemluvilo; 2) (k sesilovánípojmu) jistě,
dobře, nepochy bně, bez odporu, ro z
hodně, ovšem, arci: f. deterrimusC;
gu: omnes seientia f. vicisset C daleko
předstihl.

facilis, € (superi.facillimus) [facto) vl.
činitelný; [ 1) (pass.) co lze (snadno) uči
niti, snadný, lehký:f JfiscinaV pro
stý košík; faciles versus T lehounké (=
hravé) verše; (básn.)f. cera O poddajný
vosk; facile iter pohodlná cesta; 2) akt.
snadno činící.hhitý, obratný: smles F.
lorica T vojsko mrštné ve svém brnění;
(básn.) faciles ocult V hbité, čilé (čile
těkající) oči; IÍ metaf.1) vůb. snadný,
lehký: řaucileesť sinr. jest snadno, bylo
by snadno; f. s 2 s gerund., sup. na -u, básn.
iint. snadný, vhodný, příhodný, způ
sobilý k něčemu:(cebus) facilliimus aď com
coguendum Č nejsnáze, nejlépe stravitel
ný; haud tam facile dictu est L není tak
snadno říci, f. intellectu N snadno po
chopitelný; ea Romanis facilia visu erant
S to mohli Římané dobře viděti; (terra)
colendo f. pecort (dat. účel.) V; —=subst. ET
facili tolerantibus T snadno: cetera ex fa
cili (se.fore) ratus T = fucilta; 2) snadno
dosažitelný, přístupný, lacmý:f.
titulus O laciná sláva; (akt.) snadno do
sahující: ste fore facilem victu gentem V

ncuřr.

rád (zejm. u sloves
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bude žít v blahobvtu; 3) (o jecnánt) při
stupný, náchvlný;po volný, ochotný.
příznivý, přívětivý, vlídný, příjemný,
smířlivý,milostivý: f. credulitasad
gauďin T lehkověrnost snadno přístupná
radosti; f. tnamibus (dat.) T náchylný
k hchým věcem; dux comiterf. L; An
lomus f. tn. causis receptemudis erat C
ochotně přijímal pře; amacilia (abl. vztat.)
Jf. S k přátelství ochotný; ego vos habui
faciles mmstros O ochotné, úslužné; nec
visu f. (se. est) V těžko jest snesitelný
zraku; (oxymoron)facili saeviha A s mi
lou krutostí; faciles deos habuistis O bozi
vámučinili po vůli; 4) (o přesvědčení)dů
věřivý;leh komyslný, lehkovážný:
namum faciles, gut pulatis O.

facilitás, atis, f. [facilis] 1) snad
nost, lehkost: f. camporun T schůd
nost, příznivost; poscendi invicem eademi
JÍ (se.est) T navzájem stejně volno jest,
něčeho si vyžádali; 2) (kl.jen tato) pří
stupnost, povolnost, ocholnost,při
vělivost, vlídnost, náklonnost.

facinorosus,a, um[facinus]zločin
ný, zlotřilý; subst. zločinec, zlosyn.

facinus, orts, n. [facto] 1 čin, sku
tek: zř.egregiumatgue mirabile £. S; ob.
malum f. zlý čin, provinění; institut
pesstnum f., ut T zavedl ten zlozvyk,
že; odt. 3) spec. Zlý čin, přečin, provi
nění, zločin; zločinnost, hanebnost,
mrzkost,ohavnost, ničemnost:
facere dopouštěti se zlého skutku, pá
chati zločin; = melon,(básn.)f. excussit ab
ore O zločinnou, úkladnoučíši; omnamn
Jtagittorum atgue facinorum calervae S
davv všech neřestí a ohavností (1.j. ne
řestných a ohavných lidí).

facio, eve, féci, factum (impor. praes.
fac, starolat.face; starolat. faxo (fut.) =:
*fac-so (srov. TGŠE z *TGY-00); odt. Ja
xitur L = factum eril; farm, -18,-Uatd.,
vl. optat. aor. (srov. TáEaru), význ. =
konj. perf. fecertm, -18, -if atd. [od koř.
*dhě-, srov, TiĎntu, (ě Dy-za — fé-ri),
čes. dílo, dělali, něm. tuti; jednoduchét.ary
pass. jsou. nahrazovány slovesem f10, ert,

( ; -ně *b] YM , n(factus sum) (od. koř. *dŘů-,srov. fut,
pťo, čes. býti] (o jehož samostatném výzm.
vizC) dělati, činiti, konati; A trans.
I jen s předmětem 1) děl ati, robiti.



facio

hotoviti; stavěti, tvořiti: ponlem in
Arere f. Čs stavěti most přes Arar; sebz
anulum f. Č dáti si dělati; decretum,
ne vasa auro solido fierent T aby nebyly
dělány; fit vva v? V násilím jest udělána
cesta; facihs factu (pouze)snadný; z pra
covati: factum argentum Č stříbrné
náčiní; aurt pondera facti infectigue
(v. t.) V;fama faciendae lanae O pověst,
že umíš zpracovávati (= tkáti) vlnu;
= metat. factus natura velare odum T
stvořený, uzpůsobený; (reflex.)factus ad
umtationem stultitiae L (nastrojiv se) =
dělaje se hloupým; = spec.versus, brum
f. skládat; versiculi magis fach F vice
(lépe) propracované; facta guodam modo
oratio Ú řeč složená dle jistých pra
videl; verba facta C slova (nově) utvo
řená;2) ziská vati, opatřovati,shá
něti: pecuniam sib? f. (ex re) C vydělá
vati Sl peníze, těžiti z něčeho; egu2S su18
stipendia (v. t.) f. L; praedam f. koři
stiti; gut facit ex dictis nom ita multa
tuis Ó jenž nemá z tvých slov tak vel
kého zisku; auxilia mercedef. T za mzdu
opatřiti, najmouti; 8) konati, vyko
návati, provádět: Tiberiumvictoria
rum suarum guaegue in toga per lot
annos egregie fecisset admonuit T (ize
přeložiti jako i jinde často substantivem) a
na jeho vynikající činy; (pracen.)lu, s?
guiď es facturus, nova aligua congutfas
oportet C chceš-li něco poříditi; promissa
f. Č plniti vmperata f. S (o tom, kdo se
vzdává); facta (doplňk.) puta, guaecumgue
iubes O pokládej za vykonané = „po
ručeno, vykonáno“; často při opisování
sloves, zejm. v pa s.: ju gratulatio (ab algo
ali) jest blahopřáno; escenstonemf. L;
verba f. miti, konati řeč, promlouvati,
řečniti; aulaea ruinas in palinam fecere
H baldachýn se sřítil; f. scelusT, furtum
H spáchati, provésti, dopustiti se; aes
ahenum f. dělati dluhy; = spec. ludos f.
L vystrojiti hry; diesfastos f. L ustano
viti ftunt sacra Minervae O koná se slav
nost, slaví se svátek; sacrificvum Dianae
f. L; i pouhéf. konati obět, obětovati
(7e n. rem něco):cumfactam vitulá V; ba
deofiunt O; 4) činiti, působity zjed
návati, vzbuditi, roznititi, připraviti:
spemf.; Lucumoni cum divitiae anímos

012 fació

facerent L když bohatství v něm vzbuzo
valo pýchu; bellumf. a) způsobiti válku,
dáti podnět k válce, B) počíti, zdvih
nouti válku (alczprotiněkomu);fugam f. «)
(ob.)zahnati na útěk, B) dáti se na útěk
SL; curam f. T vzbuditi obavu; lup:
fecere metum O nahnali strachu; peri
culum f. ali S uvésti do nebezpečen
ství; (zvratně) f. damnum, detrimentum
C miti, utrpěti; —=spec. A) činiti něco
někomu, dělati něco s někým: f
de algo; guid facias ili? H co s ním;maserunt| consultum,guidnamfacerent
de rebus suis N co mají dělati ve
svém postavení; (eufem.) s? gutd eo fac
tum esset Č jestliže se mu něco stane;
vdemfi! ceteris S totéž se stane s ostat
ními ; sncolum: Rhodos facit, guod pae
nula solstito H tak prospívá jako; nec
caelum nec aguae faciunt (sc. bene) O ne
prospívají, nejsou platny; b) dávaty,
poskytovati: locum f. (vi.dělati místo)
dávati příležitost n. podnět (k něčemu);
potestatem, (v. t.) f. alcis reč dáti možnost,
dovolení, dovolovati; oplandi munmeris
fecit arbitrium O dal volnost vyžádati si
daru; aelas, cut fecemus aurea nomen O
dali jsme; mavita stellis numeros et
nomna fecit V dal, určil (t. počet hvězd
v jednotlivých souhvězdich); uč loco dignitas
Jizret L aby se dostalo místu vážnosti;
C) f. ut, básn. a pozd. též s ace. c. inf. p ů
sobiti, aby n. že: faciendum mhi
putavi, ut responderem C myslil jsem, že
musím odpověděti; hoc me telum flere
facit O; (bez uť) guid agatis, fac sciam Č
dej m1 věděti; somul libi in. mentem
vemat facito C hleď se rozpomenouti;
(absol.) lingua faciente loguaci O vinou
prostořekého jazyka — spec. fac s int.
dejme tomu, že: sed tamen exihum fac
me meruisse O; II spředmětema doplňkem I)
(akt. s dvojim acc., pass. s dvojímnom.) činiti,
dělati, ustanovovati, voliti někohoněčím:
deosf. testes S bráti (si) bohy za svědky;
algm certiorem (v. certus 3) b) B)) f.; cum
verbis se locuplelem faceret C řečí se
vydával za bohatého; často lze. přeložiti
zvláštnímslovesem. (draco) Jj lapis O zka
mení; corpus fi! propius Ó přiblíží se;
rarius agmen fiebat Ču řady řídly; alad
longius f. C prodlužovati, protahovati;

algo, alci,



facteon

s part. zdůrazňuje děj slovesný: missum f.
algm N propustiti; vitřala semina fecit O;
3) (s jinými doplňky) a) (s gen. pretii) ce
niti, vážiti si: f. magni, parvi, tanti
a p.; tilum pluris guam se omnes fier
videbant N; eum (sc.dolorem) nihil facit
C za nic nepokládá; b) (s gen. posses.)

potestatis (v. " altenae f. L; dicionis(v. t.) suae f.; ©) (s gen. part.) lucri (v. t.)
F. mhil religuí (v. £.) f.: fies nobiltum
fontitum JH dostaneš se mezi. .; d)
(s part.) uváděti, zobrazovati, lič1t1 (je-li
podmětemspisovatel): (Venophon) facit 90
cratem disputantem liči, tak rozmlouvá;
též s inf., zejm. kde není partic.: (Herculem)
Homerus conveniri facit ab Ulxe C;
guod plus fect Dolabella Verrem acceptsse
C; e) domus dedecori (dat. účel.) domino
fi C stává se hanbou; obviamfeeri alci
setkati se s někým, potkati někoho;
B intrans.I) dělati, činiti, jednati,
býti činný: f. ad algd O sloužiti, hoditiSek adversus| contrarempů
dlicam f. Cs býti nepřítelem státu, vele
zrádcem, f cumn. ab algo jednati s ně
kým — býti na něčí straně, pro někoho. býti
někomupřízniv: mecum facientia tura
H; hine f. O státi na této straně; 2)
Jednati, počínati si, vésti si, chovali
se: čmperite f. C; U fieri, stávati
se, povstávali, vznikati; díti se; býti:
t f potuerit Ú bude-'i možno; guae

tra f amat (v +) S haud fit mora V
bez meškání; ad rem factam nostram
gue vemamus C přistupme k události
skutečné; guo facto (abl. abs.) ©) (časově)
když se to stalo, potom; [) (přičinně)
protože se to stalo, proto, tudíž.

facteon [utvořeno žertem dle řec. OiÁOG0
ontréov] C = faciendum.

factio, onis, f. [facio) dělání, konání;
meton. právo dělati: f. testament: C;
= ob. spec. (politické n. stavovské) stra
nění, stranictví; sdružováníspol
čování, (šp. sm.) srocování, bouřeni: gua
ex re factiones dissensionesgue nascun
čur Čs rozkoly a různice; nobihtas fa
cttone magis pollebat S šlechta více
zmohla pevným združením (organisací);
haec inter bonos amicitia, inter malos f.
est S to jest spiknutí; obfactiones accu
satorum T pro řádění žalobců; meton.

něčemu ,

Latinsko-český slovník,

13 facollás

(politická) strana, spolek, organi
sace: f. paucorum Čs strana několika lidí
(oligarchie).

factiosus, a, um [facto] spec.stra
nický, subst. Stranik (ve sm. polit.);
a) žádostivýmítistranu, panovačný,
vládychtivý: largitores et fachost C;
(Lysander)f. audazgue N; h) kdo má
(mocnou) stranu, politicky mocný,
vlivný: (homines) factiosi doma S; C) vůb.
nepokojný, bouřlivý, rozbrojný:
homines scelestos et factiosos S buřiče.

factito, are, avi, alum [fregu.-intens.od
facio) dělávati, činivati,konávati:
(part. perf. pass. neutr.) factitaltum (dělá
vané), obvyklé, obyčejné; factitatum est
CT jest zvykem; carmina crebriusf. T
že častěji skládá; (s ace. doplňk.) guem
(se.fratris filtum) palam heredem semper
factitarat Č kterého činival, prohlašoval
dědicem; = spec. provozovati (jako po
volání), zabývati se, zaměstná
vatl Se něčim: gut (se. M. Brutus) accu
sattonemfactitaverit C byl povoláním ža
lobce; delutiones f. T.

factum, 1, n. (vl. part. perf. pass. od
facio, proto bývá přívl. adverb.] 1) ČI n,
skutek, výkon, práce: rectefacta C dobré
skutky; mea benefacta re publcae pro
cedunt S mé dobré služby; consciens au
dacis facti V; non hominum video, non
ego facia boum O práce volů (t. vzdě
laná pole); 2) případ, příhoda, udá
lost: per oppidafactt rumor u O.

facultás, alis, f. (ze starolat.facul =
facile) 1) možnost (vykonatiněco),
snadnost; spec.příležitost (rei k ně
čemu): data fucultate per provinotam Wi
neris facvundi Cs kdyby se jim dala
možnost —=kdyby dostali dovolení; fa
cultatem mihi oblatam putavi C že se mi
naskytla příležitost; dedit e1 facultatemrespubhcahberahtatisC| příležitost
osvědčiti svou velkomyslnost; diluendi
crimvmusf. T; cutus (se. Protet) Artistaeo
guomam est oblata f. V příležitost zmoc
niti se ho; (t. t. právn.)facultates okol
nosti, jež věc n. čin usnadňují, příznivé:ceterasguoguefacultates| const
deremusC; 2) meton.a) schopnost,
dovednost, obratnost; umění: f. děcendi
C; ingemi facultates N; st Wlumfioreniem
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facundě

facultate audire potutsses C kdybys ho
byl slyšel, dokud byl v plném květu
svého umění;b) dostatek, hojnost,
zásoba: f. navtum Čs; spce.erat facultale
comiosus C jeho zásoba slovní byla bo
hatá, pí.facultates prostředky, jmění,
majetek, peníze: tn me, homine parvis
opibus ac facultatibus praedito C.

facundě, adv. [facundus) výřečně,
výmluvně: f. mseraturT výmluv
nými slovy.

fácundia, ae, f. [facundus] výřeč
nost, výmluvnost (jako,přirozenáobratnost,eloguentia);básn.| Lafiuc
facundia lnguae O (vtělená, živá) vý
mluvnostui latinského jazyka (o Fabiu
Maximovi).

fácundus, a, um [fa-rt, srov.fabula]
výřečný, vý mlu vný; = přen.o věcech
facunda orato S; facunda lingua H.

faecula, ae, f. [demin.odfaer] vinan,
vinná sůl: f. Coa H sůl z kojského (vina)
(jako přísada k pokrmům).

faelěs (faelis) vizfe'es.faenebris,e [faenus]úrokový;spec.
hichvářský: faenebres leges L zákony
o úrocích, dlužní; faenebre malum T
hchvářství.

faenerátio, ons, f. [faenus] půjčo
vání na úroky; spec lichva, lich
vářství.

faenerátor, oris, m. [faeneror) kdo
půjčuje na úroky, půjčovatel, věřitel;
spec.lich vář: guaestus faeneratorum
C; synekd.majitel peněz, peněžník,
kapitalista: f. Alfóus H; faeneratores
omnempecumam mercandi: agris condi
derant T

faeneror, dri, atus sum (zř. faeneró,
are, avi, dtum) [faenus| půjčovat:
na úroky: ne faenerare lhiceretL; (pecu
mam) bimis centestmis (v. t.) faenera
tus est C půjčoval na 249/6; spec.11 ch
vařiti; (obr.)negue benefictumfaenera
nur C vždyť nelichvaříme s dobrodl
nim.

faenile, %s,n. [faenum] jen pl. faeni
lita, um seník VWO. Psžno též fenile.

faenum, 7, ». seno; obr.: £. hubel in
cornu AHmá víšek na rohu (trkavá dobyt
čata byla a jsou dosud znamenána k výstraze

STOV.

o14 falňrica

víšky na rozích; zde o básník: satirickém —zten
jest zlý). Bývápsánořéž fénum.

facRuS n. fénmus, oris, n. (z kor. *dřě-,
srov.felix, fecundus, fetus] («. plod) 1)
t. t obchod.výnos, výtěžek. úrok (ja
kožto zisk; srov. TÉ%0God TÍxT): pecumam
alci faenori (n. faenore) dare půjčiti na
úrok; f. agitare (v. t. I1); f. ducere (v. t.
II 1) e)) C; pecumam grandi faenore
occupansti C uložil jsi, půjčil jsi na
vysoký úrok; (básn.) hordea ingentt fae
nore reddat ager O s velikým úrokem
(srov. „„stonásobně“); — spec. nemírný
úrok, l1chv a: solutus omnifaenore H
prost všeho lichvaření; meton. zadluže
nost, prodluženost, dluhy: obrutum
faenore esse L; 4%)syneka. jistina, ka

pitál, penize: (u) duas guisguefaenorispartes in agris collocaret (v.t. 2) c)) T;
horti et f. et villae T peníze.

VFaesulae, arum, f. město v sev. Etru
rii, nyn. Fiesole; oat. Faesulánus, a, um
faesulský; subst. Faesulánus, %,m. Fae
sulan.

faex, cis,f. usazenina, usedli
na, ssedlina; 1) čerrena f. O zemitá
ssedlina; spec. (u kvasicích tekutin) spodní
kvasnice (zejm.vinné): poti faece
tenus cadi H džbány vypité až po

kvasnice (t.j. až na dno); perunchifaeci
bus ora H natření, pomazaní kvasni
cemi v obličeji (nejstarší způsob maskování
pří bujných zábavách, Z nichž se vyvinula řec.

komoedie, zvaná žertovně Tovymdic od TOÚĚ,
kvasnice; zdeo tragoedii); vinná sůl (při
pravovaná z vinného kamene, jenž vzniká při

kvašení vína): Surrentina guwmiscet faece
Falerna H míchá falernskou sůl (t. j. z fa
lernskéhovína) do surrentského (tím se zlep
šovalahoršívína); vinný ocet: condila corna
in faece (vis condo II 1) ©)) O; 2) metat.
nejhorší zbytek, vyvrhel, bahno, kal:
tu defaece hauris C běřeš ode dna (o špat
ných řečnících); zejm. CO jest „na dně“
společnosti: f. populi C sběř, chátra,
luza.

fágineus 1 fáginus, a, um [fagus]
bukový.

fágus, %,f. [srov. Eryóc] buk; meton.
bukové dříví.

falárica (tezphalarica), ae, f. [oafala
obléhací věž] falarika (veliké dřevce



falcárius

ovinuté hořlavými látkami a vrhané
obléhacími stroji) L; vůb. těžké dřevce:
magnum stridens f. vemt V (proti leh
kému dřevci iaculum).

falcárius, 2, m. [falx]) (vl. adj.:
se.faber) srpaf, kosař: dico te vemsse tm
ter falcarios Č do kosařské ulice (srov.
jméno ulice pražské V jirchářích a j.).

falcátus, a, um (falr] 1) opatřenýsrpy n. kosami, srpatý, kosatý:
catae guadrigae L Ču (vozy ozbrojené
bodci a kosami; srov. u XenofontaCouatTa
dperavypóva); 2) metat.:podobný srpu,
srpovitý, srpovitě zakřivený:f. ensis
O (meč v podobě kosy, o němž se mluví v růz
ných bájích, ku př. o Perseovi, dor 1); fal
cata cauda O; (sinus) curvos falcatus in
arcus O zahnutý v srpovitý oblouk.

falcifer, fera, ferum [falr a fero)
srponosný.

Falerii, orum, m. [z *Fahsu) Falerie,
město v již. Btrurii, sev. od Říma na
silnici Flaminiově; odt. adj. Faliseus, a
um faliský: herba Falisca 0 (prý působe
ním

subst.

jejím nebo vody bvlo v území faliském

hojně bílého dobytka); subst. Falisci, orum,
m. obyvatelé Falerii, Falerané, (Fa
liskové); Faliscum, %, n. území nále
žející k Faleriim, Falisko.

Falernus, a, um falernský; ager F. jme
novalo se území na hranicích Kampanie
a Latia; vinum Falernum n. subst. Fa
lernum, %,n. (víno) falernské, jež náleželo
mezi nejvzácnější druhy: odt. cellae Faler
nae V (t. sklepy s falernským vínem); subst.
Falernum (sc. praedium) ČC falernský
statek.

Falisci viz Falera.
fallácia, ae, f. [fallax] klamavost,

klamání, šalba, podvod, přetvář
ka, úskok, pleticha: deceperat omnes
sumpiae f. vestis (gen. determ.)O oklamal
všechny šat Istně oblečený; tanta est f.
tech O tak klamavá jest to budova; ob.
pl. fallaciae: guaedam fallacus ignara
dicenttum T (věci, jež nemohou býti známé
podvodu)= věci vylhané od podvodných
hadačů.

falláciloguus, a, um [fallax a loguor]
(klamnomluvný) klamavý (básn.)u Č.

falláciter, adv. [fallar) klamně,
podvodně, pokrytecky, neupřímně.

515 fallo

falláx, acis[falloj klamavý, klam
ný, šalebný, šálivý, podvodný, oše
metný, pokrytecký, neupřímný, ne
poctivý, lživý: (Galatea) fallacior undis
O zrádnější než vlny; (s gen. obj.) ami
citiae fallaces T neupřímní v přátelství;
f. herba venem, V bylina tající (v sobě)
jed; přenes.o věcech: ul tamguam in her
bis non fallacibus fructus appareat C že
se ukáže užitek jako pii zdárném osení

(= jež neskzne), f. circus (v. t. 2)) H;aura(v.t. 3))f.H;mb.fallacesO
zrádná sousta (= vnadidla): fallaces
campi T nejistá místa (t. proni

fallo, ETE,fefelli, falsum (tvarysupinové
nahrazují se tvary slovesa decipere) (srov. ba
lamutiti] 1) a) klamati, šáliti, má
miti, mýliti, obelstit, podváděti:
res mefallit něco mě klame = klamu se
v něčem; msi me falht animus, msi
fallor, (neos.) mist me falht neklamu-li
se, nemýlim-li se; (pass. sm. med.) fall
klamati se, mýliti se; fallor, an hi fient
ingentia moema colles? O mýlím se, či
opravdu . .% (ot. rozluč.sm. = nemýlím se
a jistě...) gua signa seguendifalleret
error V bloudění mátlo známky (pravé)
cesty; neutro inchnaverat fortuna, donec
luna ostenderet actes falleretgue T měsíc
způsobil klam (t. stíny);); b) motaf. «) Č 1
niti něconejistým: cum sara lu
brica vestigium jfallerent Ču skály či
mly chůzi nejistou = na skalách se
nohy smekaly; [$)čin it1 něconepo
zorovatelný m, zakrývati,zatajo
vati: spattum diservmna(v. I 2)) fal
ht O; horas fallunt sermombus O krátí
si studio fallente laborem O a pile činí,
že není znáti námahy — a samou pili
necítí námahy; f. depositum (v. t) O;
+) (praegn.)(klamem) rušiti: čem host
datam f Č zrušiti slovo; mandata falle
O nedbej příkazů; 2) spec.klamati někoho
v příčině svého stavu, existence a pod., ta
jiti se někoho,býti tajný, skryt ně
koho, před někým, nebýti spatřen, zpo
zorován, poznán od někoho,u jít1, unik
nouti někoho n. někomu: (©) (s ace. předm.)
fallit me alad n. ace. c. inf. Jest mne tajno,
jest m1 neznámo; (Priamus) Thessalos
ignes fefelht H minul (nepozorován);
atria servantem falle clentem H uklouz
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G.f:lson.khentovi;transitus.speclantia| bu

mana fall O přechod (barev) uniká zra
kům: %) (s part. doplňk. dle řečtiny, srov.
Žavdave dnodidodaxov tajně utikám);
(Adebutiusnon) fefelit vemens Tuscula
num ducem L (neušel přicházeje) jeho
příchod. neušel vudci; gua fefellerat
ascendenshostis L tajně, nepozo
rovaně vystoupil; guwnatus 210riens
gue fefelht JH neznám se narodil i ze
mřel (dle učení epikurského ŽáJE Jidaac:
vvhýbati so
klisu); (part. slov. e8se nevyjádřeno): negui
guam falls dea V nadarmo tajíš své
božství; (rivus aguae) fulgentem vmperio
Afrieae (= proconsulem)fallit sorle (sc.
sva) beatior /Ť (o potůčku jest prokonsulovitajno,žejest...) —=(prokonsul)
netuší, že potůček (jest šťastnější) chová
více štěstí než jeho postavení; %) (absol.)
býti, zůstati skryt: se spes fallendi IH;
spe fallendi resistendie, si non falleret
L s nadějí, že zůstane nepozorován nebo
že odolá, jestliže nezůstane nepozoro
ván; (pracgn.) longe fallente sagitta (bo
nus) V zdaleka nepozorovaně leticím
(= ukladným) šípem.

falso, adv. [falsus] klam ně, mvlně,
chybně; zdánlivě, na oko: Sean
amciliam ceterif. exuerant T; na plano,
bez důvodu, bez příčiny, neprávem:
f. gueritur de natura sua genus humanun.

falsus, a, um [vl part. perf. pass. od
fallo| 1) (zř. jako patrt.) oklamaný, med.
sklamavší se: negue ea ves falsum me
habut S (důraznějim. fefellit) a v tom
jsem se nesklamal; oallufalsi sumt, gut
exspectant S klamou se, jsou na omylu;
Bathades falsus erat O neměl pravdu,
bylnaomyl..; Ž) (ob.) adj. iso. A) (pass.)
a) klamný, nepravdivý, mvlný,
bludný, nesprávný, chybný, lživý, vy
lhaný, vymyšlený: falsum testimo
mum křivé svědectví; falsum crimen O;
falsí posuis ambagibus (v. t 2) e)) oris
O; falsi pericula mundi 0 vymyšleného,vybájenéhosvěta(t.podsvětí);| Tiberm
Gaigue res jiorentibus ipsis ob metum
falsne T dějiny nepravdivě líčené; [£)
nepravý, padělaný,podvržený, zdán

livý, domnělý: falsae ltterae T; falsi

světívnějšímu| jestpodmínkou

fáma

Símoentis ad undam V nepravého (proti
pravémutrojskému);falsae stirpis gloria 1
domnělého; <) lichý, prázdný, jalový:
falsa formdo V; falsum vulnus mente
premit tacita O smyšlenou bolest (t. j
jež nemá příčiny, t. žárlivost); h) (akt.)
klamavý, šalebný,podvodný,
ošemetný, pokrytecký, licoměrný, ne
upřímný, nepoctivý, lživý, zrádný:
ambitio multos mortalesfalsos fri sub
eg © pietvařovati se, stávati se po
krvtei solem.guis dicere Jalsum audeat
Vpody odníkem, lhářem; f. tu amore T
neupřímný; voces volgi ex more aduland:
falsae T; specie bonarum artrum falst 1
hdé klamající zdáním dobrých vlast
ností pokrytci zdánlivě pěkných
vlastnosti; mnefalsi iellegerentur T
aby nebylo poznáno jejich pokrytectví.
Subst. isol. falsum, 2, 1) (pass.) klam,
lež, nepravda, výmysl; mýlka: mec
obstitu falsis Tiberius T klamným po
věstem; vero distinguere f. H; telis non
in f. twactisT ne nadarmo; 3) (akt.)
klam, podvod, pokrytectví, pře
tvářka: falst damnatus T pro podvod;(Britanmcus)intellegens| falsíT
chápaje, že jest to přetvářka; semu
lationum (gen. part.) falsa T pokrytecké
přetvařování.

falx, cis, f. srp, kosa; nůž (dlouhý a na
koncizakřivený);spec.a) (f. vimtoria) žabka
(vinařská), kosiř: mala viles imcidere
falce V; premant Čalenam falce vitem H
ať (si) prořezávají révu žabkou; bh)(f.
muralis) bourací hák (ostrý a srpovité za
hnutyý, jímž se vytrhávaly kameny z hradeb a

přetrhávala lana) Cs Ču
fáma, ae, f. [od koř. *bha-, srov.fart,

fabula; řasa, pryní; čes. báje, bájiti,
báseň] 1) (obj.) řeč, pověst, mluvení,
vypravování, zpráva, podání, tra
dice; f. alcis ret n. de re o něčem; f.
Csl s ace. c. inf. jest, jde pověst, vypra
vuje se, mluví se, povídá se, že; fama
aceipere (v. 1 IL): ad famam huius hostis
L na pouhou pověst o...; fama ac
hiteris victoria, concelebrabaní Čs (po
věstí) ústně 1 písemně; multi, guos
f. obscura recondit V jež zakrývá temná
pověst(t. j. kteřinejsoujmenováni);Alezander
maiore fama guam gloria in. dicionem



faméís

redacta petra Ču získav dobytím skály
větší pověsti než slávy; erat im ore fu
mague Vespasianus T o Vespasianovi se
všude mluvilo: reltnguebat famam aut
praevemebat T (o nepravém Agrippovi; t. j.
opouštěl mista, kam již pověst o něm došla,

a šel tam, kde ještě nebyla); gutdgud ex
Agricola amavimus, mansurum est im
fama verum T v dějinách; personir.F ama
Pověst jako bohvně, dcera Země, rychlonohá,

vševidoucí; 2) (subj.) a) več (spojená s usud
kem), pověst, úsudek; veřejné mínění,
hlas lidu, soud (lidu): dare («. 12) c))
famae; sepultus pesstma decemrirorum
tn vulgus fama est I, za hrozného rep
tání lidu proti decemvirům; b) spec.
dobrá pověst, dobréjméno,čest,
sláva: famae consulere, servire dbáti své
dobré pověsti fam.a et corpore credilort
bus satisfaciebant L ztrátou cti a osobní
svobody; confisus fama rerum gestarum
Cs na slávu svých Činů; coněra opim
onem militum famamgue omnium Cs
proti slavné pověsti (u všech lidí =
všeobecné, rozšiřené); de Metello f.
praeclara esse (inf. hist.) S bylo nejlepší
minění; meton. lua $., Tibullus O tvá
sláva,chlouba:z. špatná pověst.

fam es, s, f (abl.sg.dle5. dekl.níhlad (u jednotlivce i ku př. celé země), 1)
(«Ithenagoras) in fame frumentum ex
portare erat ausus C: famem hostium
opperiri T vyhladoviti nepřítele; personit.
Frius el ietuna Fames ČO; (obr. o řeči)
tetunitalem el femem. malle guam uber
tatem et copram C chudost a hubenost;
2) metat. f. alcis rei hlad, žízeň po ně
čem lačnost, chtivost něčeho,touha:
auri sacra f V prokletá lačnost zlata;
maiorumf. i lačnost po větším jmění;
f. vetitorum tanta ciborum est 0.

familia, ae, Í. (arch. gen. famihas ve
spojenichjako Daler familas a j.) [srov. fa
mulus| 1) domácnost, dům, ro
dina v všechny osoby a
věci, náležející pod právní moc jednoho občana,

jenž se jmenujepaler famiias famlae
hlava rodiny, hospodář, pán; mater fa
mlhae L hospodyně, paní; filit familha
rum ST synové (dokud nejsou svéprávni a
nemají tudiž svého majetku), mladi mužové
(„„mladí pánové“); *) a) ro

nejširšim| smyslu,
synekd.

17 familáritás

dina, přibuzenstvo, rod (jako celekná
boženský, politický a : f. com
sularis C; Claudia f. T: = metat. sdru
žení, společnost, přívrženci,škola:
tota Peripateticorumf. C; h) otroci
jakožtoslužebnictvo, čeleď, čeládka:
Jfamiha mea maxima lu uleris, ego ser
vum habeo nullum C; familia. ornalus
et copiosus (v. 1. 1)) C; famuilam tn po
testate habere L podržeti otroky ve své
moci (t. j. nepropustiti jich na svobodu, pe

hospodářský)

něvadž by pak nemohli býti vyslýchání právem

útrpným);multitudo fanabarum T množ
ství otroků; = (spec. o gladiatorech): la
diatoriae famihae S tlupy, oddíly gla
diatorské; meotar.famiham ducere
(vl. vésti oddil) státi v popředí, býti
v čele, první, vynikati (senlentie), guae
familham duct C základní myšlenka;
c) jmění, majetek: (ut evus)f. ce
num úret L.

familiáris, e [fanulia]
domácnosti, rodině (v
zejm. o čeledi a majetku), domác Í, r 0
dinný; soukromý; I) res f. jmění,
majetek, majetkový stav; angustiae fa
mihares T majetková tíseň; rationes
familiares componere T soukrome; fa
moiharebellum L; vetus ac familiare con
stkum L starý rodinný prostředek;
(subst.)guidam f amlartum L z otroků;
2) metat. a) (důvěrně) známý, obvyklý,
obvčejný: gutbus aditus in domum fa
miltarior erat L volnější; (hendind.) nola
el famliaria castra T dobře známý
tábor; b) důvěrný, přátelský, pří
znivý, nakloněný, příchylný; oblí
bený, milý: f. mniciha L důvěrné přá
telství; famliares conferre sermones C
důvěrně si pohovořiti; subst. familiáris,
is, m. domácí, (důvěrný) přítel, důvěr
nik, známý. druh, společník; =
(t. t. harusp.)f. pars (tocineris) L přá
telská část jater (t. j. ta, jež má význam

op.hostilis, tn

odit.

náležející
smyslu,.Ť“. w.

spec.

pro přátelskou stranu, vlast;
mca).

familiáritás, atis. f. [faniharis! zná
most, (důvěrné) přátelství, přátel
ský svazek, důvěrné styky, důvěrnost,
cum algo n. alcis s někým: ?pse Pom
petum a meafamiliaritate ditunzt (v. t.)
C; deicitur fammliaritate Otho T vvloučen



familiáriter

jest z důvěrných styků; (Dionysius) cum
abundaret aeguahum famiharitatibus C
měl hojně přátelských styků se svými
vrstevníky; —=meton. Senecio, e prae
cepua famliaritate Neronis T ze zvlášť
důvěrných přátel.

familiáriter, adv. [famliaris] důvěr
ně, přátelsky: (hendiad.)Caeciltum
cum illo (se. Verre) fammliarisseme atgue
amicisssme viwere C v nejdůvěrnějším
přátelství; f. utí algo žítí v důvěrném
přátelství s někým.fám0sus,a,um[ fama]l)pověstný,
rozhlášený, vyhlášený; proslulý, sla v
ný: famosae urbis (se. Hierosolymorunm)
supremum diem tradituri sumus T; 2) ob.
zlopověstný, rozkřičený:regislar
gitto famosa unpudensgue S zlopověstné
a nestydaté uplácení; famosa beneficvis
Martina T pověstná travička; 3) (akt.)
hanlivý, potupný,utrhačný,nectný:
nec sponsae lagueum famoso carmine
necht řH (ne jako Archilochos, jenž prý dohnal
svými verši svou odřelknutou milenku Ncobulu
k sebevraždě);famosi libelh T; Montanus
prebae vuveniae mneguefamost carminis
(gen. gual.) 7 muž bezůhonný, jenž ne
složil utrhačné básně.

famula, ae,f. [famulus] služka,
otrokyně; obr. (res fannliaris) est mu
mstra et f. corporiš Č, —básn. tradiderat
famulas (dopiňk.) tibi Rhenus aguas O
v poddanství, v porobu.

famuláris, e [famulus) služebnický,
otrocký: vestisf. C; famularia vura dare
O (dáti otrocká práva) — uvésti v po
robu.

famulátus, ús, m. [famulor] služba,
otroctví, obtročina.

famulor, ar, atus sum [famulus] býti
sluhou, otrokem, sloužiti.

famulus, 7, 3. [svov.famailia] vl. člen
domácnosti; sluha, služebník,otrok;
redemptor cum famulis H podnikatel
(stavbv) se svými dělníky; f. sacrorum O
pomocník při obřadech: i o zvířatech:
(Actaeon) famulos fugit vpse suos O
(o psech); < básn. i adj. služebný, pod
daný, podrobený: Caesareumfa
mulo vertice ferre pedem O.

fánáticus, a, um vl. chrámový; subst.
fanatici, orum, m. kněžstvo, spec. cizích

018 farma

božstev, jejichž kult se často vyznačoval váš

nivou divokostí (ku př. kult fryžské bohyně
Kybely);odt. roznicený, zanicený, nad
šený, blouznivý, šílený, posedlý:
fanatici Gall L: vaticinantes fanalico
carmine L; f. error H vášmvá ztřeště
nost; ztřeštěný,nepříčetný, zběsilý:
ne muliebre et fanaticum amen paves
cerent T.

fandum vizfor.
Fannius, jméno římského rodu ple

bejského: zejm. 1) C. Fanmus (Strabo)
M. F., římský annalsta, zeť C. Eaelia,
bojoval předKarthaginou(r. 146 př.Kr.)
a ve válce proti Virathovi (r. 142);
účastník rozmluvy v Ciceronově spise Laelius
de amicitia; 3) C. Fanmius (Strabo) ČC.F
řečník, konsul r. 122 př. Kr., odpůrce
C. Graccha. (Tyto dva Fannie rozeznává C,
ale dle novějších mínění byla to jedna a táž

osoba,C. Fanmus Marci filius); 3) Fan
mus, špatný a ješitný básník H. Adi
Fanniánus, a. um Fanniův.

1. fánum, č, n. [z *fas-nunm, od te. koř.
*dhé-s (srov. facie význ. obětovali) —
misto pro posvátné úkony, srovn.fésťus,
férwej 2; posvátná půda, posvátné
misto (sm. >= locus sacer, op. locus
profanus): f.tantum, id est locus templo
eff:atus, fuerat L (na němž byl teprve později
vystavěn chrám); 2) spec. Svatyně,
chrám (zejm. chrá:n
nebo svatyně cizího božstva).

2. Fánum, % ».
F. (Fortunae) pobřežní město v Umbri
při ústí Metauru, nyn. Fano.

fár, farris, n. samopše, špalda,
běl (druh pšenice, prý nejstarší obilí v Italii);
syvnekd.Obilí; meton. a) tluč (šrot)
ze samonpše, jež bvla, smíšena se solí, sypána

na hlavu žŽertvy(= mola salsa): farra
salsa O: farre pio et sahiente mica FH (jako
nejprostvobět); b) mouka; kaše;
chléb: membragruis sparsi sale multo
non sinefarre řŤposypaného solí a oba
leného“ moukou.

farcio, úre, farsi, fartum [srov.fre
guens]cpáti: pulvinus rosa fartus C
vycpaný.

Farfarus vizFabaris.
farina. ae, f. [7 *faursina od far]

mouka (vl. ze samopše, synekd. vůbec).

prostýstarého| slohu
jako vlast. jm. zejm.



farrágo

farrágo. tmis.f. [far] směsek, směska
(píce smíšená z různých druhů obilí).

fartor, óris, m. [farcioj krmič drů
beže,drůbežniík.

fás, n. (indecl.) [z *fdst = inf. akt.
k fári; srov.falum, falus, fabula (v. t.)]
(vi. mluvení; výrok) spec. 1) (objektivně)
a) boží výrok, boží přikázání, zákon,
božské př ávo (t. J. souhrnpravidel
© poměru lídi k božstvu; srov. tus); odt.
mravní zákon, právo: contratus
fasgue S proti právu lidskému a bož
skému; per f ac fidem (v. t II 2) c))
deceph L proti právu a danému slovu:
etiam festis guaedam exercere diebus f. el
tura sinunt V náboženství a zákony do
volují; = (person.)audi, Juppiter, audiat
fas L svaté právo; b) (= fatum) usou
zení, osud: f. ext jest usouzeno; non
esse f (GGermanossuperare Čs není Ger
manům souzeno zvítěziti; nec et comi
tem hinc portare Čreusam fas (est) V;
mortalne manu factae vmmortalecarinae
f. habeant V mají úděl nesmrtelnosti; f
obstat V; 2) (subjektivně) zachování bož
ského práva; jednání (k bohům,
metaf.vůb. mravně) spravedlivé,
dobré, náležité, povinné (op. nefas):f.
est (s inf. n. ace. c. int.) jest dovo
len o, dopřáno, smí (se); jest spra
vedlivo, slušno, (svatá) povinnost; jest
možno, lze: f. atgue nefas discer
nere (v. t.) H, confundere O dobré a zlé;
f.omne est V jest zcela správné; f. habere
OT míti, pokládati za dovoleno; f. non
putare Cs pokládati za hřích; guod aut
per naturam f. esset aut per leges hceret
C co by bylo buď přirozeně dobré nebo
zákony dovoleno; guemcumgue eum dici
tus fasgue est L (ať kýmkoli má a smí
býti nazván) = ať kterékoli jméno mu
přísluší po právu lidském 1 božském;
ultra f. H více než slušno, přes míru;
id f. armorum et ius hostvumest T vá
lečný obyčej; contra f. discíplinae T
proti povinné káznl.

fascia, ae, f. (srov. fascis] tkanice,
stuha, stužka, páska: f. lectiC
popruh; = spec. A) (lékař.) o b va z, obl
nadlo: gut devinctus erat fascus Ú; b)
obvaz, pletivona nohy, punčochy

519 fástidič

(nošené od lidf choulostivých a nemocných):
caligae et fasciae cretatae C.

fasciculus, 7, m. [demin.odfascis] sva
zeček, balíček:f. epistularum C;f. lbro
rum H; fasciculum (se.ftorum) ad nares
admovebis Č kytici.

fascino, are, avi. datum [fascinum]
očarovati; uhranouti, uřknouti V.

fascinum, %,n. (mužský) úd /Ť (jako
symbol plodívé síly významný v náboženských
kouz lech),

fasciola, ae,f. [demin.od fascia) stuž
ka, páska; «—=spec. obvazek na nohy,
punčochy (nošenéod lidí choulostivých
a nemocných):ponas insigma morbi faset
olas H.

fascis, is, m. svazek, balik 1) f.
sarmentorum L, lignorum T otep; 2) spec.
pl.fasces svazky prutů s vyčnivajícími
sekyrami, jež nosili liktoři jako odznak
imperia před úředníky, kteří imperium
měli (t. před úřadujícím konsulem, praetorem
a úředníky mimořádnými); v Římě byly nošeny
fasces bez sekyr, ježto tam imperium. nepla
tito: Publilius, penes guem fasces erant
L sm. = jenž právě úřadoval; fasces e
tus praetoris T praetorské odznaky a
moc; (básn.) novi praeeunt fasces O (sm.
= odznaky nových konsulů); privmos
attollerefasces V po prvé zdvihati svazky
= přijímati; (obr.) cum tib? aetas nostra
cederetfascesgue summitteret (v. t.) Č; = me
ton.úřad, (úřední) moc, vláda: fasces
corrvpere (v. 1) B)) S; superb? Targuvnai
fasces H; 3) meta. břímě, tíha: an1
mam sub fasce deděre V duši vypustí pod
břemenem; vmusto sub fasce V pod ne
mírným, přílišným břemenem (o vojen
ském zavazadle).

fásti, orum viz 2. fastus.
fástidio, Zre, %v%(1%),sum [fastidi

um] oškliviti si, znechutitisg hnu
siti si, cítiti (projevovati) ošklivost,
nelibost, odpor (algd proti něčemu): /.
olus, poculum H; = metaf. (cives) ettam in
rectefactis (se.candidatorum) fastidvunt Č
projevují nelibost; amac: vittum non f.
H; somnus non humles domos fastidu
H nevyhýbá se; pohrdati. opovrho
vati: non fastiditus si tibí (7 a te) ero
O; oderant (se. eum) wufastiditi T poně
vadž jimi pohrdl.



fástidiosé

Tástidiose, adv. |fastidiosus] s ne
chuti, s nelibosti, s ošklivosti, s od
porem; pohrdavě, omrzele; vy
běračně; pyšně, domýšlivě.

fástidiosus, a, um [fastidhum] 1)
(pass.)přesycený citicí nechut, oškli

vost,S odpor;pohrdající (alcisrei něčim): F. Latinarum litterarum C;
dominus terra f. M jemuž se zproti
vila, znechutila země; vyběračný:
fastidiosior (Úrassus (sc. im Causis reci
piendis) C; nedůtklivý; %) (akt.)
vzbuzující nechut, ošklivost, hnusný,
odporný: fastiliosam deserecopiam
H nudný přepych.

fástidium, čz, n. [1. fastus| 1) ne
chut, znechucení, přesycenost, oškli
vost, hnus, odpor (alcis rei imotiněčemu)
a) stomacho fastidia movere IŤ vzbuzo
vati nechuť; b) metat.(4ď. Piso) hominum
meptias non ferebat ingenuo lberogue
fastidio C nesnesl, poněvadž se hnusily
jeho svobodné a přímé povaze; sectus
Jlagellis praeconis adf. H (sm.= tolikrát
byl trestán, že to až mrzelo úředního
sluhu); Ifessahna facihtate adulteriorum
anf. (sc.adulteriorum) versa T přesycena
snadnosti; pohrdání: superbapat
fastidia V; 2) meton.a) VY běrač
nost; b) metaf.hrdost, pýcha, zpup
nost, nadutost. povýšenost,vy
pinavost. domýšlivost: decreta Narcisso
guaestoria insignia, levisstmum fastidio
ewusT což bylo velmi málo jeho domýš
livosti;nedůtklivost.

Í ástigátě, adv.[fastigatus] střechovitě,
šikmo Cs.

fástigátus, a, um (vl. part. perf. pass. ed
fastigo] jako štít, střechovitě = šikmo
se zdvihající (trčící, vybíhající n. schy
lující); šikmý, nakloněný, sklonitý:
collis est in modum metae in acutum ca

cumenf. L vybíhá: fashgata testudoL;
collis leniter f. Cs vrch mírně se svažu
jici (== o mírném svahu).

fastigium, 72 m. (básn. pl. m. sg.)
[z *farstigium. pův. hrot. zub. srov. čes.
brány) vl. výběžek, výčnělek: 1) spec.ve
stavit.vrchol štítu, šlít (zejm.chramový),
lomenice; hřeben střechy, slémě;
=- synekd.
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a) střecha (zejm.šikmá),
summůfastigia tecli ascensu supero V vy

fástus

stoupím nahoru na střechu domu; (obr.)
oper: inchoato tamguam f. tmponimus Č
(= dovršujeme dílo); b) ozdoba štítu
(sochy): (tempestas)Fastůja alguol tenp
lorum a culmimbus abrupta dissvpavit
L; evadoad summi fastigia culmnis V;
c) chrám: Aabere pulvinar, stmulacrum,
f., finminem C; 2) metaí. (konkr.) a) hře
ben, vrchol, horní kraj, horní plocha;
výše, výška: fontis f. Hirť; f. aguae
Ču; colles pari altitudims fastigio Čs
kopce stejné (výškové plochy) výše;
(hásn.) scrobibus guae stmí fastiga V
hloubka (srov.altus); (obr.)summa seguar
fastigia rerum V o hlavních věcech se
zmíním; ut par: fastig'o steterit in utra
guefortuna N (na stejné výši stál) =
stejně si vedl; b) šikmý směr, sklon,
svah, spád: dechvis locus tenut fa
stigio Čs (o mírném svahu) — mírně
se svažující; capreoli molli fastigio Cs
s mírným sklonem (= v tupém úhlu);
vmaguum loci ad (— co do) decl:vitatem
Jf. Čs svah nepříznivý svou příkrosti;
cloacisfastigio tn Tibertm ductis L (šik
mým směrem) — dolů do Tiberu; 3)

(abstr.) vrchol (postavení), v y
soké postaveni, důstojnost,dů
stojenství: mulebre f. T; posta
vení, sta v, úřad, hodnost: palernum
ad f. T dle otcova postavení: aliis etus
dem fastigiu civibus L; curatio altior
fastigio suo L (t.j. úkon, jenž mu podle
jeho stavu nenáležel); in summo esse
fastigio aut periculo N býti na výši
štěstí nebo v svrchovaném nebezpečen
ství.

1. fástus, ús, m. [srov.fastidtum] po
hrdavost, pohrdání: f. erga patrias
epulas T; hrdost, pýcha, zpupnost,
nadutost, vypinavost, domýšlivost:
ad fastum guoscumgue parentes optaret
sibi gutsgue JH podle své hrdosti;
(zeugm.)tuzla gratam aut fastus tamito
rum perpetiebantur T.

>. fástus, a, um [fas] ve spojenídies
f. den, označený v kalendáři pontifiků
písmenem F(t. j. fas), t. j. že praetor
smí toho dne souditi (op. nefastus), den
soudní: úřední, jednací (počítaje
v to i t zv, dies comitiales): f. erit (sc.
dies), per guem lege licebit agi O; —subst.

metal.

vůb.

vůb.



fátális

fasti, orum, m. (ace. pl. fastis m.fastos
Hy 1) soudní, úřední, jednací dni; 2
meton. A) seznam soudních dní, (soudní)
kalendář: (Cn.Flavius)fastos circa.fo
rum proposutt L veřejně vystavil (před
tim byl totiž ten seznámpřistupný jen patriciů ):
= synekd.vůb. kalendář (i sesvátky): enu
merntionefa storm C výpočtem kalen
dářních poznámek; fastos adďulatione
temporum foedalos T (poněvadž byla poclle

rodu měněna jména měsíců a vklá

dány nové svátky k jejich poctě); b) metaf.
chronologický seznam vůbec,
zejm.seznam úředníků: nomen
Pisoms radendumfastis censuitT; fast
consulares seznam konsulůi (dle nichž se až
do deby Ciceronovy datovalo); z nich jsou čis
tečnězachoványfast Capttolim s jmény kon

eguitum

členů CÍS,

sulů, censorů, diktatorů a magistrů

i s poznamenáním důležitějších události; odt. C)
letopisy, kronika, dějiny:fastos evol
vere munmh JH kroniku světa; per me
meoresfastus H; redit ad fastos et vw
tulem aestemat anmis H opět a opět se
divá do letopisů (aby určil dobu, kdy který
básník žil); (tempora) semel notis condita
fastis H (t. j. náležejí už minulosti).

fatális, [fatum] souvisící s osu
dem, osudový, osudný; 1) (akt.) osud
určující,věsticí; věštný: librifatales
L (ku př. Sibyllské); signum fatale Mi
nervae O osudná socha (= Palladium);
fataha stamina O niti osudu; fatalia
responsa deorum V sudby bohů; 2) (pass.)
osudem určený, ustanovený,do
puštěný, způsobený; usouzený, sou
zený, osudem řízený, vedený; f. ne
Cessilas, 1uam EiNGONÉVYV (od HLEČOOPCUU:
vl za podíl daný) dteitis C nutnost osudu;
fataha arva V „zaslíbená země“;f. ler O
zákon sudby; f. labor MHosudem určená
práce (o Herakieovi, jenž byl za spáchané
vraždy věštbou poslán sloužit Eurysthcovi); JÍ.
nan us Bitrurna V osudu poslušný
VO) (bylo jim věštěno, aby teprve pod cizím
vůdcem, t. j. Aencou, bojovali s Turnem);
vocem Úlaudit (se. gui. dirt) fatale
sibi (se. esse), ut.. Ť že jest mu
osudem přikázáno; = spec. osudný,
zhoubný, zkázný, zkázonosný: f.
machina V;fatale monstrum H (= Kleo
patra).

021 fatigi

fátáliter, adv. [fatalis] dle (vůle
osudu: velutf electi T jakoby osuden
vyvolení.

fateor, er?, fassus sum (inf. praes.fa
terier H) [srov.fari] 1) vyznávatipři
znávati se, hlásiti se (algď k ně
čemu) Vyznávati se z něčeho, nezapirati
de se vpse haud cuncianter fassus com
scios celabat L sám se přiznav; pauper
tatem fatendo efjecěre levem O znajíce se
k ní, nezapirajice ji; úgnoscite fasso (
(přiznavšímu se) = mým (upřímným
slovům; si vera falemur O máme
vyznati pravdu; fassus deum Ó dax
se poznatl jako bůh; —spec. (vyzná:
vati svůj souhlas), (upřímně) souhlasiti
přisvědčovati k něčemu,uznávati:
guod vpst fatentur constatgue inter omnes
C; 2) meta. prohlašovati, veřejně
hlásati, pronášeti, vypovidati; proje
Vovati, dávati na jevo, prozrazovati,
ukazovati: (rez) mi dicto (se. se) parere
fatetur V; (Tiberius) flezit paulatim, nom
ul fateretur Suscvpi a se vmpertum, sed .
T ne tak, aby prohlásil, že přijímá
vládu; —spec. u soudu: (Natalis) de Pi
sone primum fatetur T učiní doznání.

fáticanus i fáticinus, a, um [fatum
a Cano)věstícíosud, věštecký, věští 0.

fatidicus, a, um [fatum a duo) osud
věsticí,věštecký, věští,věštný.

fatifer, era, erum[fatum aJfero] osud
nÝ. (eufem.)sm rtonosný.fatigátio,onis,f.| fattgo)unavení,
utrmácení, únava. zemdlenost (alcis ret
z něčcho).

fatigo, are, avi. atum Iz *fati-ago
„hnáti až do vvsílení“ (subst. * fatrs,
srov.Gffatim)] 1) proháněty, štváti,
poháněti; uhnati, schvátiti: puer cervos
fatgat V; vuvencum terga fatigumus
hasta V poháníme; secies fatigat prae
cipites (prolept.) V pohání k chvatu;
(básn.) pueri silvas fatigant V v lesíchsedoúnavyprohánějí;2)(vli metaf.)
unavovati, znavovati, truditi, utrmá
ceti, mořiti, vysíliti, oslabovati for
tuna úudulgendo et numguam fatigata.
Cu štěstí nikdy neumdlévající ve svě
přízní k němu; f. animum S napiínati
(do únavy) svého ducha; tribuli fati
gant triticeas messes O dusi; dentem im



fátilogua

dente fatigat Ó tře zuby o zuby; so.

eb meina fatigat O ohlušuje; (Phoebus)fatigat os rabidum (V škube ústy;
dertram osculis f. T pokrývati polibky:
(básn.)oi remigio noctemguediemguefa
tigant V ve dne v noci do únavy ve
slují; moctes, guas de me fatiges P?
jež k vůli mně v hoř+ probdíš; 3) metat.
a) dorážeti, naléhat1, dotírati naně
koho,obtěžovati; překoná vati, pře
máhati, zdolávati: f. precibus L upro
siti; fategatus a fratre (ut) S na dolé
hání bratrovo, abv ...; AMartem (ace.
vnitř.)fatigant V nutí k boji; f. deos T
bez přestání se modliti, modlitbami do
léhati na bohv; b) mořiti,trápit
týrati, soužiti, pronássledovati,znepo
kojovati, těžce doléhati naněkoho:
gui nom verbis, sed carcere (sunt) fati
gandi C; mini aegue erercitus mostros
guam egeslas copiarum fatigabat T.

fatilogua, aé, f. (v. fem.ad). fatio
guus, a, um z fatum a loguor] věšt
kyně.

fatisco, ere, —, — i faliscor, sci,
—, — [verb. inchoat. od *fatire, srov. fa
go] 1)rozestupovati se, rozví
rati se, pukati, praskati. trhat: sé: (na
ves)rims fatiscunt V;2) umdlévati,
slábnouti, ochabnouti: cum manibus
nescus (sc. plaudendi) fatiscerent T bo
lely je ruce; obr. donec fattsceret sedi
no T až utichlo vzbouření.

fatum, %,n. (vi. part. perf. pass. od fari)
(básn. často pl. m. sg.) vl. výrok; spec. 1) vý
rok nadpřirozený, boží; a) předpověď,
věštba: fata docens V ukazuje na
věštby; esse in falis remimscitur, O že
jest (vi. mezi věštbam1) věštěno; fata St
byllinaC; b) boží ustanovení,
dopuštění, vůle, příkaz: fatis contraria
nostris fata -Phrygum V naší vůli pro
tivný osud Frvei; 2) meton. (nezměni
telný) osud, sudba; a) (abs.) = svě
tový řád (— řec. aloa, EiuaouEvn, term.
básn. a filosof.): domanae fata sorores O
sestry vládnoucí osudem = nmeton.Fata,
orum, n. Pr Sudičkv (Parecae, Možoau);
b) (vzhledem k člověku): A) fato V n. fatis
debere L («. 1 2) b)): fato dare algm L
zůstaviti osudu; f. non est © není usou
zeno, dáno; guae fato manent (se. nos)

922 faustus

T co na nás čeká: pu fata ustanovení,
zákony, příkazy osudu, osudné věci,
okamžiky, rány osudu: vmplerefata L
vyplniti vůli osudu; sera fata H tresty;
B) úděl, určení, povolání: tantumfat
habere O míti takový (v budoucnosti)
úděl; Vespestanum perniciem maworefato
effugisse T svým vyšším určením (t. j.
protože bylo souzeno, aby se stal císařem);
zejm.%)úděl života, věk, život: fato
fungi, perfungi L T skonati, zemříti;
ul proferret fata parentis V; (cum) aegua
rint Pylios tua fata annos O: 0) (eufem.)
konec života, smrt (přirozená): alcis
f. antecedere (v. t. 2)) Cs; finem vilae
sponte amfato vmplevit T zemřel dobro
volně nebo přirozenou smrtí; fato obtre
T; si fato (abi.) concederem T; meton.
fata reponere Pr mrtvolu pochovávati;
C) spec.neblahý, nešťastný, zlý osud,
zloba osudu, neštťěsti, bida; zá
huba, zkáza: meton.duo illa rev pu
bhcae paene fata C přímo osudné pří
šery (zlí démoni“) státu.

fatuus, a, um- [srov.fatisoo] (vi. otví
rající ústa), hloupý, blbý; pošetilý,
nejapný, zpozdilý.

fauces, tum vizfaux.
Faunus, % m. [faveo| starý italský

bůh plodnosti a úrody, ochránce stád,
rolnictví, lesů a lovu, jenž 1 věštbv
udílel; k jeho poctě slavena Lupercalia
(v. t.); později stotožněn s řeckým bo
hem Panem, odt. pi. Fauni, orum, m.
(dle řeckých Satvrů a Panisků). Dle ně
kterých pověstí byl F. králem v La
tiu; otec jeho byl Picus, syn Latinus,
který- odtud sluje Faunigena, ae, m.
[Faunus a gigno] syn Faunův O.

faustě, adv. [faustus] příznivě,
zdárně, šťastně.

faustitás, als, f. ifaustusi zdárnost;
person. alma Faustitas H Štěstí, Zdar

(jako bohyně= Fehcitas)
Faustulus, 7, m. Isrov.faustus] pastýř,

jenž nalezl a vychoval Romula a Rema.
faustus, a, um [srov. faveo, favor]

příznivý, zdárný, šťastný,požehna
ný: (zejm. o dobrém znamení) guod bonum,
faustum felirgue sit ČCL kéž to jest
(obci) ku blahu. zdaru a štěstí = blaho,
zdar a štěstí obci! (slavnostní formule ku



y

fautor D

př. při zahajování komitit); ) vede fausto H
(jdi šťastným krokem)= jea štěstí tě
provázej. Příjmením Faustus byl na
zýván L. Cornelhus Sulla, syn dikta

tora Sully, zeť Pompeliy C Cs.fautor, 06s, [faveol přízní
vec, přítel; podporovatel pomocník;
ochránce; přivrženec,stoupenec
(alcis i alci něči);milovník. ctitel:
vwnmortahtatis f. L.

fautrix, cis, f. [fuutor]) pří
kvně, přítelkyně; podporovatelka,
ochránkyně: vr naturamfautri
cem habuerat N požíval přízně přírody

faux, faucis. f. (ob. pl. fauces, tum;
sg. jen ace. faucem a abi. fauce) 1) hltan,
jicen. ch?tán; syneka.hrdlo,
krk: ústa, tlama: (obr.)turbeme to
trus belli ore ac faucibus ereplam esse C;
Catilina cum exercitu faucibus urguet S
hrdlo nám svírá; cum faucibus preme
retur (Staienus) C když bvl v úzkých;
premil fauces defenstoms tuae Č škrtí
obranu (t. j. činí ji nemožnou); 2) metat.
(o úzkých věcech) a) hrdlo řekv, ústí:

flumina siccis faucibus (abl. gual) V; bh)
úzký, těsný vchod, přístup:Í.
macelliC';úzká cesta, úvoz: průsmyk,
soutěska; rokle, rozsedlina, propast:
Taenariae fauces V; ©)úžina (mořská),
průliv; d) úžma (zemská),ší je.

faveo, ere, favi, fautum (srov. „.ho
větí“] hověti; 1) a) vyhovovati;býti
nakloněn, přízniv, přá ti, míti náklon
nost, osvědčovati, prokazovati přízeň
(alci nělkomu):): faveo orationa tuae L přeji
zdaru tvé řeči; (oxymoron)faveo morbo
T+b mám rád nemoc; (o bozích)bý ti
milostiv; b)činiti radost; přl
spívati, býti nápomocen,podporo
vati, pomáhati: (apes) operi favent O
(hovějí práci) hledí si práce, verbis favet
ipsa suis O plní svá slova; €) spec.
straniti někomu,míti v oblibě, býti
přivržencem, příznivcem, býti při někom
(často o divácích. při hrách a zápasech, kteři
voláním a posunky povzbuzovali svého oblí

bence, též sm. polit.): tngeniis non alle favet
plaudigue sepultis RH;hac pro parte (=
huic part) JfaventO jsou na této straně;

faventes příznivci, přivrženci. přátelé,strana příznivá, přátelská: 2) sm. sa

zniv

3 fax

králním (srov. staroslov. význ. „hověti“
zbožně uctívati) favele linguis (abi.)CH,
ore V (buďte zbožní jazykem, ústy, t. j.nerušteposvátnéhoúkonu| nepřizni
vými slovy, srov.eůpyueite) svaté
budiž ticho; animis linguisgue
favete O zbožnou mysl 1 jazyk mějte;
odt. lingua favens adsit O zbožný.

favilla, ae, /. [z *fovilla, srov. foveo,
fomes] řeřavý popel, pýr (pvř, pýři, pý
ření); = spec.popel ze spálené mrtvoly;
= synekd. vůb. popel; obr. venfuri prima
f. mali Pr „,jen troud (= počátek) pří
štiho požáru“

1. favoónius, di, m. [z *fovontos, srov.
foveo] (vlažný) západní vítr jarní (Čégv
o0c).

9, Favonius, či, m. vlast. jm. M. Fa
vonius, nepřítel Klodiův, přivrženec Ka
tona Mladšího.

favor, oris, m. [faveo] 1) náklonnost,
přízeň, náchylnost, přátelství, láska
(alcis n. in, erga algm k někomu): f. po
pul (gen. subj.) G („popularita“); spec.

(o divácícha p.) přízeň, obliba; proje“
obliby: uznání, účast, sympathie: p 0
chvala, povzbuzování: favore multo

(em addilo an.mo L; 2) zbožnost(srov.faveo 2) b)): Aeneadae praestaní
et menle et voce favorem Ó projevují
zbožnost.

favorábilis, e [*favorare oa favor] 1)
(pass.)přízeň mající, uznaný, oblíbe
ný, milý; 2) (příčin.)přízeň vzbuzující,
příjemný, milý:f. oratioT.

favus, %,m. plást, plástev (me
dová); meton. med.

fax, facis, f. [oat.facetus| pův.světlo;
1) Ppoc hodeň (svazek loučilnapustěných
hořlavinou, opatřený držadlem), buď ke sví
cení n. zápalná, smolnice; meton. louč,
dračka;= spec.«) pochodeň sva
tebnií (jakých bylo užíváno, když byla vedena
nevěsta v průvodu do domu ženichova): Mopse,
novas weide faces V; meton. svatba;
>) pochodeň pohřební (poně
vadž pohřební průvody byly konány za star

šich dob v noci); odt. VGTUMUSINnstgnes inter
utramyue facem Pr t. j. od svatby až ke
hrobu; v umění jest pochodeň odznak
boha lásky (odt. me torret face mutua
Calais H vzájemným žárem mě pálí,



taxim 5

žár ve mně vznitil) a Furii: Ť) metal. a)
oheň, plamen, světlo: faces plures
per caelum lapsae sunt L (t. i. létavice);
stella facem ducens V hvězda ohnivou
stopu zanechávající; b) pochodeň, pla
men — podnět, původ, původce:
faces invidiae C; corporisfacibus in
fdammmariČ ohněm smyslnosti.

faxim a faxO viz facio.
febricula, ae, f. (dem. od febris) zim

nička (= slabá zimnice); tež — febris.
febris, 15s,f. (ace. se. febrím i -em,

abl. feby? i -e) horečka, zimnice; pi zá
chvaty horečky, horečné; person.Febrrs
jako božstvo: JFebris fanum in Palatio Č
(kramě toho měla v Řimě ještě dva chrámy).

februa. ornm, m. [vl. neutr. adj. februus,
a, umečistný]očistné prostředky

tluč ze

řeménky z kůže obětovanéhojakémělilnperkové),kterých| bylo
užíváno zejmnénao Luperkalich, slave
ných v únoru, jenž měl odtud jméno
Februárius (sc. mensis).

fecunditás, atis, f [fecundusl plod
nost, úrodnest (rostlin i živočichů); (person.
jako božstvo)templu Fecunditatis T.fecundo,are,avi,alum[ fecundus]
oplozovati,rakfecundus, a. um [srov.fé-tus, fé-liz]
plodný, úrodný, hojně plodicí, po
žehnaný (alcis ret n. TĚ něčim, na něco)
o rostlinách i živočiších;meta. bohat ý,
hojný, plný ; a) fecunda <Imathusme
talhs O; jlumen gignendo sale fecundum
V poskvtuiící hojně soli: fecunda poenis
(dat.) vřscera V útroby (bujně) rostoucí
pro tresty (L. j« útoby, jež stůle narůstají,
aby byly opět a opět trhány); fecundi calces
owemnon fecere disertum II bohaté zdroje
pohárů; gens latrocinis fecunda T pá
chající hojně loupeží; h) básn. přičinně
(= oplozující,zúůrodňující): fe
cundis imbnbus V: fecundae verbira dex
trae O (u víře, že šlehání o I.uperkaliich přináší

(sm. sakrálnim, ku př. vlněné pletence,
Satmopše, ratolesti,
kozla,

ženám rodinné požehnáni).
fel, fell's, m.(srov.70oc, 704%. „„žluč“]

žlu Č; bási. vůb. šťáva (zejm. jedovatá), jed:
saevi felle venení V; — meten. sm. hněv
(jenž jest dle starého lidového minční působen
rozlitimžluči), hořkost, trpkost: a salibus
suffusis felle O.

A féminecu3

felex n. felis, 2s, f. kočka
Yelicátus vizfilicatus.
felicitax, atis, f. [felix] 1) plodnost,

úrodnost; 2) metar.štěstí ; zdar:felici
tate uti C míti štěstí; f. rerum gestarum
Cs válečné štěsli: £. femporum T šťastné
Časy; = person.jako božstvoFelicitas bo
hyně štěstí; první chrám v Římě jí zasvětil I..
S i'inius Iuculius r. 146 př. I<r. za šťastné válčení

v Hi nanii.

feliciter, aav. [felir] plodně, úrod
ně: she venmunífeliciis uvae V lépo;
šťastně, zdárně.

fólix, cis. [z koř. *ďdhé— býti plod
ný, srov. fecundus, fetus, faenus] 1)
plodný, úrodn ý, (o stromecha 0 oci)
štěpný, ušlechtilý, plodonosný:fel:cessilvaeVovocnéstromoví;| felicia
Baccho Massica V stráně massické bo
haté na víno; 2) šťastný (inn a
re, re, alcis rei, básn. i inf. něčim, v ně
čem) a) Graecus eb omni laude feli
ctor Č měl větši štěstí na chválu; guo
non felicior alter ungere tela manu (se.
erat) V nad něhož nikdo zručněji ne
natíral; o le cerebri (v. t. 2) h)) felicem
I; b) (příčinně)štěstí působící, přináše
jící, poskytující, blahodárný, zdár
ný, prospěšný, přiznivý, (o bozich) mi
lostivý: dies felices operum V šťastné
©pracím; guod tibi mihigue sit f. L
a kéž jest to ke štěstí; víz téz faustus;
*= spec. sm. sakrálnim o znamenich a obřadech:

f. omen O dobré znamení; felces ramt
blahověstné.

Felsina, ae, f. starší jm. města Bononia
V. L

femella, ae, f. (dem.od femina] hol
čička, děvčátko.

femen vizfemur.
femina, ae, f. (vl. part. praes. med. pass.

od koř. *dhěi— kojiti, srov. filius. dh
GutT0, DnÁn, VÝÁVS,neb; 1, čes. „ditě“,
„dojiti: "] pův. kojící; Žena, u zvířatSa
m 1 C €, samička (u jednotlivých zvířat uží
váme zvláštních názvů, ku př. bos femina T
kráva, porcus femina Ú svimě); metat.
o zbabělých mužich: baba Ču.

fémineus, a, um [fenna] ženský,
sm. přivlast. Ženin, žen: femanea Marte
cudere O v boji se ženou; metat. zže n
štilý, nemužný, zbaběly.
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femur, oris. n. ob. feminis (od starolat.
femen), n. stehno.

fenebris, fénerátio, fěnerátor, féne
ror. fěnile, fénum, fěnus vizfaen =.

fenestella, ae, f. [dem. od fenestra]
okénko; odt. vlastníjm. Fenestella brána
v Římě, snad na vrchu palatinském O.

fenestra, ae, f. (srov. oaťvo] okno
(za starých dob pouhé malé otvory ve zdi, po
zději a jen u boháčů s tabulkami ze slidy nebo
silného průsvitného skla; okna bývala opatřovánamřížeminebozasouvacimi| okenicemi):
tunctas fenestras HH zavřená okna (tak,
že obě půle okenice byly k sobě přistrčeny a tim

„spojeny“)' spec. SÚřilna: per catťas tela
intorguere fenestras V; fenesirae ad tor
menta mitenda Cs; otvor,
díra.

feniculárius, a, um [od subst.fénicu
kun, %fenykl] fenyklový: f. campus C
fenyklové pole (krajina v Hispanii tarrakon
ské. zde m. Ilispanie vůb.)

fera, «e vizferus.
feráciter, adv.[ferar] výnosně, úrodně,

Zdůrně.

ferális, e l) umrlčí, mrtvolný,
mrtvých, zemřelých se týkajicí; úmrtní,
smrtelný.pohřební, hrobní,smu
teční: f. cupressusV; feraha munera
O náhrobní darv, oběti; f. papilio O mo
týl, obraz smrti (byl symbolem duší zemře
lých a nazýván řecky též WU77); subst. adtrec
tare (v. t. 8) a)) ferala T: subst.Ferália,
um, n. svátek mrtvých
konaná 21. února a připojující se k tex pa
rentales; svov.„Dušiček''); dies ferales O
= des parentales dm mrtvých; 2) me
taf. smrtelný, osudný, záhubný, ne
bezpečný:feralia dona O; hrozný, pi i
šerný: f. tmtrottus,annus T.

feráx, acis [fero) výnosný, úrodný;
hojný, bohatý (alcis ret n. re něčím,
na něco);= metaf. nulbus feracior in (philo
sophia) locus est C plodnější; f. saecuhem
boms artibus Plim: (básn.)prolis novae f.
lex H zákon, přinášející novou úrodu
potomstva.

ferculum, 2, 5. [fero] nosidlo; 1) no
sítka; spec.nosítka pro sochy bohů
při průvodech: oat. ut pomparum fercvlis

simles essevideamur Č (sm. = .„abvchomchodilijakosprocesím'“t. j.přílišpo

-— metal.

(slavnost státní,

fanum, féstus od koř.

fériae

malu); 3) misa (k nošení pokrmů na stůl),
odt. chod (při hostině); meton. ] idlo H.

feré, adv. a význ. rovný superl. ferm
(z *ferune“ od koř. *dher- podpírati, srov.
ftrmus, fretus A pro vývoj významu naše
„tuze“ (význ. = přiliš) od „tuhý ] značí
přibližnost 1) (při určení počtu, vlast
nostia p.) as1, přibližně, skoro, téměř,
přímo; bývá za slovem, ke kterému
omnes f. skoro všichni; non f. asi ne,
sotva; 2) (zejm.přislovese)obvčejně,
většim dílem, zpravidla. skoro vždv,
skoro všude, vů bec, vesměs: statuas
videmus ornalu f malitari C.

ferentárius, 2, n. lehký pěšák, pl.
lehká pěchota (ozbrojená prakem a házecim
kopim; byla stavčna na křidla a uživalo se ji

k zahajováni boje) ST.
Ferentinus, a, um; odt. subst. Feren 

tinum, %,n. 1) městečko v již. Etruru,
rodiště Othonovo; 2) městečko Herniků
na wa Latina: odt.Ferentinás, atis, m.
obyvatel Ferentina; 3) krajina u jezera
Albského, kde měla stará latinská bo
hvně jarní přírodyFerentina, posvátný
háj (lucus Ferentinae), jenž byl shro
maždištěm latinského spolku; pramen
z tohoto háje vytékající agua Ferentina;
caput Ferentinum L = caput aguae Fe
rentinae.

Feretrius, z, 7%.přijmení Jova, clě
ného v prastaré svatyni na Rapitoliu,
založené dle pověsti od Romula; tam
mu bývala přinášena ukořistěná spota
opima jako bohu války a dárci vítěz
slví, odkud též jeho jméno isrov.Zed
ToortG10cp6000). Foetlalovépři uzaviránií smluv
s nepřáteli užívali symbolů přinesených z jeho

Času,

náleží:

chramu, žezla a křemene.

feretrum, %,n. |fero, péoroov, é
oeto0v] nosidlo, nosítko (nosítka);
ob. spec. nosítka (pro mrtvoly), máry.

feriae, arum, f [starolat.fesiae, srov.
*dhé-s (lat. *fés-)

„posvátný úkon“, srov.facto význ.oběto
vati] dni věnované bohům a posvátným
úkonům, bohoslužbám (op. dni všední.
diesprofesti), svátkv (svátek), (nábo
ženské) slavnosti; byly jednak všeobecné,státní(f.publhcae),jednak| sou
kromé, pro jednotlivce, rodinv a p. (f.
privalae); státní svátky bylv stálé (f.
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stativae), pohyblivé ( conceptivae) a
mimořádné, zvlášť nařízené (f. tmpe
rativae): ferias agere L svátky slaviti;
—metat. longas ferias praestes Hesperiae
H (tj. šfastnou dobu miru).

feriátus, a, um [vl. part. perf. verb.
dep.fértor, dri světiti svátky (fertae)|
světící svátky; odt. nepracující, odpoči
vající: male feriatos Troas H nevhod
oddané svátečnímu klidu; = pass. dies
femati Plin sváteční dni, svátky.

ferinus, a. um [fera]) divokého zví
řete, zvířecí, zvěří, divoký: caro fe
rina n. subst. ferina, ae, f. zvěřina; cae
des ferina O ovectví, lov.

feriG, 27. —, — [od koř. *bher — roz
uloukati, srov. „bořiti“] 1) a) bíti, tlouci,
tepati, udeřiti, uhoditi, dávati, za
sazovati rány (algdré doněčehoněčim):
pectora f. O bíti se do prsou (t. na zna
mení smutku); (básn.)soceafertunt mare V
tepou (vesly) moře; s ace. vnitř. (/Hora
tius) ferit Ausonia carmna lyra O (vl.
tepáním do strun lyry působí) = hraje
písně na ausonskou lyru (t j. skládá latin
ské písně lyrické); dalba feris verba palato
H vyrážíš; —metaf. arte ferire viros Pr
oklamati; b) vrážeti do něčeho,Za Sa
hovati, dotýkati se: necsemperferiet
arcus H; f. sidera VH dotýkati se
hvězd, pronikati, prorážeti k hvězdám;
= metat.guod provisum non sit, vdf vehe
mentius C zasazuje prudší ránu; 2)
(praegn.)probodnoutu,skláti, zabíjeti,
usmrcovati: leonemf. S ubíjeti;
corpus securi f. C Htvrt stíti sekyrou;
colla praebent ferienda tuvenci O nasta
vují šíje smrticím ranám; = spec.z a b Í
jet1 žertvu, odt.obětovati:foedus
f. LV smlouvu učiniti. zjednati, uza
vřiti (poněvadž ujednávání smlouvy bylo spo
jeno s oběti).

ferior vizfériatus.
feritás, alis, f. [ferus] divost, div o

kost, zdivočelost, divoký stav, sveře
post,krutost.

fermě vizferé.
fermentum, %,n. [srov..ferveo) kvas:

pamis nullo fermento (ahl. gual.) T ne
kvašený, přesný chléb; pocula fermento
omtantur vitea V (t.j. pijí místo vína
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vykvašený nápoj, uvařený z obilí, jakési
pivo).

fero, ferre, tuli (starotat.tetuli), latum (ně
které tvary kmene praes. tvoří bez příznaku) [od
koř. *bher-, srov. (pěvce, „„Deru“] nésti,
nosit: A (v klidu)1) nést držet.
míti, chovati (na sobě n. u sebe): f. alga
re nésti na něčem;arma (v. t.2)) f. posse
Cs LT; (obr.) personam f. utramgue 1;
©) metaf. a) insane: nomen f. H; (genus)
incertum de patre ferebat V měl údělem;
h)snášeti, trpěti; vydržeti sgnom
mae locof. algd Čs za hanbu si klásti;
tmpetum f. Čs odolati útoku; onviďia
nonferenda O nesnesitelné záští; f. algm
vvstáti někoho,snášet! Se s někým; (oleae)
auras tulerunt V vzduch snesly, vzduchu
si zvykly; scripta ferunt annos O knihv
přetrvají věkv; B (v pohybu), básn. bývá

f. m. nejrozmanitějších komposit; Í vůb. 1)
přísl.tn silvam hgna f. H: corpora nul
hs feruntur funeribus O (básn. m. ejfe
runtur) mrtvoly jsou vynášeny; (zeugm.)

Jferunt Troes ferrumgue ignesgue [ovem
gue in Danaas classes O ženou se s me
čem 1 ohněm a Jovem (t.j. s jeho po
mocí), arma f. contra algm chopiti se
zbraně, zdvihnouti, napřáhnouti zbraň,
útočiti, bojovati, táhnouti protíněkomu:de
armis arma feruntur Ó o zbraně se tasí
zbraně(t.j. zápas (slovní)se koná o zbro]);
stgna f. vyraziti, vytrhnouti, dáti se na
pochod, táhnouti; —metat. A) (v činnosti
úřední)sententiam f. (pův. nésti svůj hla
sovací lístek do osudí) odevzdati hlas,
hlasovati (o soudcích a senatorech); (Caesar)
tulit (se. sententiam) absolví reum T hla
soval, aby; f. ad populum de re a.) po
dati (sněmu) návrh, předlohu, 3) dáti
něcoodhlasovati, rozhodnouti; legemf.
vl dáti předlohu zákona, zákon navrh
nouti (o úřadu); odt. zákon dáti; (absol.)

decemviri tulerunt, (ne ) L ustanovili
(zákon); b) prae se f. C zřejmě, veřejně
ukazovati, jeviti, nezatajovati, tvrditi;
i samof. pronášetli, projevovati,
prohlásiti: fletusferigue refertgue soror V
opět a opět pronáši; op. clam (v. 1) f.:

C) se f. (s doplňk.)nésti Se nějak, počínati s1L vystupovati consulem se
T jako konsul, (praegn.)chlu biti se,
pyšniti se, chvástati se: guw se vemiens
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(part. doplňk.) Amyci de genie ferebat V
chlubil se, že pochází; 2) unášeti,
pohybovati, hnáti, zmítati; a) classem
f. V; odt. ventus ferens ©V příznivý;
pedem (básn. gressum n. tter) n. se f. algo
kráčeti, ubírati se někam; guo ferar O
kam se mám obrátiti; Turni se pestis
ob ora fert V. před tváří Turnovou
sem lam poletuje; oculos circum omnia
f. V otáčeti; (intrans.)V?an. tler fert cesta
vede; často pass.význ. med.ferri hnáti
se, pohybovati se, spěchati, páditi,
kvapiti, řit1t1 se, zmítati se; spec.
jíti, jeti, plouti, letěti, padati: aeguore
(v. t. 3)) ferri; fera saltu super venabula
fertur V vrhne se; (obr.)ahuď alio ferr
cerneres S jak se všechno křižuje (= jde
různými směry); b) metat.hnáti, puditi,
štváti: in bella feram urhes V poštvu;
civilis tuht aestus tm arma H strhl; II
přinášeti, donášeti;, metat.1)
dávati; a) poskytovati, pro
půjčovati, popřávati, nabízeti opem n.
auxihum f. poskytovati pomoci, přispí
vati ku pomoci; ferte vsam ventofacilem
V dejte; —spec.dávati ze sebe, vvdávati,
ploditi. rodit; b) věnovati,
vzdávati, prokazovati, spec.obětovati:
sacra f. V přinášeti; 2) zjednávati,
opatřovati, působiti, dělati: dolo
remf.; plagam f. V dávati, zasazovati:
3) spec.přinášeti zprávu, ozna
movati,zvěstovati;vypravovati:
fama fert pověst hlásá, jde, jest; ferunt
(s acc. c. inf., pass. s nom. c. inf.), vypravuji,
říkají, prý; 4) spec. přinášeti s sebou,
vyžadovati, chtiti něčemu,dovo
lovati: natura, mos, tempus, ratio, fors,
fortuna (ita) ferť; (i bez urč. podm.) ež,
so úta ferret, honestvus perituros T do
jde-lt k tomu; II odnášeti; 1)
unášeti,uchvacovati, trhati bráti:
apicem hasta tulht V urazil; (euf. o smrti)
te fata tulerunt V; ferre et agere (v. t. 1)
a.)); 2) (význ. med.) odnášet Sl, klditi,
ziskati, nabýti,obdržeti,dostati,
dosáhnouti, dojíti: (metar.) vtictoriamf.
ex algo L obdržeti vítězství, zvítěziti
nad někým; munus f.; omne tuht punc
tum (v. t.) H; eloguentiae primas (v.t.)
nemo tulit T; tribum f. C ziskati si tri
bus, dostati hlasv tribue; —spec. tm

pune fero imiuras (Čs bez trestu (ví.
si odnášim) páši bezpráví, bezpráví ml
prochází bez trestu; ne id guidem ab
Turno tulisse tecitum (ace.neutr. doplňk.)fe
runt (se. Ťarguinium) L neodnesl prý si
(jako smlčené) bez poznámky, bez výtkv;
IV roznášeti (spec.pověsti), rozhla
šovati, rozšiřovati, mluviti, vypravo
vatl; (sdoplňk.)jmenovatoznačovati,vydávati,pokládatiza.| (Perichs)
servpla feruntur C mluví se o spisech;
vestra feretur fama V bude se šítiti; 1%
vus per ora feretur V bude žíti v ústech
lidí; fama incerta in matus ferri soleníL
věci neznámé bývají zveličovány (nad
pravdu, skutečnost); famáa f. alam [
rozhlašovati pověsti, pochvalně mluviti
o někom;(verba guac) honore tndigna fe
rentur H budou označována, pokládána
za nehodná; V vznášeti, povzná
šet, zdvíhatiu; 1) in proehaf. ma
num V; caelo(dat.)supinas f. manus
vzpinati k nebi: (odt. obr.) Junoni ferre
preces V vysílati modlitbv; 2) metat. (lau
dibus) f. algm (chválou) velebiti, sla
viti, vynášeti.

ferocia, de a významem podobné jeró
citas,atis,f. [|ferozr|divokost, prud
kost, bujnost, ohnivost; oat. I) zu
fivost, dravost; vzpurnost, vzdoro
vitost, drzost; zpupnost, nevázanost;
vášnivost; 2) smělost, srdnatost,
zmužilost, udatn ost, neohroženost,
neústupnost.

ferocitás vizferóocia.
ferociter, adv. [ferox] divoce, divě,

prudce, bujně, ohnivě; 1) lítě, zu
řivě; vzpurně, vzdorně, drze. zpupně,
nevázaně, vášnivě: ferocius decernere S
činiti příkřejšínávrhy; 2) směle, srd
natě, zmužile.euda tně, neohroženě,
neústupně.

Féronia, ae, f. staroitalská bohyně;
hlavní mista jejího kultu byla 1) chrám
v háji u Tarraciny, v němž propuštěni
otroci dostávali milleus na znamení svo
body; 2) chrám a háj (bcus Ferontae)
u Kapeny na úpatí hory Sorakte, bohatý
dary četných účastníků tamějších slavných trhů.
V Římě měla chrám na poli Martově.

ferox, ocis [ferus] divoký, divý,
prudký, bujný, ohnivý (abl.causaere
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něčim., pro něco, gen. předm. *e%co do); odt.

1) lítý, zuřivý, dravý; vzpurný, vzdo
rovitý, drzý; zpupný, nezkrotný, ne
vázaný, vášnivý: f. eiribus L hrubý
silák: secundis rebus feroces S zbujněli
úspěchem; erat mentis f. O byl mysli
divoké; (obr.) currit f. aetas H prudký,
dravý čas; 2) směl, srdnatý, zmu
žilý, bojovný, udatný, neohrežený,
neústupný: Tullus f. morte regis L na
byv smělosti smrtí; f. ea parte vírtum
L zakládaje svou sílu na této části
branné moci; Veneris praesidio f. M za
kládaje si na ochraně.

ferrámenta, orum, n. [ferrum] že
lezné nářadí, železné (železem kované)
nástroje.

ferrárius, a, um [ferrum] železný,
železářský:faber f. Pl kovář;
ferrária, ne,f. (sc.fodina) železný důl.

ferrátus, a, um [ferrum] železem
okovaný, opatřený: (básn.)guadru
pedem ferrata calce fatigat V ostruhou;
spec. opatřený železným brněním: pau
um morae attulěreferrati T: barbarorum
ngmna ferrata iŤ železné šiky; básn.též
= ferreus železný.

ferreus, u, um [ferrun] železný,
ze železa; 1) manus ferreae Cs L Ču že
lezné háky (na řetězech, k zahůkování nepřá
telské lodi); básn. (se záměnou epithet) : f. has
tis horret campus V „trčí železný les
koni“: f. imber V železný, kovový déšť
(zbrani a vůb. železných věct); 2) metaf. a)
sm. pevný, trvalý, nezměnitelný: guo
ferreu resto O k čemu (tu) věčně (11. ne
zmarná) zůstávám; f. sonmus V tvrdý,
věčný spánek (= smrt); hb) tvrdý,
krutý, bezcitný, „kamenný“

ferrůgineus,a, um[ferrugo|rezavý:
tmavorudý: S. hyacinthus V; temný,tmavý: ferruginea cymba V

ferrůgo, vms, f. |iferrum] vi. rez
(železná); meton.reza vá barva, rzi
věst, rezavost, ryšavost; (tmavá) ru
dost, zarudlost: ferrugine clarus Ht
bera V temným nachem; ferrugine Lu
cifer atra sparsus erat O: vůb tmavá
barva: wridi ferrugine (abl.anal.)barba
O tmavozelený vous.

ferrum, 7, n. 1) železo: železná
ruda; 2) meton. a) věc (výrobek, ná

subst. isol.

8 fervěfacio

stroj) ze železa, železné nářadí,
náčiní, ku př. nůž, nůžky, sekyra, pluh;
brnění: crines vibratos calido ferro V
želizkem; železný hrot (u šípu n. kopi),
odt. synekd. ŠÍp, střela, kopí; hendiad.ferro
et compagibus V železnými závorami;
spec. meč, „,ocel': ferro fiammaague=
ferro tgmague mečem a ohněm; vůb.
zbraň „ odt. meton. bo ]> válka; h)
„železný“ věk: ad f. vemistis ab auro,
saeculaO (t prvotní blažený věk zlatý
stále se horšil, až nastal věk železný); 3)
metaf.sm.tvrdost, necitelnost: f.
gestare in corde O „kus železa“

fertilis, e [fero) 1) výnosný;úrodný,
(hojně) plodicí, oplývající (re n. alcis
re něčím), bohat Ý , (s dat. prospěch.)
olivetis fertilibus domino priori H v sa
dech olivových, jež nesly užitek; mec

J. ila vuvencis (seyes) V úroda ne dosti
hojná dobytku (t. jeho práci) = neod
měňující práce dobytka; (básn.) fertile
gramen O bujná tráva; 2) V příčinně)
úrodu dávající, působící,dárce
úrody: deaf. O bohyně úrodv; f. Bac
chus H — Aiévvaoc eůzaosroc.

fertilitás, atis, f. [fertilis] výnosnost,
úrodnost. plodnost.

ferula, ae, f. [fer'o) prut, metla;
hůl: (spec.)senex (sc.Silenus) ferula artus
sustinet O (— podpírá o thyrsos); meton.
kei, z něhož se dělaly metly (snad ví
tečník sítinový =— janovec španělský, botan.

Spartum vumceum (jenž má pěkné, žinté,
vonné motýlovité květy): Nilvanus florentis
ferulas guassans V ratolestmi.

ferus, a, UM (compar. a superl.ferocior,
ferocisstmus od ferox) [srov. M0, čes.
„zvěř““) divoký (vl. o zvířatech,meta.
o rostlinách, krajinách a j.). divý, lítý, zu
jivý:; 1) fructus feri V plané; subst.fera,
ae, f. (se. bestia) i ferus, 2, m. divoké
zvíře, šelma: recens fera T zvěřina; vůb.

zvíře; (obr. o souhvězdich zvIřetníku) per in
stdias úter est ferarum O; 2) metaf. Su
rový, hrubý. nevzdělaný; tvrdý,
krutý, necitelný: (s dat.) Britannos
hospitibus feros H kruté k cizincům;
hrozný, strašný.

fervěfacio, ere, fěci, fuctum [ferveo a
facto] uvařitu rozpáliti, rozehřáti ob.



fervěns

part. fervěfactus, a, wm vroucí, vřelý,
rozpálený.

fervens, entis (vl. part. praes.odferveo]
vroucí; 1) vřelý, horxý, žhavý,
roz) álený, planoucí, rozežhavený, ohni
vý, plamenný (vl. i metar.); 2) metat.
kypící, vln'cí se: (torrens) f. ibat O pln
vírů; hučící, bcuřlivý, prudký, bou
řící se: (obr.) rapido ferventitus ammmim
gemum H prudší (o rychlém básnění); f.
bile tumet iccur H játra kypí ž.učí.

ferv.0, re, ferbut? (m.fervut), — (starší
fervě, ere, fervi) vříti; 1) vařiti se:
stagna rupla ferventia terra O vyvářející
se z rozpuklé země; býti vřelý,
horký; 2) metaf. dle počitku a) zrakového:
kvpěti, vzkvpěti, vl niti se, vířiti se,
hemžiti se: ferventeramina V včely
se roji; fervet opus V vl. práce se hemží
(t. včelami) = jest živo v úle; b) slucho
vého:klokotati; hučet1, šuměti, bou
řiti se: (obr.) fervet (Pindarus) H hučí,
S o kotem a valí; c) tepelného:býti roz
pálen, planouti, vzplanouti, h o
řeti: fervet multo hnguague corgue
mero O jest rozehřáto.

fervidus, a, um [ferveo) 1) vroucí,
vřelý, horký, žhavý, rozpálený,pal
čivý, planoucí, rozežhavený, ohnivý,
horoucí (vl. i metaf.): (meton.) stdus fervi
dum H (sm. horko přinášející, t. Svrtus);
F. puer H žárný (= Cupido); 2) metat.
a) kypící, šumějící: fervidamusta
0; hučící, bouřlivý: aeguore fervido H;
b) vášnivý, náruživý, prudký, prch
livý.

fervor, oris, m. [ferveol vřelost,
palčivost, horkost, žár; 1) mundi
alle f. C žár nesmírný (proti pozemskému
teplu); spec.ved ro, parno, horko: me
dis fervoribus V za poledního vedra:
2) metat. a) bouření, bouře, nepokoj:
(maris)f. C) b) žár, horoucnost, oheň.
zápal, nadšení; vášnivost, prudkost: f.
aetatis C oheň mládí; accessit f. capili
ii oheň (t. j. víno) vstoupil do hlavy.

Fescenninus, a, um [oa Fescennia, ae.
f. n. Fescenntum, ti, n. městečko v Etru
ru, sev. od Walerii] fescennijský: Fescen
mní versus verše fescennijské, název
staré lidové frašky italskés žer
Latinsko-český slovník,

029 féstinus

tovným a p směvačným obsahem a dia
lozckou form u, provozované zejm. 00b
žinkuch a svatbách; odt. Fescennina li
centia H.

fessus, a, um [z de fessus, srov. fa
igoJunavený vysílený,zemdlený,
utrmácený. se:láblý, slabý, chabý
mdlý (re něčím); vl. o osob., metal. též o vě
cech: fessum vulnere, fessum cursu cor
pus L sesláblé; fessa carina O; fessas
(se. esse) Galhias mnistrandis egus T
jsou vyčerpány; aetate aut valetudine
fesst T sestárlí nebo zmožení nemocí;
fessa aetas T slabý, vetchý věk (= státí);
(praegn.) capuť jfessum O chorá hlava;
(básn. s gen. předm.) fesst rerum V (pouhé)
znavení; (básn. sm. příčin.) guam fessis
fimem rebus ferat V útrapám.

festinanter, adv.[festinansl spěšně,
kvapně, naspěch, nakvap, rychle.

fěstinátio, ons, f. |festno] spěch
(spěchy),spěchání,Pospíchání, kvap,
chvat, chvátání, rychlé jednání: fes“
natlionem seguentium elicere T zlákatinepřátelekekvapnému| pronásledo
vání; (s gen.obj.)f. exsegutarum T spěchá
ni, spěchy s pohřbem; (praegn.) ukva
penost: avariia ac f. legiomsT.

festino, are, av?, alum 1) intrans.S p č
chati, pospíchati, pospíšiti si, spěti,
chvátati, kvapiti, míti na spěch,na pilno:
legatusfestinans pergi Ču spěšně, rychle
táhne; 2) trans. f. algd spěchati s něčím,
uspíštti,urychlti spěšně konati:
m id festinaret S nepospíší-li si s tím; f.
fugam V rychle se dáti na útěk; (hendiaa.)
ouncla paral festinatgue S všechny pří
pravy spěšně vykoná; festinant vestes O
nakvap chystají; (praegn.)poenas Od10(abl.
přič.)per výmfestinat inulto HHnásilným
skutkem ukvapeně trestá v neukojeném
zášti; ammo cupienti ml satis festina
tur S srdci toužícímu nikdy se dost ne
spěchá (= nic dosti rychle se neděje);
f2stinatis lictorum manibus in carcerem
raptus est T rychle byl odvlečen; nec
virgines festinantur T s dívkami(t. j
s jejich provdáním) se nespěchá.

festinus, a, um [festtno] spěchající,
spěšný, kvapný: (praed.) veslem nocles
festina diesgue urgebam V pilně,

dá



féstive

festivě, adv. [festirus] vesele; mile,
půvabně; vtipně, rozmarně, živě.

festivitás, dalis,f. |festivus] vese
lost; půvabnost: vtipnost, vtip,
živost, humor: feslivitale et facetiis
aegualibus praestitit C humorema vti
pem.

festivus, a, [festus] veselý,
radoslný; pěkný, příjemný, uhlazený,
hezký, půvabný; vtipný, roz
marný, živý: (librorum) festiva copia C
pěkná zásoba.

festuca viz fistuea.
fěstus, a, Wm.[odkoř. lat. *f8s —„ná

boženský úkon“, srov.fanum, feriae) +.
souvislý snáboženským úkonem; svá
Leční, hodový, slavnostní, slavný:
zejm.f dies i subst.festu, 4,1. = fr
veae (v nejširš. sm.; v. tt, on. profestus) svů
lek, slavnost, hod; cíus dědemnaťtalem
festum(doplňk.) habere Nslavili jeho na
rozeniny (jako svůlek); f vacaťtpagus H
sválečně si hoví: esta resonabat vegiu C
vslavnoslnim plesání; (se záměnoucpitheta)
festus in Falludis arces portabant sacra
O vslavnostním průvodu nesly: festam
plebem proluvdat T svůlek slavící, svá
lečně shromážděný lid.

fětialis, c lod *féři-s. ustanovení,
smlouva, z *dhé-fis, keř. *dhé-, srov.facto,
vJemrc)|smluv (mezi národy) se týkající,
smluvní; Jebiális, is, m.zejnt. subst. ;
fetial; římšli fetiálové byli dvaceti
členný sbor kněží, kteří vykorávali ob
řady při upravování poměru řimského
státu ke státům jiným, ku př. při vy
povídání války, uzavirání míru, zjedná
vání smluv a j.; odt. adj. čus feliale C
právo lelialské.

fétidus, fétor vizfoetidus, foetor.
fětůra, ae, £f [srov.fetus, fecundus)]

plození, rozplozováni,plemenění; =
konkr. plémě, mláďala: st f. gregem
suppleverit V; sumt, f. minor, tepidis
tn oriltdus agní .

1. fétus, a, um [srov.fecunďus, fe
tus, felia] vi. oplozený; 1) a) březí,
skotná, stelná (o kravá h), Sprasná (o svi
ních): apesfelae V plodné včely ; b) o sa
mici, která vrhla mláďata: kojicí; otelenů

(kráva, laň), obahnilá (evce, koza), oštěně
ná (čubka, vlělce), Oprasená (sviné); subst.

030 fictrix

gravrs fetae V slabé bahnice; 2) me
taf. plodný. úrodný; bohalý, hojný,
plný, naplněný: snacha fela ar
mis V.

fétus, s, m. [+rov. 1. fetus] 1)
plození, rození, porod (ob.0 zví
čatech a rostlinách)líhnut I, vrhání;
(o rostlinách) vzrůsl: ehescenti adďimunt
felus W; 2) konkr.p lod; pl é m č; =
spec. a) mládě: (bzisn.pl. m. sg.) Jduler
gunevit fetus suos O; (o vřelách)udultos

Jetus V červy (mlad); b) odnož, výho
nek, ratolest: fetum. canenlis olivae (gen.
detrm.) ( stromek; roub: nucis f. V:
c) úroda, výtěžek, výnos, užitek;
ovoce, plodina: Bisgřarí (os coguntfetus
(omedu) V 2) metaf, úroda, hojnost:
nec ulla uetate uberiov oratorum f fuit
C hojnější úroda na řečníky.

tibra, ae, f. [z *fid-sra od findo, srov.
filum) vlákno, nitka; 1) (u rostlin)
chmýři, chiýření, vlakénko, vlásek
(zejm.kořenový): /ibrae stirpium Č: ko
říinek: amars tntiba jidbris V; 2)(vtélczivočišném)žilkA)| spec.ožikch
na vnitřnostcch, jež byly významné při ha

fibrac nunaces V; odt. synekd,
játra, plíce,vnilřnosti, útroby:
hominum fibris consulere deos I

(ibula, ae, /. [srov fiyere] spinadlo,
spona; 1) skoba, svor Čs: 2)
sponka, přezka; háček;jehlice.

Ficana, ae,f. měslečko mezi Římem
a Oslil.

ficte, adv. [/icíus] smyšleně, neprav
divě, na oko.

fictilis, e[finge])hliněný, z hlíny;
subst.fictile, 2x,u. věc, nádoba hli
něná, z hlíny; pl hliněné nádobí: e
puris fietilibus 1 (přiobětechseužívalodle
starého zvyku hliněných nádob, i když bvlo roz
šířeno u boháčů nádobí zlaté a stříbrné),

fictor, oris, m. [fingo] výtvarník,
tvůrce; 1) spec. a) výtvarný umělec,
sochař: pictores fictoresgue C; b) fic
tores ve služebnictvu pontifiků byli výrobci
obětních darů (ku př. koláčů nebo zvířátek
z těsta, vosku, dřeva a p., která někdy bývala
obětována místo skutečných zvířat); 2) melaf.
fandi f. Ulixes V strůjce lží,

fictvix, čees, Z. | ficlor) vylvářitelka,
Uvůrkyně.

ruspiciich:



fictus

fictus, a, um (vl. part. perf.

fngo] utvářený; vytvořený; = metal.
1) (ověcech)smyšlený, vymyšlený;
dělaný, strojený, líčený; před
stiraný, zdánlivý, (praed.)na oko,
domnělý: ficlo languore moram trahit O
předstírajíc únavu; ficla modesta T
ličená;nepravdivý, nepravý,pa
dělaný, podvržený:fictum Jovem O
nepravý; „fižta> epistulae T; — subst.
fictum, %, n., výmysl, smvělenka, ne
pravda: ridetur fictis reruiň (gen. obj.) HH
(vl. výimyslůmvěci)vymyšleným nápadům;
2) (o osobách)str ojený, přetvářivý,
heoměrný,neupřimný,pokrytecký.

Ficulca, ae, f. městečko v území sa
binském sv. od Říma; odt. adj. Ficu

„onsls, c fikulejský; (subst.) Piculense,m. statek ve Fikule C.
. Iculnus, a, um[ ficusl fíkový.

ficus, %n. US,f. [srov. GŮ40v| fikovnik,

pass. od

smokvoň. fik (strom i ovoce): arbor fici
C fikový strom; cum duphce (v. t. 1))
fecu E; f. prima F (míněnotu druhé zráni
fiku na konci léta).

fide, adv. [fidus] věrně, upřímně.
fidělia, ae, F. [srov.zvídoc] hliněná ná

doba, hrnec: (přisl.)duo parietes de
eulem fuleha dealbare u C sm. = zabiti
dvě mouchv jednou ranou.

fidelis, e [files] věrný, spolehlivý,

jistý, oddaný,upřímný:Kádnšé svědomitý (alci, in clym k někomu);1) oi
ciis (dat.) f. C věrný svým povinno
stem; 2) metaf. o věcech: fidele stlenitum
JÍ věrná mlčelivost (jako znak charakteru;
vl. o náboženských mysteriich); Sn1. nevný,

jistý: lorica f. V dobrý pancíř.fidelitás,atis,f. (fdelislvěrnost,
spolehlivost, oddanost, upřímnost: po
ctivost, svědomitost.

fideliter, adv. [fidďelis] věrně, spo
lehlivě, jistě, oddaně, upřímně: po
ectivě, svědomitě.

Widčnae, drum (= Fidena, ae V), f.
Mideny, město v území sabinském nad
Tiberem, 9 km sev. od Říma; odt. adj.
Fiděnás, atis, fidenský; subsr.Fiděná
těs.vum, m. Wideňane, obyvatelé Fiden.

fidens, enlis [vl part. pracs. od Jfido] vl.
důvěřující, důvěřivý;spec.důvěřu
jící v sebe,sebevědomý, smělý,

OJ1 fidés

odhodlaný, srdnatý: £ antmi (vl. lokatív)
VT v mysl, v srdci (neni třeba přelilá
dati).

fidenter, adv,*fidens)v. důvěřivě;
sebevědor č. směle, odhodlaně,
srdnatě.

1. fidentia. ae. f.
v sebe, sebevědomí,
vaha.

» Fidentia. ae, F. město v Galhi
Předalpské mezi Parmou a Placentii.

1. fiděs, 64 (gen. sg. bůsn. jilei u C,

[filensl důvěra
smělost, od

file HO, dat. sg.fodé H), £. [fido| | vira,
důvěra, včření, uvěření; 1) subj.a)
(akt.) f s gen. obj. VÍra v něco, důvěra v ně
koho;ft.demfacere a!cis ret způsobitt víru,
přesvědčení; Zibi maxima rerum verbo
runguc f. V sm. tvé pomoci a tvým ra

dám budu nejvíce důvěřovati: res ide
(veri) maior O věc. převvšující víru
(v její pravd!vost), nad vše uvěření,
stěží uvěřitelná, víře nepodobná; praegn.
arcani f. prodiga Ji (důvěrnost; b) (pass.)
f. ale? est někemuse věří, někdo docház“
víry; ft lem habere nalézti víru; (Seranus)
cum jule audiebatur T důvěrivě; (hendiad.)
in file atoue amicitia alcis esse Cs žíti
s někým ve věrném přátelství; = spec.
(v peněžnictví)úvěr: f. angustior Cs;
adflicta file T; (obr.) nova habebuní verba
fidem JH ujmou se; ©) obj. opijices,
guorum res folesgue in. mambus sttae
erant S jichž majetkem a (jedinou) na

dějí bvlv jejich ruce: guaecumaueom
fortuna filesgue est V všechen svůj osud
1 svou naději; segetis certa f. meae JI;
JI melon. o vlastnoslech a dějích, jež důvěru
vzbuzuj:1) věrnost, oddanost, spo
lehlivost, hodnověrnost;poctivost,
spravedlnost, počestnost, čest, dobré
jméno;dobrá vůle svědomitost:
mala f. Č (v1.věrnost špatná, porušená)
nevěrnost, věrolomnost, zpronevěra, pod
vod; op.bona fule poctivě, s dobrým svě

domím, úmyslem, s dobrou vůli, opl mů
fide Č co nejsvědomitěji, S nejlepším vě
domím a svědomím; nuntius dubiae (v. t.
2) a)) jide: videbatur L; pro deorum at
gue homnum filem! C pro všecko na
světě; cum file poctivě, svědomitě; vovit
mecum eremplum fide: publicne C žije
ve mně doklad cti našeho státu; = person.,

J4%



fiděs

jméno božstva Fides Poctivost, (Věrnost)
ode dávna ctěná bohvně (cana F. V)
měla chrám na Kapitoliu; dle starého
zvyku měl kněz, jí obětující, zahalenu ruku bílou
rouškou;2) a) pravdivost, pravda,
opravdovost; pravděpodobnost,hodno
věrnost; bezpečnost,jistota: poll
citi f. O; filem missi reportant V bez
pečnou zprávu, jistotu; cuncta ex file
nuntiala (sunt) T dle pravdy, pravdivě,
věrně; (ea) rerum file tradentur T s his
torickouvěrnosti upřímnost:
reconcihatae gratine C; f. futurae ami
citiae L; b) potvrzení, stvrzení,
důkaz: addita re diciturf. L věci
dostalo se stvrzení; dicta f. seguitur O:
auspicorum f. exigitur T žádá se, aby
to bylo stvrzeno auspiciemi; (appos.)ma
mfesta f. s ace. c. int. L zřejmý (to) dů
kaz, že. .; zaručení, záruka: f. pro
mssorum L; pacis f. L zaručený mír;
f. evus rei venes anctores ert S zaru
čení této věci bude ponecháno = od
povědnost za tuto věc ponechám pra
menům; = spec.vyplnění, splnění:
dixerat multa, temoore nacta filem O;
pollicitam dichs adde fidem O; Bacchus

pach file dala munera. solvt O Prostédaný dar od vyplnění smlouvy (t.
zrušil jeho účinek); ec)slib, ujištění,
dané slovo, přípověď;; čestnéslovo,
přísaha: filem accinere et dare V, fallere
C, prodere S, rumpere V, laedere V H,
mutare L; (hendiad.)date dexteras ftdem
gue L podejte pravice a slibte; (praegn.)
Romanus promissa consulis filemgue se
natus exspectabat L na vyplnění slibů
konsulových a slova senátu; eos ab se per
filem circumvenlos (esse) Cs (vi. slovem
daným a pak zrušeným) = proti danému
slovu, zrádně; ad cutus filem confugnet,
cum per etus fulem laeditur, cut se com
miserit? Č k čí poctivosti se uteče,
když porušením daného slova od toho
trpi..; d) spec.slib, zaručení bezpeč
nosti, ochrana (vl. státní, pak vůb.),
záštita: ftlem pubdlcam dare S zaručiti
státní ochranu: fide publica dicere S; se
mmChrysogom filem et chentelam (v. t.)
contuleruní C; imfilem aceimere C; (miles)
fide misericordiague victurus hospitum L
pod ochranou; pomoc: filem plebis

032 fidůcia

imploro L; (hendiaa.) Tyrrhenam fidem
aut gentis agitare guietas V bouřiti ku

pomoci Tyrrhenské.
2. fiděs [i fidis], vs, f. (řec. opídy

struna| struna, v kláss.průsejn pl. fides,
tum, f. struny, strunový náslroj, zejm.
lyra, kithara,kobza: Jiďibus(abl.intr.)
canere hráti na lyru; o.t. fidíbus ducere,
diseere (se.canere) učili (se)na lyru n. vůb.
hudbě; = básn. témžvýzn.isg.:fide Teta II;
moton.sm.hudba, = metaf. sm. básně, bas
metví (lyrické), pův. spojení hudby a pocsie:
fetibus Latims Thebanos aptare modos ří.

fidicen, znis, m. [2. fides a cano] hráč
na strunový nástroj, zejm. na Ivru (lyr
nik), na kitharu, kobzař,hudebník;
básn. sm. básník (lyrický), lyrik: Roma
nae f. lyrae HHmistr římské Ivrv.

fidicula, ae, f. [demin. od 2. files] st
platan, fuhculas ferrent ČC kdyby na
platanech rostly (pěkné) Ivrv.

fidius, 17, m. (1. files] ve spojení Dio
vs F. n. Dius F. pův. příjmení Jo
vovo jako ochránce práva, věr
nosti a poctivosti (= ZetiaIi
GT10G),pozdějisamostatné božstvo, jemuž
bvl zasvěcen chrám na Auirinale; Semo
a Sancus (Sanctus) byla jiná jeho jména O;
ob. v zaříkací a ujišťovací formuli 792€ Dius

Fidius (psáno též medius fi lius) sc. tuvel
na mou věru, na mou čest, přisám
bohu.

fido, erE, fisus sum (verb. semidep.)
[svov. TElŮO, význ. zejm.TÉTO] věTitI,
důvěřovati někomu,miti důvěru,
spoléhati na něco (ob. alci, ale též ré): pe
des vado flens L citě se bezpečen na
mělěině; fidenten fuga Parthum V (Par
thové na útěku stříleli do zadu na pronásle

dující nepřátele!; f. terrae V svěřovati se
zemi; sobi f. míti důvěru v sebe, praegn.
míti sebevědomí /Ť; s int. osmělovati
se, odvažovatli S, s ace.c. inf.
býti přesvědčen, že
praes. význ. adj. filens, [18 v. t.

fidicia, ae,f. | folo)I víra, důvěra
(aleis k někomu,v něco), důvěřivost, Spo
Jéhání: Aac filucia. vtrium I, spo
léhaje na tuto brannou moc; f. rerum
V bezstarostnost; guae sit f. capto V
nač (ještě) spoléhá jako zajatec; Aumanis
ouae sit f. rebus V.jak málo lze spoléhati

Part.



fidůciárins

na...; —obj. (básn.)lu, nostrarum f.
rerum O (vi. spolehnutí) = věrná oporo
má; praegn.přílišné, pyšné spolé
hání, vychloubání,pýcha:f. formae O;
spec.1) důvěra v sebe, odvaha:
s1 gua est f. vos O; e fitucia tardilas
tnerat T z (velké) důvěry k sobě byli
zdlouhaví; praegn.sebevědomf, smě
lost: guae f.reo (se.foret) T; 2) t. t

svěření, odevzdání věciněkomu
na Čas (ku př. domu věřiteli), aby ji po Vy
plnění umluvených podmlnek vrátil, zastavení:

imfilucia Č ve věcech svěřených ; meton.
věc svěřená, zástava: per filuciae
rattonem C; II meton.1) spolehli
Vost: accensos, minimae filuciae ma
num L; 2) zajištění, zabezpečení,
ponštění, záruka, jistota: f. vitae O.

fidiciárius, a, um [fiducta] (t. t. právn.)
(na čas) svěren ý (o význ.
ducia I 2)), odevzdaný (ve správu,
k opatrování): (legatus), guzfiuciariam
operam obtineret Čs svěřený úřad.

fidus, a, um [filol věrný, spo
lehlivý, bezpečný,jistý, oddaný,
upřímný; poctivý, svědomitý (alci k ně

komu); I) (s gen. obj.) regina, tm filissima
V tvůj nejvěrnější spojenec, = (obr.)Noxarcamsfolisstma© Ónejvěrnější
ochránkyně tajemství; fela silentia sa
cris V (mlčení věrné obřadům) = po
svátná tajemství; (mons) f. mwibus T
příznivý; male f. VT nespolehlivý, ne
jistý; 2) metaf. o věcech: validus et f.
pons T; se sup. viz A2appello; (exemplum).
ne guid usguam filum prodilori esset I.
že zrádce nesmi na nic spoléhati; subst.
in Gotarzen per occulta et magis fila
inehnabat T podtají a s větší věrností.

figo, ere, firi, firum upevňovati,

připev sání (algd(in) ré, inalgd, aici rei na néco): 1) a) přibíjeti,
přitloukati; zavěšovati, věšeti: n trivits
fvum cum se demittit ob assem H při
bÝ (ze žertu, aby sechodcipro nějshýbali); nec
verdbaminacia firo aere legsbantur O na
vyvěšených deskách (jako byly desky s vy
rytými zákony přibijeny na stěny Kapitolia); odt.
cit leges ataue refoait V dal zákony a
zrušil; = obr. oscula f. VO vtisknouti;
pevně postaviti, zříditi:tamft
reran! domosT zarazili, postavili si domy;

právn.

Srov. ft

533 figůrč

b) metat.Činiti nehybný m; fixus,
a, um upevněný, visící, tkvící, nehyb
ný: firae stellae O; oculos (vultum, lu
mna) f. (im algo, terra) upřítl oči (na
někoho);fira cacumine monlis Ó bez hnutí
tkvíc na vrcholu hory; tn gelhidaficum
necabit ripa H usmrtí dlouhým stáním;
Caesar im slentium fixrus T zaražen
mlčel; neguitiae fige moďum (acc. vnitř.)
H zaraz svou nevázanost, přestaň se
svou...; 2) zarážeti, vrážeti, za
tloukati,za bodnouti, zapíchnouti,
zastrčiti, zatknouti; a) clavum((v.t.) f. L;
guam damnatis Crucem servis fiveras
který jsi dal (zaraziti) vztyčiti pro
otroky; (básn.) opse fójat Jumo plantas

V ať zasazuje,M(r ad litus puppis Ojest vržena; 6 js (vyzn. med.) zabodnouti
se: figiur ancora in prato O zachvtí se;
f. cervcibus ungues Ó zatknouti; fejit in
acumne dentes O zakousne se do...;
fixa sagitta V vbodnutý Šíp; = obr. ťesti
ga figit V (vi. vtiskuje stopy, srov.testi
gia fira C vyryté stopy) kráčí (o těžké,
váhavé chůzi); D) metat. haec mea finte
dicta V vryjte si, vštěpte si; se omiht
non animo firum sederet V kdyby mi
v mysli nezvratně netkvělo; 3) spec.prorážeti,probodnout:| propích
nouti, proklati: (básn.) robora rostra fimit
O klube; zastřeliti, zasáhnouti:
distantia f. O; <—metat. acri fira dolore
V proniknuta; eos fijebat maleďicts bo
dal je nadávkaml.

VFigulus, římské přijmení [od fttgo, vl.

Hrněíř] 1) ČC. Marcius (v. t.) Pigulus;
2) P. Nigudius Figulus, učený přítel
Ciceronův, literárně činný ve filosofiu a
grammatice; po pádu Pompejově poslán
do vyhnanství, kde zemřel r. 44 př. Kr.

figůra, ae, f. (fi190] utváření, útvar,
tvar, podoba; obraz; 1) a) fiurae
animalum T (t.j. meroglyfy); figuras
rettuht antiguas O tvary, druhy; fama
est voltare fijuras V (sm. přízraky, du
chové,etdo.a); postava; b) spec.
sličná podoba, krása, sličnost; 2)
metat.Způsob; povaha.

figuro, are, Gvt,Glum[fyura] ut vá
ret, dávati tvar, podobu; vvtvářeti;
obr. 05 lenerum. pueri poeta fijurat H
ušlechťuje (t. četbou žáků byli básnici); —vůb



filia

tvořiti: inanes species animo f. Ču vy
mýšleti si zbytečné strašákv.

filia, a?. f. (dat. a abl. pl. ve spojeni
sfělt1s(mase.):filia5ts) (srov.frus] dcera
(vl. i metaf.).

Hlicátus, a, um |fix] zdobený ka
pradim (t. j- ozdobami v podobě kapradích
listi).

fliola, ae,f [demin.odfin] dceruška,
milá dcera; metaf. duce feiola Curtoms
C za vedení slečinky Kurionovy (posměšně
o zženštilémsynu C. Seribonia Curiona).

filiolus, 2, od fiius) Sv
náček.

filius, 7%(voc. f2 2), m. [z koř. *d/ e(w)
srov.fé are koniti,femina. čes.,„dítě|svn
(vl. i metat.): fit famiarum (v. t.) T; =
syneled.Cumtfi'vos maerentes (asmreret) T
děti (Britannika a Octavii); = přisi. Forlu
nae f. 1 miláček Štěstěnv, šťastný člo
věk: terracef. Č ledajaký (= neznámý)
člověk.

filix, cis, f. [srov. blín] 1) kapraď.
kapradí: 2) (hásn.)býli; pýr, pýtka:
f'icem imvisam arctris V; neglectis uremda
f. innascitur agris H.

flum, 0. 1. (z *fi b-slom od Jindo, Srov.
fra] 1) nit, ntka: fa (ace.vnitř.)
d cere, deduceře O pristi (n1t1); = motať.4)
vlákno: f'a croci O (t.j. třioranžové
nitkyblizny); struna: fVa sonantiu O:
3) nit života. osudu (kterou předou
Sudičky):extrema Lauso Purcae fla legunt
V dopřádají nit života; %) obr. ommta
sunt hominum. tenuí pendentia fto
všechny lidské věci visí na nitce (=

jsou nejistě); 2) ((je-li včez tenkýchči hru
bých„niti“)ráz, způsob, sloh: f. ora
tons luae Č; lenní deducta poematafilo
H (viz deduco WM2) ©)); 2) meton. G)
tkanice, stuha: capite velalofo L
(vlněná páska, ovinutá kolem špičaté če
pice kněžské, apex); 5) tkanina: m
cepta fťa rebinawut O.

Fiibria, římsképřijmení,viz Jlavius.
fimbriae, arem. f. [fibra) třáseň, tře

pení; obr. cecncinnorumnf. C prstence ka
deři.fimus,2,2.i fimum,7.[srov.
foeteo] vi. zapáchající věc; hnůj. mrva,
trus; metaf.bláto, kal V

[demin.

JÁ fingo

findo, ere, jfili, fosum štípnati,
rozštěpiti,tříšiti: rozrážet!, roz
vírati: (bá.n.) vbifindit cans arva V pole

odrem pukají; cameula fiulet statuas
/Ť sochy vedrem popraskají; rozrývati,
brázditi. emclumfindetur aratro O;
f. sarculo agros IH skopávati: básn.fin
(dite vostris terram V vrazte do země;
(prolept.)finditur in sobidum cuneis va V
cesta do dřeva se otevře klínem; tzam
f. O raziti si cestu; = metat.děliti:
dies mensem findit ll

fing0, ere, foui, fictum T hnisti; 1)
dávati hmotě tvar, utvářeti, vv
tvářeti, tvořiti, dělati, vyráběti,
stavěti: corpora f lingua V. vvlízatitěla(t.j. lizánímvytvářeti,dlestarého
lidového názoru)j: laznbendo maler im a
tus fingit O údům tvaru dodává: = spec.
o výtvarných uměních: tvořiti, zo bra
zovati, vypodobnitt:prngereautf C
malovati nebo tvořiti sochv; Alexander

a Lysippo Jouni volebatC ráddával tvo
řiti své sochy; jfirto im petus voltu Il
s obličejem zpitvořeným;skládati| orationemf.Č;2)(básn.)
hladiti manus fingebntO: IT metar.
1) a) tvořiti, působiti, připravovati:
upravovati, pořádati,rovnati:f.
vultum O, erinem V; formas fiugetur m
omnes () bude se měniti; vrťemf. V šlech

titi; (deus) os rabidumfingut V (upravuje
dle své vůle) —řídí; (s doplňkem)dělati.
činiti, SLVoĎitIněčím:(pecora) natura prona
Joerit S; Aeneadus meo nomen de noniane

(obr. o spisov.)

fingo Vjméno pro nětvořím = jim dávám;
») vzdělávati, vésti, pěstovati:
Jfingit eguum JÍ cvičí: %) tvořiti v mysli,
mysliti (si), představovatsi: Plato
triplicem fixit animum C; fiugerent (se.
Alees) altiores Pyrenaex iugis L byt si
je představovali vyšší než. Jinge
datos (se. libi esse) currus O; 8) spec.

přetvářet,předstirati. strojiti.
ličiti; padělati, podvrhnoutu vymýš
[et 1, smvsliti, vylhati, lháti: vultumf.
Cs přetvařovati se; se pavidum fingil
V staví se, dělů se; deliberant, dum

f. nesctunt T přetvatovati se; metanlos
mečdífinugemetus V nenaháněj mi (klamně)
tolik strachu. Part. perf. pass. fictus, a,uma



finiens

finiěns, entis, m. (se. orbis) [vl. part.
praes. od fimo] obzor.

finio, zre, 2v%(17), um (fius] I 1)
ohraničovati, omezovati, ohra
zovati, býti hranicí, mezí: (básn.) nec
riparum clausas (prolept.)margine fit
aguas (torrens) O nezadržuje vod mezi
kraji břehů; cavernas f. Ó rozsedlny
uzavříti; 2) metaf.omezovati; a) vyme
zovati, (přesně)určovati vyměřo
vat stanovit1i. ab hominumge
nere finitus est dies C; gutngue dierumspatio© finiebalurimperiumLtrvání
vlády bylo stanoveno na pět dní; finium
lege tempus L; mors est finta ommbus
básn.u ČC; b) omezovati, klásti
meze, držeti na uzdě: f. lididinem muhe
brem L; numerum hberorumf. T; IMkon
čit1 skončiti, ukončiti, dokončiti, za
stavovati, staviti (vl. i metat.) 1)
f. stím H, famem Ó zahnati; ftulis
animum reddere amoribus H ukončenému
milování(t. j. jehož jsem se již odříkal);
2) snec. abs. a) dokončiti (t řeč), do
mluviti1; b) dokonati,skonati:
(t. Život, dle ob. Vtťum.f.): Tiberius fi
mu T; v témžvýzn.fr básn. u C; fi
mta [ulorum domoŤ po vymření rodu
Julského.

finis, IS, m. (vevýzn. II 2) ča to /. | 1)
(ob. r1.) mez, hranice (mezní Čára,
kdežtoferminus mezní bod): kraj: oagan
tesper ultrumauefinemLpo obou stranách
hranic; = metaf. exiguo jine discermre
(v.t.) RH;tnéra naturar fines viventi II
tomu, kdo žije v mezích přírody (t.j.
přirozených potřeb); o»r.certtun votopete
jinem H omezení; zř.abl. fine n.finť význ.
předložky až po: fine genu (gen.) O až
po kolena; 2) meton.ohraničené
místo; a) Jimbus omnes prosiluere suts
V zesvých míst, stanovišť; zejm.b) kon
činy,krajina, kra), území, země,
říše: primos Eburonum fines adeunt Cs
nejbližší, pohraničníkraje; pozemky,
dědina; [lí konec, cíl; 1) (mistně)trans
Jfinem taculo expedio H; Atlanteus («.
t) f. H; (ora) jinem in acumine ponunt
O končí se v hroty; 2) metar. a) finem

facere, básn. tmponere, dare (alci rci n. s gen.
zerund.)učiniti konec, ukončiti, přestati
finem pugnandi facere Čs dobojovati;

D30 firmitás

Jinem capere bráti konec, končiti se: ad
ewn finem až tam, potud; guem aď finem
až kam, pokud;ukončení,dokončení,
skončení, výsledek: P. Scepiom non tem
poris, sed rei gerendae fine prorogatum
imperium est L bylo prodlouženo ne do
jisté doby, nýbrž až doukončení války;
= spec. eufem. konec — skonání, skon (=
smrt); b) krajnost, vrchol, doko
nalost ideál: Jimesbonorum malorumgueC
nejvyšší dobro a zlo; reperiebantur, gu
guem sperand: stibi, eundem bene dicendi
Jimemproponerent Č v cíli svých naději
(t. j. v tom, co jim bylo dosažitelno) vi
děli dokonalost řečnickou; f. aegui turis
T; e) cíl, účel: (domůs)f. est usus C;
ouaef. standi V k čemu tu státi (= sto
jím).

finitě, adv. [finuus, part. perf. pass. od
fimo| omezeně.v mezích. mírně.

finitimus, a, um (nebofinilumus), [f
mie. VLtvar superiatisnl /ind-1tmus jako
op-imus] vi. nejbližší hranici, 1) po
hraniční, pomezní,sousední,
sousedící (alci s někým),okolní: bellum fi
mlimum L (= Wars f. O) válka se sou
sedy, Č za hranicemi (op. domesticum);
subst.Úinitim1, own, mr. sousedé (o obcích
a státech);S) meta. blízký, příbuzný,
podobný: aegritudimf. est metusČ.

finitor, oris, m. [imo] měřič, vy
měřovatel (== geometr).

f10, fieri, factus sum vizfacio.
firmámen, znas, n. [firmo) upevnění,

podpěra Ó.

firmámentum, 7, n. [férmo) věc něco
držící, upevňujicí. podpěra, opěrao tigna,guaefumamentoessepossint
Cs; —metat.podpora. opora, „sloup“,
posila, utvrzení: (pars), guae multo
plus fermamenti ac roboris habebat Č vice
podpory (vnější) a síly (vnitřní); f. sta
bihtatis Č sm. záruka, podmínka.

Firmánus viz Firmum.
firmátor, oris, m.[firmo]upevňovatel:

mssus (sc. est) Drusus paci (dat. účel.m.
gen.)f. aby zajistil mír.

firmě a význ.shodnéfirmiter, adv. [Kr
mus) pevně, silně; určitě, jistě;
statečně, neohroženě.

firmitás, alis. f. a shodnévýzn.firmi=
Lůdo,ms, f. (firmus]pevnost, tu



firmiter

host, sila; trvanlivost, stálost; 1) f
materiae Cs; f. corporis ČN; 2) metat.re
ferendum (sc.esse) antmum aď firmatud
nem T jest třeba zase se vzmužiti; s ta
teč nost, neohroženost,vytrvalost.

firmiter vizfirme.
firmi(ůdo vizfirmitas.
firmo, are, avi. atum [firmus] 1) či

niti pevným,silným,upevňovati,
utužovati,sesilovati, posilňovati,
pevně dělati, tvoiiti, zakládati (fysicky

a) basilicam f. T opraviti;
gradum f. Ču pevně kráčeti; (básn.)
trunca pinus regit et vestita format V
kmen smrkový krokv řídí a jistotu jim
dává, firmatus pevný, silný, mohutný;
f. animá (lok.) S pevně rozhodnut, od
hodlán (v mysli); firmata aetas ČV do
spělý věk; convenére firmato vultu T
s pevným (= klidným) výrazem v tváři;
b) spec. (vojen.)OpEv novat l; (muž
stvem) silně obsaditi, chrániti: vice
svma legio terga formavit T tvořila (sil
ný) zadní voj; zabezpečovati,
zajišťovati: Africam praesidio f. L.; 3)
metat.a) síliti, posilniti, v zmužiti,
vzpružiti: f. animum aleis dodati ně
komu odvahy; b) činiti jistým, spolehli
vým, zajišťovati (si):civitatesob
stdibus Jirmat Hirt obce si zanstí; ctvtum
anunos im se f. L utvrditi náchylnost
k sobě = zajistiti si oddanost; e) po
tvrzovati, stvrzovati,dokazo
v a t1, dosvědčovati, zaručovati, přivésti
k platnosti, zjišťovati: crimenf. T; (opi
mo) omnium gentium Jirmata consensu
C stvrzené; adsis et jaropius tua numina
jirmes V přispěj a (z větši blízkosti) =
mocněji přízeň svou dokaž; tvrditu:
de enmilus viz guteguam f. ausim.

Firmum, %, [firmus, vi. adj. se.
castellum] přístavní město v území pli
cenském, založené jako římská kolonie
na zač. první válev punské, nyn. Fermo;

adj. Firmánus, a, um firmský,
z Firma; subst.Firmáni, orum, m. Fir
maué, obyvatelé Firma.

lirmus, a, um [srov furlis, fretus,

i duševně)

odt.

Joóvoc] pevný, silný; tvrdý, tuhý:
mohutný, mocný (o vlastnotech fysl
ckýeh8dušsvnich); 1) frmissémus Contra
pericula et smsidtas S velmi otužilý
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proti. ..; firmtor adversus fortmita T
lépe vyzbrojen proti. .; (básn.sInt)
(fundus) nec pascere f. (se. est) H nestačí
k obživě: 2) spec. a) zdravý: cum
ea (sc.Tullia) satis firma sit C; L) (o trvání)
trvanlivý, stálý: firmisstmavina
V velmi trvalá vina; (conunr) non tn
nostro firma futura toro O jíž nebylo
souzeno dlouho se mnou (v manžel
ství) žíti; ©) statečný. neohrožený;
stálý, vytrvalý, důsledný:vir pro vent
tate formasstmus Plin statečný bojov
ník za pravdu; d) jist, bezpečný,
spolehlivý, věrný: (cehortes)mi
nime Jfirmas ad dimmcandum Čs; negue
omni interposila fide firnmum esse posse
Cs při vší záruce nemůže býti ta věc
stá (—=nemůže tu býti jistoty).

fiscella, ae, f. [demin. od fiseinal ko
šík, košíček.

fiscina, ae, f [fiscus] koš, košík.
fiscus, 7, Jfelelka] (pletený)

k oš; spec. a) koš na peníze, s penězi,
pokladnice. pokladna: cumfisci
inter stona veherentur T; L) spec. «) (zarepubliky)státnípokladna= aera
rum (v.t.); 5) (za dobycísařské)cisaŤř
ská pokladna (soukromá,zřízená od
Augusta, spravovaná odcisařských pro
kurátorů; později (od doby Hadrianovy)se
stala vlastní pokladnou státní: dnfiscumi
vertere, convertere T zabaviti pro císaf
skou pokladnu, konfiskovati; bona petita
in fiscum T jmění, které mělo připad
nouti císařské pokladně.,

fissilis, e [findo] štípatelný, štěpný.
fissi0, onis,f [Jindo) štípání: f. glae

barum Č rozrývání.
fissum, 0, n. (vl. part. perf. pass. odfindo]

rozštěpení; spec. v mluvě harusp.: zářez, Štěr
bina, rýha (oddělujícíjednotlivé lalokyjaterní).

fistůca (n.festuca), ae, f. [srov.„bití“]
stroj beranový, beranidlo, beran, pa
lice, tlouk.

fistula, ae, Jf. [srov.čes. hvízdati) 1)
píšťala, spec. pastýřská pišťala (složená
z rourek postupně kratších a kratších), m ol
dá nky, varhánky (šalmaj, řec. očorvé):
dispar (v. t.) septenis f. caunis O; 2) me
taf. o věcech píšťale podobných A) roura
(u vodovodu); b) píštěl, stříl (trubi

| srov.



fixus

covitý vřed): fistulae puris N hnisovité
píštěle.

fixus viz figo.
flábellim, %, n. [dem. od ffibrum] ná

stroj, jimž se vzduch uměle věje, V ě 1dl O,
a) vějíř; 5) k rozdmýchávání ohně; obr.
guasi fi ubellosedittoms Č jakoby měchem
rozdmychávajícím vzpouru.

Hlabilis, e [ft] vi. co může vanouti;
vzdušný

flabrum, 7, n. (ob. pl. Mlábra, orum)
[/ls] vání, vanutí, dutí (větru)
boreneflibra Dr; (konkr.)vánek, vítr.

flacce0, čre, —, — [flaceus] v. býti

zvadlý, schli mý >obr. býti ochablý:Messala fluecet C (= „už nikam ne
může).

flaccesco, ere, —, — [inchoat.sdflacceo]vi. vadnouti, schlipnouti: ( Jlacces
cebat oraho Č ochabovala.

flaceus, a, um vl zvadlý, schliplý;
spec. o schliplých uších; odt. syneld. svislo
uchý, klepouchý C; od. Flaccus, 7, m.
římské příjmení (ku př. ©. Horatius
Flaccus).

flagello, are,
mrskati, bičovati.

flagellum, 2, n. [demin.odffagrum] 1)
důtky,knuta: sectusjlagellis htc trium
voralibus (v. t.) H: bič, bičík: 2) motat.
a) řemen (u házeclhokopi) V; b) mladá
ratolest vinná (zv.šlahoun), sazenice:
neve ftagella suminu pete V neber sazo
nic od vršku (révy); ©) chapadlo
(polypa) O.

Hagitatio, ónis, f. [ftagito) dožado
vání, žadonění: crebris populi ftagitatto
nbus T k ustavičným prosbám.

flagitátor, oris, m. [fEugito] (usilov
ný) žadatel (alcis ret o něco):%pse
trrumphi f. Romam venit L dožadovat
se triumfu; = spec.upominač, upomi
natel (openize);obr. Č.

flágit1036, adv.[ffagittosusJhanebně,
neřestně, ohavně, mrzce, ničemně; po
tupně.

flagitiosus, a, um|[[fřagitvum]chli p
ný, vilný, nemravný; smilný; vůb. ne
řestný, hanebný, ohavný, mrzký,
ničemný,nestoudný;potupný: vr
flagiliostssumum eTišlumo s int. 9 za
největší hanbu pro muže pokládám.

obr.)

avi, dtum [fiagellum]
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flágitium, 2%, n. [Jlagifo] pův. (zlá,
nečistá, smyslná)žádost, chtíč; 1)
chlipnost, vilnost;nemravnost;smil
ství: pos/cam prinů flagi: li potitus est
I když se mu podařilo první smilstvo;
odt+vůb.hanebnost, ehavnosl, ne
řest, ničemnost, nesloudnosl sťupra
et adulleria et omne tale f. Ú; 2) meton,
a) neřest, mrzký (hanebný,ohavný)čin:fiagiliu| DemoeritéChanebno
sti (= opovržení hodné učení); —=pec.
volen. o zbabělosti, zradě a p.: Mtěleleneflagi
tiu T vojenské zlořády; b) hanba,
potupa, skvrna: suum f. et publicum
dedecus L obava před vlastní hanbou;
Jlagitto adďitis damnum F; pro Plan
ctna cum pudore et flagiito disserut T
ostýchavě a s vědomím hanby; €) ne
řestný člověk, ohavník, padouch: /ťa
gihorum algue fainorum (v. t.) ciřecnmn
se raterras habebat S.

flagito, are, avi, datum vyžado
vati, požadovali, důlklivě (důrazně,
úsilně) žádati, žadoniti (algd ab akjo, algm
algd něčeho od někoho, s ut nm.ne, básn. S inf.),
doléhati. nalehati (naněkohoo něco,
pro něco),Vymáhati, dožadovat! se.
domáhati se (něčeho): guae sté ea nu
mina, fiujtat V doléhá (= důtklivě se
táže); =spec. (hunc (Talba) ut peculatoren
ftugitari tusst T aby byl volán k zod
povídání.

flagráns, antrs (vi. part. praes.od/adgro]
plápolající, planoucí,hořící;
žhavý, horký; 1) f. telum V (— blesk);

ftigranus hora camculae H palčivé psi

hvězdy;2) meta.a) nn třpyticí se, ohnivý, jiskrný; b) ho
roucí, plamenný,vroucí, vřelý; vá š
nivý, náruživý: medio in jlagrante
tumultu V uprostřed planoucí bouře;
ffagrantissima flagiha T divoká chlip
nost.

flagranter, adv. [ffagrans] horoucně,
vřele.

lagrantia, ae, f. [ftigrans] žhavost,
žár, ohnivost.

flagro, are, dvi, dtum [srov. flamma,
fulgeo, pléveo] hořeti plamenem, plá
polati, planouti,pláti. hořeti; 1)

fagrantem domum mare viďdt O uzřelo
dům v plamenech; guae (se.arenae) ubi



flagrum

f. coeperunt Cu kdvž se rozžhaví; )

metat.A) zářiti, Dm se, jiskřitiS€, b) (o stavech. duševnich) JÍ. amore C.
odio, wa L hořeti. plenouti; ftagrant
vitio gentisgue suogue () hoří vášní; f.
studiis C býti zanicen, rozohněn pro .;
Ragrante eiam tum hbertate Ť pochodeň
svobody ještě tehdv plála; —(sm. pass.)
cum omnia belloflugrarent I, kdvž všude
planula válka; f. rmvidia, mfama C.
rumore malo 1 býti zachvácen (jako
ohněm), stižen. Part. pracs. ftagrans j. adj.

t.

flagrum, 2, n. bič, důtky. knuta: caesu
Jlayro est Vestalis L hvla zmrskána.

1. ffámen, tnis, m. [srov. fligro] pův.
zapalovač;vykonavatel obětí
určitému bohu, kněz určitého bola;
bvh 3 t. zv. flunines matores (f Diulis,
Martialis a (Ourrinalis) a 12 fCunines mi

nores; volen byli od nejvyššího ponti
ka, jemuž byli jako jmí členové t. zv.
colletytum pontificum podřízení; posta
vení tři vyšších flaminů bvlo velmi dů
stojné, ale osobně bvli podrobeni mno
hým předpisům obřadním, zvl. nejvyšší
znich f Dialis, který 1 se svou man
želkou (flaminica, ae, f.) bvl stále a
Zcela zasvěcen službě božstvu. Kult
jednotlivých zbožněných císařů (počí
naje C. Julhem Caesarem) měl: na sta
rosti t. zv. flamines Divoruiu.

2. lamen, ins, n. [flo)vání, vanutí,
dutí: (básn.) flamana tibiae Ji zvuky,
tóny píšťaly: meton. vánek, vítr: ra
jnis. stne flanune molis O v bezvětří.

Háminica viz I. flamen.
Fiamininus, 2, m. římské příjmení

viz Ouincivus.
ffáminiun (n.ffamomum), i, n. [subst.

isol.adj.flamimus od févnen] úřad, hod
nost, dustojnost flamina.

Fláminius, jméno plebejského rodu
v Římě, zejm. 1) C Flaminius, jako
tribun lidu provedl přes odpor senátu
zákon agrární; praeturou na Sicin r. 227
př. Kr. získal si oblibu; jako konsul po
razil r. 225 Gally nad Addou; jako
censor r. 220 založil silnici z Říma do
Anmina (via Flamina) a circus (v. t.),
zvaný Flaminwus; padl jako velitel v po
věstné bitvě s Hannibalem u Trasimen
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ského jezera r. 217 pí. Nr.; často vv
stupoval proti optimatům a senátu; 2)
C. Flemtnius (syn předešt.)bojoval se zda
rem v Hispanii a jako kensul zvítězil
r. 187 nad lagury; r. 181 byl činný
při zakládání osady Agnileje; 3) C. Fla
omnius, praetor r. 66 př. Kr. s Cicero
nem; 4) Č. Flaminius, přivrženec Kati
nův S. Adj. PFlániinius, a, um Fla
minijský, Flaminův: prata Flamima L
(záp. od kapitolského hradu; (tam byl
později circus (v. 1.) F.); wa Flamma
viz svrchu 1).

fiamma, ae, f. [z *flag-ma, srov.flagro]
plamen, plápol,(planoucí)oheň; 1)
a) Jflammam comprehendere, concipere
vzplanouti, vzejmouti se; alere flummam
T (s podm.itky) hořeti plamenem; Jtamma

ferrogue L. ohněm a mečem; (přísl. o věci
nemožné)prius unda flzmmis (sc. m?1sCea
tur) básn.u C; unda dadit flammas O (=
z vody vyšlehne plamen); fizmma ez
trema meorum V pohřební plameny mých
přátel (zde — hořícíTroja); flazmma (modum
ponere tambis) II (sm. — spálením); b)
%)svnekt.pochodeň: flanmnam vpsa
tenebatV; požár 5) spec.blesk;
y) meton.žár, vedro, úpal: ma
cum.frigore f. O; f. gulae © palčivost:
2) metat.a) lesk, (ohnivá) záře,světlo:
(cus) stant lumna flamma V v očích svíti
ohně; rubra sujffusus lumina fmma O;
(básn.) polo ftrae flammaeO (—=hvězdy):
hy) sm. žár, ohnivost, vášeň: (zejm. o lásce)
umoris f. C; sic deus in flammas abti
O přešel v plameny = vzplamu; digne
puer meliore flamma 1 lásky (meton.
= milenky); (vůb.)tis ef guasi f. oratoris
C „oheň“. ©) požár, zkáza, zhouba
(o válce, vzpouře a p.).

flammeus, a, um[ flamma] plamenný,
ohnivý; odt. subst. lammmeum, 2, 1. sva
tební závoj (barvy červené do žluta).

flammifer, era, erum[ flamma afero]
plamenonosný,plamenný, ohnivý:
hinmtus Jamin feri O soptící plameny.

Hammo, are, avi, ahun [flamma] 1)
planouti, pláti, hořeti: (obr.)fčam
mantia lunina V ohnivé, plamenné oči;
2) trans.roznítiti (v plamen),
páhti; spáhti, upáliti: ffammatus ohnivý,
žhavý: flummato fulmims iclu básn. uC;



fiámonium

= metaf.ffammato corde V v planoucím
srdci.

flaámonium, 12. 2. = fl nniímum.
flátus, us, m. [fl>] 1) foukání, vání,

vanutí. dutí a) (obr. z plavby). pro
speroJeti (fortunae utimurČ = štěstí
nám je příznivo;vánek, vitr; vánice;
b) spec. (%) dech, supání: umescuní
spums fiitugue seguentum V horkým
dechem; 5) (ndra) nondum complere
sediliafl tu H ještě nenaplňovala svými
zvukyhlediště (op. k adspirarc); 2) metaf.
nadutost, pýcha, hrdost: flats
remallere V odložiti pýchu.

flávěns, enlis [vl. part. pracs. od ftaveo;
svov.flavus] žlutajíci se, žlutý, žlu
tavý: ftaventia culta V (1. pole se zralým
obilin); = spec. o vlasech: TUSÝ,plavy, světlý
(== Savdu:).

lávěsco, ere, —, — (inchoat.odftavco,
srov,flavens] žloutnouti: ffuvescet cam
pus arisa V bude se odívati zlatým
klasem; f. penms O žlutým se pokrývati
peřím.

Flávinius, a, um [F© ina. ae,f. město
v Etruruj flavmský,

Flávius, jméno římského rodu, pů
vodem sabinského; zejm.I) J/. Flavius,
tribun hdu r. 328 a 323 př. Kr.; 2) Čn.
Flavius, bývalý sekretář Appia Klaudia
Caeka, složil právnické dílo (zv. tus
Flavianum) o formální stránce vedení
pří a učinil jako kurulský aedil r. 304
př. Kr. přístepným seznam soucních
dní (des fasti, v. t. 2)a)); 3) C. Flavius
Pimbria dosáhl jako Jomo novus až
konsulátu r. 184 př. Kr.; byl obžalován
z vydirání v provincii, ale osvobozen;
řečník;4) C. Flavius Fimůria, přivrženec
Manův a Cinnův, jako legát zavraždil
v Asii svého velitele L. Valeria Flakka,
přemohl několhkrát Mithridata, ale před
Sullou musil prchnouti, když 1 jeho voj
sko k Sullovi přešlo, a sám se dal
usmrtiti r. 84 pí. Kr. 5) L. Flavius,
tribun lidu r. 60 př. Kr., praetor r. 59,
přítel Ciceronův — Za dobycísařské 6) V
Flavius Vespasianus, římský císař (ob.
Vespasianus) r. 69 až 79 po Kr.; 7) Ti
tus Flavius Vespasianus (synpředea) řím
ský císal (ob. Titus) r. 719až čl po Kr.;
b) T. Flanus Domitianus (bratr předešl.),
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římský císař(ob. Domittanus) r. 91—96 po
Kr. —Aaj. Flávius n. Fláviánus, a, um.
Flavijský, Flaviův: Plana doun:s Ť rod
(sm.dynastie) Elaviův (t.j Vesp stanus,
Titus a Donnlanus); Flavianae partes
Ť (= strana Vespasianc:va).

flůvus, a, um [srov.fel, čes. „žlutý“ ]
žlutý, žlutavý; zlatožlutý. zlatý: dea
wma O = Ceres (od barvy zralých klasů);
červenožlutý, (oranžový); spec. © vlasech:
rusý, plavý, světlý (= šaríhóc). Fla
VUS bývá též vlastním jménem.

flébilis, e[fieo]plačtivý; žalostný,
truchlivý; I) (pass) hodný oplaká
vání. politování: f. ct egensmo
bilium turba T; (pásn.) meultis ille bonisf.oceiditIHoplakávánod..;— meton.
sm.příčin.pláč vzbuzující, dojemný,
smutný: f. pompa O; 2) (akt.) plačící,
slzící: f. sponsa F; = metat.Jlebiles mod:
H (vi. žalozpěvy =) žalostné nářky.

flebiliter, aav.[/čebis] plačtivě, pla
čkv, s pláčem:žalostně.

flecto, ere,ex7,ecum oh bati, za
hýbati, skláněti, kroutit, kiiviti I f.
artus L hýbat údy; JiPrus genu (ace.
vztahu)T pokleknuv; f cornua O, arcum
K napinati luk: aeris (gen.mal.) cornua

fi-xi O rohy zo zakřiveného kovu (= za
ktivené); f crates (v.t.) V; firn. mare
T moře zahnuté (do pevninv) = mořský
záliv; (hásn. prolept.) fiector mmanguem O
měním se v (křivolakého) hada; (o hadu)

ftectit stmus (ace. vnitř.) ODvine se v ob
louky; BI metaf. 1) (o směru) Za t áčet 1,
otáčeti,obra ceti, uhýbati, namířiti,
zamířiti: vtam (iter) f. Lszměniti směr
cesty, dáti se Jinou cestou, s cesty vy
bočiti, uchýliti se: flecte viam velis V
změň směr plachtám, dej plavbě jiný
směr; ad puerileiu vagitum cursum f. L
uhnouti se v běhu po pláči; f. carpen
tum L zahýbati s vozem;f. promunturia
C obeplouti; —přenes. oblata casu f. ad
cansiuzn L věcí nahodilých použiti pro
své účely; (versibus) guz in Tiberium flec
terentur T byly vztahovány na Tiberia;
=- pass. fi:cti význ. med. — inlrans. ftectere
obraceti se, ubirati sc, (vojen.)táh
noutu. flectit in Picenum L obrátí se,
zaměří; a veneraione Augusti orsus fle
z ad... T obrátil se, přešelk...;
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(obr.) fiecxo mmvesperam die T když se
den nachýlil k večeru; = spec. obraceti
jinam, odvraceti: msi difala vpsa
Jizxissent Č neodvrátí-li hrozícího osudu;
2) vůb. říditi: f. eguum JŤ; f. habe
nas O;f. tmperiisH (6 durus n 2) a));
3) (v smyšlení)a) ohý bati n. obraceti v ji
noustranu,Uchýliti m ě niti (smýšlení):
f algm aď algď pohnouti. nakloniti, pře
mluviti k něčemu;se ad foedera f. V při
kloniti se; f. algm ab re odvrátiti, od
vésti od něčeho;mil flzxerunt animos,guin
L nedali se od toho odvrátiti, aby ne...;
oratione f. C přemlouvati; b) spec. při
vésti k mírnosti, povolnosti, poh nouti.
zmirniti, obměkčiti, oblomiti,přivésti
k povolnosti dojímati: uťt tnge
mum avorsum flecterent S aby oblomili
mysl ještě se vzpírající; flectt precibus
aut donis L dáti se pohnouti; (brachy
log.) ut flexerat vultum aut induraverat
Otho T (dle toho) jak se ukázala na tváři
Othonově povolnost nebo neůstupnost;
(s ace. věci) stcuť Augustus guaedam ad
praesentem usumfilexissct T změnil, zmír
nil dle požadavků přítomné dobv.

fle0, čre, vi, člum (perf. synkap.jlěsse
= flévisse, flěsti, flémus Pr —flévimus,

fJlerunt a p.) [slovo onomatopoiet. od koř. *bhle-,
stou.„blekati“ ==bečeti] plakati: part.
praes.lens. Jlentes s pláčem. plačky; f.
de re plakati něe€l12, © něco, pro něco, nad
něčim; básn. a pozd. f. algm oplakávatu;
—metaf. gu? me conmorit, ftebit H spláče
(t. j. se zlou se potáže): básn. cava les
tudďtnefizvit amorem H vyzpíval bol lásky
(na lyru).

flétus, us, m. [fleo) pláč, nářek:
magno fletu (abl.způs.)Cs a velkým plá
čem; longas tn fletum ducere (v. t. 11)
b) 5)) voces V; meton. slzy

Flěvum, %, n. (castellum) T tvrz
v území Frisiů na ostrově téhož jména
(nyn. Vlteland), nazvaná od výtoku (nyn.
průtiv Vlřestroom) jezer, z nichž povstalo
moře Zutderské (staré Flevo lacus).

flexanimus, a, um [flzcto a animus]
básn. u C 1) dojatý (v srdci); 2) do
jemný.

flexibilis, e [ffeclo) ohebný, pružný,
poddajný; 1) (materia)f. et commu
tabilis Č; (obr. o tónech) (vocis genus) fle
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gibile C poddajný, měkký; tmgeniumf.
Pot ohebný, pružný; 2) metaf.a) po
volný, ústupný: f. ad bon'tatem C
smiřlivý; b)nepevný. nestálý, vrlka
vý: guid ... tamfiexibile. tan devium C.

flexilis, e [fizcto) ohebný, pružný.
fi:xiloguus, a, um [flecto a loguor]

neurčitě mluvící: oracula flexilogua C
neurčite.

flexto, ons, f. [flzcto] ohýbání; ==metaf.
1) ohýbání hlasu, rozmanispec.

tost, modulace; 2) (o cestě) záhyb,
zacházka, oklika: (obr.) guae deverti
cula ficxionesgue guaesisti? Č (sm. = VÝ
mluvy).

flexipes, pedis [flzcto a pes] křivo
nohý: (obr.)flexipedes hederae O.

flexuosus, a, um [fizxus] ktivolaký.
flexus, s, m. [flecto) ohnutí, oheb,

záhyb, záhybka, zahnutí, zakřivení;
zátočka, zatáčka; (u řeky)zátočina;
1) in rectum aut uno flexu dextros (eguos)
agunt T jednoduchým zatáčením =
v jednoduchém kruhu; (básn.)pata flexus
O nabývati ohebnosti; 2) spec. a) (u cesty)
odbočka, oklika: fleru «Irmemam
petunt T; b) záhybka na závodišti,
označená metou; odt. metaf. aetatis f. C
vl.obrat v životě —sklonek života, práh
stáří; jlexu autumm T na sklonku pod
zimu.

flictus, s, m. [fligo] náraz V.
fligo, ere, (flari, flictum) udeřiti (sim

plex velmi zř.).
f1l0,«re,av*,etum foukati, vanouti,

váti, douti; 1) scintillam flando ac
cendere L rozdmýchati: %) spec.4) (básn.)
tbia ftatur O (vi.jest do ní foukáno =)
zní; odt. intrans. ččovaftadbit O bude zníti;
b) dmýchati do ohně, v němž se taví kovy,
odt. taviti: f. pecuntam (ace.vnitř.)Č
raziti penize.

floccus, ?, 1. vločka, chumáč, pýří,
chm ÝřÍ; metat. nepatrná věc, ve spo
jení algd ftocci (gen. pret.) nom facto ne
cením, nevážím si toho ani za mák, za
babku, za zblo.

Flóra, ae, f. [ftorus] stará italská
bohyně květů, jara a mládí, uctivaná
později pod vlivem řeckým bujnými
slavnostmi a hrami, ze. Flórália, um, n.
(sc. sacra), 28. dubna (od konce republiky
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trvala F. 6 dní); její chrám (zal. r. 238
př. K.) byl na Aventinu blízko Velikého
cirku. Aaj. Florális, e Flořin.

florěns, entis [adj. isol., vl. part. pracs. od
Jiore | kvetoucí, květný; = metat.«)

, aetas kveloucí mli
floren

svěží, čersivý:
dí, květ mládí, jaro života;
tissima aetas L mládí v nejkrásnějším
rozkvětu;3) šťastný, mocný,silný,

slavný; skvoucí, sk 0 ělý, zářící;slynoucí, vynikající (ré něčím)y: flo
rentissíma Šamnitium castra C skvěle
zařízený tábor. Ástiaeflorentis imago O
šťastné Asie (úrodou a bohatstvím);
rerum Romanarum florentissimus auelor
T vynikající dějepisec římský; (zeugm.)
homo f. aetate, optibus, honoribus... C
člověk v nejlepším věku, vynikající...

Florentini, orum, m. [oaFTorentia, ae,
f. Florencie (Firenze), město v sev. Etru
ru nad řekou Arnem) Florenfané, oby
vatelé Florencie.

floreo, čre, ui, — [flos] kvísti
(kvésti); 1) obr. tuvenum ritu florent
(orba hh; (o vně) vina in celhs Jtorent O
vino vře (t j. při kvašení usazuje se na
něm pěna, zv. flos n. nebula): fiorenles
aere catervae V skvící se; 2) metat. býti
v květu, v rozkvětu, na vrcholu,
na výsluní (moci, slávy, štěstí), býti
šťasten, mocný,slavný, silný; zářiti,
skvíti se; slynouti,vynikati,
vyznamenávati se (ré něčim): gut im
ipsa senectule praeter celerosfiorutsset C
nade všechny ostatní (= jako málokdo)
byl šťasten; (me) studis florentem ignobi
lis oti V když práce neznámého ústraní
byly mou chloubou; florentem Soranum T
když byl na vrcholu štěstí (op.labaniem);
Tioeri Gaigue res fiorentibus vpsisfalsae
(v. it.) compositae sumí Ť za jejich vlády,
dokud vládli. Part. praes.ftóréns jakoad).v. t.

florésco, ere, —, — [inchoat. od fforeo]
rozkvétatu rozvíjeti se, = metaf.
vzkvétati vzmáhatise, růstu:
tua lenitas animflorescet cotidiemagis Č
tvá mírnost bude zářiti den co den
nádherněji; hoc florescente Úrassus est
mortuus Ú (sm. když nabýval slávy).

floreus, a, um [flos) květinový, z kvě
tin, květů: per florea rura V po květ
natých nivách.
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floridulus, a, um [demin. od floriďus]
kvetoucí.

floridus, a, um [floreo]kvetoucí,
rozkvétající;květný,květnatý: (hen
diad.)fč)rida et varia Č pestrou směs kvě
tů; m (obr.) (Galatea) floridior pratis O
krásněji kvetoucí (sm. krásnější); spec.
v řečn. (Demetrius) est floridior guam
HypmeridesČ květnatější (o ozdobnémslohu).

florilegus, a, um [jfl:s a lego] květv
shírající: fiarilegae apes Ó sběratelky
květů.

florus, a, um [fis] (starolat.)kvetoucí;
svěží, bujný: ftoros crines V Vlastní
jm. Florus, zejm. Iulius Plorus, přítel
Horatiův (jemu jsou psány dva z Hloratiových
Listů, 13 a II 2), člen družiny Tiberiovy,
básník, právník a řečník na soudě.

fió3,fióris, m. květina, květ,
kvítí; 1) (obr.) tum mihi prima genas
vestibat fiore vuventas V pýřím, chmý
řím (srov. u Homera edavno Adyvn); 3)
metaf. o nejlepší části celku A) (o trvání v čase)
nejlepší doba, rozkvět, vrchol: f.
aetahs C květ, jaro Života, kvetoucí
mládí; per guos (sc. sucos) senectus im
florem redeat znova by rozkvetlo; in
1psoGraeciaefiare C; b) výkvět, ko
runa, chlouba: f. totius Itahae Čj; ©)
(spec.v řečn.)okrasa, ozdoba: f. elo
guentiae C (zejm. tropy a figury).

floseulus, %,m. [demin. odfďos) kvítek;
metat. ozdoba, ozdůbka, okrasa (řečni
cká), „floskule“: ut omnes undigue flos
culos carpam atgue delibem (v. t.) C.

fluctuátio, onis, f. [fluctuo) vlnění;
metat.f. animorum L kolísání, nerozhod
nost.

fluctuo, are, avi, alum (pozd., zejm.
metat. fluctuor, dri, alus sum) |fluctus)
1) vlniti se: mare fluctuat Pl; obr.
late fluctuat omnis aere renidenti tellus V
země se vlní blýskavým kovem (t. j. zbra
němi); turba ftuctuans T; 2) na vlnách
se houpati,(vlnami)býti zmitán:guadriremem| fluctuantemreligueratČC
zanechal na vlnách; = metat.Magno tra
rum jluctuat acstu V velikou bouří jest
zmítán;kolísati se, býti nerozhod
nut, váhati ffuctuatus animo fuerat
s nepř. ot. L; fluctuans acies L kolisa
jící se, nerozhodný.
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fůctus, s m.[ji 0]proudění, vlnění;
vlnobití; vlna; peřej.příboj; 1)
Řuctus commovere C čeřiti, vlniti vodu;
ad jluctum declamare ČCza vlnobití, za
hukotu vln; syneka. vlny = moře: ffuc
tus Sicani V; 2) obr. Massika barba
riae ftuctibus alluitur C vlnami cizoty;
rerum ftictibus in medůs FH uprostředvlnvšedního| života;příval,
bouře: orarum f. V; ftuctibus ra
publcae C.

flu8ns, entis [adj. isol.. vl. part. praes. od
ftuo] vi. tekoucí; 1) zmáčený: erant ili
ftuentes buccae C vlhké, mokré (+.mast
m1); ») melal. a) o řečiu) (klidně, bez zá
vady) plynoucí, plynný; £) jedno
tvárný; b) rozplynulý, rozplizlý, ma
látný, chabý: jluenia membraČu.

iuentisonus, a, um [fluo a sono) jen
ftuentisono litore Cat na šumném břehu.

fluentum, %, ». (ob. pi.) [fluo] tok,
proud: Xanthi fluenta V (7 d900íu i1o
mera).

tiuidus, a, um [jfuo] 1) p lynoucí,
tekoucí, te kut ý; zmáčený něčim:flu
dos humano sanguine rictus O zbrocené;
básn. význ. příčin.:guaecumgue fluido calore
corpora tabuerint O (vše) rozpouštějícím,
rozkladným; %) rozplvnulý, rozplizlý,
malátný, chabý: Jfutda corpora L.

Iuito, are, avi, atum [fregu.— intens. od
ftuo) plynouti; 1) téci Tinouti se; =

obr.44)splývat vlátu poletovati: velafluwtannaO; b) rozplývati se, rozpa
dávati se: Jluitans trstudo T roz
viklaný; 4) plout“", kolébati se (na
vodě): J/uitantem alveum L; flwmtantia
transtra V;—pracgn.am itati se, býti
zmítán a) tn hanc ret publicae navem
ftuitantem in alto tempestahibus Č zmíta
nou; obr. caeca fluiantia sorte H věci
zmítané náhodou; b) metat. klátiti se,
kolisati se: neffuttemdubiaespepen
dulus horae IH;files jtuuasse creditur T
počala se viklati.

tlúmen, znis, n. [fluo]) 1) a) tok,
proud: secundoffumne po proudu, po
vodě; adverso Jlumine prot: proudu,
proti vodě; manare suo ffumine L svým
přirozeným tokem; te precor, haec arma
propito jtumimne accipias L aby milo
stivě přijal tuto zbraň tvůj proud; básn.

metaf.
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tn HiberoflumineO = v by = obr.spec. proud slz (potu, irve); b) meton.
řek a (básn. i pl.); vůb. vodstvo, vody:
hos omnes flumina continebaní Cs; person.
o božstvu řeky: flumims Bleu amores O;
(básn.)voda: Tantalus fugintia caplat
Jtumina I; ©) metat.proud, příval;
plnost: f. inamum verborum U: tngeni
Jtumina O viz curro 2) a).

Flimentána portaŘíční brána (vhrad
bách Serviových, vedouc k Tiberu) L.

fiimincus, a, um [flumen] říční; flu
mmneae volucres O (= labuti).

uo, ere, ftůxi, (fluxum) [srov.GEkAluy
přetékati,bujeti] plynouti, téci;
řinouti se, prouditi; 1) a) (obr.) cuncla
jluunt O (—=všechno jest v pohybu,
TVT ČEČ, učení Herakleitovo); Dýti te
kutý: mx fluď O taje; Jfui iynibus au
rum O roztéká se, rozpouští se; b) s abl.
látky:fiuvius sanguine fluxit Čj odt. (zá
měnoupodmětu)téci, pretékati, oplý
vatil něčím,plovati, koupati se, topiti se
v něčem,býti zmáčen: dllecruor:
ffuens O krví zbrocen; (zeugm.)ftuunt su
dore et lassitudine membra L zmožené
údy potem se slévají; madida jtuens mn
veste Menoetes V promočen jsa v pro
sáklém šatě; (abs.) tantum f. (inf. vztah.)
V (o révě) tak hojným tokem (= vy
datností); 7) metat.a) splý vati po
letovati, vláti, vléci se: nodo sinus
collecta fluen: es V (viz I. colhhso1)); ra
mos compesce jluentcs V bujné; ad terram
Jluens V k zemi klesaje; blanditiae (nom.)
fluant per mea colla rosae (gen. determ.)
Pr lichotné růže nechť splývají; b)
valiti se, h noutise, prouditi;
hnáti se: (Praenestinus)salso multo
gue jluenti regerit convicia H jeho sla
nému a hojnému přívalu (t. nadávek)
oplácí nadávky; clades in patriam fu
x H; cuncta in Mithridatem fluxére T
všechno přešlo na —, dostalo se Mi
thridatovi; ©) plynouti odněkud VY
plývati: ab istocapitef. necesseest
rationem bonorum et malorum C; ply
nouti někam,směřovati, schylovati
se; d) rozplývati se, rozékati
se; «) sm. šířiti se; P) rozplizovati
se, rozpadávati se, mizeti, pomíjeti;
malátněti, chabnouti, slábnouti:



(luviális 5.

jluent azma de manibus C vvklonznou;
cum f. lassitudine vires sentirent L že
sil ubývá; €) vůb. plynoutl (ořeči.

díiti se, dařil se,
prospívati: in rebusad voluntatem
nostram fluentibus C; nec praescntia pro
spere fčuebant.

tluviális, e [Jfuvius] říční.
fluviátilis, e [ffuvius] riční:. Ju

maliles testudines C, naves 1.
luvius, 22,m. [fluo) tok, proud:

(jen básn.) fluvio cum secundo dejtueret V
po proudu; tekoucí voda; odt. (básn.)
vůb. voda: jluvizs praebere recentes V;

řek A, person. bůh řeky.
fluxus, a, um [aedj.itol., vl. part. perf. pass.

od Jfuo) 1) rozplynu'ý, rozteklý; metaf.
a) vlající, poletující: crineftuxo T;
volný: fluza habena L; b) roz
běhlý, těkající: noctu dtugue fluxi 1
toulající se, rozpustilí; ©) rozplizlý,
rozpadlý: negle:iaaut aevojlura mu
rorum rozpadlé části hradeb; rozvikla
ný, sešlý, chatrný: jtuxa arma T;
chaby, malátný: /lura corpora T; %)
plující; pracgn.zmitaný; molaf.a) klátici
see koliísavý, nejistý, vrátký:
anon aelate fluxi S duše v tom věku
nepevné; jluxa jides S nespolehlivcst,
věrolomnost; bh)nestálý, pomíjející.

focále, is. n. (m. *faucale od fauces]
nákrčník, šátek na krk (jejž nosili lidé ne
moení a choulesiivi).

focilo, dre, avi, alum [ focus) zahří
váním vzkřísiti; vůb.focilata Plin když
byla přivedena k sobě.

foculus, 7, m. [demin.odfocus) ohniště,
pánev (k rozdělávání ohně), uhelník
(-pec. obětní) CL.

focus, 2, ». [srov.foveo) zahřivadlo;
1) 4) kr b, pec, ohniště (v atriu); "=
melon.

básni, čase Aa p.);

ob. meton.

nábo

ženském)focis patriis disgue penatibuspraecipiten| exturbatC;(ob.pl.)To
dina, dům: agellum habitatum guin
ouefocis IH; arae (v. 1.)et foci; b) (pře
nosná) kamínka, kamna (k oteplovánípo
kojů a ohřiváníjidel): pánev (k rozdě
lávání ohně), uhelník; spec.obětní pánev,
zá p a | ný oltář (zejm.k páleníkadidla);
C) metaf.vůb, oltář: dis tribus allefo
cos de caespie ponit O; ©) meton.oheň:

(jako symbol. rodiny 1 ve. sm.

3 foedo

exhibuit vivos carbasus alba focos Pr;
3) (básn.)žároviště, hranice: ossa
ruebantfocis V; hrob, mohyla: adde
preces posts focis O.

fodico, čre, avi, atum [fodio] bodati;
strkat, šťouchatl (algd do něčeho):
F. latus I; = metar.fodicantibus is rebus,
guas malas esse opinemur Č (= kdvž
nás trápi).

fodió, ere, fódi, fossum. [ srov. „„bo
dati“] 1) bodat l, píchati (algd něco.do
něčeho),probodávati, proklati: el phantos
aversos f. L bodati ze zadu; * metať.pum

gst dolor vel fodiat sune U nebo lřeba
i rýpe; 2) kopali, rýpali (sare.vně.

ivnitř.); okopavali, poskopávali: vylopůvati: fossam F. I; argentum
T. da: F. enbilia V ovyrýli si; nivem
f. L odkopávati; murum f. O podkopá
vati; Adomiasungula fodit aguas O ko
pyto vyrazí ze země aonský pramen(1.
Hippokrene); guaegue lacu duro nomfo
diuntur aguae (se. mihi sentiuntur) O
(vidím), jak na zamrzlém jezeře už ne
vysekávají ledu.

foedě, adv.[foedus] šeredně, ošk li
vě, ohyzdně, hnusně, oha vně; ha
nebně, mrzce, sprostě; hrozně: diem
tam f. actum L zle.

foederátus, a, um [foedus] smlou
vou spojený, spolčený, spojenecký: cev
tates foederatae (obce se samosprávou,
bez občanského práva římského — ná
ležely mezi peregrimi, — jichž poměr ke
státu římskému byl upraven zvláštní
smlouvou, /foeďus); foederati C
spojenci.

foedifragus, a um [foedus a frango)
rušící smlouvy, věrolomný: Poem foedi
fragi Č.

foeditás,atis,f. [foeduslošklivost,
škaredost, ohvzdnost, hnusnost, odpor
nost, ohavnost (ve sm. nesthetickém
i mravním);hanebnost, potupnost,
mrzkost, sprostota; krutost, hrůza: be
stiae odoris tntolerabili foeditate depellunt
C nesnesitelně odporným zápachem; 41
prum f. L hrůza Alp (i j. co hrozného
zažili v A pách); f. supphcu L potupný
trest.

focdo, are, avi, atum [foedus] hyzditi,zohaviti,| znetvořiti| Zmrza

subst.
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čiti, poskvrniti, potřísniti, špiniti folium, dž, n. (srov.gůŽZor] 11s t (ku
(ve sm. aestheiickém i mravním); hano- př. stromu), lupen; pl. listí; meton. Věnecbit1zneuctitiznesvětitikaziti,po-— (zlistí):nemefoliisdrevioribusornesH
rušovati; trýzniti: (luna) lumenfoe
davit Ču měsíc zkall své »větlo; (re
portant) foedati ora Galaesi V — Galaesa
zohaveného v obličeji; ferro f. algm.,
alad. V posekati někoho, rozbiti něco;gau
dium clade foedatum est L byla zka
žena; me perenni foedat miseria básn.u Č
trýzní.

1. foedus,a, um šeredný, ošklivý,
škaredý, ohyzdný, hnusný, odporný,
ohavn ý (ve sm. aesthetickémi mravním;
hanebný, mrzký, sprostý; hrozný;
krutý (alci někomu, pro někoho; TĚ něčim,
pro něco): tergum foedum vestigiis verbe
rum L zohavený; foeda stmula ra fumo
H (tj. po požárech):lerra paludibus foeda
(est) T má škaredé bažiny; dea foeda V
hrozná (— Fama); též sc supin. na -U: Ce
tera visu guam dictu foediora L ostatní
věci na pohled (— ve skutečnosti) straš
nější. než lze vypověděti.

2 foedus, eriS, n. [z *fotdos, Srov.ft
*feidos, fules] 1) smlouva,

úmluva (mezistáty i jednotlivci): f. facere,
acere, ferire, pangere (cum algo) učiniti
smlouvu; ex foedere dle smlouvy (op.
contraf.); hcetper f. fieri L dle smlouvy
jest přípustno, dovoleno; datum id foe
deri antiguo T bylo to povoleno vzhle

demkestarénné foederany(v. t. 3)) H; concipe (s. 1 1) b)) F. V
metat.spolčení, spolek; svazek: see
lerum f. C; f. omugiale O; (básn.) me
tuens altertus viri certo foedere (abl. abs.)
castitas RHs neporušenou věrností; 3) me
ton.a) podmínka (smlouvyn. svazku):
non aeguo foedere amantes V nešťastně
(vl za nestejných podmínek) milující;
b) ustanovení, stanovy; nařízení,
rozkaz, zákon: foedere certo V dle ji
stého zákona; naturae f. O řád; Parca
rum f. O.

foetilus (n. féthidďus), a, um [foetor]
smradlavý,smrdutý,páchnoucí.

foetor (n. fetor), oris, m. [srov. fimus]
smrad, zápach, puch.

Folia, ae, f. pověstná čarodějnice
z Arimina, nerozlučná společnice Kant
diana H.

věncemménětrvalým; lístek (květní),
plátek.

folliculus, i, m. [demin.od follis] (ko
žený) míšek, pytlík: follicuhsfru
mentum vehere L.

folli:, 15s,m. měch, spec. k roz
dmychování ohně:f. fabrilis L kovářský
měch.

fomentum, %, %. [z *fon'mentum od
foveo) (skoro vždy pl. fomenta, órum, n.)
vl zahřivadlo; 1) náhiivka; obklad,
náčinek (vi. teplý, pakvůb., i stu ený):
corpori fomenta admovere Ču, adhlere1dátinatěloobklady;obvaz;= obr.
frigida curarum (zen. determ.) fomenta
H studené obklady starostí (t. j. sta
rosti, jež schlazují nadšení); malitaribus

ammms adhibenda esse fomenta 1 že se
musí schladiti bujnost vojáků; £) metat.
lék, útěcha, úleva, „balšám“: f. dolo
rum Ú; pathienhnae,forhtudims (gen. de
Lerm.);fomentis dolor maligart solet Ú: ul
haec ventis dividat fomenta H aby roz
hodila do větru tyto léky (t. j. nářkv).

fomes, itis, m. [foveo) troud (k rozdě
lávání ohně).

fons, fonlis, m. zřídlo pramen,
zdroj; studánka, studeň; 1) (obr.)
fontes adire remotos I (o autoru nauky);
Pindarici fontis haustus F (Pindarovým
zdrojem míněna hluboká a vzletná lyrika); 2)
meton.(pramenitá) voda: ali fontemgue
ignemague ferebant V; 3) meta. pra
men, zdroj = původ, počátek: ami
citiae f. C; titos.zásada, princip. Per

Foóns, božstvo pramenů vůbec se
státním kultem, jemuž byl zasvěcen
r. 231 př. Kr. chrám blízko brány,
zvané portu Fontinalis L na svahu
Ouirinalu, stranou k Martovu poli.

fontánu . a, um [fons] pramenný,
pramenitý, pramenů:fontana nu
mna O; ora fontana reclusi O zřídla pra
menů.

Fontěius, jméno římského rodu ple
bejského, původem z Tuskula; zejm. 1)
T. Fonkius (rassus, velitel v Hispann
po smrti P. Scipiona r. 210 př. Kr. L;
2) T. Fonteius Čapito, vel.tel v Hispani

soni.
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v 1.178 až 176 př. Kr. L; 3) M. Fonte
tus, padl jako legát v bitvě u Askula
r. 91 př. Kr. C; 4) AL. Fonlewus (syn pře

dcšl.)byl za Sully lezátem v Hispanli; po
své praetuře v Ga li Narbonské obžalo
ván byl z vyděračství, Cicero ho hájil
(r. 69 př. Kr.) C; 5) C. Fonteius Capito,
pří el Antoniův, průvodce Maecenatův
při. zjednávání míru mezi Antoniem a
Oktavianem r. 27 př. Kr. H; 6) Fon
tevus Capito, legát v Germanii, usmrcen
za Galby T; 7) Fonterus Agrippa, prokon
sul v Asi za Vespasiana, poté v Moesil,
padl v boji proti Sarmatům 7 Aaj.Fon
těiánus, a, um Fontejský, Fonteiův.

fonticulus, ž, m. [demin.od fons] pra
mének, studánka.

Fontinális vizfons.
for *,fari (starolat.farier V).falus sum

[z koř.*bha —, odt.fabula, fatum,f aleor,
fama, fas, srov.ry .uí, čes.„„bájiti“] (většinou
básn.) mluviti praviti, říci, díti, spec.vě
stiti: mesciosf. pueros H = infantes;
Tarpeium nemusfabor Pr budu mluviti
0...( = opěvovati);sup.haudmola fatu
aperire V odhaliti trpkou pravdu; guis
tala fando (zde význ. part. pracs. mluvě)
temperet a lacrimis V; ob. abl. gerund.
fando vypravováním, pověstí, z vypra
vování, z doslechu: ne fando guiď m
auditum est C ani z vypravování není

0, pracen.Iživěmluvity;andi ficlorV; fandus (podle op. nefandďus) řádný,

dovolený: respersae fando nefandogue
sang ine arae L zbožnou 1 bezbožnou
krví (t 5.krví obětovaných zvířat a za
bitých lidí); subst. memores fandi atgue
nefandi V pamětliví práva 1 kiivdy (=
dobra i hříchu).

*fora, ae, f. [srov. foris, JÚVU, čes.
dveře) dveře; jen sol. tvary I ace. pl.
forás «. ke dveřím, za dveře, přede
dveře, ven (srov.to Čr); z domu; = me
tat. na veřejnost: (scripta) f. dare Č vy
dati; II abi. pi. význ. lokál. foris vl za
dveřmi, venku, vně (srov. $ťoacu);
1) spec. a) mimo dům: f. cenare C býti
host« m u někoho;b) mimo město, za hrad
bami; za hranicemi, v cizině; ©) v poli
(= ve Vuice); 2) zvenčí, z Gziny:
p:hta verba f. H cizí slova (vi. zvenčí
L j z řečtiny přejatá).

I atfnsko-český slovník.

545 forma

forahbi'is, e [foro] prorazitelný, pro
nknutelný O

forámen, ins, n. [foro) (vi.vyvrtaná,
pak vůb.) díra, OÚVOT;(u dechových nástrojů
dirka; longo foramine (abi. gual.) buxus Ó
(zimostrázová) píšťala s dlouhou dutinou.

forás viz *fora.
forceps, cipis, F. im. [formus horký

(srov. Projjc, čes. „hořeti“) a capo)
vl. nástroj na chytání něčeho horkého;kleště

forda, ae, f. (adi. i subst.) [fero] (bos)
forda stelná k:áva O.

fore, forem viz sum.
forénsis, e [forum] náležející k foru,

k náměstí, k trhu; 1) vestitu forensi L
v tom ša'ě, ve kterém byl na foru (ne
cestovním; jinak bývá op. V. Comesticus
šat domácí, pro doma, všední); (obr.)
velut tnnati trivi s ac paene forenses H
idé skoro ze středu města (— uhlazení);

Í. facto L pouliční třida hd; 2) meton
soudní: foren e dicendigenusČ; guid
valkas Marte forensi O v zápase soudním;
3) meotar.veřejný; vnější (iskoop.
k domesticus soukromý n. vnitřní): (Iso
crates) forensi luce caruit C stranil se
světla veřejnosti; ilae amicitiae sunt mm
guodam splendoref orenst Č mají na venek
jakýa lesk.

Forentum, %, n. městečko v Apulu,
nyn. Forenza.

1. foris viz *fora.

2. foris, 15,Í. [srov. *fora, Vtou, čes.

„dveře“] dvořeň,veřej, dveře (jednoduché); ob. 1 forěs, tum, f. veřeje:
portis fores imnonere Hurt; (dvoukřídlé,
půlové) dveře, vrata; obr. (sm.přístup)
gua commendatione guasi anuciliae fores
aperiuntur Č.

forma, ae, f (určitý) vnější (var,
útvar, obrysy, vnějšek, vzezření, vzhled,

zjev; podoba, bvař. tvářnost, fo r
m a (abstr.Ikonkr.) 1) f. hominum L
podoba lidská; hole dens mulari ve
terem formam Capitohi T (= stavební
plán); f. funeris intus erat O pravý obraz
pohřbu (sm. vypadalo to v domě jako
o pohřbu); (natura) formam nostram rehguamguefguram.— posuttinpromptu
C (zde = obličej); formae Jigura C utvá
ření podoby; tn pictis, „ftctis caelatisgue
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forms Č v tvarech obrazů, soch a re
hefů; tn nova (cerpora) mutatas dicere
formas O zpívati o (proměněných po
dobách —) proměnách v nová těla;
obraz, obrazec, nákres: (formas) m
arena descrvpserat L; (o obrazu na minci)
cur navalis in aere altera signata est,
ulteraf. biceps ©)proč jest na jedné straně
assu vyražena podoba lodi, na druhé
dvojhlava (1. hlava Janova); odt.formas
guasdam nostrae pecumae adgnoscunt T
(= druhy peněz); innumerabilcs untus
el viginti formace litterarum C 21 písmen
v nesčíslném množství; = meton.st scalpra
elformas (emat) non sutor A (—=kopyta);
4) spec..krásný, pěkný vnějšek,
sličnost, spanilost, krása: spretae tmurta
Jformae V; plus formae guam miseratiomu
datum Cu (více bylo dáno na sličnost —)
vice působila sličnost než útrpnost; 8)
metal.způsob; stav; ráz, výraz, znak,
sloh;vlastnost, duch,povaha.
f. civilatis, ret publicae ČLT státní zit
zeni, ústava; in formam provimciae re
dgere T učimt1 provincii; res proxime
formam latrocimi venerat L ten stav věcí
se podobal přímo loupežení; guae/. viros
J ortunave merst V který způsob (1.pro
vinění) = Jaké provinění neb jaký osud;
legah btteras in eandem formam attulere
T téhož způsobu = obsahu; představa,
po ] e m; ideál: officu £. C; = melon. 270
genů guaedamF. Č (schopnost vytvářet
=) tvůrčí sila.

formátor, Oris, m. [formo) upravo
vatel, vzdělavatel; tvůrce.

Formiae, arum, jf. pobiežní město
v kraji Aurunků v Latiu na silnici Ap
plově, nyn. Fo mii; aaj. Formiánus, a,
um formijský, Z n. u Formi!; odt. subst.
Formláni, órum, m. Formiané, obyva
telé Formii; Formiánumm, %,n. (se.pia
dum) statek (a letohráček) ve Formiich
(ku př. Ciceronův; tam byl Čícero zavraž
děn).

formica, ae, f. [srov.WÚONNÍ,čes.,,mra
venec“] mravenec.

formidábiiis, e [fornudďare) hrozný,
děsný,strašlivý, strašný.

1. formido, ons, f [srov.tooww stra
šidlo] hrůza, strach (alcis ret z něčeho,
předněčím)1) mesera fvomidne pruware Il

L formosus

(t.j. strachu z pánova bití); civitates for
midine aut ostentando pra ma adfeciare
S vzbuzovánim strachu = hrozbami;
person. alra Formido V (v průvodu boha
války, srov. u Ifomera Wóhoc); 3) spec. PO
svátná hrůza, svatá bázeň, odt.
posvátná úcta (srov. „bázeň boří“):
saevi f. dlartis V; silva prisca formidine
sacra T; 3) meton.postrach, strašák:
pumceae f. pennae (gen. delerm.) V.

2. formido, are, dv, atum (1.formido]
hroziti se, strachovati se, děsiti se (tóž
Urans. alad něčeho), cítiti hrůzu, strach
z něčeho: bart. perf. pass. formidalus, a,
um obávaný (alci od někoho, ré pro něco),
hrozný, strašný, nebezpečný někomu:for
midalus nauls Apollo V (t. chrám Apol
lonův na mysu Aktiu); nec formidatis
auxihatur aguis (medicina) O nepomáhá
proti vzteklině (kteráž nemoc, řec. vduc
pojí, zvána jest dle jednoho ze svých při
znaků, totiž Šštílění vody).

formidolose, adv.[formidolosus)hro z
n č, děsně, dě s1 v č, strašně.

formidolosus, a, um (1. formdo] 1)
hrozící se, děsící se, bázlivý, plachý
(alcis někoho, vůči někomu:) CCercilus formu
dolostor hostium T; %) (příčin)hrozný,
děsný, děsivý, strašný, příšerný; ne
bezpečný (alci někomu, pro někoho).

formo, are, dvi, dtum [forma] 1) dá
vati tvar, podobu(algdď něčemu),ut v á
řeti zpracovávati, strojiti, u pra
vovati pořádati, formovati: crines
f. T; recurvis cum cormbus formatus est
Ammon O jest zobrazován; vytvá
řeti tvořiti: (Aeneas) formabat clas
sem V stavěl; personam f novam I vy
tvořiti; 2) spec.krášliti zdobiti,
šlecht1ti (i metaf.);3) metar.uzpůso
bovati,vz děláv ati, pěstovati,učiti:
ita formatis principis auridus, ut. I
ježto byly uši tak naučeny; cum vpst se
homines tn regis moresformarent L když
s* přizpůsobovali jednání královu.

formose, adv. [formosus ) úhledně,
shčně, krásně.formo.sitás,alis,f.[ formosus]úhled
nost, sličnost, spanilost,krása;
půvabnost.

formosus, a, um (forma) vi. kdo má
pěknou podobu, pěkný, úhledný, sli č



formula

ný, spanilý, krásný, půvabný (zejm.
o osobách, léž o zvířatech a věcech): 1am se
formostor vpso est O sám sebe sličnosti
překonává; formosissimus annus V nej
krásnější doba 10žní (== Jaro).

formula, ae, /. [demin.od forma] vl.
hane vigilare oportet formulam atgue
netatulam Pl; meta. 1) pravidlo,
předpis, ustanovení, f ád, zásada, f o r
m ule, norma: f. guaedam constituenda

est(sc.in R“ rerum)Č zásada;2) spec.4) (v právnictví)formule, přesně
stanovený způsob jednání ústního 1 pí
semného v rozmanitých případech práv
ních: de tmurus formulam turis ex
seguendi constituendam esse L musí býti
stanovena určitá právní cesta; (gusď alle
non dix) de anhigus formuls (se. de
stamentorum) Ú; = zejm. v soudním řízeníf
byla listina, jíž magistrát v určitém ci
vilním processu předp:soval porotci, za
jakých okolnosti má žalovaného odsou
diti nebo osvoboditi; obsahovala jméno
porotcovo, tvrzení žalobcovo (intertio),
definici žalovaného činu a podmínky od
souzení (condemnatto); řízení, ve kterém
se jí užívalo, nazývalo se agere per for
mulas n. per concenta verba; odt. /. jidu
ciae Č definice, výměr; D) (ve státním zři

zeni)smlouva, jíž byl upraven právní
poměr spojenců a poddaných ke státu
řím. 1 vespolek: mliles paratos ex for
mula esse L dle smlouvy; deditiomis f.
L způsob, formule vzdání; odt. (právní)
poměr: zn antiguiformulam turis re
stituere L uvésti znova ve starý právní
poměr; omnes civitates in antiguam 1m
peru formulam redigere L ve starý po
měr závislosti; meton.se zna m (zanet
Áoyoc) spojenců a poddaných (s uve
dením jejich právního postavení, po
vinností a p.): Lampsacenos in. socio
rum formulam referre L.

fornáx, dcis, f. [ srov. furnus, čes.
„hrnez“) pec; spec.výheň (kovát
ská u. k tavení kovů); básn. o ohnivém
jenu Actny; = personif.jako božstvo For
MaX, bohyně peci (v nichž se pražila špalda)

Fornácális dea O; původ tohoto bož
stva jest ve slavnosti zv. Fornácália, vum
n (svátek pecí“), jež by a konána po
kuriich v únoru (poslední lhůta pro ty, kteří

547 fors

zmoškali, byl den 17. zv. slullorum
feriae) jako zatončení zimního pražení
obiil.

fornicátus, a, um [forma] klenutý,
sklenutý: via /ornicela L „Oblouková“
ulice (t. j. překlejiutá na několika místech opěr

"nora,

nými oblouky.)
fornix, 2cis, m. [od koř.*ďher — držeti,

opírati, srov. „firmmus,fera, fretus] ob
louk (ce stavitelství),klenutií, klen
ba: adverso formce (ahl. aual.) portaz V
brána (napřed —) před námi se kle
Noucí; = spec.©) průjezd, podjezd:

B)triumfání,vítězný oblouk:
Fabii, Fabianus, Fabius (v. 1 4)); %) (vý
padní) branka (v hradbách. fornices
apli ad excurrendum L; 0) synekd. nevě
stinec JŤ; = obr. alti formce saxzi V ve
výklenku skály.

Toro, are, avi, atum [srov.ferto) vrtati.
Foroiůličnsis, € vizforum.
fors, f. (jen sg. nom. a abl. forte) [fero;

srov.fortuna, fortuitus] náhoda, osud;
1) ut 7. tulerit C jak náhoda (s sebou)
přinese, bude chtiti, fort: guadam di
vemtus L (o události nahodilé, která však jest
přičítána vyššímu řízeni); guanlo prima (se.
decora) f. negavisset T osud; (praegn.)
šťastná náhoda: um sef. dare
visa est L jednomu, jak se zdálo, na
skytla se (šťastná náhoda) příležitost;
f belli IL válečné štěstí; casu fit aut
forte fortuna (nendiad.) Č samo nebo
šťastnou. náhodou; ©) personif. Fors,
Fortis, f. Náhoda (božstvo šťastné ná
hody); měla dva chrámy mimo obvod města
na pravém břehu Tiberu, třetí přibyl za Tibe
via; uctívána byla zejm. od. prostého lidu a
otroků, hlavní slavnost 24. června (Tiberina
descensio); často dvěma jmény s alliterací Fors
Fortuna Šťastná Náhoda; 3) často význ.
adv. A) abl.sg. forte a) náhodou; zrovna,
právě; maně, nazdarbůh, naslepo,
slepě: miles sara non forte taciebat T;
(na začátku vypravování) forte mtedula re
pserat in cumeram lŤ (— „jednou“); £)
ve spojení s 6, 81, sun, m8? (básn. i jinde)
snad; též isol.14 uno allo aul, si forte
(— snad), tn hberis etus C; b) básn. i nom,
fors význ. snad: guos ollaf. et poenas re
poscent V; cesserit st f. victoria T'urno
V; ce) foršit [fors sit) bárn. snad; d)
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forsan n

forsitan [7 T3 SU an] a s vynecháním Sil
forsan (pros. zř.) snad, možná, ob. s konj.;
jako pouhé adv. bez vlivu na vazbu; C) for
tasse (zr.fortassis H) [forte am sil, sis)
snad, možná, pravděpodobně, jak se
zdá, jak myslím, podle všeho, nejspíše
(s ind., někdy s konj. potent.); a sl (při určeni
čiselném).

forsan, forsit, forsitan, fortasse, for
tassi3, forte vizfors.

forticulus, a, um [demin. od fortis)
dosti statečný: guamitis idem ([picu
rus) forticulumse in torminibus prae
beat C.

fortis, e [srov. firmus|, pevný, mo
hutný, silný, statný; 1) (iy:icky)fortis
sena liyna Cs; st fomina forti fidis eguo
V silný, rychlý; contingut te filiumaue
tuam fortes onveniré Plin v úplném
zdraví; obr.forti miscebutmella Falerno H
se silným falernským(op. lene); 2) (abstr.)
statečný, mužný,zmužilý,udatný,
odvážný, rázn ý (vůb., spec. v boji
o osobách i věcech): manu f. (vl. paží =)
osobně statečný; /. fugacibus (dat. = in
fugaces vůči ) (sto O; subst. forlis
(básn.)hrdina; even us vestrae, fortissime,
pugnae O veliký hrdino (iron.);fortia O
hrdinscé činy, hrdinství; básn. s int.: f.
ct asperas iractare serpentes i bez bázně
beroucí do rukou; contemnere honores f.
H kdo má silu pojrd ti aurum sper
nere fortior guam cogere in usus řŤ dosti
alný, aby zlatem spíše pohrdal, než aby
je hromadil; forte epos H hrdinské epos.

fortiter, adv. [fortis) pevně, mo
hutně, silně, statně; statečně,
mužně, zmužilee udatně, odvážně,
rázně: (iron.) rebu palermis f. absum
půs H „statečně“

fortitů.10,ns, f. [fortisl síla; (abstr.)
statečnost, mužnost, zmužilost,
udatnost, odvaha,raznost (vůb.,
spec.v boji): domesticae fortitudines Č sta
tečné činy v míru, neválečné.forfui(0,adv.|fortuitus)| náhodně,
nahodilenáhodou, maně, nazdař
bůh, naslepo, slepi.

fortuius, a, um(forte náhodný,
nahodilý: omnium ignari fortuitum ter
tncipiuné T dají se nazdařbůh; (subst.)
fortuita bel. T (různé) náhody ve

8 fortiina

vál3e; sm. nehledaný, ledajaký, oby
čejný: fortuitum spernere caespitem
HH;mors fortuta T obyčejná (= při
rozená) smrt; všeliký: (sabst.)mědul
tam capax fortluitorum guam mare T nic
neskrývá v sobě tolik náhod.

fortiina, ae,f. [forsl osud (sestano
víska člověkova, sr. fa'um); 1) vůb. S%f.
tta fert chce-li tomu osud, je-li to vůle
osudu; seď haec f. vidert Č ponechme
to osudu; gua F. rem daret L kam by
se štěstí naklonilo; náhoda příhoda:
repentina fortuná permoti Čs; delend
exzrcitus f. L (šťastná) příležitost; roz
hodnutí, výsledek, konec: /. pugnae
OT; meton. úděi (osudem daný): cut
(deo) triplicis Cessit F. movissvma regn
O pos'ední díl trojitého království (1.podsvětí| siguasuper(adv.—nadto)
£f. laborum est V zbývá-li nějaký naho
dilý (úděl práce =) úkol; %) osud pří
znivý, šťastný, nebo nepříznivý, nešťa
stný (význ. plyne ze souvislosti) a) (s přivl.)
f. secunda, prospera (nebopl.) štěstí,
úspěch, zdar, f. aďversa, afflicta (nebo
pl.)neštěstí, nehoda,neúspěch,ne
zdar; b) (bez přívl. s týmž význ., sg. i pl.):
forte fortuna (vizfors); mon solum pro
pter virtutem, sed eham propter fortunam
C štěstí; etus laudare fortunas C; magnac
fuu fortunae Z. posses.)s ace. ©.int. Čs
bvlo veliké štěstí, že.. ; fortunam sibi
Ja ere I. zjednali si štěstí; £. belli štěstí
válečné; seculusfortunam vvuživaje svého
úspěchu; f. nosri 10 mms II lesk; 3)
meton.stav, postavení, okolnosti, p 0
měry, existence: ne super fortunam
anomum gereret S aby se nevypínal nad
svůj stav; intra fortunam d bet gutsgue
manere suam O; praegn. vysoké posta
veni: celert hb ntvus cum fortuna nostra
guam nobiscum (loguuntur) I; A) spec.(ob.
pl)forunae majetkový stav, hmot
né postavení, poměry; konkr.da y šsčsti,
statky, majetek,jmění,zboží,bohat
ství: (zvolání) per fortunas! Č sm. =
probůh; zř.sg.:castra plena omnis fortu
nae pubhcae privataegue L majetku stát
ního i soukromého. = Pers nf. jako božstvo,
jež vládne štěstím, Fortiina, ae, f. Štěstí,
Štěstěna, stará bobyně latinská, uctívaná zejm.
v Antium a Praen*ste. zde jako F. Prv
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migena (— prvorozená dcera Jovova);
Římě bvla

státu řím. (Fortuna publica populi Ro
mam Ouiritium Prinugema), ale speciali

zvláštní Štěstěny pro jed

jako státní bohvně. ochránkvni

sováním vytvořeny
notlivé případy, mista i osoby; nejstarší chrám

její byl na forum boarium, kde byla její
dřevěná, úplně zahalená socha; později :totož

ňována s řec. Tyehou; přisl. fortes F. adůu
vat Č (7 s vynechánímslovesa F. fortes C)
odvážnémuštěstí přeje; Fors F. vizfors.

fortiinátě, adv. [fortunatus| blaženě,
šťastně; v blahobytu.

fortiinátus, a, um [+I. part. perf. pass.od
fortunare)] 1) štěstím obdařený, pože
hnaný, šťastný, blažený: (s gen.obj.)
Jf. laborum V šťastný ve svém utrpení;
aurea actas herbis fortunata fut O bylšťasten,žeměl.© (—bylspokojenby
lhnami);fortunata nemora V blažené háje
(— Elysnim; srov. nazáowv výGoL, TÁJ);
2) spec. ZÁMOŽNÝ,bohat ý ; subst. bo
háč: insvpiens f. C.

fortiino, are, av?, atum [fortuna] čt
niti blaženým, šťastným (alci algd):
cum honorem tibi deosf. voloC požehnati;
guamcumaguedeus bi fortunaverit horam
H kterékoli šťastné hcdiny dopřeje.
Part. perf. pass. forlunatus v. t.

Foruli, orum, m. městečko v Sabinsku
u Amiterna.

L. forum, 2, n. [srov.2. foris; »vuodr,
čes. „dvůr ] vl. prázdný, nezastavěný
prostor, nádvoří,dvůr: /., id est
vestibulumsepuleriČ; ob.1) náměstí:
(v Římě) a) f. boartum, olitorium, pisca
tortum (viz přívlastky); hb) spec. f. = fo
rum Romanum, hlavní náměsti římské,
podoby lichoběžníkové, táhnoucí se jiho
východně od Kapitoha (asi 200 m. zdéli,
zšiři u Kapitolia 65 m., u Palatinu 40 m.); na
severo-vých. se k němu družilo comi
tvum;f., pův. tržiště, bylo za republiky
středištěm římského života společen
ského, se vším jeho ruchem 1 třenicemi,
konánytamsoudy, vedenyobchody,
zejm. peněžní; obklopeno bylo přísluš
nými budovami veřejnými a stánky ban
kéřů; na rozhraní mezi komitiem a vlast
ním forem stálo rečniště, rostra;
c) za doby císařské přibyla sev. od hlavního ná
měst fora císařská, s nádhernými stav

9 fossa

bami, t. f. Jultum (Caesarovo), Augusti,
Traani, Nervae, Pazis (Vespasianovo);
pro tribus resonant lerna thealra foris
O (mínčno £ Romanum. Iulium, Augusti); L
metonforum; tržiště, trh; obchod;
soud;veřejný život; činnost feč
nická: ut vícti 1m Campo (o volbách) 7%
foro (na soudě) vinceretis C; f. agere C
úřadovati, zasedati na soudě, souditi;
indiců f. V ustanoví scudy; annos
tam Wiginta in foro tersaris Č (= ob
choduješ); oppidum, f. rerum venaltum
totius regni maxime celebratum S ob
chodní středisko v celém království
nejhlučnější; tn foro esse coepit N sm.
počal si hleděti veřejného života; cum
algo declamatore, nom cum laboris et
fori (hendiad.= forensis laboris) discipulo
disputare Č s člověkem, který vyšel ze
školy (vážné) práce na veř jnosti; peti
torem ego magna spe el im f. (k t. zv.
prensaltio) et in campum (k volbám) de
duci volo C; arripere verba de foro C
slova z náměstí (—=„z ulice“, všední).

Forum (význ. Tržiště) jako jméno
místní;zejm. 1) F. Aliení v Gallii Zapád
ské, na pravém břehu Adiže, nyn. Leg
nago; 2) F. Appii, městečko v Latiu
na vta Appia; 3) F. Aurělium v Etru
ri na via Aurelia; 4) F. Cornělii (die
Sully) na wa Aemilia mezi Bononií a
Faventii, nyn.Imola; 6) F. Iuilií (n. Iu
ltum), přístavní město v Gall Narbon
ské, založené od Caesara, nvn.Fréjus; odt.
adj. Foroiůiiénsis, e forojulijský; subst.
Foroiúlienses, zum, m. obyvatelé Fora
Juhova.

forus, 1, m. (ob. pl. fort, orum) [jiný
tvar k forum) vi. prázdný prostor; spec.
1) (na lodi)chod by (mezi veslařskými
lavicemi) C V T; 2) (v divade) řady
(sedadel) L; 3) (v úte) buňky V.

fossa, ae, f. (vl. part. perf. pass. fem. od
fodio] 1) příkop: fossam ducereCs;
in fossa sanguvms atra O (= atri san
guims) v příkopě plném černé krve;
strouha (zavodňovacía odvodňovací):1m
plenturfossae V kanál, úplav:
navigabilisf. T; rýha, brázda: Auml'
designat moenia fossá V; %) metatf. Ť e
čiště: Rhenmf. C; jáma, dolík: u
haesěre fossis tmpedimenta T,



fossió P

fossió, oms,f. [fodio] kopání, rytí,
zkopávání.

fossor, óris, m. [ fodio) kdo zkopává
(polen. vinici),okopávač, rolník H,
vinař V

fovea, ae, f. [srov. get sluj, doupě)
jámak chytání zvířat (zejm.vlčí jáma):
cautus melui foveam lupus i; básn.vůb.
jáma V.

foveo, ére,fóvi, folum zahřívati,
hřáti (blahodárným teplem. vlce než calefa
c*o); 1) (hendiad.)pull? aluntur ab ús, a
gutbus excust fotigue sumt Č od nichž
byla vyseděna; (básn.)fovet igmibus aras
O zapaluje ohně na oltářích; gůos (sc.
ignes) fovet ille udržuje; %2)spec. A)
zahřívati tělo ob“lady; odl. přenes.vůb.

etřovati, léčii,občerstvo
vati, osvěžiti: f. vulnus VT; vmposila
manu vulnus fovet O hladí; fovi corpus
in unda O vykoupa' jsem; olentia ora
fovent V sm. čistí; ipse aeger cola (v. t.)
fove V; lahodit1 něčemu:fovendlis
homnum senstbus C pěsto
vati; b) zahřívati na svých prsou;
odt.přenos.tisknouti k sobě, ob jí mati;
chovati, hýčkati: collapsamfovetO;
interdum gromo fovet (eum) V; nunc
hnemem inler se luxru, guam longa (sc.
est), f. V že po celou zimu v rozkoši se
milkují; = metaf.spem f. chovati naději
(viz i 3); amino vota f. O; ©) (básn.) Za
hřívati místo; odt. přenos. stále seděti,
býti skrývati se někde:f. castra
V; coluber fovt humumn V; 9) metaf.
podporovati, pomáhati,prospívati,

-— ppoetaf.

posilovati, ujímatl se někoho, býti při
někom, CÍLIt1 s někým, přáti čkomu,
staratl 8€ o někohr: alas parties f. LT;
f. spem petentioris L podporovati; ss me
potius guam forlunam meam fovebatis
T jestliže vám záleželo spíše na mně
než na mém postavení; /. ali certa
spe L, clamo e et plausu T povzbuzovati,
rozněcovati;být útěchou, radostí,
někomu, těšiti: guami (sc. matrem) prope
sola fovebat O; (s předm. věcným) hleděti
SI něčeho, pracovati pro něco: eamlem uti
htatemf. 1

fvaclu3, a, Um [vl part. pass. od
frango] vi. zlomený; přenes.I) rozbitý,
roztříštěný.: gud esttamfraclum,

porf.

0 frangó

tam minutum Č (a slohu): 2) zemdlený,
seslá blý, slabý, chabý: spesfractior
C slabší; miles £. membra (ace. vztah.)
labore HHvoják s údy zmoženýnu namá
háním; o zvukutlumený, temný: frac
tum murmur T temné hučení.

fraeilis, e [frangoj 1) křehký; a)
vi drobivý, lámavý; b) meta. vrátký,
chatrný, slabý, chabý: f. Pedialia
HA(o muži) vyžilý; tam subeunt anni fra
gilesO léta slabosti; pomíjející,
nestálý: res humanae framles caducaegue
set C; 3) praskavý: f. laurusV
(v ohni).

fragilitás, atis, f. [(fragplis křeh
k ost; metaf. sm. pomíjejícnost, vrát
kost, slabost: kumani generisf. Č.

frágmen viz násl.
frágmentum, ? %(— básn. a pozd. frá€

men, 21s), n.[frango] úlomek, zlo
mek, kus: čngenti frapmne montis
Lucetium (sternit) V; ob.pl. taedas et frag
mina pon: wmperat O kusy dříví, po
lénka; navigii fragmina Ó trosky lodi.

fragor, oris, m. [frango) vl. lámání;
synekd.prask ot, třeskot, lomoz, hřmot;
(o hromu)rachot; (omeri)burácení,
j kot; (onářku) ryk V

fragosus, a, um [fiango, fragor) vl.
rozámaný; 1) nerovný, drsný; roze
rvaný: silvis horrenlia sara fragosis O
v divokých lesích; 2) (dlefragor) pra
skajicí, hřmotný,rachoticí, bu
rácející: /. lorrens V bouřná bystřina.

fragr, are, avi, atum voněti, pách
nouti (ré něčím).

frágum, 7,2. (oh. pi frága, Orum) a
hoda.

framea, ae, j [slovogermánské]framea
(zermánské kopí) T.

franso, eřre,/régi, fráctum (srov.něm.
brzechen]lámati; 1) poúmati, pře
lomiti; rozrážeti, přerážeti;rozbí
jeti, tříštiti, roztloukati;drt1ti:
attoltere fracto crure planum H zdvíhati
tuláka se zlomenou nohou (t. j. který volá
O pomoc, že má noiu zlomenou, aby se pak vy
smál těm, již mu chtěji pomavi vstáli; asi ob

vyklý „vtip“): ff. guam S, cervices alcis
C zardousiti, uškrtiti někoho:corpora f.
al saxrum V roztříštiti o skálu; naves
franguntur ztroskotají se (odt.obr. omnis



fráler

res mea fracta est II sm. — přišel jsem
na mizinu); fruges f. saxo V drtiti, roz
milat:; (zertovně k poslu. nesoucímu básně) ne
mandata frangas I abys nerozbil, co
neseš; saDass.význ. med.frangi lámati Se,
trhati se, praskati; = (básn.) Cum. guo
morantem saepe diem m ro fremi HHví
nem jsem zkrátil loudavý den (t.j. dal
jsem se do pití ještě za bilého dne, srov.
potare de die); 2) metat. a) zlomiti,
zdrtiti: vysilovati,seslabit1, ze
mdliti, ochromovati: animum f. odniti
odvahu; lum fracli stmul cum. corpore
sunt spiritus tlli feroces L zlomena byla
spolu s tělesnými silami jeho „smělá
mysl; b) přemáhati, zmoa, po
kořiti, zkrotiti: 1psa aucloritale me
frangeret C překonal by (= přesvědčil
by); fractus animo C zdrcený, sklíčený;
cum frangerem ipse me C když jsem
sám sebe přemáhal (+.j. hleděl se vzmu
žit1); spec.sm. polit. M. Drusus Č. Grac
chum collegam fregit C přimravil, způ
sobil píd Gaia Grakcha; něčímysl 0 b
lomiti, pohnouti někým:/letus fregčre
virum L; ©) (s předm. věcným) vyvrátit,
zvrátiti mařiti;rušiti: ff. con
silium C; f. fůdlem (C. zrušiti (dané)
slovo; f. foedus C; =. VParl.perf. pass.
fractus, a, um j ad L

fráter, Úris, m. [srov. eoaTůo (= člen
(ratrie), čzs. „bratr“, Bruder] bratr
Ly a) Fralres gemini C — fratres gemelů
O dvojčata; /ratribus illa (se. templa)
Yratres de gente deorum composuere O
(1.Tibezius a Drusus Dioskurum); pl ně
kdy = sourozenci: fratrum amorem T;
b) f. patruelis Č (bratr po strýci =)bratranec;odi.© samo£.přenes.význ.=
bratranec, příbuzný vub.; = bůsn.o věcech:
adspicies illic positos ex ordine fraltres
O (o knihách); =) melaí. (jako oslovení přítele,
známé osoby, spoltohbčana n. jako čestný titul

nei. enojenci:).
fráterculus, 0, m. [demin. od Jrater]

bratříček.
fráterně, adv. [/raternus

jako bratr (jako bratři).
fráternitás, atis, £ [fraternus) bra

trství; motat. (<ledxi) soli Gallorum fra
ternitatis nomen cum populo Romano
usurpant T (o titulu polit. spojenců).

bratrsky,

o51 fraus

fráternu“, a, um [frater]bratrský,
bratrův (často jest m. gen. subj. n. obj. fra
tris různě pády předložkové,

jichž při překládání užíváme) 1) amor f.
láska bratrova, jinde láska k bratru;
mederi fralernae invidiae S smazati ne
návist proti (svému) bratrovi; fralerna
caedes V vražda spáchaná od bratra;
subst.fralerna pelo O dědictví po bra
trovi (zde — po bratranci); Ž) metaf. sm.
přátelský (o přatelich, známých osobách i vč
cech £ polit. spojencich).

frátricida, ae, m. [/rater a caedo)
bratrovrah.

fraudátio, onis, £. [fraudo] podvá
dění, klamání; podvod, klam; podvodnictví.

fraudátor, oris, m. [fraudo) pod
vodník, šejdíř; s genobj. zprone
věřitel; zadržovatel, zatajovatel (ně
čeho):praedae interceplor fraudatorgue L.

fraudo, dre, dvi, atum [fraus] 1) a)
podvésti, oklamati, ošiditi,obel
stiti (abs., algm, algm, TĚ. někoho o něco):
(obr.)ungor olivo, non guofraudatis Natta
lucernis II ne jako Natta tim, o nějž
ošidil svítilny (t.j. sviticím); h) metaf.vůh.
připraviti někoho o něco,zbaviti
něčeho, Odníti něco: unusgutsgue aliguid

nebo nahrazuje

fraudans se ipse victu suo contuht L
každý něčím přispěl, sám sobě utrhuje
od úst; Afyrmidonas voco (se. e0s) mec
origine nomna fraudo O neberu jménu
jeho původu (= uchovávám ve jméně
Myrmidones jeho původ od uÚounĚ mra
venec); pass. fraudarti re přijít Oněco;2)
(sace.věci)zadržet, zpronevěřiti,
(defraudovati): st pendium militumf. Čs.

fraudulentus, a, um [fraus] pod
vodný, Istivý, úskočný.

fraus, dřs, F. (zen. pl fraudium ifrau
dum) 1) podvod, klam, podskok,
úsko k, lost (jako čin, odporující mrav
nosti: srov. dolus): fraudem facere do
pustiti se podvodu (ale? vůči někomu);
fraud m legi f. L (podvodně) obejíti
zákon; fraude agere L úskočně jednati;
(básn.)fraude loci et noctis oppressum V
zmateného místem 1 nocí = zbloudi
lého v temnotě noční; ut publica f. absié
L aby porušení práva nebylo přičítáno
státu; magicaefraudes O kouzelné kejkk;



fraxineus

person. jako božstvo Fraus C; = Spec. sm.
reflex.Oklamání sebe sama, blud, omyl:
cuvus ego spe in hanc fraudem incidi C;
2) meton.následek klamu; šk oda, ujma,
pohroma: fraudi est algd jest se škodou;
fraudi esse alct býti někoumuna škodu,
na ujmu;často sine fratude; 8) metaf. vůb.
přečin, provinění, zločin; zločinnost,
zloba: fraudes inerpiabies concipcre.Č.

fraxineus (básn. /raxinus O), a, um
[fraxinus] jasanový.

fraxinus, ů,J. [srov.„bříza“] jasan;
meton. jasanové kopí, jasanovka (u IIo
mera EZ W) VO.

Fregellae, arum, f. Fregelly, město
v bývalém území Volsků na řece Liris,

Ceprano; r. 327 př. Kr.
skou osadeu, r. 125 př. lxr. potrestány za od
boj rozbořením; m odt. adj. Fregeliánus, U,
um fregellský; subst. Fregelláni, or m,
m. Fregellant, obvvatelé Frege|.

Fregčnae, arum, f. pobřežníměstečko
ra hrac E ruriea Latia.

fremebundus, a, um [fremo] supající,
soptící, sršící (hněvem) Ó.

fremitus,ús,om.[freno]1)hučení,
burácení, bouře, h ř m 0 ť, jekot, „himě
ní“, šumot: f. armorum C tinčení; 2)
spec. A) (o zvířatech)Pvaní, řev, vytí,
štěkání, su pání, frkání, rzaní, b zu
če ni, b:ukot; b) (o lidech, zejm. o zá
stupech)hlučení, hluk, křik, pokřik,
volání; soptění; zejm. o projevu souhlasu n.
nesouhlasu:hlučný souhlas (odpor), bouře
souhlasu (odporu), jásot, reptání.

fremo, ere, ui, (itum) [srov. Bobu,
Boóuoc,Boovrý] 1) hučeti, buráceti,
bouřiti, hřmotiti, „hř miti“, šuměti:
f. ré ozývati se, zaznívati, zvučeti ně
čím; (básn.) Lydia tota fremit O zaznívá
(t. pověstí); 2) spec. A) (o zvířatech)Pváti,
výtiisupatyfrkati rzátibzučeti;
b) (o lidech, zejm. o zástupech) h l učet 1,
křičeti, volati; zejm. G) (v rozčilení)
sršet, soptiti, supati stabatacerba
fremens V trpce (= bolestně) supaje;
non tulit Phlege s antims frementem V
odvahou sršícího; $) (o projevu souhlasu
n. nesouhlasu): hlučnž (bouřívě) souhla
siti, jásat; hlučněodporovati,r e p
ta I
jevu (že

nyn. staly se řím

= někdy s ace. c. inf. o přičině pro

J); básn. a pozd. i s acc hace
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Jremunt plebes L tak reptá I'd; (básn.)
arma amens frcmut V síleně volá po
zbrani.

fremor, óris, m. [ fremo] hlučení.
frendo, erc, —,fr.sum chroupati, vůb.

drtiti: saxo fruges f. Acctus; intr. Sk ří
pati zuby. metonzZuřiti vzte
kati se: tumidafrendens Mavorttus naO;
s ace. c. inf. Že Ču.

frénů, are, avi, atum [frenum] za 
u zdity; dáti uzdu (eguumkoni), opa
třiti uzdou,v uzdu pojmouti;
držeti na uzdě; I) eguus frenatus Cs
uzděný, majíc: uzdu, opatřený uzdou;
eguiles frenati infrenatigue L jezdci na
koních zuzděných (r. Hispanové) i ne
zuzá ných (t Nu:nidové); uzdou říditi;
2) meta.říditi, držeti na uzdě,
svírati, krotiti: oustitěz gentesf. V; obr
cum htems glacie cursus fremaret agua
rum V poutá.

Frentání viz násl.
Frento, onis, m. řeka v Italii na sev.

záp. pokraji Apulic, vlévající se do moře
Adriatického; odt. adj.Frentánus, a, um
frentonský, u Frentonu; subst.Frentání,
orum, m. Frentanové, samnitský kmen
sídlící u moře, sev.-záp. od řeky Fren
tonu.

frěnum, 2, n.(pl. ob.fréně, orum, m.)
[frendo] pův.udidlo; uzda: frena dare,
remltere popouštěti, povolovati uzdu;
frena ducere O říditi uzdu; syncka.otěž;
—častometaf.f. acetpere V podrobiti
se; frena tmporu O otěže vlády

fregučns, entis, [srov. fareio] 1) a)
p In ý, naplněný (jednotlivými před
měty), bohatý (ré něčím):f. teclis
urbs L město 8 četnými budovami:
f. herbis campus V; (i s gen.) mons talis
sttvae f. fecundusgue erat T hora byla
bohatá a úrodná takovým (t dubovým)
lesem; b) spec.plný lidí; e) lidnatý,
(hojně, hustě) zalidněný: £f. Numidia S;
B) četně,hojně navštěvovaný
hlučný, živý: Jreguenti ssímum theatrum
C „nabité divadlo“ ; (zeugm.)die et rtpa
freguenti T za bílého dne na živém místě
břehu; zejm. o slavnostech (od četného
shromáždění)slavený: ludoster die
claro freguentes I; — metat. od četných
lidí uznávaný, hlásaný: ea freguentior



freguenter

fama est L rozšířenější; guae sententhia
fuit solaf. Plům to mínění jediné získalo
značný počet hlasů; 2) hojně, četně
shromážděný, valný: conventunt
freguentes Cs L v hojném (plném) po
čtu; ad freguentiores consultatio dilata
est L porada byla odložena. až bude
schůze četněji navštívena; f. conspectus
vester Ú vaše četné shromáždění; popu
lus f theatris (abl. místa) JI četně shro
mážděný v divadle; (připovstání) sh l u
klý; 3) metar. a) hustý, hojný, če t
ný: (seneclus) caret freguentibus poculis

C; freguentesdelat o ý úradvhojně na něho vznášené; (básn.) Auc f
caementa demittit redemytor H (= fre
muentiacaementa) hojně (= spoustu) bal
vanů spouští; b) častý (praed.Často),
často přítomný, opětovný, „pilný“: f.
contiombus (abl místa) TŤ pilný účast
ník komitii; Budemus specie artis f. se
cretis (dle abl. místa) 7 pod záminkou
svého (lékařského) umění často zasvě
covanýdo tajnosti: obyčejný. ob
vyklý: erat adhuc f. senatoribus T bylo
(častým) zvykem; (guae contunctio) famaliaritatem| reddiditfreguentioremN
(učinilo obvyklejší =) oživilo.

freguenter, adv. [freguens) 1) hustě,
valně, hojně, četně: colitur ea
pars et habitatur freguentisstme Č ta
část jest nejhustěji zalidněna a oby
dlena; Romam inde f. migratum est L;
2) zhusta, opětovně, často, pilně.

freguentia, ae, f. [freguens) četná,
hojná návštěva; velikéshro
máždění,četný zástup, přitom
nost mnohých lidí, velká společnost,
schůze; dav. shluk (abstr. i konkr.): ma
rimá vulgi freguentia N za přehojného
účastenství lidu: magna multitudo con
vemt... gua ex freguentia T. Labienus
prodit Čs; ut tironem celebraref. posset
O aby mohl četný zástup (t příbuz
ných a přátel) provázeti (t. na forumk zá
pisu do seznamu občanů); = mciaf. vůb. znač
ný,vehký počet, hojnost, množství:
f. sepulcrorum C, negotiatorum 4.

freguento, are, ai, alum [freguens]
1) a) plniti, naplňovati:altud genus
est non tam sententius freguentatum C
myšlenkami hojný; spee. lidmi naplňo
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vati, oživovati: contionesf L; zalidňovati,osazovat:| Ztahaeschtudi
nem f. Č; locumfreguentaverant accolae
L hojně se usadili na místě; b) četně
navštěvovati, hrnouti Se někam:
četně provázeti, obklopovati: wi
opifices freguentarent Marium S shro
mažďovali se u Maria; (zeugm.)iam tu
ventutis concursu, tam. publhcis stuďiis
freguentabatur T již se kolem něho shlu
kovalo mužstvo, již 1 obce byly na jeho
straně; ut mors Sulpiců publicis exe
guns freguentaretur T aby mrtvola Sul
piciova byla pohřbena za účasti státu;
-—spec. o slavnostech a bohoslužbách: hojně
se účastniti, obcovatl něčemu,sla viti

; o jednotlivci):sacra f. O; festos dies f.I; 2) četně, hojně, u velkém počtu
shromažďovací. guoscum.casu
hic dies ad aerarium freguentasset Ú; 3)
metat.A) zhusta, často navště
vovati; b) vůb.často dělati,
opětovati: nec ideo conuga freguenta
bantur T sňatky nebyly častým zjevem.fretěnsis,e[ fretum]přiúžině(moř
ské): Fretense mare Č (t př1 úžině sl
cilské).

fretum, %,n. zř.fretus, us, m. 1) moi
ská úžina, průliv: f. nostri maris et
(Oceani S úžina mezi naším mořem a
Oceánem (t jf. Gaďitanum); frela wi
cinas Per currentia turres H (1 j. Helles
pontus); —spec. úžina sicilská; 2) básn.
synekd. (ob. pl..) moře. vlny; medio e
nulnere saxi exsiluisse f. O mořská voda.

1. fretus, a, UM (vl. part. perf. pass. od
ot. *ďher- držeti, opírati, srov.fere, fir

mus) opřený;metaf.1) spoléhající
(re na něco, zř. dat., též ace. c. inf.), důvě
řrující:f. his antmis L spoléhaje na tuto
přízeň; Orpheus f. ciihara V s pomoci
kithary; alla (sc. tirga) f. agit ventos V
její pomocí = instr. jí; ©) pracen. zaklá
dající SI v něčem:(scaemict), gui vocefreti

sunt C; odt. domýšlvě spoléhající, do

mýškvý,vypínající se, honosivý.
2. fretus, ús, m. vizfretum.
frico, are, cu?, ctum n. cátum třiti;

(sus) fricat arbore coslas V tře si, drbe
o strom.

frictus vizfrigo.
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frigeo,ére,(friri).—(srov.Gryée,© Mráz;chládek:f.captareV;arboúřyoc|býtistudený,chladný,| readucebat(v.t.1)b)B))fabumbrakřehnouti;1)spec.omrtvole:| COrpUusla
vant frigentis V vychladlého, ztuhlého:
2) metaf. L) sm. b ý ti md lý, chabý,
váznouti: frtgent im corpore vtres V jsou
ztuhle; £. senis consila L; M) meton.
studiti,(chladně působiti, býti
chladně přijat: itague frigebat (contio)
C; diseipulo frigenti ad popuhan Č jenž
se potkaval s chladnosti u lidu.

frigero, are, art, ahun [frigus] chla
dti. ochlazovati; osvěžovati.

frigesco, eré, — — [inchoat.odfr ugeo|
chladnouti stydnouti,mrznouti;
křehnouti,tuhnouti.

frigidárius, a, wm [frigidus] obsahu
jicí něcostudeného, chladicí: bal
nex cella frigidaria Plin (— subst.frigt
darium.) studená koupel, lázeň.

frigidulus, a, um [demin.odfrigidus]
poněkud chladný: frigidulos singultus
Cat nyvě.

ftigidus, a, um [frigeo] studený.
chladný, mrazivý, ledový; 1) a) f
annus V studená doba roční; subst.frigida(se.agua)studenávoda| Plín;básn.| onpedocles| ardentemf.„letnam:
insilust JI zmrzlý (narižka na jeho učení,
že ubýváním teplotv tělo stárne): = melon. sm.

přičin.(== působící chlad, mrazivý); b)
spec.o mrtvolsstudený, vvchladlý, ztuhlý:
ulla (se. cončunr) nabat tam frigida V:
frigida leto lum'na V; —obr. o hrůze: f
rumor Ť mrazivá (= děsná) zpráva; 2
metaf.4) sn. mdlý, malátný, chabý:
frigida bello dextera V nehybná v boji.
f in Venerem V; mms lentus in dicendo
et paene f. C „zmrzlý“ ; b) chladně pů
sobici, nudný, všední. prázdný, ja
lový, triviální: genus acuminus nonnum
guam frigidum Ú; guot dies guam frigi
dis rebus absumpsí Dlim.

frig0, ere, či, telum (pozd. Tune)
[stov..gočye) pražili, péci: fricli cí
ceris emplor IT.

frigus, oris, W. [sro..
mráz. chladno. chlad:

chladné podnebí; (básn.) non nestate, m0:
Frigore V (—=hieme); vír tuo frigore lae
tus eritO bude se radovati z tvého mrz
nutí (—=že mrzneš); = person. Pregus O

ólyoz) zima,
Jvěgova Ús

O; spec.temptatin frigore corpus (=
zimnicí); (o mrtvole)zda solvuntur frigore
membra V smrtel jm chladem; (obraz.
o hrůze)deneae solvuntur frigore nembra
V studenou hrůzou; meta. a) ochla
zení (přílišnéhonadšení): Paulo altena
deliratro aliguantum frigoris attulit Plim
Paula trochu zchladila; b) stude
nost sm. nečinnost, malátnost; ©)
chladnépřijetí, chlad nost: ne aus
amacus friujore te feriat I aby tě ne
ranil svým chladem.

Friniatés, um, m. hgurský kmen,
sídlící na sev. hranici Etrurie.

Frisii, orum, m. Frislové, germánský
kmen, sídlící mezi nyn. mořem Zul
derským a dolní Emži.

frondátor, oris, m. [[. frons] orezávač
ratolesti, vinař, sadař.

frondeo, ere, —, — (I. frons]) míti
listi, zelenati se: ob. parl. praes. frondens
listnatý, zelený; aurum frondens V zlatá
ratolost.

frondesco, ere, —, — [inchoat.odfron
deo) hstnatěti, pokrývati, odívati se l
stím, zelenatise: in hederaefaciem (coe
pi) f vestisO látka počala se pokrývati
stím (jako) břečťanovým.

frondeus, a, wm[1.frons] listnatý.
4 hsti; zelený: frondea tecta V zelené pří
střeší (1. j„ koruny stromů).

frondosu3,a,um[T.fronsllistnatý,
listím poxrytý, oděný, zelený.

1. frons, ondis,f. listi; =
věnec, pletenec (z lislí, z lislnalých
ratolestí, zelený): dďelubradem festa
veumu: fronde V

2. frons, ondis.f. čelo (lidi a zvířat):
meton.Výraz obličeje. tvář, zevněj
šek: fronte occultaresen'enham Č skrý
vati (pod čelem —) pokrytecky své
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(pravé) smýšlení; n fronte intus C,
fronte pectore T na tváři uvnitř.
v srdci; (tabella), guae frontes aperit
hominum, mentes tegd C odhaluje ze
vnějšek, povrch; metar.a) průčelí,
přední strana: a fronte zpředu, v čele,
vpředu; 20. frantem ku předu; ambae(naves)vumctis| ferunturfrontibusV
8 vyrovnanými (do jedné čárv) čely =



frontália

přídami; (v divadle) scaena uť versis dis
cedat (v. 1.11) b) B)) frontibus V (prů
čelí zadní sceny, u nás pozadí); (básn.)
in průma fronte libelli O v čele knížky
(u nás „na prvnistránce“); =+1ůb.stra
na: una fronte contra hostem castra mu
munt Čs (jen) na jedné straně, (totiž)
proti nepříteli; omnis habet gemunas tu
nua frontes O; šířka: omllepedesin
fronte H ZŠÍŤE: b) spec. (2) frontes u pa
pyrového svitku byly okraje (,,ořizka“), jež
bývaly hlazeny pemzou a barveny: candida

cornua (v. 1. 2) v)) fronte geras O; 5)
(t. t. vojen.)čelo, fronta (tj. strana
obrácená proti nepřiteli); bitevní čára:
vectafronte concurrere L sraziti se přímo
čelem; dextra fronte průma legio incessiů
4 na pravé části fronty —=na pravém
křídle; odt. ut decorum (est) tn frontem,
ita fugienibus periculostsstma (sunt),guae.© Ťproútok(offensivu).

frontálii, zum, n. [2. frons| pásy na
čele náčelné brnění: addebant
speccem frontaha L (u slonů).

Frontinus, římsképřijmení:Sex. [ultus
Frontinus, byl praetor urbinus r. 78 po
Kr., vyznamenal se jako předchůdce
Agrikolův v bojích v. Britannu, byl
několikrát konsulem, r. 97 stal se cu
ralor aguarum v Římě; zemřel asi r. 103.
Napsal spisy o měření polí, o římských

vodovodecha sbírkuKe příběhů.fronto, onrs. m. [2. frons] čelatý.
s velkým čelem.

frictuárius, a, um [fructus| nesoucí
užitek, výnosný: (agros)fructuarios ha
bere u ČCbráti z polí užitek (tj. ná
jemné v plodinách).

frůciuosus, a, wm [fructus] nesoucí
užitek, výnosný; úradný; metaf.pro
spěšný, užitečný.

frůietus, s, m. [fruor| 1) užívání,
využívání, požívání: (t. t. právn.) usus
(er)f. C (dočasné) držení a uživání (proti
skutečnémuvlastnictvi), p TÁávo PO živací:
2) meton.výnos, zisk, užitek: spec.a)
plod, plodina, ovoce, úroda; b) čistý
zisk,výtěžek,důchod: frictidus grip
pae si rectefrueris H: fructus provinciae
T důchody (plynoucí) z provincie: úro
ky: fructus servantur Čs; 3) metat.3) p 0
žitek, rozkoš: fructhtm oculis capere
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(v. t. IV 2)) V; b) užitek, prospěch,
výhoda, výsledek: fructui esse alci CL
býti někomuku prospěchu; f victortae Cs
ovoce vítězství; ©) mzda, odměna,
odplata: fructum capere,ferre alcis rei C
dostávati odměnuza něco;hos miki fruc
tus refers O touto mi odměnou splácíš;
aetas rebus et fructui rerum sujfficiens T
věk schopný k činnosti 1 k požívání
ovoce (té) činnosti (t. odměn od cí
saře).

frůgalis, € (m. positivu se užívá ustrnulého

tvarufrůlye v. t.) [fruz] (srov.Zoůonos) 1)
řádný, pořádný, hodný, poctivý,
dobrý; mírný, rozumný; 2) hospodárný,šetrný.

frůgálitás, a'is,f [frugalhs]1) řád
nost, pořádnost, poctivost, dobrota;
mirnost, uměřenost,usedlost, rozumnost;
%)hospodárnost, šetrnost, střídmost.

frůgáliter, adv. [frugals] řádně,
pořádně, poctivě, dobře; mírně, ro z
u mně; šetrně, střídmě: f. vivereII.

frůgěs, frůigi vízfrux.

frůgifer,feru ferum| fruxa fero] plo
donosný. přinášející úrodu, úÚrodn ý,
plodný, žirný; = metaf.sm.užitečný:
cum tota philesopna frugifera et fruc
tuosa siť Č.

frůgilegus, a, um [frux a lego) sbíra
jící plodiny: frugilegas aspezůnusform
cas () mravence, pilné sběratele plodů.

frimentárius, a, um [frwnentum]
obilní, týkající se obilí: lex frumen
brice; 1) hojný obilím, obilný, úrodný:
loca maxzimefrumentaria Čs nejbohatší
obilím; 2) spec.vojen. res frumentarra Ús
špíže, zásobování, dovoz, obilí, po
trava; ze frimentaria premí Čs nedo
statkem obilí; navis frumentaria Cs loď
obilná, zásohovací. Subst.friimenfárius,
0, m. a) obchodník obilím; hb) (vojen.)
špižník, pícník; pl zásobovací sbor.

frimentáli0, ons, f |frumentor] (ve
vojen.)opatřování obilí. š pižování,
picování, zásobování obilím: Frumentati
ones palulationesoné (Cs. výpravy pro
obilí a píci.

frimentátor, oris, m. [frumentor] 1)
obchodník obilím, kupecobilí;
2) (vojen.)opatřovatel obilí, špižník,
pícník, picovník, pl. zásobovací sbor.



frůimentor

frůmentor, art, atus sum [frumen
tum) (ve vojen.)opatřovati (sháněti, shle
dávati) obili, špižovati, picovati,
zásobovat obilím.

frimentum, 2.n. [fruor] obilí; osení
(ob. pl.): (básn.) grandia frumenta V zrna
(obilná); ager atoue annus im f. com
teruntur T va obilní dávky.

feuor, fruž, (friicius n. fruitus sum.
bývá nahrazováno tvary slovesa utor), fru
[rus [srov. brauchen| užívat
(v plném význaunu, t j. ke svému prospěchu);
1) využivati, upotřebovati (ré něčeho),
bráti užitek z něčeho: (hendiad.)plurtmis
rebus frutmur atgue utimur (/ s prospě
chem uživáme; mellef. O požívati medu:
(t. t. právn.) užívati (dočasně) (proti býti
majitelem): agrum fruendum locare L;
2) metaf. A) (o osobě)zacházeti, obco

vati, stýkati se s někým;ou nunc te
fruitur H kdo tě nyní má (o milence);
b) vůb.míti požitek z něčeho,„u živatl“
kochati Se něčim,v něčem,těšiti se
něčemu, z něčeho, radovati se, míti ra
dost z něčeho,dopřávati si, míti (praegn.):
secunda fortuná fruit L; (iron.)fruanlur
annona L ať mají požitek z drahoty:
guo fruentur aetheriae sedes O budou se
z něho radovati; (iron.) st me populus
roget, cur non ut porhcibus ste vudicis
fruar isdemH proč (nemám požitku =)nechcimítistejné(t.S ním)názory
jako (stejné) procházky; frustur Vitel
hus fratre, contuge, lberis T bude se
těšiti s bratrem.

Frusino, omis, m. město v Latiu
v území Herniků na ua Latina, nyn.
Frosinone; naj. Frusinás, dis frusinon
ský; subst. de Frusinati (se. praedio) C;
subst. Frusinátěs, zum, m. Frusinoňané,
obyvatelé Frusinonu.

frůstrá, -i adv. (z */rud-trá 0:1

IČII.

stu.
fraus] (v doplůíku mnodyv za-tupuje part. perf.
sov. fallere) 1) zklamaně; metaf.bez
výsledku, darmo,nadarmo,mar
ně: f. habere algm n. alyd a) zklamati:
Corbulo guaesito proeho f. habitus 1;
B) nechati bez povšimnutí, zanedbati:
(alia) brevi servata, dein f. habita sunt T;
admltendumest, ut all f. sit S aby byli
zklamání (= aby nepochodili); f. est
algd S jest marné, bez výsledku; utrisgue
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f. fut T pro oboje (to) bylo bez výsledku
== oboji nepochodili; legati f. discessěreS
s nepořízenou: postguam videtf. (se.esse)
inceptun S když vidí marnost podniku;
2) meta. bez příčinv. bez účelu,
maně, zbytečně: f. fuerat gavisus
Achilles O; neguef. (Plato) fermare solitus
est T ne bez příčiny tvrdíval; nec f.
adversus impios hebescere sidera T.

frůstrátio, oms, f. [frustror) kla
mání, šálení, balamucení; úskok,
pleticha, zálud: f. Gallorum (gen. subi.)
L; frustrationem eam legis tollendae (gen.
obj.) esse L že ten úskok má účelem
zmařiti zákon.

friistror, ari, alussum(zř.frůstró, are,
av?, datum)[frustraj 1) klamati, zkla
mati, mýliti, šáliti (zejm. V očekáv áni):
nec Turgutmios spe auxidii frustrabor L
nebudu klamati nadějí = nebudu udržo
vati v klamné naději; pauci in pluri
bus minus frustrati (se.sunt) Š méně se
chybovali při větším počtu (nepřátel:
měli větši cil); (básn.) onceptus clamor fru
stratur htantes V výkik selhává v ote
vřených ústech; 2) metar. činiti bezvý
sledným, mařiti: damnathonemf. T;
arborum ram. frustrabantur ictus Ču
zdržovaly pád.

frůstum, %,n. [srov.oč —tříštím,
lámu] úlomek,kus, kousek; sousto,
drobet. drobeček: data frusta (se. mert)
bibunt O (o zmrzlém víně).

frutex, 1cis, m. keř, křoví, básn. vět
voví, větve (stromu):lezi! oru f O.

fruticétum, %,n. [frutex] křoví, křo
vina, houští, houština.

fruticor, ar?, atus sum (i frutico, are,
avi, atum)[fruter) hnáti, vyháněti
(větve, ratolesti), obrůstati větvemi.

fruticosus, a, um [frutex] 1) keř
natý, křovinatý, porostlý keři:
fruticosa htora O; 2) na keřích rostou
cí: agrestes fruticosa legebant vimina O
proutí keřů.

friix (zř.),frůgis, f. (ob. pl frigěs,
m) [fruor] 1) a) (polní) plodina,

úroda: spec. Obllí, vojen. Špíže: fru
gum fructuumgue religuorum perceptio C
obilí a ostatních plodin (ku př. ovoce);
(básn.) zrna, zrní: tmponi suae videl
fronti fruges O (= tluč, mola salsa); =
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meton. (7 ityrus et) fruges O (1. ]. Veral
hova báseň o hospodářství, (Georgica);
b) plod, ovoce: obr. bonam frugem
bbertatis ferre L snésti (== moci poží
vati) dobré ovoce svobody; Ž) metat. a)
ovoce,výsledek; prospěch, uži
tek: experta frugis (poemata) H básně
neposkytující (mravního) užitku; b) uži
tečnost, řád nost: multos vidi se ad
bonam frugem recepisse Č že se obrátili
k řádněmnu Živolu; zejm. dativ (n. gen.)
jh US1 (jehož se užívá ialco adj.; o stipňování

vizfrugulis vi kdo jest prospěšný, řád
ný, hodný, poclivý; dobrý; roz
umný; hospodárný,šetrný: (pův.
s přívl.)homo permodestus ac bonae frugi
C; (absol.)frug: HHdobrý hospodář. odt.
má příjmeníL. Calpurnius Piso Frugi.

fuam, fuas, atd. viz sum.
Fiůicinu3, 7, m. (sc. lacus) Wucinské

jezero ve střed. Itali v území Marsů,
nyn. Lago di Celano.

faco, are, ati, atum [1.fucus] 1) ba r
vit l, spec. líčit (ví. na červeno, metaf.
vůb.); 2) obr. [íčit1 (sm. strojiti, přetva
řovati): (obr.) naturalis, non fucalus
mtor C lesk přirozený a ne umělý;
onma fucata et simulata Č všechno
líčené a strojené; signa probitalis non
fucata forensi specte C známky nenali
čené pro vnější lesk.

fucosus,a, um [fucus]raný 11čený (sm.strojený, neupřímný): fuco
sae amicitiae Ú.

1. fúcus, 4, m. (z řec. (PŮxX0Gvodní
rasa]1) skalačka barvířská
(ftoccella tinctorra), lišejník, z něhož se
připravuje fialové a červené barvivo zv. OTSI
he; odt. molon. nach, červeň (barvivo
i barva), nachová, červená barva (vl. z li
sejniku, metaf. vůb.) a) (vl.) S*ďomo con
tendere ostro Aguinalem potantia vellera
fucum H (t.j. srovnati laciný nach l
šejníkový s drahým purpurem foini
ckým); b) spec.líčidlo (vl. červené,
metaf. vůb.); odt. ») metaf. naličení, li
čenost(= strojenost, přetvařování): (obr.)
sine ullo fuco veritatis color Č barva
pravdivosti beze všeho umělého nátěru;
sine fuco ac fallaciis C nelíčeně a bez
přetvářkv;3) (včelí) pryskyřice:
(apes) fuco oras explent V.

/ fuga

2. fůcus, %, on. trubec.
Fufilius, jméno plebejského rodu

římského; zejm. 1) L. Fufiltus právník,
přítel M. Aemilia Skaura C; 2) ©. Fufi
dius, byl r. 46 př. Kr. aedilem v Ar
pinu C.

Fůufius, jméno římského rodu plebej
ského; zejm. 1) ©. Fufius Calenus, od
půrce Ti. Grakcha 2) L. Fufius,
žalobce M. Aguula, hájeného od M.
Antonia, r. 98 př. Kr. C; 3) ©. Fufius
Calenus, jako tribun lidu r. 61 př. Kr.
způsobil osvobození Klodiovo, přidal se
pak k Caesarovi a bojoval na jeho straně
v Galli 1 proti Pompejovi; r. 47 byl
konsulem; po smrti Caesarově přidal se
k Antoniovi a byl odpůrcem Cicerono
vým; zemřel r. 41 ČCCs; 4) C. Fu ftus
(eminus, konsul r. 29 po Kr., oblíbenec
Livin; r. 31 obžalován pro velezradu
a skončil sebevraždou 1; 5) Fufius
herec H.

fuga, ae, f. [srov. fugio, evyn] 1)
útěk (ulcis něčí n. před někým);uniknutí,
prchání (zejm.vojen.): tm fugam comcere,
zř. convertere algm Cs zahnati na útěk;
fugam facere (v. 1.I. 4); cum plerigue ex
fuga se in templum contecissent N na
útěku; religuos efuga colligereN ostatní
uprchlíkv; -= person. Fuga V (vedle T+
MO, srov. u HomeraJernóc T dě DÓfGod);
2) meton.a) příležitost k útěku:
ceteros fugam circumspicere T ohlížejí
se, kudy by utekli; (obr.) gudere fu
gam morbi H hled, jak bys unikl ne
moci; b) rozehnání, porážka; z ma
tek, zděšení, poplach: (obr.)tnter laeti
ham plebis et suorum fugam MN;3)
spec.útěkz vlasti, vyhnanství: du
bitas vitam istam fugae solitudinigue
mandare ČCváháš tráviti život ve vy
hnanství a samotě; nobiltas multosferro

aut fuga exstinxitS; hanc vpsamja
olimfugam O 9 o svémvyhnanství);4)metaf. A) (konkr.) (rychlý) odch od:
phareltram fuga sensere sonantem V při
odchodu; (rychlý) běh, (rychlá) jizda,
plavba, (rychlý)let, vůb. rych i ost:
volucrem fuga praevertitur Hebrum V;
abire fuga V rychle uniknouti; fugam
dant nubila caelo V mraky prchají,
„honí se“ po obloze, f. temporum H
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let času; b) abstr.uniknutí (alas reněčemu):frustra| malorumvdllefugam
V nadarmo se snažili uniknouti záhubě;
touha uniknout, utikáníněčeho,
unikání, vyhýbání něčemu,báze, ne
chut

fugáciicr, adv. [fugax] s veligou pla
chostí, uttikavostí, lekavě, zbaběle: (kom
par.) L.

fugáx, acis [fugio) 1) utíkavý,
plachý, prchavý;utíkající, prcha
jící, unikající; utekl ý; č“ spec.vojen.
sm. Zbabělý: clamore sediltosorumel
fugacium circumstrepitur T odbojných
a z bitvy uteklých vojínů; mors
et fugacem perseguitur vtrum I (= u Si
monida Ó O wŮů WdúraToc zíze zal 10v
Evvducyov); 2) meiaf.a) vůb. rvchlý; b)
(rychle) uplývající, pomíjející, nestá
lý: fugaces labuntur ann II prchavá
uplývají léta: C) (s gen. obj.) utíkající,
unikající, vvhýbající se, lekající se, bo
jící se něčeho:f. ambitionis eram Ó ne
měl jsem chuti k ucházení o úřadv.

ere, Jůgi. (fFugiliirus) utí
kati. ubíhati, unikat, prchati;
Í intrans.; L) spec. a) vojen.; b) utíkati,
prchati ze země,jíti do vyhnan
ství, býti vypověděn: Demaratus fu
gd. Targumios (do Targuiní) Corimtho
C; f. a patria O,ex patria N3 ©)pracgn.
Parthoruu aď misericordiam f. T utéci
se; cum fugit in Rhodopem (se. Gelonus,
smyslem náleži k Bisaultae) V sm. činí ná
jezdv; d) básn. obr. zabíhati: Phoebi fu
gtens Athamana ad litora portus Prop
přístav Phocbův (na mysu Akliu byl chrám
Apollonův)zabíhající do Athamanského
(= cpirského) břehu; ») metal. a) (vůb.
o rychlémpohybu) pre hat l, hnáti Se,
běžeti, kvapiti, Jetěti (o bytostech živých
i věcech):fugiens prchavý, rychlý;
b) unikati, zanikati, ztráceti se,
mizeti (o čase) pomijeti, uplý:ati:
sol fugu O mizí: dum logutmur fugerit
(rut. ex. © ději, který se hned stane) tnvida
aetus MHco mluvíme (= každým oka
mžikem), již uplývá závistivá doba života;obr.Iťaltamseguimur| fugientem
V (jež nám stále uniká);fu tentes ocel
Ina O mizející = umírající: r1

k něčemu.

obr.

fugio

= spec.
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num fugiens C nestálé (op. Jfirmum);
EL trins. f. alym. někoho, někomu, před ně
kým; 1) (rmbrem) surgentem vallibus tmis
fugére grues V (brachylog.— prchnou a
skryjí se —) v hlubokých údolích hle
dají úkrytu před deštěm; básn.pracen. =
ejfugere uniknouti: DiomedeosAeneasfu
gerat ensesO; Acherontafujt H; opou
Štěti někoho:ne mnefugiens venlos se
guerére rojabam O abys mne neopou
štěl a...; = spec.patriam f.V utíkati,
prchati z vlasti, jíti do vyhnanství
(srov. I 1) b); odt. věťamf. T odcházeti
(dobrovolně) ze života, se světa; 2) mv
tat. A) unikati někemu,opouštěti
někoho:?emoriane fugerit (sc.eum) an...
incertum est L zda ho opustila paměť;
vox dloerůn fugit čpsa V hlas Moertovi
selhává; st guas huud ulla viros vigi
tanka fugit Vjesthže (jim neunikla =)
neochabla bdělost mužů:f aciem C uni
kati zraku — stávati se neviditelným;
"= (ocIt.spec. fugil me (ace.) algd uniká
mi (= mému vědění), jest mne
tajno, jest neznámo,nevím, ne
dbám: etus (epistulae) exemplum fugil
mne tum libi mittere C zapomněl
J se m; b) unikati něčemu,vyhýbati
Se, straniti se, chrániti se, stříci Se,
varovatise štititi se; le
kati se, báti se: guodsí curam fugi
mus, Virtus fugienda est C; conspectum
multituďims non fugerat Čs nebál se
vystoupiti na veřejnosti; auras aegra
fupt V světla se štítí; ne fugite hos
pittum V nepohrdejte naším pohostin
stvím; figiens laboris Cs netečný; bá:n.
nullum caput Proserpina fugit H žádné
hlavy neušetři; JÍujienda petendis tm
mscere II mísiti věci nepříjemné s žá
doucími; s int. varovati se, báti se, n e
chtíti. me soctum adiungere fugis
V; zejm. k opsáni záporného impor.: fuge
guaerere * HHnepátrej; fuge suspicari HH.

fugilivus, a, um |fugio] uprchlý,
zběhlý (alcis ret od něčeho); spec.
Servus n. subst. fugifivus, 2, 24. uprchlý
otrok, uprchlík, zběh (ab algo od
někoho):sacerdotisf. H od kněze uprchlý
otrok; obr. negue tam fFugitvi wlli ab do
manis guam tu al ture et ab legibus Č ti
otroci neutekli tak (zrádně) svým pánům

něčeho;
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jako ty právu a zákonům; = jakonadávka
otrokůmfugitive C ničemo.

fugito, are, a1%,Glum[tregu. — intens, od
f eo] vl utikati (algd předněčim); melaf.
gui guaestionemfugitant C kteji se vy
hýbají vyšetřování.

fugo,are, čet,atum[fuga)Jzaháněti,
odháněti, zapuzovati, zaplašovati; 1) vl.;
spec. A) (vojen.)zaháněti, obraceti
na útěk: fundere fugare(gze) L po
raziti a na útěk zahnati = úplně (= na
hlavu)porazit;bpvyháněti z vla
8 t1, posílati do vyhnanství, vypovídatt:
cum ali causa udi stně greviorefugati O;
2) metat.dum rediens fugat astra Phoebus
H; obr.eham audacem fugat hoc terretgue
poetam, guod... H odpuzuje a odstrašuje.

fulcimen, znis, n. [fulcio] podpěra,
opěra.

Fulcinius, jméno řím. rodu; zejm. 1)
C. Fuleimus, jako vyslanec římský za
vražděn od Fideňanů r. 498 př. Kr. L;
2) Fulcinius Trio, konsul r. 31 po Kr,
oblíbenec Seianův, skončil sebevraždou
v žaláři T.

fulcio,tre,fulst.fultum pod pirati,
opirati; 1) fultus 16 opřený, opírající se
o něco, stojící, ležicí, držící Se na něčem;
latus (ace. vztah.) molli fultus hyacintho Vmajebokopřeno| .;postesfultosV
zatarasené; 2) metaf. tanam cremimnati
onem consihorum fulo argumenio f. L
obviňování © záměrech podepříti smv
šleným příběhem; podporovatli.
udržovati, dáti oporu: labentemrem
publicam f. C.

fulerun, 2,0. [fulcio] opěradlo; pod
stavec (u lehátka).

fulgeo, čre, fulsi, — (fulgěre V) [srov.
Jtagro) blýskati se; —metaf.a) bly
štěti se, třpytiti se, lesknoutise,
skvíti se, záliti (konkr.i abstr.):ful
gentes Cycladas H (t. mramorem); ful
gens blýskavý, třpvtný, lesklý, skvělý,
zářivý; h) spec. skvíti se nad jiné, v y
nikati: fulgentemimperiodfricae F
honosícího se leskem vlády nad Afrikou
(t. j. prokonsula).

fulgor, oris, m. [fulgeo] 1) blesk:
2) metat. oheň; třpyt. le s k, záře (konkr.
I abstr.): cum stupet insans acies fulgort
bus F oči žasnou nad nesmi slrým leskem
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(t. stolního náčinl); (obr.) fumum EXful
gore dare IĎ po ohni (po náhlém vzpla
nutí, t.j po velkolepém začátku) vy
dati kouli; f. nomims Romam L ksk
(sm. sláva).

fulgur, uras (iorrs), n. [fulgeo] blesk,
zejm.zablesknutí; pi. fulgura blýskavice,
bouřka O; = metat. zá ře.

fulgurális, e[fulgur] blesku se týka
el: fulgurales bri C kmhy o blesku.

fulgurátor, óris, m. [fulguro] vykla
dač blesků (1. j. kněz, vyklůdající a za
žehnávajici blesky jako znamení).

fulguro, are, avi, abem [fulgur] blý
skati (se): ob. ncox.fulgural blýská
se; ale Jove tonante, fulguranle comiha
populi haberen fas C když Juppiter hími
a blýská.

fulica, ae, f. (srov.gažnoic)lyska
(pták z čeledi chřástalů).

fůligo, ins, f. (srov.fumus] 8a ze.
mour.

falix — fulca v. t
fullo, ons, m. valchář (valchářijednat

vpravovali nové látky, jednak cídili šaty, zejm.

logy, nošením ušpinčné); odt. vl. jm. L. Ápu
shus Fullo L.

fulmen, čs, n. [z "fulg-men oafulgev]
blesk, zejmúder blesku(srov.fulgur):
stmstrum f.C blesk na levo (jakoznamení):
= metar. f. ab ore vemit O „,olheň'“; zejm.
o ničivé síle a náhlém noštěstí: f. habent acres
in aduncis dentibus pri O; edí. v1res
futmimis Obleskovásila: Zulmina fortu
ne Crány, pohromy osudu; mnámam 110
de fulmine partem deme © (t— těžkého
trestu, kterým jsi mě slihl): = ni-ton.0 Os.
duofubmina belli Vdva blosky ve válce
(podlejinéhovýkl, dvě opory, sr. fulcio).

fuimineus, a, um[ fulmen] bleskový:
ictusf. H rána blesku; = metat.(prudký)
jako blesk, hromový, vražedný,
smrtici: ensis f. V meč jako blesk; aper
fulmineo disstpat ore canes O klem hroz
ným jako blesk.

fulmino, are, avi, atum |fulmen] blý
skati metat1i blesky: (neosob.)ful
mnat blýská se; = metat. Caesar ful.
omnat bello V blesky metá ve válečné
bouli; fulnunat Aeneas armis V jako
blesk řádí zbraní.
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fultůra, ae, f. [fulcio) opěra; obr. p osila
Fulvius, [fulvus] plebejský rod řim

ský, původem z Tuskula;zejm. I) Cn. Ful
vousCentumalus zvitězil jako konsul r. 298
př. Kr. nad Samnity u Boviana, později
nad Etrusky; 2) Cn. Fulvius Čentumalus
zvitězil jako konsul r. 229 př. Kr. nad
Ulvrskou královnou Teutou, padl v boji
proti Hannibalovi u Herdone r. 210;
3) ©. Fulvius Flaccus byl několikrát kon
sulem za 2. války punské, bojoval ví
tězně s Karthagiňany v Kampanu, chrá
nil Říma proti Hannibalovi, dobyl a po
trestal Kapuu, podmanilobcev pž. tal
L; 4) ©. Fulvius Flaccus (syn. předeši.)zví
tězil nad Keltiberv, byl konsulem r. 179
př. Kr., podmanil Ligury; skončil sebe
vraždou L; 4) M. Fulvius Flaccus, kcn
sul r. 125 př. Kr., vítěz nad Iigury a
Gally, přivrženec bratří Grakchův, za
hvnul sÚ. Grakchem r. 121; řečnik C;
6) M. Fulvius Nobilior zvítězil jako kon
sul r. 189 nad Aitolv; přítel řecké vzdě
lanosti, příznivec básníka Ennia; z vá
lečné kořisti vystavěl chrám Musám
C L; 7%)Fulvwia, dcera M. Bula Bom
bahona, nepřítelkyně Ciceronova; jejím
manželem byl nejprve Claudius (Clodius)
Pulcher, pak C. Seribonus Curio, koneč
ně triumvir Antonius; byla pověstná
svou spíše mužskou povahou; zemřela
na útěku po bitvě u Aktia v Sikyonu;
8) Fulvius gladiitor AH.

fulvus, a, um [srov.fel, fluvus] ž Iu
tavý, hnědožlutý,tmavožlutý; žl u
tý: fulvum aurum V; básn.arbor fulva
comas (ace. vztah.) O se žlutým listím; =
zejm. o vlasech a srsti: rusý, plav ý, TY
šavý: eguimis fulva vubis cassis O příl
bice plavá koňskou hřívou = s plavou
koňskou hřívou (t. s chocholem).

fůmeus, a, um [fumus] dýmající,
kouřící, čadivý: fumea laeďdis(abl.Instr.)
lumna V čadivý plápol smolnic.

fumidus, a, um [fumus]) dýmající.
kouřící, čadivý: (o páře)aguat f.
amns V kouřící proud vody; naplněný
kouřem,zakouřený: fumida tectaO.

fůmifer, fera, ferum [fumus a fero]
kouř způsobující, kouřící, čadíci:
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glomerat sub antro fum.feram noctem V
noc (= tmu) plnou dýmu.

fumificus, a, um [fumus afacio] kou
řící, soptici dým: fumificis mugitibus O.

fiimo, are, avi, atum [fumus]) dýmati,
kouřiti, čaditi vydávati (ze sebe)
dým, kouř, páru, výpar: algd fumat
kouří Se z něčeho; est antmadversum f.
aggerem Čs že se kouří z náspu; liba
fumantia O ještě kouřicí; villarum cul
minafumant V (t.j. jest večer,chystá se
večeře); ita domus vpsafumabat, ut mulla
etus sermonum indicia redolerent C tako
vý byl „vzduch“ v domě samém, že bylo
cítiti mnoho důkazů jeho řečí (zaváněly
hostiny ve shodě s „epikurskými“ zásadami):
s abl. látky: loca sulfure fumant V z mist
vychází sirný kouř; = metat. fumantes
pulvere campos V kouřící se prachem:
cguos fumantes sudore V.

fumosus, a, um [fumus]) dýmajíci,
kouřící; plný dýmu, kouře; za
kouřený: fumosos veteris proferte
Falernos (se. cados) consulis T1b (o nakuřo
vání vína viz fumus;
dostičce, přívěšené k amfoře, jménem konsula);
fumoso condita vína cado O; fumosu
perna i uzená kýta; fumosae vmagines
C začazené.

fiúmus, 2, m. (z koř.*dh —, srov. Pv
t1Óz s význ. již jen abstr., Úťo0c kadidlo,
Ďiw, čes.„dým“) dým, kouř, čoud:
Jfumumbibere řŤ vpíjeti kouř (amforys lep
ším vínem bývaly stavěny do kouře, aLy víno
nabylostaré chuti); pára, výpar: fumi
volucres V; pl.fumi sloupy kouře, oblaka
dýmu; obr. ubi omimneverterat in fumum
et cinerem (v. t) ŘH.

fůnális,e[ funis] provazový, zprovazu
udělaný, na provaze VISÍCÍ; —subst. isol.
fůnále, s, n. svíce, voskovice(nazvaná
tak od knotu): delectabatur cereofunal
et tibicine Č (při návratu z hostiny); meton.
svícen; odt. lampadibus densumf. O lustr
s (hustými) četným! světly.

fůnetio, onis,f. [fungor] vykoná
vání, konání (s gen.obj.něčeho; úkon
(s gen. subj. něčí).

stáří vína udáváno na

funda, ae, f. [srov. ogerdóvy) 1)
prak; 2) meta. Čeřen (rybářskásít
na bidle, zatlížená na krajích olověnýml kulič

kami).



fun dámen

fundámen, inis, [I. fundo) básn.,
význ.= fundamentun v. t.

fundamentum, %(básn. též funďamenm,
ans), [1.fundo) základ, podklad
(ob. pl..): fundamenta tacere, zí. ponere
(alci rei n. alcis rei) klásti základy k ně
čemu, něčeho; algd a fundamentis dis
icere rozbořiti do základů; = obr.funda
mne magno res Romana valet O říše
pevně stojí na silném základě; metat. sm.
hlavní věc, podminka.

Fundánius, jméno plebejského rodu
římského: zejm. 1) C. Fundanvus, při
vrženec Pompeiův, potom Caesarův;
Cicero byl jeho přítelem a také ho jed
nou hájil C; 2) Fundamius, básník ve
seloher (kc čtení) /Ť.

fundátor, óris, m. (1. fundo) básn. Za
kladatel.

Fůndi, orum, m. Fundy, město v La
tu na Applově silnici nedaleko Tar
racinv, pověstné dobrým vínem, nyn.
Fondi; odt. aaj. Hundánus, a, um fund
ský; subst.Fundáni, orum, m. Funďané,
obyvatelé Fund.

funditor, oris, 1. [funda] prakovník.
funditus, adv.[fundus] (až) do zá

kladu, dodna, z kořen: f. ever
tere („nenechati kámen na kameni“);
Numantiam f. sustulerunt C; obr. haec
cura) omussa f. rem publicam trahet
T způsobí rozvrat státu až do zá
kladu = hluboký rozvrat; — metaf. do
čista, Úplně, zcela: f. eiceie alyd C;z.. důkladně

1. fundo, are, arů, atum [fundus] 1)
dáti něčemudno, základ: obr. dum pup
pis erat valhidafundata carina O dokud
měla loď pevný spodek; %Ž)(na pev
ném základě, pevně) stavěti, (pevné)
základy klásti, vůb.zak ládati: ur
bem f. V; obr. non. modo fundatam,
verum eliam extructam. discvplinam C;
meton.Opevňovati, zajišťovati: denle
tenaci ancora fumdabat maves V pevně
držela; 3) metaf.upevňovati, utvr
zovati: legibus urbem f. V; = spec. mt
tidis fundata pecuma wlhs Iď dobře
uložené v Part. perf. pass. fundátus,
a, Um jako adj. pevně založený, pev
ný, pořádný, solidní:fundatissimae
famihae ruinas ČC.

T.atinsko-český slovník.

2. fundo

a. fundo, ere, fd, fůsum [od koř.
*gheu-d-, srov.zée| 1it1, vylevati, roz
lévati; | de patera novum liguorem f.
H ulévati; sanguiem, lacrimasf.
prolévati; (zeugma) vitam cum sangumne
fudt V s krví 1 duše z něho vyšla; obr.
tot incassum fusos labores V tolk vy
plýtvaných námah; pass. fumdi význ.
med.it1 se, řinouti se, prouditi, téci:
injentibus procellis fusus imber L hják,
který se strhl za prudké bouře; = spec.
liti z kovu něco: guaerere, guid
fusum durius esset If která práce
(t. z bronzu) jest příliš hrubě ulita;
= obr. maculis, guas incura fudit II
které nastříkla; lÍ meta. I) vydá
vati ze sebe (snadno n. hojně),
sypat, chrliti, vypouštět;posky
tovati, ploditi, roditi:. armatos
fumdit eguus V (ze sebe) chrlí; ova fetum
Jfundunt C; (bestiis) vpsa terra fundi ex
sese pastus varios Č hojně poskytuje;
(básn.) Mercurtum Maia fudit V poro
dila; = spec. o řeči vypouštěti (z úst),
pronášetl: ea, guae poetarum voci
bus fusa vpsa suavilate nocuerunt Č vý
plody básníků, jež uškodily; preces f.
V vylévati; f. convicia O, diras T chrhti;
2) sypati, házeti, metati;hnáti:
plemis agmina se fundunt ports V valí
se, apes circum lila funduntur V slé
tají se; de tugis funduntur L jsou za
hnáni; 3) (o množství včci n. osob) rozsy
pávati, rozhazovati rozptylovati,
rozháněti; €) (o věcech)fusis coms (ca
pidlis) O s rozpuštěnými vlasy; fusus in
pectore barbam (ace. vztah.) V s vousem
na prsa splývajícím; (básn.) „dscamtum

fusiscircumS armisVrozplatými pažemi; [$) (o osobách) Romunes
fusi per agros ac disperst C rozběhlí a
rozptýlení; ==spec. vojen. rozptvlovati ne
přátele, pracgn. poraziti, přemoci,
potřiti: hendiad.f. et fugare a p. úplně,
na hlavu poraziti; 4) (o jednotlivýchvěcech
n. osobách)rozšitovati, rozta
hovati, rozkládati (pass. též význ.
med.): a) ačr fusus et extenuatus C roz
tý a zředěný; ne (vilis) im omnes par
tes moma fundatur Č aby se příliš ne
rozrůstala; opaca fusus in herba O roz
ložen, leže; part. perť. pass. fůSUS, a, um
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fundus

též j. adj. rozSiřený, roztažený, rozlo
žený, rozkládajícíse, rozsáhlý:
fusa et candida corpora L zavalitá; late
fusum esse = late patere daleko se pro
stírati, míti veliký objem, rozsah (též
obr.); late fusum (esse) id corpus (sc. l
bertinorum) T; = přenes. ořeči: „širokým
proudem tekoucí“„ pohodlný; roz
vláčný, obšírný;plynný: vagum
orationis etfusum (op. concisum) et multi
plex genus C druh řeči volný, plynný
a všestranný (— živý); b) praegn. p o
valiti, poraziti, sraziti (k zemI), se
klati (= skoliti, skáceti: matresatos
uná diverso vulnerefudit O každého ji
nou ranou sklál; septem corpora f. huma
V (vi. poraziti k zemi) o zvěři„„položit!“.

fundus, %,m. [srov. Tvůuýr — spo
dek, podstavec; něm. Boden] 1) dno,
spodek, základ: (přísl) largitio fundum
non habet C (sm. nemá konce); (básn.)
Phrygiae res verterefundo V do základu,
z kořen vyvrátiti MOC; = meotaf. spec. t. t.
právn.autorita: fundum fieri legis
státi se potvrditelem zákona, potvrditi,
schváhti zákon; 2) půda, pozemek,
(pozemky),statek, popluží.

fanebris, e [z *funes-ris od funus]
souvisící s pohřbem n. mrtvolou, p o
hřební, smuteční: f. cupressus
H; meton.funebria sacra vražedné
(t.j lidské) oběti; «= metaf. osudný,
zhoubný, neblahý:funebre bellumH.

fůnereus, a, um [funus] pohřeb
n Í, smuteční: funerea vestis O; «m=meton.
smrtonosný, smrticí, vražedný:f.
bubo Ó smrt zvěstující, zlověstný: =

osudný, zhoubný, neblahý.
funero, are, avi, atum [funus] pův.

pohřbívati; odt. mcton.usmrtit l, Za
biti; prope funeratus arboris tctu H.

funesto, are, avž. atum [funestus] po
skvrniti, znesvětiti (vl. vraždou, krví,
pak vůb.): aram f. Č.

fůnestus, a, um [funus] 1) pohřbem
nějak dotčený, s pohřbem souvisicí; a)
pohřbem,mrtvolou poskvrněný,
znečištěný, nečist ý (dlestaréhonázoru
mrtvolou jest znečištěn zejm. únirtní dům a ro

metal.

dina nebožtikova, dokud není mrtvola pohřbena):
u manus funestas arceat aris O; b) po

002 fungor

hřební, smuteční,úmrtní: fu
nestos ut eret laniata capillos O při po
hřbu; annales velut funesto L jako by
byly jen pro (zaznamenávání) úmrtí;
obr.funesiae tenebrae T hrobová tma; €)
pohřbem. úmrtím zarmoucený, s mut
ný, truchlící, nešťastný: tot lucti
bus fumesta civitate Ť za takového
mnohonásobného smutku obce; d) me
ton. smrt působící, smrticí, vražed
ný; 2) meta. smutný, truchlivý,
osudný, zhoubný. neblahý: o diem
úlum funestum senatui! Č smutný pro
senát.

fungor, 9%,fůnctus sum býti činný
v něčem,vykonávati, konati, pro
váděti, plniti (ré něco;algd NT a
klass. při gerundivu);); 1) A) vi. o úřadě, za
městnání, povinnosli: zastávati,
spravovati, zabývati se něčím,dostát!
něčemu; s vylčením konce činnosti: dodělat,
vyříditu, pořiditi: muneref. konati
službu, povinnost, úkol, zastávati práci
(Cs), úřad, působiti v úřadě, s přívi. míti
nějaképostavení; Crassus magnficentis
soma aediltate functus est Č skvěle
zastával svou aedilitu; f. vice H, parti
bus alcis Plin zastávati něčí úkol; ut
muneribusfungare corporis Č abys mohl
vykonávati tělesné úkony = vlásti tě
lem; legatio, guae gaudio fungeretur T
aby vyřídilo projev radosti; sumptu f.
T vésti náklad; more barbarorum f. N
řiditi, spravovati se způsobem barbarů;
b) (básn.) vertute f. HHvykonati statečné
činy —=osvědčiti statečnost; caede f.
mariů O spáchati vraždu na manželu;
epulis functi © skončivše hody, pohodo
vavše; 2) metaf. a) prožívatli něco,
zaživati, zakoušeti něčeho;přestát něco:
ter aevo functus senex IH stařec, jenž
prožil tři (lidské) věky (t. Nestor); (euf.)
morte, fato f. O T skončiti život, do
konati, naplniti svůj osud = zemříti;
functum pauperem laboribus H chuďasa,
jenž přestál trápení; b) meton býti
účasten něčeho,míti údělem,
dostávati, nabývati něčeho:omm fer
tuna f. C míti ve všem štěstí; stmulacra
functa sepulcro O duchové, jimž se do
stalo pohřbení = duchové lidí pohřbe
ných; lacrtmis oculi funguntur O; novus



fungus

accenso fFungitur vgne focus O přijímá
oheň.

fungus, %,m. [zřec.opóyyoc)hou ba;
metaf. oškvarek, oharek (na knotu lampy)
V

fůniculus,2, m. [demin.odfunis] (kratší)
lano, provaz.

UniS, 75, 1. (v st. lat. 4/) provaz,
lano (zejm. lodní): obr.: sine funtbus
vix durare carinae posstnt aeguor H bez
lan (která í s plachtamí jsou přetrhána); ne
currente retro f. eat rota FŤ (o kolena hřídeli,
jehož dělník neudrží, je-li břímě příliš těžké; sm.
= nebuďpřepiatá); gu?tam contento,tam
laxofune laboratH kterého trápí provaz,
hned napiatý, hned volný (o uvázanémpsu,
jenž se trhá na řelčězea tím víc jej cítí); (pe
cunia) digna segut pottus guam ducere
Jfunem AH(vl. o vedenémdobytčeti) penize, jež
přece mají spíše poslouchati provazu než
jej říditi — poslouchati než poroučeti
(čes. rčení „„tancovati a ne pískati“).

fůnus, eris, n. 1) pohřeb, pohřbení,
pohřební průvod; pi. pohřební obřady Čs:
f alct facere, ducere pohřeb někomuvy
strojiti, vypraviti; funere efferri C být
pohřben; erseguas funeris (n. f.) alcis
prosegui C účastniti se něčihopohřbu, býti
někomuna pohřbu; f. celebrare (v. t. 1) h))
Cu; corpora nullis de moreferuntur fune
ribus O těla jsou vynášena bez obvyk
lých pohřebních poct; = (básn.) (volu
mna) guasi de domím funere rapla sui
O jakoby vyrvané ze smrti, kterou jim
připravil jejich pán (nodle jinéhovýkl. vyrvané
z pohřbu pána svého t. j. zachráněné, když
byl pán — Ovidius poslán do vyhnanství);
uj meton.a) mrtvola: f. lacerum V;
subtrahere oculis acerba funera Ť (ne
zralé —) mladistvé mrtvoly; hb)smrt,
úmrtí: non paventis funera Galhae tel
lus H (poněvadž Gallové věřili učení druidů
o životěposmrtném); vem! funeribus modus
O moru; = spec. usmrcení, zavraždění,
vražda: guae funera Turnus ediderit
V jaké vraždění způsobil; = (básn.)guanta
movesfunera Bardanae genti AHjak těžke
ztrátv strojíš; ©)poskvrna mrtvolou
způsobená, mrtvolná (dotknouti se nepo
hřbené mrtvoly ano i pohlédnouti na ni v ji

stém smyslu znečišťovalo): patro0s foedasti
funere voltus V; (exanimum corpus) tm

D63 Furia

cestat funere classen V; 3) metat. zá 
huba, zkáza, konec: lacrtmosa Troiae
funera H; = meton.duo ret publicae fu
nera Č vrahové.

fůr, fúris, m. i f. (srov.fero význ.od
nášeti si; řec.re zloděj] zloděj, zlo
dějka; jako nadávka zejm. otrokům: zloděj,
taškář, lotr.

furáciter, adv. [furar] zlodějsky.
furáx, acis, [2. furor] zlodějský.
furca, ae, f [vytvoř. ze zdánliv. demin.

furcula) vidlice, vidle, rozsocha
(jako opčran. jako nástroj): furcis spectacula| sustěnentidbusL,any.vidlicovité
podpěry nesly sedadla; furca levat terga
suis O ve vojen.:gui eregerant ud murum
scalas,furcis aď td ipsumfactis dětru
dedantur L; obr.básn.naturam. expellus
furca (sm.= násilim), tamen usgue re
cuřret JH (vite by1; nejen nistrojem, nýbrž
i zbrani). = sper. nastroj k (restání zejm,
otroků, dvě dřeva spojená v úhlu v po
době V, k jichž volným koncům byly
přivazovány trestancovy ruce, načež
byl otrok mrskán: sub furcu vinetus L
přivázaný k mučicí rozsoše; ott. „bis sub
furcam LI sm. uvrhneš se v otroctví,

fureifer,eri,m,[furca a fero) v'.kdo
nese (naramenou) mučicí rozsochu ( i:
furca); obr. jakonadávkaotrokůmšibeničník.

furcilla, ne, f. [dem.od furca] vi
diice: obr.guoniam furcilla extrudánur
C (sm.= násilím).

Turcula, ae, f. (od koř.*dhev- opírali,
srov. firmus, fretus] (podpěrná) vidlice,
rozsocha: suspensofurculis muro Ju;
—metal.furculae Cawutinae (v.t.) L (dvo
jité) soulěsky kaudijské.

furenter, adv.[furens odfuro] vztekle,
zuřivě.

Furia (furia), ae, f. [furo) 1) Li
tice, Vzteklice, Furie (ob. pi; bohyně
pomsty, řec. "Borviec, zosobněná ztráta
zdravého rozumu, jež jako trest jde
v zápětí za zločinem a žene člověka
k novým zločinům; počet Furii později
ustálen na tři, zvané Allekto, Tisifone
a Megaira; představovány s pochodněmi
v rukou a s hadyve VYlasech):maledicit
vocando hanc (sc.Blectram) Furiam H (mi
něn tu začátek Euripidovy tragoedie Orestes);
Furiarum ego maxima (se. Čelaeno; v po
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furiális

zděj. pověstech bvlv Harpvie stotožněny s Fu

riemi);2) kletba: scelerunfurůs agila
tus Orestes V kletbou. zločinu; duch
(zavražděných): tnvocare parenlum. fu
mas L svolávati duchy rodičů k pomstě:
agitantibus furus sororisac viri I, štvána
duchem své sestry a muže; = metaf.zlý
duch, běs, zlý daemon: tamguamfu
nam facenuue hutus belli IL jako zlého
ducha. jenž zažehl pochodeň této válkv;
3) meton.(pl.) šílenost, šílenství. vá
šeň, zaslepenost, nepříčetnost; a) fu
rias concipere V upadnouti v šílenství;
his muliebribus instinctus furůs L timto
zběsilým počínáním ženným; b) spce.
Z) zuřivost, zběsilost, vzteklost,
vztek: furůs surrexit Flruria tustis V
v spravedlivém hněvu; B) nadšení, v v
tržení (věšteckén.bakchantské): Cas
sandrae tmpulsusfurůs Všilenými věšt
bami; Procne furus agitata doloris, Bac
che. tuas (sc.furias) semulat O šílenou bo
lestí štvána tvé šílení předstírá (— staví
se bakchantkou); %)vášeň, chtíč; ob
nozam et furias Awacis Oilei V (Aias t. zne
uctil v Athenině chrámu. trojskou Kassandru);
u zvířat rujnost: pecudes in furias
tgnemgue (hendiad.) ruuní V

furiális, e [furta] 1) Líticím, Fu
rim náležející n. podobný,Litic:
furialia membra V údy Litice; furtale
caput (sc. Cerberi) II hlava jako Litice
(s hadv); odt.furaha sacra () obět msty;
=) moton.ajšílený, vášnivý; spec.U)
zuřivý, vzteklý;p)vznícený, ex
tatický: furtalia accipit arma V k (bak
chantskému) šílení se vystrojí; b) šíle
nost, zuřivost působící, uvádějící v ší
lenost, děsný: vestis f. básn.Č.

furiáliter, adv.
leně.

Fůriánus viz Furius.
furibundus. a, um [furo] šílený;

= spec.A) zuřivý, zběsilý, vzteklý:
f. Leo H (t. slunečním žárem; když slunce
vstoupí 23. července do znamení Iva, jsou nej

většívedra); 5) nadšený, vznícený,
u vytržení, extatický: vatum furibun
dae praedictiones C u vytržení prone
sené; deo furibunda recepto O nadšena,
když bůh do ní vstoupil.

v
[furtalis] zuřivě, ší

2 bp Furnius

Fůúrina (n. Furrina), ae, f. stará ital
ská bohyně neznámého nám významu
(C ji neprávení uvádi v souvislost s Furiemí).

furio, are, avi, atum [furia] uvésti
v šílenost, vášeň; u) roz
vztekliti. rozzuiiti:furiata snensV
rozzuřená: 6) matres f. eguorum H ji
třiti, rozpalovati (rujnosti).

furiose, adv.[furiosus] vášnivě.
furiěsus, a, um [furia] posedlý, ší

lený, vášnivý, zběsilý,nepříčetný;
= spec.G) zuřivý, vzteklý: bello fu
rtosa Thrace H válkou zuřící; 3) na
dšený, vznicený, u vytržení: ČC.Sta

spec.

tenus. fervido et furi0so genere (abl. gual.)
dicendí C který mluvil ohnivě a s nad
šením; = básn. přičinně:furtosa tibia O
vytržení pusobíci, vášnivá.VWiirius(starolat.| Fstus),jménořím
ského rodu patriciského s několika vět
vemi; A Phili; zejm. 1) P. Furvus Phi
bus, konsul r. 223 př. Ixr., vítěz nad
Gally; 2) L. Furius. Philus, konsul
r. 136. př. Kr., přítel Scipiona ML a
Laelův, řečník a učenec C B Wedlul
Činu, jichž několik jmenuje L při líčení
válek s Aeguy a Volsky; C Camolli; zejm.
3) M. Furius Camillus, slavný voje
vůdce; r. 396 př. Kr. dobyl Vej. později
Falerií: osvobodil Řím od (tallů r. 390,
začež nazván mpalerpatriae; vítězně bo
joval s Volskv, Etrusky a Aegny a též
vnitřně město zvelebil: T r. 364: 4)
L. Furtus Camillus (syn předesí.),dikta
tor r. 350 př. kr. a vítěz nad Gally L;
a) L. Furvus Camillus (svnovecpředešl.),
konsul r. 338 př. Kr., podrobil Latium:
6) Furius Camillus, podrobil za vlády
Tiberiovy Numidv; D Bidaculi: zejm. 7)
M. Furwus Bibaculus, básník (snad tentýž,
kteréhe nazývá JH.Adipinus) IH; E Purpu
reones; zejm.8) L. Furtus Purpureo, bo
joval proti Hannibalovi ve 2. válce pun
ské, zvítězil nad Gally a Boji (r. 19%
pí. Kr.) L; F 9) A. Furius <Antias, epi
cký básník C. Aaj. Filrius a Fůriánus,
a, um Furijský, Funův: Furia gens L;
subst. Firiáni, orum, m. vojáci Furiovi
(viz svrchu 3).

Furnius, jméno. plebejského rodu
v Římě; zejm.1) C. Furnius, tribun lidu
r. 90 př. Kr., přítel Ciceronův, piivrže



furnus

nec Uaesarův a Antoniův; připomínán
též jakořečník C; 2) C. Furnius (syn pře
deši.), pritel Horatiiv, legát v hlispa
nu, kde úplně podrobil odbojné Kelti
bery.

furnus, %,m. [srov.fornax] pec, pe
kárna: a furno redeuntes „od pekaře“
(s chlebem); kamna.

fuvo, ere, —, ráditu. zuřiti,
šileti, bouřiti (v záchvatu vášně =
naiveoVbar), býti rozvášněn; 1) ingut
ram, guiď sit f. I (sm. filosof.dle nauky
stotku zrác Groov uatveTa:) býti šíle
ný; = spce. A) furens amimu
(gen. sm. lokálu) V zuře v mysl, S mvslí
zuřící; hune sine mef. ante furorem (ace.
vnitř.) V nech mě, by se můj hněv dříve
vyboutil; furt le reperire RHzuií tou
hou, tebe nalézti vztekatli se; p)
šíleti nadšením,býti u vvtržení.
býti vznícen: versus, guos tlla (se. St
bylla) furens fudisse dicitur Ú ve věš
teckém vytržení; €) (o lásce) 8 donmis
furentem (prolept.) tncendat reginam V
aby dary roznítil královnu k vášní =
v královně vášeň; (s abt. příčin.)Inachia
f. H planouti vášní k I.; 8) (o vojsku)
bouřiti se T; 2) metaf.o věcech,větru,

a p.: tempestas sine more furt V;
Neptunus furens V zuřící moře.

1. furor, oris, m. [furo]) řádění,
zuření,zuřivost,šílenost, vášeň,
zběsilost, nepříčetnost (= uavia); guis
te f. (se. cepit) Ó jaká tě šílenost po
jala; nocturnus occurram ff. II (básn.
význ. Furia) běs; person. Furor V Zuli
vost (válečná ); = spec. G) (0 hněvu)
vzteklost, vztek; £) nadšení, v y
tržení, extase: ea (praesagitio),si ex
arsit acrtus, f appellatur C; negat stnefuroreDemocritus— guemguam| poetam
magnum esse posse C; ubi valicinos con
cepit mente furores O; v) (o lásce) mille
puellarum furores H milostné přiběhy;
chtíč, o zvířatechrujnost: ante omnes f.
est insitgms eguarum V; —meton. st milu
Phylks essetf. V kdyby bvla mouvášní,
láskou; ě) (sm. polit. a vojen.) buřič
ství, bouření:furores tribunicii L tá
dění tribunů; f cevihis RH rozvášněnost
občanů; vzbouření,vzpoura T; gut
Priscum im. úsdem furoribus... elu

(o hněvu)

ohni!

D63 fůirvus

dere sinerent T v právě takovém od
bojném řádění.

2. ftiror, are,atus sum fur] 1) krá
st1, ukrásti (algd alci i ab algo něco ně

2) metat. a) úskokem nabýthi
něčeho:f. civitatem C; tajně si vzíti:
speciemfurabor facchtPr; b) zbaviti
někoho něčeho, Odníti někomu něco: fessos
oculosfurare labori V oči odvrať, odtrhni
od práce; ©) (ve vojen.) tajně, Istně jed
nati: (Taefarinas) robore exercitus im
par, furandi melior T vynikaje lsti
vostí.

fůrtim,“ adv. [furtum] jen metaf. po
kradí, pokrad mo, podtají (potají),
tajně, nepozorovaně;|st ně, úskočně:
(asvnd.)clam f L tajně a pokradmo; 
spec. vojen. ff. magis guam bello incur
sabat 1.

fúrtivus, a, um [furtum| I) krade

ný,ukradenýý,odcizený:So
nN: nudata coloribus IŤ (t.j. cizíhopeři); 2) metaf.pokradmý, tajný, po
koutný, podloudný: furhvae conscia
mentis liitera O písmo znalé tajností
srdce; v doplňku tajně, podtají: guem
sacerdos furtivum partu edidit V

fůrtum, 2, n. [fur] 1) krádež, zlo
dějství: (algď) tocoso condere furto H
vtipně ukrásti; 2) metonukradená
věc, krádež: f. reddere C; furtorum
receptriz C; 3) metat. a) pokradmé jed
nání, úskok, podvod, lest: furto
laetatus tnan V; (fugam) abscondere

furto Vpě sh = zatajiti; (pracgn.)hic furto (dat.) fervidus instat V pokra
čuje v nepozorovaném vraždění; b) spece.
«) (ve vojen.)parva furta temptare L po
koušeti se o malé Istné výpady, zá
skokv; furta paro bellů V válečnou zá
lohu; válečná lest: hauď furto
melior, sed armis V; legionem furto noc
tis (aggredi) T tajně v noci přepad
nouti; E) tajná láska, ob.pl. taj
nosti, tajemství, tajné spády, zálety.

fůrunculus, 1. Mm.[demin. od fur] vl.
zlodějíček: oltm f., nunc vero etiam ra
pax C dříve „jen zloděj“

firvus, a; um[srov. fuscus] černý;
u básn, temný, tmavý,
chmurný, mračný, šerý.

komu);

zejm. o podsvěti:



fuscina

fuseina, ae, f. trojzub, trojzubec (žezlo
Poscidonovo).

fusco, are, av, alum [fuscus] čer
niti. barviti na černo, na temno.

fuseus, a, um [srov.furvus| temný,
tmavý, černavý, černý; = mcetaf.o hlasetemný.Vlastníjm.FUseusviz| Aris
tvus.

fs, adv. [fusus oufundo) o řečivl
širokým proudem, pohodlně; roz
vláčně, obšírně; plynně: fuse
lategue C široce a dlouze.

fůsilis, e [2) funds] tekutý, roz
puštěný: argilla f. Cs hebký "jíl, fusile
aurum O tekuté zlato.

fůsio, ones,f.[2) fundo| vyhtí, roz
lití: etus (se. mundi) animi fusionem
untversam esse C že jeho duch jest
všude rozlit (t.j. že duše světa všechno
pronigá),

D00 Galatae

fůistis, ts, m. (abl. sg.žuste i fusti) kus
dřeva, klacek, kyj, hůl (zejm.k bití:
pl. recisos mortare fustes H roští.

fustuárium, 1%,m. [subst. isol; adj. ft
stuarius, a, um odfustis] utlučenií
holi (tím byli trestáni ob. vojáci za deserto
vání n. jiná těžká provinčni).

1. fůsus, 2, ». vřeteno.
2. fůsus, a, um viz 2) fundo.
futtilis +fůlilis, e [fundo) vl. o věci,

z niž tekutina snadno vytéká; metaf.n €

Jistý, nespolehlivý:glaciesf V(=křeh
ký): ničemný, prázdný, jalový.
*futtilitás i fůtilitás, ans, f [futtilis)

prázdnost, jalovost; spec.tlach.
futuo, ere, futui, futůtum souložit.
futiirus, a, um [vizsum] budoucí,

příšti, nastávající: futura mors O hro
zící smrt; subst. fulůrum, 7, 9. (často též
pi.) budoucnost,

(s
G jako zkratok někly =—Gaius místo sta.

rého a správného (.

Gabali. orum,m. Gabalové, ní
rod v keltské Gallii na úpatí Cevenn,
chráněnci Arvernů Čs.

Gabii, orrn, m. Ga bie, město v Ta
tiu, vých. od Říma, dobyté Targuiniem
Hrdým. Byly v něm lomy tufové; odt.
adj.Gahinus, a, um gahijský: sarum Ga
binum Ttuf; via G. L silnice do Gabii
vedoucí; einctus Gabinus V L zvl. způsob
obleku s podkasanou togou.

Gabinius, a, um [oa Gadu] plebej
ský rod římský: 1) A. Gabinius, tri
bun lidu r. 1397 2) 41. Gabinrus, trib.
voj. pod Sullou v bitvě u Chatroneje
r. 81; 3) A. Gabinius, tnb. du r. 67,
nepřítel Ciceronův a stoupenec Pom
peja, jenž po jeho návrhu (lex Gabi
ma) zvolen vojevůdcem do války 8 mořs.
loupežníky ČC; odt. aa.. Gabiniánus, a,
um Gabinův: miles Čs; tempus Č.

Gádes, tum, f. nyn.Cadix, slavné obch.
město foinického původu na jiho-záp.
pobřeží Hispanie s chrámem Melkar

tovým. Odt.adj. Gáditániis, a, um ga
ditanský: populus Č; civitas Ú; subst.
Gáditani, orum, m. Gaditanšti, obyv.;
sing.Gaditanus — L. Cornelius Balba C;
tem.Gáditánac, drum Gaditánky.

gaesum, %,». [slovokeltské] těžké kopí
házecí gallské, jehož později užívali
timští lehkooděnci.

Gaetiili, orun, m. Gaetulové, kočov
ný národ v sev. záp. Africe; odt. adj.
Gaetiůlus a Gaetiilicus, a, um gaetul
ský: leo V = africký; murex II — mau
retanský; Cn. Cornehus Čossus Lentulus
Gaetulicus, konsul a vojevůdce říms. za
Tiberia — samot. Gaetulicus Plin.

"Gáius předejm. říms.zkracov. pism. C
(vysl. však G.); fem. Gůiit, pozd.= mu
ltry. Samot. Guits vl. jm.cis. Kaliguly.

Galaesus, %. m. (['aŽařooc] nyn. Ga
laso, řeka vých. od Tarenta.

Galanthis, zdis, f. [vakavdic;, valů
lasička] služka Alkmenina Lucinou v la
sičku proměněná 0Ó.

Galatae, arum, m. [VaAárai] Gala
tové, keltický národ v 3. stol. př. Kr.



Cralatěa

do Malé Asie přistěhovalý, později ome
zený na krajinu u řeky Halya: Galatia,
ae, f. (ň Vadatia); od dob Augusto
vých provincie říms., jinak zv. Gallo
graecia, ae, f. a obyv. jeji Gallograeci,
Orum, m.

Galatea, ae, f [I'aZcátera) 1) dcera
Nereova, nymfa mořská; 2) venkovská
dívxa V; 3) přítelkyně Horatiova AH.

galba, ae, m. [slovo keltské] břicháč;
Odt. pak jako jm. vi. Galba, ae, m. 1)
kníže Suessionů Čs; 2) příjmení gens
Sulmicia; z této: A) Serv. Sulpictus G.
legát Caesarův; ($) Servius Sulp. G.
vítěz nad Viriathem N; znamenitý řeč
ník C; v) C. Galba, konsul usmrtivší se
za Tiberia T; 0) Serv. Sulp. Galba, cí
sal říms. * r. 5., zavražděn r. 69 po K.
Od něho(albiání, orum, m. stoupenci
Galbovi T

galbaneus,a, um galbanový,
z galbanu (od galbanum, %, n. pryskyřice
galbanová. obsažená v někt. rostlinách okolična

tých rostoucích v Persii, již užlváno v lékařství):
galbanei odores V (zápach nepříjemný. jímž
vypuzováůn hmyz).

galea, ae, f. [od valén; srov. ZVVĚM=
ze psi kůže] pův. z kůže lasičí zhoto
vená přílbice, potomvůbecpřílbice
kožená: Germanorumviz uni eral cas
8is aut galea T; g. venatora N; ko
nečněpřílbice vůbec: galeaeačneae
C; sortem accepii galea V odt. galeátus,
a, um s prilbicí: Minerva C.

Galeotae, drum, m. ['afewra] vy
kladači zázraků na Sicilii tak nazý
vaní Č.

Galérius, a jméno rodu žímského,
z něhož pocházela Galeria Fundana, choť
Vitellova, Galerius Trachalus, řečník za
císaře Othona, a císař Galerius Maxi
mianus (309—311). Jako adj. Galertu tu
morur (sc. tribus) L.

galerus, %,m. a galórum, %, m. [srov.
galea) kožená čepice.

Galilaei,orum,m. Galilejští, obyv.
sev. Palaestiny na pravém břehu Jor
dánu, zvané Galilaea. ae, f. (sc. terra).

1. galla, ae, f. duběnka, V: Galla,
ae, f manželka Pisonova.

2. Galla viz Galii.

D07 2. Gallus

Gallaecia, f. země Gallaeků [Gallaecž,
črum, m. Ka4Aaooi] v sev. vých. koutě
Hispanie.

E. Galli, orum, m. Gallové, kmen
bydlící v nyn. Francii, sev. Itali a
v zemích alpských 1 v Galatii; bis mille
Gal H = Galatii; sing. Gallus, %,m.
Gall; Galla, ae, f. Gallka, Koltka;též jako
adj. (Zallus miles L: viz tez 2, Gallux.
Oat. Gallia, ae, f. Gallie, země Gallů:
G. citerior či Cisalmina (togata) a G.
Transalpina (ulterior, comata). Gallie
záalpská dělla se: 1) G. Narbonensis =
Provincia (srov. nyn.(Provence), 2) Agut
tania, 3) G. Celtica — Lugdunensis, 4) G.
Delgica. Proto Galhae — Gallia Trans
alpina. Aaj. L) Gallicus, a, um gallský:
foedus T smlouva s Gally; cams Ů pes
k honbě zajíců; ager Gallcus L = část
Umbrie v okoli města ŠSena Gallica;
wallica, ae, f. (se. solea) gallský střevíc
(odt. it. galossta, galoše). 2) Gallicánus,
a, um gallský (jen o předalpské G.): le
giones C, ager C (v Umbrii); odt. obyv.
Gallicáni, orum, m.

NI. Galli viz Gallus.
gallina, ae, f. [od gallus, srov. regina)

slepice. Odt. adj. 1) gallináceus, a, um
kuří,slepičí;gallus g. kohout; g. pullus L
kuře; g. fel C žlučkohoutí; 2) gallinári
us, a, m slepičí,silvae. C (v Kampanii)a
odt. subst.gallinárius, u, m. hlídač, pě
stitel slepic.

Galli0, onis, m. přijm. řims.:1) L. Iu
mus (G. řečník, přítel staršího Seneky;
2) Z. Fumus G. Annaeus adoptovaný
syn předešlého, popraven za Nerona.

Gallograecia, Gallogracci vizGalatae.
Gallonius, 2%,m. říms. rod: 1) P. Gal

lonus vrstevník Laeclův, břichopásek
CH; 2) Č. Gallonius, velitel Pompe
jovců v Gadech r. 48. Čs.

1. gallus, %,m. kohout; 9. gallinaceus
C kohout domácí; sub gali cantem H
před kuropěním.

2, Gallus, 2, m. [ Gall, vizGall:, orum;
I říčka ve Frygii ústící u Nikomedie
do Sangaria. Pití vody z ní působilo dle
pověsti šílenství; odt. II Gallus, 1,a zvl.
plur. Galli, orum, m. kněžk Kybelini
Uallové, kteří v orgiastickém běsnění
Sami se vyklešťovali; proto přenes.0kněžích



Gamala 5

IsidinýchGallica turba O; UV někohk rodů
říms., z nichž důležitější: Cornelius Gal
lus, první elegický básník říms., přítel
Verehův; CČestiusGallus, praetor v Sy
rn za Nerona.

Gamala, ae,f dcera jakéhosi Ligura
(čtení nejisté) C.

gameěelion, ons, m. gamelion, sedmý
měsíc attický = asi 15. 1. — 15. 2.

gaánea, ae, f. krčma, hospoda, veřejná
kuchyně; meton. hýření, prostopášnost;
lubido stupri, ganeae S náruživá záliba
V. ganea et stuprum T. Odt.gANEV,
čnis, m. hýřil (= člověk potlonkaiicí se po
krčmách),

gangaba, ae, m. = baťulus nosič bře
men.

Gangaridae, drum, m. Gangaridové,
národ v Indu v poříčí Gangu (přip.-'dés
patron. od Fanges = synové Gangu).

Ganges, is, m. ['dyyns] Ganges, řeka
v Indii; odt.aaj.(angetis, iďis,f.: terraO
země evanžská; ((angeticus, a, um =
indický.

Ganyměděs, čs (zř.7, ace. em iěn), m.
[Vavvuňóns|, syn Laormedonlův, podle
jiné báje Troův. jejž dal Zeus pro jeho
krásu unésti svým orlem na Olymp a
tam jej učinil svým číšníkem; jakožto
souhvězdí= Vodnář.

Garamantěs, um. m. [aoúnavTEc od
města Garama v nyn. oase Fezzan] ná
rod v sev. Africe na oasách lybických;
odt. Garamantis, dis, f. garamantský,
Ivbický: G. nympha V nymía lybická,
matka Tarbova.

((argánus, %,m. [To [D'áoyavov 0000]
pohoří na vých. pobřeží apulském, bo
hate dubovými lesy.

Gargaphie, es. 7. [D'aoyagin] údolí
v Bolotn poblíž Plataj, kde Aktaion
svými psy rozsápán.

Gargara, orum, n. [tů D'doyaoa) je
den ze dvou vrcholů hory Idy, na je
jimž úpatí město téhož jména v úrod
ném údoli.

Gargěttius, 1%,m. Gargetský, příjm.
filosofa Epikura, jenž se u Gargetta
narodil.

garri0, re, 2% (1), ilum (jen v řeči
obecné) A) nepřech. Žžvatlati, štěbetati,
Žvaniti (jakožto výraz pouhé hovornosti, ne

8 gaudeč

hledic k obsahu Feči): 2m. gymmnastis philo
sophi garrire coeperunt U; b) přech.ami
les fabulas RHstařecký žvast; gutdguid
in buceam Č co přijde na jazyk; gutd
libet [T básn.potes comis (v.l.) garrire
lubellos fi povídali (o nehledanéinslohu).

garrulitás, atis, f. žvatlavost, štěbe
tavost.

garrulus, a, um, žvatlavý, štěč
betavý a) olidech: g. homo Č: a.
lingua O; g. Luciltus H; b) o ptácích a j.
živ.: g. htrundo V; g. cormz O; g. per
dx O; g. cicada V; C) o věcech než. a přen.:
g. rivus Oi= loguaces lymphae H); vcr
bosi fori garrula. bella; subst. garrulug,
2, m. tlachal. darmotlach, žvanil,
mluvka.

garum, 2. n. [ydoov] rosol z marino
vaných vnitřností makrely: garo de su
cis piscis Fiberi Ř.

Garumna lépe (Farunna, ae, m. řeka
v jiho-zap. Gallii, dělicí Aguilanii od
keltské Gallie, non.Garonne. Odt.Garum
ní (-nn-), črum, m. národ v Aguitannii.

zaudco, čre, gůrisus sum [srov.yrWem,
vaíe) radovali se, těšili se. rád býli
(jen o vnitřním. stavu duševním): gaudere
decet, laetart non decet Ú; a) absol. gau
deat aut doleat H; in communi laetiha
tpse gaudebam Ú při všeob. veselí sám
jsem se radoval: finis Neromis, ut laelus
prémo gaudentium impetu fuerat T v prv
ním návalu radosti; b) s abl.: gaude isto
tuo tam excellent bono Ú r. se z...;
praenomine auriculae F — rády slyší;
ingemo suo g. L oddávati se své li
bůstce; ©) s partie.: uť gaudet decerpens
pira H jak s potěšením trhá; gaudent
scribentes H mají radost při (ze) psaní;
leo gaudet excutiens tubam V rád se
třásá; d) s inf. (bisn.): gaudentem patrios
findere agros H jenž rád brázdí; laedere
gaudes H rád urážíš; gaudes +lludere
rebus humams If; motůs doceri gaudet
Ťonicos I; funem manu contingere gau
dent V mají radost z doteku, mohou-lt
se d.; ©) s ace. e. inf.: oscula magis gau
deat eripi H raději by si nechala vzíti;
socit gaudent eum in urbes suas vemsse Č
radují se z příchodu jeho; eumesse na
tum gaudemus C z jeho narození; f)
s guod: gaude, guod spectant oculi te mille



raudium

togventem II z toho, že; 8) se „si“ gaudes,
si cameram percusti forte H |) s ace.ne
utr: guod Preamus g. posset V; guid se
garisum dicat Č. spec. gaudere = zu
oert o pozdravu: Čelso gaudere.. Musa
refer II pozdrav vyhď; in stnu g. Č =
in se g. v nitru se radovati.

gaudium, 1%,n. (vnitřní) radost, potě
šení a) ob.: g. percipere, capere O radost
míti; cum gaudi0 Ts radostí; lacroman
tes gaudio C; s gen. obi.: g. saltůs superati
L r. z přejiti lesa; natam sibí filtam Nero
ultra mortale g. accept T z narození
dcery měl nadlidskou radost (polsládalza
událost radostnější než člověku slušno); au
dia spectatae formae V že spatřil; gau
dtumet laetitiam agitare L radost a ve
selí projevovati; guibus aďdvocerisgauďis
H k jakým radovánkám; b) zvl. radost
smyslná, rozkoš tělesná: gauďdia agilarc
S; gaudia guanta tuli O; g. capere, adire
O; dediti corporis gaudůs S; pestiferum
gaudium L; imwtermissa gaudia IM; meton.
i o předmětu. rozkoše tělesné: fugtunt tua
gaudia O; dum segueris nova 4. O.

Gaugaměla, órum, n. [Vavyáunáa]
„stance velbloudů', město v Assvri,
nyn. Karmalis.

(aurus, 7, 9. horstvo v Kampanu,
nyn. Monte Gauro mezi Neapoli a Ku
mami. Jest to záp. část horstva, jehož
část. vých. slove Massicus, severní Fa
lernus (proslulé znamenitým vinem).

Sausape, 18,n. kosmatá látka vlněná,
utěrka.

Gávius, « římské jméno rodové: [.
Gavius P. Člodii canis Č; P. Garius
z Consana, na rozkaz Verrův bičován
a mučen ČC: ČC. Garius Silvanus T

1. gaza, ae, f. [vaču pův. pers.] p 0
klad královský, pokladnicekrá
lovská: pecunta regia. guam gazam Per
sae vocant Cu; g. regia CNL; potom vůbec
poklady, jmění: omni Mlacedonum
gaza. potitus C; Troia gaza V; přenes.
zásoby, strava: reducesgaza agresti ex
ctpit V pohostí je stravou venkovskou.

2. Gáza, ae, f. město v Palaestině,
nyn. Gazza.

(redrosi. orum, m. [T'edowooi] obyv.
pž. Beludžistanu; odt. (iedrosia, de, f.
pusté pobřeží beludžistanské Ču.

69 gemelilus

Gela, ae, F. [I'ě4a] město na již. po
břeží Sicihe u řeky téhož jména (L'éAac),
od níž mají jméno Gel0i camp? (I'e
Ac©oc)Gelská pole, proslulá bohatstvím
obilí; obvv. (selenses, um, m. Gelšti.

Gelduba, ae, f tvrz v Galli bela.
u řeky Rýna v územní Ubiů.

gelidě, adv. [geliďus] studeně, s chlad
ným klidem (srov. Pez00c): res ommes
timmde gelidegue ministrat HH.

gelidus, au,um [gelu] a) studený,
ledový: fontiun geltdasperennitatesÚ
(jako led) studené nevysychající prame
ny; geldae pruinae V; g. humor V; ge
lidi triones O severní souhvězdí; gelida
loca L; g. Liris Č; g. noz V; y. Haemus,
gelidi Scythae Il; nemus HH; ve význ.
subst. (se. agua): foribusgue repulsum per
fundit gehda HM; Lb) přenes. studeny,
ztrnulý, ztuhlý: vultus,artus, cor
pus O; sanguis V; zvl pak ztrnutí,
mrazení působící: tremor V, mors
H, formido, terror, metus 0.

Gellius, a rod řims. samnitského pů
vodu: 1) G. Statius vůdce Samnitů r. 306
2) G. Lgnatius vůdce Samnitů u Sentina
r. 295; 3) L. G. Poplicola, konsul r. 12
protivník Verrův, přítel Ciceronův, pod
vůdce Pompeiův ve válce s mořs. lupiči;
4) rytíř říms., bratr předchozího, druh
Clodiův, svědek proti Nestiovi.

Gelo, onis, m. [PéZeovy Gelón, syn
Hierona II., krále syrakuského L.

Gelóni, orum. m. Gelonové, ná
rod skythský vjiž. Rusku mezi: Donem
a Volhou: pharetrat E; pici V (= te
tovaní); col.: acer Gelonus V

gelii, m. (obyč. jen abl. elu; gen. yelus
u Pin.) a) led: iacet miveet alto gelu
terra V; b) jinovatka, mráz (konkr.):
horrida cano bruma gelu V; e) mráz,
třeskutá zima: gelugue ftumina constiterint| acutoŤ,d)| přenes.studenost,
ztuhlost: tarda gelu senectusV

gemebundus, a, um Ikaje O (jiné čtení
fremebundus).

gemellipara, ae, 7. [gemellus a parto]
dvojčata rodící:diva O = Latona jakožto
matka Apollona a Artemidy.

gemellus, a, um [demin. od geminus]
dvojí (vzhledem k porodu), dvojnásobný:
partus O,fetus, proles O; gemelli fratres



geminátio

O bratří dvojčata; subst. bliženec, plur.
blíženci, dvojčata: gemelli fralermis ami
ms I; est enmixa gemellos VO; přenes.
dvojitý: legionemfactam ex duabus
(emellam appellabatČs; spec.podobný
jako blíženci, stejný: par nobile fra
trum.. amore gemellum II.

gemináti0, čNis,f. zdvojení (v rhetor.):
verborum C.

gemino, are, avi, dhun a) zdvojo
vati, zdvojnásobiti: laborge
minaverat aestum (); decem amnos 9.
nejčastěji part. perf. geawmnatus zdvojený,
dvojnásobný: verba C; sol C; plausus V;
nulmus O; victoria. L; consulatus T;
urbem g. L. ze dvou měst udělati jedno;
geminali manipuli L ze dvou utvořené;b)pářiti,spojovati, družiti:
non ul serpenles avibus geminentur, ligri
bus agní [1 ne aby se pářili; geminaní
aera HHdvěma cymbály o sebe bijí;
pass. germinatus dvojitý; racumina mon
ltum L jeden za druhým; verba g. re
ferre O říkati, opakovati po někom.

1. geminus, a, um a) spolu na
rozený, rodem zdvojený: pro
les V; ovum HH;Pollux HH,Castor O; fra
tres gemini C, pueri V, sorores O, g. par
tus L dvojčata, blíženci (bratii neb
sestry ); plur.subst.gemini, órum, m. blí
ženci, dvojčata (o lidech i o zvířatech):
O; absol. gemini = Castor et Pollux; b)
dvojí, dvojnásobný, sdružený,
spářený: nex O; vis O; geminae vtres
O = spojené síly muže a koně; geminae
stant vertice cristae V dvé chocholů se
týči na přílbě; acies geminae V; pedes
O; c) s dvojí podobou, dvojtvarý:
Cecrops O; Čhniron O; geminu figura

lauri tuvemsgue O; gemna SKDSTarboreV (pon. měl ratolesti zelenéa zlatou);„ d) po
dobný jako blíženci,stejný: par est
avarilia, simmlis tmprobitas, eadem im
pudentia, gemina audacia C; societas
gémina hereditatis Ú; geminum est con
slus Catilinae et Lentuli Č společné;
geminum et stmillimum Ú.

„ Geminus, Čn. Servlius Geininus,
tribun lidu; Čn. S. G. konsul zahvnuvší
v bitvě u Kanen.

gemitus, ús, n. [gemno]Ikání, sté
nání, nářek: ut urbe tota fčetus gemi

D70 gemo

tusgue fieret C; agnovit longe gemitum
mens V poznala z daleka truchlivý nářek;
cum gemitu obviam procedere C; gemitum
dare V sténati, Ikáti; g. tollere V dáti sedo© .;g.reprimereOpotlačiti;často
i plur.: extremos ciet gemitus V poslední
stony vydává; graviter gemitus tmo de
pectore ducens V těžce z hloubi prsou
vzdychaje; přenes.o věcechneé.: grmilum
deděre ravernue V zaúpěly, zaslénaly —
zaduněly; gemitus pelagi V jekot; dať tel
lus gemiten V duní; gemilus suně verim
secuhi O pověděv to počal naříkati; tm
cudibus ictůs referunt gemitus V ko
vadlina duní pod ranami: s gen. obi. g.
erepiae virgims V nad uchvácením.

gemma,ae,f. a) poupě, pupen,
pupenec; gemmas truďere V pupence vy
bháněti; odt. pak vzhledemk lesku b) drah o
kam, zvl broušený: g. aut margarita,
C; poculu ex auro gemmis distincta C; ©)
věci z drahokamů zhotovené:
ut gemma bibat V; im gemma posuere
merum O (pohár); impressa signal sua
crimina gemmá O (pečetní prsten); přenes.
o okách pávího ocasu: gemirms caudam stel
lantibus vmplet O; básr. též = perla:
legitur rudris gemma sub aeguoribus Pr
v Červeném moři: gemmae et lapides
H perly a drahokamy.

remmátus, a, um [part. perf. od GEM
mo] drahokamem (v) ozdobený, posá
zený: anulus L; momile O.

gemmeus, a, ui z drahokamu: trulla
C; drahokamy zdobený: vuga 0Ó.

gemmifer, a, um [gemma =
perlonosný: mare Pr.

gemmo, are, avi, alum [gemma)]a) pu
peny nasazovati, pučeti: anteguam gem
mare aut jlorere itncipit Č; vites g. C; W
drahokamyse třpytiti: gemmantia scep
tra O.

FemM0, ere, už, ilum úpěli, kvileli.
Ikůli, sténati, naříkati, štkáti a) pův. o li
dech: 9. desideria C; neve gemam rfe
rens vellera O — referam gemens; b)
přenos.U) o zvířatech:(urtur ab ulmo V =
smutně cukrovati; noctua Pr zahoukati;
gemuěre tuvenci O — smutně zabučeli;
eguus O; ©) o věcech než.: rota gemens V
vrzající, skřípající;' plaustra gemunt V;
gemuit sub pondere cymba V zapraštěla,

perla]



Gemoniae bil geniális

zavrzala; malus antennaegue gemunt FH;
htora Bospori [Ť smutně šumí; fenestra
O zařinčelo: €) s předm.:něcooplakávati,
nad něčim naříkati, lkáti: (algd): multa
gemens ignomimam V hlasitě naříkaje
nad pohanou; acerba gemens O hořce
naříkaje; pass. hic status.. gemitur C:
vila gemenida est O: s int.: sulphura com
temm vicus gemaitII; paucis ostendi gemus
H stýskáš si, že js: málokterým ukazo
vána.

Gemouiae, Gru, f. jinak(Zeměnine
scálae schody na sv. svahu Kapitolia od
vězení mamerlinského vedouci, po nichž
mrtvoly v tomto vězení popravených
vláčeny, aby byly vhozený do Tiberu

Fena, «e, obyč.plur.Zenae, Grum, f.
fsrovn.yéruc| a) lice, tváře: přtosne C;
exsangnes U; pulchrne M; manaťt vara
meas lacréma per genas IŤ W) syneka.
důlky oční, oči: efřusnegenis lacri
mae V slzy vyronily se z očí: renvlat ge
nis oculos O vyrazi oči z důlků; fossis
tumenabit genis O; genasfigere in ulgd O
oči upříti, exustae genae Pr (a vypůleném
oku Polyfeinově).

Genabin (dle st. pravop. Cenabum) 1,
n. hlavní město Karnutů u řeky Li
geru.

Genauni, órum, m. národ v údolí inn
ském.

Genava, ae, f. město při výtoku Rho
danu z jezera lemanského, nyn. Ženeva.

geneálogus, 2, m. [veveú4ov06] rodo
pisec, genealog.

gener, era, m. [srov. yapodc] 1) zeť;
prolept.Corocbus.. gener auxiltum Priamo
ferebat V žemch Kassandřin; guahs Ly
cambae spretus infido gener H —=Arch
lochus, jenž se ucházel o dceru Lykambovu
Neobulu; 9) — progener, manžel vnučky
neb pravnučky: olle, gut collegam et ge
nerum adsciverat T; tuum, Caesar, gene
rum T. Pozn. rei s OENETu N mažno vylo
žití = gener regis Daret, anebo jest to slovný
překladBaaikémo vau3o6g (= švakr).

generális, e, [ genus| a) rodový:
maculae Lucr.; constituno C; h) vše
obecný: generale decorum Č (protiva
speaiale).

generátim,adv. [genus]a) podle ro
dů. po rodech, po třídách: Germanč

suas Copias . „. g. Constituerunt (xarů
pvácis) Cs po kmenech; omnibus g. gra
has agit Čs; ne omma g. sacra omnes
gue percenseam deos L; db)všeobec
ně, vůbec: logu? de alga re C.

generátor, oris, m. ploditel: nosse ge
neratores suos optime poterant Č božské
své předkv; eguorum V

generosé, adv. [generosus]) ušlech
lile: gut generostus perire guaerens F
vzácnější. čestnější smrti sejili.

zenerosus, a, um [genus] a) z do
brého rodu. urozený, šlechtický, do
brého původu. vysokého stavu: stěrps C;
sanguts O: fordissinium guengue genero
stsstnrum S35orlus (amicičiae) humilis . et
mintme generosus Č; vůrgo 9. ac nobilis
C; genevosaněria O vznešeného domu: b)
o zvířatech a. rostlinách: ušlechtii Y,
čistokrevný, vzácný, výborný: pe
cus V; pruna O; vinum H; flos O; odt.
insula g. inechaustis metals V proslulý;
generosi palmite colles O; non omne mare
est generosae fertile testae [1 (ústřice); ©)
přenes.o duchu a jednáni: šlechetn V,
velkoduchý,velikomyslný, ušlech
tilý: rer y. ac potens C; forma g. Ú;
mens O; vvrtus C.

genefivus, a, wm (éž gemtivus) od
narození, vrozený, přirozený, původní:
imago O; nomna O rodový, kmenový.

genetrix, cis, f. [genitor, gignere)rodička,matka:natog.— laetosoculis
affiurat honores V (— Venus); arma rogo
g. nato V (Venus Aeneovi); paret Amor
dictis carae genetrcis V (= Veneris);
magna deum g. (= Cybele); taktéž g.
Berecyntia V;, g. Priami de gente ve
tusta est míhi V o matce Euryalově;Nerera
g. O (= Thetis); obr.Čeres frugum g.; sy
nekd. též o tchýni: Nurus est ajfata dolem
tem: te, o g. O.

Geneva viz (enava.
geniális, e, [genius] 1) geniovi za

svěécený,svatebui manželský
lectus gentalis (IL, lucent gemulibus
toris aurea fulcru V na slavnostních
lehátkách při hodech. geniovi konaných; =)
gemovimilý: obveselující, po
těšující.utěšený, radostný, roz
košný: Atems V; uva O; platanus O;
serta O; arva O; geniáliler aav. vesole.



geniculátus

geniculátus, a, um [geniculum, demin.
od genu) kolinkatý, uzlovatý: culmo
erecta geniculato C.

genista (genesta) ae,f. kručinka, ja
novec: lentae gemstae V

genitalis, e, [gignoj k plození pa
(řící, plodici, rodící: mwembraO: dies 4.
T'narozeniny 9. hora I horoskop; guat
tuor genitalta corpora 0)Živlý; Gemtalis
se.dea I bohyně porodu Lucina.

Genitor, 028,0. [gigno]plodilel, otec:
Pelopis y. H; dubrus O; Urbis O3 g.
deum O; přenes.vocahula, guae genilov
produxerit usus H slova, klerá zavede
obecné užívání, jež je zrodilo.

FCNiUN, 17, 0. voc. geni [gi-gno] ge
nius, duch slrážný, provázející člo
věka od jeho zplození a narození po
celý život, sdílející s ním slasti 1 strasti,
ano 1 po smrti jakožto Lar s nímžijící.
Jako každý člověk mělo i každé misto,
krb, město 1 stát svého gema: (řenmum
loci primamague deorum Tellurem pre
cantur V urbrs. Romae L. Geniovi
obětovalo se o slavnostech zvl. naro
zeninách a svatbách: cras gentium mero
placabis MH; gemio (se. Romae) matores
hostiae caesae guingue L. Proto také do
volávali se ho při přísahách: per ge
mum te obsecroF a jej za pomoc prosili.
Jako průvodce zastupoval pak 1 osob
nost člověka: gemiun vino curare [l
pochutnávati si na víně; gemo indul
gere přát si, hověti si; December ge
ms acceplus O dem mlý (pon. není práce
polní); suum. genum propitare T sobě
za vše děkovati.

Zen0 viz gigNO.
gens, fis.f. [gi-gno, srov.verec) rod

I a) ve význ.nejužším: rodina. rod
jednotlivý, jehož členové, spojeni v celek
týmž jménem (nomen gentile), měli tytéž
zvyky 1obřady náboženské a mohli udati
inu svých předků, pův. patricijské,
pozd. 1 plebejské: Iulum Iulia gens
auctorem nomaims sui nuncupat L; gens
Cornelta, Manlia, patricia. Proto člověk
sine gente IL — plebejec, z nízkého rodu,
bez předků. Rody římské děleny na
maiores (starší) a minores (mladší, teprve
od doby Targuinia Priska): patricn zndmorum
gentium C; Cleamlhes guasi matorumest

DT 2 gentilitás

gentium SloicusC. Anal. 1 bohové dělení
na vyšší matorum gentium. a mžší mano
rum genti umi Ú. Synrkdochicky znamená
gens i jednotlivce jakožtopetomka
nějakého rodu: Vigilasne, deum gens, de
nea? V; hb) ve význ. širším: k men, ná
rod (téhož původu a touž řeči mluvicí):
g. Nerviorum Čs; Suevorum, Germanorum
Cs; gens togata V; propior societas tus
gentium C právo mezinárodní; tla n a
L1on1is nomen, non gentis evalutsse
paulatům T; Suevorum gen s propriiš
nationibus discreta T(gens pojem
širši);ommesgenles ac nationes Č
kmeny a jednotliví národové. Zvl. gen.
plur. partit.: ubinam. gentium sumus? C
kde na světě; ubicumaue terrarum et gen
tem C3 tu abes longe gentium C da
leko ve světě. Někdyznamenágentes cizí
národové naprotipopulus Romanus:
maneat guaeso duretgue gentibus si nom
amor nostri, at certe odtum sui T; ©) ve
význ. nejširšim pokolení lidské: gens
humana ruit per velitum nefas H: W
přenos. 4) o zvířatech: I od, druh: Ou0s in
spem statues submattere gentis V; utgue
luat poenas gens haec Ď (se. vulpium);
h) meton. země, v níž kmen lidský
obývá: Ital'am dixzissegentem V že zem
nazval Italii; guae gens tacet supra Čt
heam N; eeSyriam, Babylonem, Persas,
inlegerrimas gentes ad dirvpiendum tradi
distu (U.

genticus, a, um [gens| rodový „kme
nový, národní: more gentico T.

gentilicius, a, um [gens] rodový:
sacrifecia C; sacra L (protiva publica s.);
gentilicium hoc ili. Pin jest mu to

rodem vlastní, má to W v krvi.gentilis,e [gens]a) k témužrodu
patřící, příbuzný rodem ©) jako
adj.: manus O sbor 9300 Vabiů; gentile
domus nostrae bonum T společný; $)
obvě. jako subst.Člen téhož rodu,
příbuzný:fu meo regnantegentiliCt.j.
Servo Tullio; agnati gentilesgue C; b)
k témuž kmeni, národu patřící:
solum, religio, tmperium T; levitas g.
T národu vlastní; genthles nationes T
CIZÍnárůdky; jako subst. — krajan, (pozd.).

gentilitás, aťis, f. příbuzenství ro
dové: stirpis ac gentilitatis tus C.
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Gentius, 22, »%.král. illyrský.
genů, ús, ». [řee.vérv] koleno: genuAI.Antonumvidi,cum— diceret,terram.

atlingere C jak se kolenem země dotýkal;
dum virent genua H dokudje sila v ko
lenou; genuum orbis O češka. jablko
kolenní; genuum tunctura O ohbí ko
lenní; obmro genu (abl.) scuto (dat.) N
s kolenem o štít opřeným; 9. submit
dere (©)do kolenou klesati; 7. ponere O
ohýbati.

Genua, ae, f. nen. Janov, velké pří
stavní město u zálivu lhgurského.

genuália, 0, n. [genu]nákoleniceO.
1. genuinus, a, to [genus] vrozený,

přirozený. pravý: genummaedomesticae
ane virlules (.

2 genuinus, a, umfgenalicní: dentes
a. Č stoličky.

genus, cris, 0. [srov.gi-gmno,řec.yéroc|
I význ. zákl. 1) abstr. rod.
anplissímo genere natus Čs; genere el
nobilitate promus C; nobili genere nalus
C; 9. ab Iercule repetebant; genus unde
Ani durere Latim. V původ odvozo
vati; fortuna non mutat g. Il; guta
malerno dgenere impar erat S po přes
hci; genus remum C; genere Graeci N;
generis falsa est ea fabula O o tvém
původu: generis socia O sestra;
vznešený původ, urozenest,
šlechtictví: g. et nomen V; iactes et g. et
nomen inutile 1: et c. et virtus, nisi cum
re, viltor algů est IM: et amicos et g. et
formam regina Pecunia donat H; virtute,
non. genere populo commendari Č; 2)
konkr. rod, rodina: cum ex ampls
sitmo gemere in. familiam. clarisstmam
nupsisses C; Čato suti generis initltum ab
se gin volebatČC;Brutorum genus
jg. Aemilium V; g. Fabum L; g. Marcel
lorum C: antujuitas generis Č starobylý
rod; paternium et maternum g. C obě ro
dinv; auctores generis Ó předkové, pra
otcové: 9. «eaci II Aiakovci: spce.po
tomstvo, potomek, dítě(= proge
mnies): huc adde g. lot nalos natasgue O;
nepotujn g. F; stve neglectum genus el
nepotes respicis auctor HH; Tamtali genus
H; o jednotlivcích: AugustusCae
sar Divi genus V; ab alto demissumg. Ae
nea (pathetickyo Oktavianovi);Laevinus,

spec.
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původ:

genus

H = Pro
Adrast

I) se sta

Valeri g. H; audax Iapeti a.
metheus; L[ovis y. U — Perseus;
jg. O = Diomedes. I význ. coil.
ov.přiroz.kmen, národ, pokolení:

turtus est propria Romani generis algue
semims C; genus humanum (hominum)
C pokolení lidské; totum 9. GraecorumČ
celý národ; Afrorum g. C; 9. Hispanum
L; Genaum, omplacidum g. MH;ta ge
nera GraecorumC tři kmeny;spec. rod =
pohlaví: 9. omnevirorum O; 9. vírile
C; 9. muliebre C, g. fenineum V; 2) se
stanov. uměl: dru h, třida (hdi): (GJEWUS
guoddam hominum, ur hilotae vocantur
NV;Agrientinorum duo genera sunt, C
dvě třídv: Aústalicum g. lestium C;
dissemmaliagenera latronum et lenonumC;
conventus ex varůs generibus constabat Č
skládal se z lidi rozmanitých, rozličně
smýšlejících; cursor etus generis N toho
druhu, takový; omm Gallia eorum
hominum genera sunt duo Čs dva druhy;duogenera© populares,optimatesČdvě
třídy; mlitare g. L: 3) o zvířatech:rod,
plémě, rasa, druh: varia generabesti

arum C; maleficiJí plurimaanimaha S; pisaum g. IT omne ferarumO;9.aviumO:invésummihi| genus
(= leones) est O: g. vipereum V; confusa
g. panthera camclo H — žirafa; III jako
pojem vztáhový a) T Od na rozdil od druhu,
dr uh na rozd. od jedincu (proliva species):
genera et partes ČC rody a druhy; g.est,guod— duasautplurescomplechitur
partes Us; g. universum in species certas
parlietur C: h) druh

jimiž se liší od. jiných druhu,

jako souhrn vlast

nosli, rá Z, Do
vaha, jakost, způsob: cumduo
genera lberalitatis sint C jest dvojí ště
drost; varia et diversa genera et bello
rum et hostum C: 9. postulandi, prae
dandi C; zví. g. dicendi C, scribendi H
sloh; potest dico belli jg. esse ila necessa
rum C válka jest takového rázu; sacri
Jficit jg. est O oběť tak se koná, že..;
ommneg. armorum Čs; factorum C, mortis
C, leti ©, poenae C, laborum Ču, fur
torum ČC, artium C, conviviorum C, lo
corum Ó. často gen. aha etus generis C
jiné věci takové (význ. přivlastk.); acc. algd
id genus scribere F (význ. appos.) něco
takového; ©) význ. věc,neurč. všeobov.
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Játka, předmět,obor, stránka: guod
in e0 geneve mininum est C po té
stránce, při Lom; cetera de genere hoc
delassare valent loguacem FI o této látce;
on omni genere Č po každé stránce, vše
stranně; on algo genere C po některé
stránce; te Plancius vicimitatis generevincebatCvzhledemk.| aliogenere
L jinak.

Genusus, %, m. [tez Genosus a Genu
eus L) řeka v Illyrn ústící na jih od
nyn. m, Drače (Durazzoj do moře Adri
alického Cs.

geographia, ae, f. [7ewoagia] země
pis.

geometres, ac, m. [yewguéTonc]země
měřič.

geometria, ae, f.
ctvi.

geomeftricus, a, um [vewueTorzóc]
měřický, geometrický: geometrica gwuae
dam interrogaré Udávali některé olizky
z měřicLví; plur. subst. meOmetrica, 07um
m. měřiclví.

Geraesticus portus, přístav u ostr.
Tea v Ionii nedal. od Efesu.

Geraestus, %,f. [Deouotós] mys
s přístavem a město na již. cípu Eu
bote.

Gergovia, ae, f. 1) město Avernů
v Aaguitannii; 2) m. Boiů vých. od Li
gerTu V Již Gallu (již. od nyn. Clermontu).

Germalus n. Cermalus, 7, m. sev.
záp. část Palatina siněrem. k “[iberu.

germáně, adv. [germanus) pravdivě.
Germáni. orum, m. národ ve střední

Evropě mezi Rýnem, Dunajem, Vislou,
a mořem Severním. Země jejich slula

Germánia, ae, f. Germánie 1) ja
kožto sídlo všech kmenů germ. (G.
Magna, barbara, Transrhenana); %)jako
provincie římská, Provincia Germania
čili Cisrhenana. Tato dělila se na Horní
Superior (Prima), jež rozkládala se mezi
Vogesami a Rýnem na sev. až asik Mo
sele, a Dolní Inferior (Secunda) na le
vém břehu rýnském až k Ardennám,
ústí Skaldy a moři Severnímu.

Germánicus, a, um germánský: bel
lum Čs, saltus L; exercitus T (v Ger
mánil). Jako subst. příjmení mnohých
vojevůdců: 1) Claudius Drusus, bratr

[veeonerota] měli
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cís. Tiberia; 2) svn tohoto a mladši
Antonie, dcery triumvira M. Antonia
adoptovaný Tiberiem, slavný vítěz nad
Germány (od r. 11—16) a správce Syrie,
podle pověsti Pisonovým přičiněnim
otrávený.

germánilás, atis, f. [germanus) se
sterství, bratrství; přenes.příbuzenství
obcí jako osad pocházejících z téže me
tropole.

1. Germánus, a, um [od Germant]

germánský: herbae O.
2. germánus, a, um [snad01 germen]

z lýchž rodičů pocházející, rodný,
vlaslní: frater germanusL. Úilim C
soror germana (U subst. Zermámnas, Ž.
m. vlastní bratr. germána, ar, f. vlastní
sestra: germanus Liryx, Jermana Iovis V;
přenes.pravý, opravdivý, skuleč
ný: germaní huius artis magistri .. U;
haecgermana irona est C; palnta, tusti
tia C; scio me asímun germanum fuisse
C; germanisstmus Sloicus C.

germen, zn2s, 2. [m. *gen-men, srov.
gigno) zárodek, očko, pupen, výho
nek: gencrosum O: huc dliená ex ar
bore g. inedludunt V.

Germinii, Orum,m, přimořský národ
v Epeiru.

germino, are, avi, atum [germewu]pu
četi, vyrážeti: germinat termes oltvae Fl.

gero, ere, gessi, gestum | význ. zůkl.
A) absa. né sti, nos1iti něco;onus ore
O; virginis arma g. V; spicea serta O;
vincla O; clhpeum O, servitit stgnum
cervice O, angues vmmiztos crimbus O;
tela g. V; Horatius spolia prae se gerens
L; obr. bella manu letumaue gerens V;
s udánim cíle: saxa in muros g. L; 1) spec.
na sobě nositi něco, v sobě nosit1,míti:
restes NO; regis insigne V; lerga leomis
O kůži lví; vulnera V s ranami; galeam
venatoriam N;zvl. očástechtěla:umbrata ge
runí civilt tempora guercu (— corona ci
vica) V skráně mají ověnčeny; capella di
stentius uber I má plnější výmě; gua
moda bracha gessit, crura gerit() co před
chvílí nosil jako paže = měl za paže;
cornua g. O; tempora tecta pelle lupi O;
lumen (oko) unum media fronte O; bar
bam et crines V; ©)o zemi:nést, cho
vati; nésti = ploditi: terra virosvvbes
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gue gerit U; Thessala terra herbas Tib.;
jerůt India lucosV; eiectas tus harenasO;
arbores gesserat OeteO; platan: malos ges
SETEV; I o předm. abstralct. a) vlastnost
nějakou tělesnou i duševní míti, stav nějaky
v mysli, smyšlení,cit atp. Chovat l, něce
Jev1t1 «) o vlast. těles: speciem Ču;
sonihtudinem C; vocem el corpus Melisci
V; virginis os habitumgue V; 3) o jevech
dušev.: tmomcitias C, odtum in Romanos
L; fortem animum S; animum invictum
advorsum divihas S; super fortunam
animum g. S nad svůj stav se vypí
nati, curam g. pro algo V; aliter atgue

animo gerebat respondit S; odpověděl
jnak, než smýšlel: básn. seu tu guerelas
stve geris 10C08,pa testa IH obsahuješ;
b) něconositi, míti, odnésti si = po
živati, Jev 1t1: věresstne mente O; ali
guod nomen decusgue g. V zjednali jsme
Sl; mores, guos ante gerebant, nunc guo
gue habent O; mulabilem gerenles fidem
L.nRčenimorem alci g. býti někomu po
vůli,vyhovovati někomu; III pře
nes. o Činnosti a) předm.věcný: pro
vozovati,konati prováděti, ří
diti, vésti něco;pass.díti se, stávati
se: negottum bene, male g. ČsČ práci
konati, susceptum negotium g. Č úkol na
se vzatý provésti; velmi často rem bene
(male) g. JI; st guis vem mandatam ma
htiosius gessisset C: ves libidine, non
rahone g.Ú; ves gestue n.neutr.pl. esta
Činy,res gerendaečinnost: a rebus ge
rendis senecius abstvalit Č od veřejnéčin
nosli, všeob.bez Uližš.orčení:6, guae claris
stmus adulescens gessit Č* matora fide
gerere O neuvěřitelnéčiny vykonati; omnia
per servos gessisti C; haec dum Romae ge
runtur C zatím, co se toto v Římě dálo;
spes rerum gerendarum C; zvl.
znamenitých:res maximas g. Č nejslav
nější činy vykonati; tantas res g. C; res
bene fortiter felicitergue gestae; res domi
gestae O činy v miru; o obci: rem publi
cam foris gerendam suscipere L vzíti na
se vedení zahraniční politiky; re: pu
blicae gerendae gratia creatus L k řízení
obce; guoď se absenle res publ. egregie
gesta esset L spravována byla; o úřadech:
spravovati dďuumuiratum-g.C; con
sulatum C; potestatem C, magistratum

o činech

15 gestátió

C; o válce a boji: bellum gerere válku
vésti; zeugm.též pacem am bellum gerens
S mír zachovávaje či válku veda; rem
g. o vůdci: velení míti, bojovati: rem
bene g. úspěšně bojovati, r. male g. ne
šťastně bojovati; rem comminus g. L
z blízka bojovati muž proti muži; glaďi8s
rem g. L; rem eminus g. L sváděti
bitvu z dálky; o jmění: male rem ge
rentibus patrus bomis inlerdici solet C
kteří špatně své jmění spravují; pod.
male gerendo negotio C špatným vede
ním živnosti, obchodu; odt. egues R.
sui negotii bene gerens (— adj.) obchod
dobře vedoucí; homines negolit gerenies
C obchodníci; b) předm.osob. algm gerere
vésti, říditi někoho: megue vosgue in om
nibus rebus vuzta geram S za rovny budu
míti, pokládati; exercitum more mato
rum g. 9; ©) zvrat. se g. (= praestare,
praebere)chov ati se, počínati Si,
vésti su dla se gessitČaecihus im tri
bunatu C; sic me in hoc magistratu ge
ram C; se honeste g. C, se contumactus
g. N; dis te minorem guod geris, imne
ras F ponižovati se; se medium g. L
býti nestranný; se sine crimine O; se
pro cive g. Č vésti si jako občan; se lur
pissime g.; inconsulhius se g. L; guanto
superiores sumus, lanto nos geramus sub
misstus C tím skromněji si veď me; spec.
o boji: bene 8e gerere S v bitvě dobře se
držeti.

Geronium, 2%,n. městečko na hranici
samnitsko-apulské, nyn. Torre di Zoppa.

Gerulus,%. m. [gero] nosič: festinat
gerulis freguens H se svými nosiči.

Gěryon, onmis,m. [Inovwv] a Gčry
oněs, ae, m. (Inovóvns] trojtělý obr na
ostrově Erythei (u Gad) Herakleem
usmrcený, majitel krásných stád.

gestámen, onis, n. [gesto] a) kroj,
šat, odění, břímě; ozdoba: clvpeus, magnm
g. Abantis V; hoc Priami g. erat V;
b) ve význ.akt. nosítka: tn eodem ge
stamine sedem poscit T; gestamen sellae,
g. lecticae T přenosná pohovka.

gestálio, ON1S,f. pův. nesení (pass.)
v nosítkách, vyjížďka; pak konkr.místo:
procházka, promenáda: hortum
et geslalionem det, gua hortus inelu
ditur Plim.
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gestator, orgs, m. [gesto] nosič.
gestio, onis, f. [gestus od gero] ko

nání, provádění: negotit C.
zesti0, tre, 2% (1%),— [gestus| vášnivé,

rozpustilé posunky činiti, pitvořiti se,
veselí na jevo dávati, veseliti se, jásati,
křepčiti 1) absol. nepřech.:ezsultans et te
mere gestiens Ú; voluptate mimia gestiunt
C; otio g. L; velut frenos animo eius ge
sttenti (= zpupný) secundis rebus im
posuisset L; 2) přech.náruživě s1 žádati
něčebo, dychtiti po něčem semnatum delere
C; divitum partes linguere I; securibus
hospilis cervices subicere C: pericula mar
rare O; gestiet a furno redeumlis scire
lacugue et pueros et anus H bude si
přáti, aby znali všichni otroci z pe
kárny a babky od kašny se vracející.

gestito, are, avi, datum [frea. od gesto)
nosívatu.

gesto, are, art, atom. [ireg. od geroj
nositi nosívati hastatispiculagesta
bant L; laeva septem taurorum tergora O
štit se sedmerou koži; (electra) nuribus
mattit gestanda Lattms O (jako šperk);
lechca gestare IE obr.ferrum el scopulos
y. im corde O; vix arma humeris 4. L
unésti; ex urbe atgue Itala irritamenta
gulae gestabantur T byly přinášeny, do
pravovány, opatřovány.

gestus, ús, m. [gero) a) držení,
pohyb těla: gestusac motuscovporisC;
viltum in gestu motugue C; gno guaegue
in gestu deprenditur, O v jaké poloze;
b) posunek (rukou neb tváře), tvá
ření se (,fysiognomie“): nec pes ire po
test nec bracha reddere gestus O po
sunky činiti, pohybovati se; gratificari
gestu C; histrionum gestus C; g. comicus
magis gnam oratorius C; g. orattomis C
== ayijna Úgura.

Getae, drum, m. Getové, thracký
národ u Dunaje sousedící s Daky; sing.
Geta, ae O a (xetěs, ae, m. Ó, toto též jako
adj.: (T. počta O; jako přijm. říms.: C. Lici
mus Cela, konsul 115 a censor 1007př. K.
adj. Getieus, a, um getský, často= thra
cký: gens O, arma O, sermo O; adv. Getice
getsky.

Gigas, antis, obyč. Giganles, um, m.
[I 'iyavrec] Gigantové, u Hom. s bohy
spřízněnýrod obrovských lidí na dalekém
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západě. Dle ITesioda synové Gaie z krve
poraněného ÚUrana.Alex. grammat. smísili
Giganty s bájí o boji Titanů s nebešťany
a tak vznikla báje o zápase G. s Jovem
a bohy olymp., v němž G. úplně potření
a Aetnou pokryti. Aai.Giganleus, a, um
Gigantů, gigantský, obrovský: sanguis
V; bellum O s Gig.; triuumphus I nad
G.; tropaea O v boji s G. ukořistěné;
lacertusO obrovský: ora litoris Pr u Kum
v Kampani..

gigno, ere, genuř, genitum [srov. ge
208; praes. kmen redupl. jako v ylyvo ua] a)
ploditi, roditi: Ifereulemluppiter
genuit C; Aeneam Anchisae Venusgenutt
V; Maia gemitus FŤ syn Majin — Mer
curius; gemlus Amplone O syn A.; dis
vemile et geniture deos V bohů zplozenče
a budoucí otče bohů; gu: te genuere O
—=rodiče; pisces ova, cum genuerumt,
relnguunt C —=oplozený potěr; obr. ad
matora natura nos genuit C: o synu adop
tovaném: Caesar tantum. genuit virum O
(Oktaviana); b) plod:ti, nésti (o zemi a
rostlinách): čellus florem O; pass. guae m
terris gignuntur Č co se na zemi rodí
= plodiny země; ubě crocitm ytgnitur
Cu rodí se, rosle: part. praes. gignentia,
sum význ.mel. Goserodi rostlinstvo:
loca negualta et nuda atgnentium S
místa prostá rostlinstva: aucta in ul
titudinem, uo cuncla gignenltum na
tura fert S kam veškerá přirozenost
rostlinstva směřuje; ©) přenos:genuit in
hac urbe dicend coptam C stvořil, vy
tvořil; haec ipsa virtus amicitiam et dgi
gmt et continet C jest původkyní a udr
žovatelkou; tudus entm genuit trepidum
certamen et tram H zplodila, zavinila,
byla příčinou; Plato eas (idéac) gigm
negat Č tvrdi, že nemají vzniku; cum
tpse sut generis imititum ac nominis ab
se gigmet propagari velletC aby od něho,
jim byl založen a od něho dále veden;
metus et rehguae perturbaliones omnes
gignuntur ex ea Č vznikají.

gilyus, a. um. svělležlutý. plavý:
egui V.

gingiva, de, f. důseň.
glaber, dra, brum hladký, holý ; jako

subst, mladý olrok bezvousý.
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Glabrió, čnis, m. [glaber] „Lysák
přezd. příjm. v rodě Aciliů.

glaciális, e [glacies] ledový, ledově
studený: Atems V; polus O; Scytlna O:
frigus O.

glacies, €2,f. [srv. gelu) led; g. lubrica
7 náledí; Hyperboreae glacies V ledovce.

glacio, are, avi, atum [glacies]| ledem
činiti, zmrznutí způsobiti; pass. Zmrz
nouli: posttas uf olactel nivrs puro nu
mine Iuppiter? I jak napadlý sníh le
dovalí za jasného nebe.

gladiátor, Oris, m. šermíř vystupující
ve veřejných zápasech. Býval: bráni ze
zajatců a otroků a cvičeni ve zvláštních
školách. Zaměstnání nečestné; odtudi jako
nadávka= vrah úkladný (bandila): M.
Antonius gladialor appellari solet C;
meton.: gladiatores dare C hry gladiator
ské dávati; gladiatoribus C při zápasech
gladiatorských.

gladiátorius, a, um šermířský, gla
diatorský: famha Čs tlupa, rota; cer
tamen, ludus, consessus C; corporis fur
mtas C silný jako gladiator; 1ď guidem
gladiatorium est Č způsob g. = tak si
vedou gladiatoři; subst. gladiátorium,
i3, n. (sc. praemium) mzda, žold šermíř
ský: vir gladiatorio accepto L.

gladiátůra, ae, f. povolání gladiator
ské: e servitiis gladiaturae destinati T.

gladius, č,». meč, zbraň legionářů
říms. %/, m dlouhá, na obě strany
broušená, rovná; nošen byl na závěs
níku po pravém boku; gladium strin
gere Cs, destringere Ús, educere (Cs,
nudare O tasiti; in vaginam recondere
U zastrčiti; ad gladios redire Ús sá
hnouti k mečům; gladiis rem gerere Čs.
meči bojovati. Přísloví:tgnem gladio scru
tari HHoheň mečem rozšťourávati = olej
lití do ohně; plumbeo gladio C = facile;
přen.smrt, vražda: gladiorum im
pumlas C; licentia gladiorum ČCvolnost
vraždění.

glaeba, ae, f. téžgléba [sro.. globus]
hrouda: rastvís glebas frangere V
hroudy rozmělňovati; glebas versare H
hroudy obraceti = orati; glebas dimo
vere aratro O; glebam agri alci assignare
L přiděliti; přenes.pole, role: terra an
hgua polens armis atgue ubere glebae

Latinsko-český slovník
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V žírnou půdou; pieřs glebae Cs hroudy,
kusy.

glaesum viz glésum.
glandifer, fera, ferum [glans, fero)

žaludy nesoucí: guercus ČÚ.
glans, glandis, f. (srov.žalud, Baa

voc] 1) žalud: gland-s atgue urbula V;
caduní agi'ala úliceglanules O; g'unde
vivere C žaludy se živiti; glande fu
mem pellere O; 2) olověná neb hliněná
koule nastřltení lela plumbra funda
missa 9. U; glande aut lapidibus pug
nare 9; g'ande liventis plumbi V; fu
sili ex argilla alandes C.

glárea, ae, f. křemen, štěrk, křeme
nitý písek, písčitá půda: vras glarea sub
struere L; clivosi g. ruvis V pahorkatá
písčina venkovská.

gláreosus, a, um křemenitý: sara
glareosaL kameny slepencové (oblázky).

Glauce, es,f. [DAaizxy] dle báje
matka Artemidy zvané Upis.

Glaucia, ae, m. [glaucus sivý) příjm.
říms. rodu Serviliů.

Glaucis, dos, f. [Aavzic) jméno
psí.

L. glaucus, a, um [y4avxzóc]modro
šedý, sivý: sahz V, ulva V, amictua
V; eguus V sivák; glauca canentia fronde
sahcla V (vzhledem ke spodku listů); lumen
V sivé oči.

2. Glaucus, ž, m. ([D'AaĎxos] 1) syn
Sisyfův, jenž vlastními koňmi roztrhán;
2) vůdce Lykiů ve válce trojské, přítel
Diomedův; 3) rybář eubojský v boha
mořského proměněný.

gleba viz glacba.
glosum, 7, m. též olaesum a glessum

[slovogerm. pťiv.,srov. Glas] jantar: suci
num, guodď ipsi glesun vocant T.

glisvo, ere, —, — pův. Lučněli ; př nes.
růsti, vzrůslali, vzmáhali se; mno
žili se, přibývali: čgnis oleo agliscitC
onvidiam sua spontegliscentem calamilas
accendit L; adulalione, sedstione glis
cente T; invidia L, saeri tu T, flagitia
et infamia T; singuli T bohalství jed
noltlivců.

globosus, a, wm [globus] kulovitý,
kulalý: sazum C, terra, mundus C.

globus, 2.m. [srov.glacbu, glonus, něm.
Klumpen)] a) pův. těleso tvaru kulalého,
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k oule (naprotimathem.sphaera): g. ler
rae Č zeměkoule; in caelo animadďverss
glob: C ohnivá kulatá tělesa, meteory;
b) přenes.shluk tvaru koule: fkzmma
rum globiV kotouče plamenné;san
gums alobos vomere O; altro nubium
globo efřusa grando T z chumáče čer
ných mraků; o lidech:cerca Falum glo
bus L dav, zástup; g. Talassu L
družina, lidé Talassiovi; g. mlitum, ar
malorum T; g. nobilitalis S ironickyo spo
lečnosti pro sebe uzavřené klika..

glomero, are, ati, atum [glomus) a)
v klubko svinouti, sbaliti něco,kulovitý
tvar dáti něčemu,zakulatiti něco: lerram
O, lanam O; glomerata sanguine multo
viscera O ve shlulk spojené, dohromady
smotané; atra favilla glomerataO kotouče
černého popelu; obr. Aaec vetusla saeclis
glomerata Č nahromaděné; annus glo
merans (se. se) C rok v kruh se zavinující,
běh roku; lempestaten nubes glomerant V
mračna shlukují se v bouři; grando glo
meraltaL husté (slité) kroupy; b) stlačiti,
sehnati, sraziti v chumáč, shluk, dav:
apes glomerantur in orbem V shlukují se
v chumáč; agmina cervi glomerant V; le
giones in lestudinem T; básn. gressus g.
superbos V o poklusu koní vzhledem k za
oicrotthlenéniu pohybu ko'en.

glomrus, eris, n. [srov.globus] klubko.
gloria, ae, f. [ pův.4) abstr.sláva,

čest: siť in aeterna g. Marius Č at
požívá věčné slůvy; excellens in re n
litart gy. C; 9. belli, vet milifaris C s.
válečná; dicendi g. C s. řečnická; pulsi
Turni V zjednaná zahnáním Turna;
b) konkr.slavný čin, ozdoba,
chvalná vlastnost: memorare veleres
Gallorum glorias T; penes eosdem ma
gistratus, gloriae, tritumphi erant 8;
unus bis rem publ. servavi, semel glo
ria, úlerum aerumna mea C slavným
činem; zvl. Lapithae gloria gentis (Čae
neus) O chlouba; canďdiďus, armenti g.,
(tardi pecoris TwW.) taurus O ozdoba,
pýcha stáda; gloria frontis T ozdoba
čela; [I přenes.a) slávy chtivost,
ctižádost, touha po slávě: opt
mus guisgue maxime gloria ducitur C;
(dolorem) gloria ferre C bolest ze cti
žádosti snášeti; gl. generanda mellis V
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touha Doslávě, že tvoří med; glorid elati
Cs z chlivosti slávy; dactaniia gloriague
ad posteros T z chlouby a pro slávu
u potomstva; (milites) g. tntral T v.
jimá ctižádost; guem tulht ad scaenam
ventoso g. curru H; b) pýcha, vv
pínavost, hon oosivost: oslentahoet
g. C; tollens g. verticem HH; insolentia
gloriae N zpupná honosivost.

gloriatio, onis, f honosení se něčím
(ve sm. dobrém) chválení něčeho: vila beata
(virtus) gloriahone digna Ú.

glorior, art, atus sum [gloria] hono
siti se, chlubiti vychloubati 8e něčím;
chvástati se: ace. idem C; algd C; haec
L; ab. sua victorna (ČÚs;guibus rebus
C; oceiso malo cive C; socero tillo O jím
jako tchánem; de: de misera vita C; de
tot Fu'vis C: de tuis diviliis Č; in: in
ea re glorior S to jest má chlouba; mn
e0 g. Ú; ace. ©inf.: se alterum fore Sullam
Cs; se svmlem esse Catilinae Č; absol.: nec
mentitur in gloriando Č a nelže chlubě
se (takto); dicitur glorians Pompetus di
risse Čs prý se chlubil.

glorios6, adv. [glortosus) 1) slavně:
trvumphare C, gloriosisstme algd con
Jicere C s největší slávou; 2) honosivě,
chlubně: exorsus es non g. Č.

gloriosus, a, um [gloria] 1) slav
ný: bene de re publ. mereri gloriosum
est C; guae si im privatis gloriosa Č =
chvály hodno; postouam gloriosa modo
negue belli natrandi cognovit S že to
vede jen k slávě a ne k ukončení vál
ky; mihi gloriosum est Č pro mne jest
cti; dies glortosisstmus T; 2) honosivý,
chvástavý, chlubný: g. philosopna C,

slůu6, ere, psi, ptum loupati, olu
povati (vi. 1 přenes.).

gliten, inis, ». [srov.hlen] lep. klih.
Glycera, ae, f. [DAvxeod od vdvzíc]

milenka Horatiova: tmmits G. (oxymoron).
Gnaeus, zkrác. Čn. předejmení říms.
gnárus, a, um [gnosco, srov. yvdOLUOS)

1) akt. znalý, vědomý něčeho:res
publicae C, g. locorum T, sub Nerone
temporum T poměrů za N.; militum atgue
hosttum T ježto nabyl znalosti; pericu
lorum T; s acc. c. inf. věda, Že; absol. cuslos
gnarus T zkušený: turburent gnaros T
—=conscios; 2) pass. zná mÝ = molus:



GGnathoó

gnarum id Caesari T; palus gnara T,
conspicu: eogue gnari T, gnari campi T.

Gnatho, onis, m. břichopásek v Te
rentiově veselohře „Eunuchus“; odt. pak
jako appell. břichopásek, žrout C.

Gnátia, ae, f . proston. tv. místo Egna
ta [Byvatic) přímořs. město v Apuln
u silnice Applovy.

gnáta, gnali, gnalus, gnavus ete. viz
nalus, návus elc. (gnafus starob. formau)

Gnidius, Gnidus vizCnidus.
Gnosus, 7,f. též Gnossus a Cnossus

(Kvecoóc), město na Krétě, sídlo Mino
OVO;odt. adj. Gnosiaeus, a, um —=krét
ský; (Gnosias, adis, f. a (1nosis, 2dis,
f. Kréťanka = Anadne; Gnosius, a, um
z Knossu nebo — krétský; subst. GNOSsil
orum, m. IKnossané.

Gobannitio, onis, m. ujec Vercinge
torigův.

Golgi, orum, m. město na Kypru.
Gomphi, orum, m. [Iótupoi]) město

v Thessali na úpatí Pindu u řeky Pe
neia, nyn. Skumbos; odt. Gomphěnsěs,
tum, m. Gomfejané.

Gonni, orum, m.
v Thessalii.

Gordaci montés viz Gordyaa.
Gordium, 2%,n. [I'óodrov] město ve

Vel. Frygu u řeky Sangaria.
Gordyaci, orum,m. [oodvator] Gor

dyaeové (nyn.Kurdové), národ
usedlý na levém břehu horn. Tigridu
západně od Mesopotamie; adj. Gordyaci
montés pohoří gordyaejské, dělící Ar
meni od Mesopotamie Ču.

Gorge, es, f. dcera Oineova v ptáka
proměněná, sestra Meleagrova a Beia
neiřina O.

Gorgiás, ae, m. znam. sofista poch.
z Leontin na Sc., žák Empedoklův,
učitel řečnictví. R. 427 přišel jako vy
slanec svého rodiště do Athen, kde již
zustal. Vypěstoval zvlašlní umělý sloh
a založil theorii umělé prósy řecké.

Gorg0, čns, ús, f. [['ooyw] plur.Gor
gones, um tř dcery Forkyovy: Stheno,
Buryale nesmrtelné, Medďusa smrtelná,
dívky s hady místo vlasů, pohledem
usmrcující. Medusu zabil Perseus, z krve
její vzrostl Pegasos; hlavu její měla

[Vóvvor] město

079 gradus

Athene naštítě; adj. (orgoneus, a, um
Gorgonin; G. eguus V — Pegasus; ve
nena G. V jedovatí hadi.

Gorgobina, ae, f. město Boiů mezi
Ligerem a Elaverem.

Gortýna, ae,f. [1'oovývm]velké město
na Kretě (uprostřed na jihu); adj. Gor
týnius, a, um gortynský, kretský: u
dex C; stabula, spicula V; Gortýniacus,
a, um = kretský: arcus O; subst. Gor
(Ynil, orum, m. Gortyňané.

gorytus viz Corylus.
Gotini, orum, m. tež Gotliní a Co

fini, národ keltský v Karpatech, vedle
Markomanů a Kvádů T (vizČotini).

Gotončs, um, m. Gothové, národ za
časů T na dolní Visle.

grabátus, ?, m. [xoáBBatToc] lehátko
(prosté).

Gracchus, ž, m. příjm. rodu Sempro
niova; nejslav. oba bratří Tiberius a
Gaius, synové Tib. Sempr. Gr. a Kor
nelie, dcery st. Scipiona Afr.; ost. viz
Sempromus; adj. Gracchánus, a. um
grakchovský: sudices C (— gr. smýšle
jicí).

gracilis, e a) hubený, suchý, vy
táhlý: puer H, Messtus scurra H; b)
štíhlý, ztepilý, svižný: arbor, cupressus
O; egui hominesgue L; capella O; ©)
jemný, něžný: umbra, stamen, catena
O; d) prostý, jednoduchý: Talia V;
materia O; praefatio Plim.

gracilitas, dlis./. hubenost, štíhlost.
gráculus, ž, sm.kavka.
gradátim, adv. [graďus] krok za kro

kem, postupně, ponenáhlu: g. respon
dere C; g. addere aut demere C; honores
assegui C úřadu dosíci stupeň po stupni;
g. amicos habet Plm přátele třídi dle
stupňů; g. tractare Plin dle hodnosti,
ceny.

gradior, gradi, gressus sum krá
četi, jíti: fulenti animo ad mortem
C; bestiae gradientes C po zem: chodící;
gradiendo ad pastum accedere Č chůzi;
lente gradiens VO zdlouha, volně si vy
kračuje; per adterst gradieris cornua
Tauri O pojedeš; pariter gresst V vy
kročivše.

gradus, s, m. [gradior) 1) pův. a)
krok: mleno gradu LC; citato g. L
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zrychleným k.; gradum mferre Ť v před
pokročiti; g. referre O jíti zpět; g. con
ferre T sraziti se; g. addere L do kroku
přidati; g. continere V (po)zastaviti k.;
g. celerare V zrychliti; sistere V, susti
nere O zastaviti; larda necessitas Cor
riput g. H zrychlila, zdvojnásobila;
mortis g. timere F příchodu S.; gr. ex
aedihtate ad censuram L skok: b) po
stavení, postoj (šerm.):in gradu
stetimus certi non cedere O v pevném
post.; gradu depulsus est N z p. byl
vytlačen (= výhod zbaven); gradu mo
veri L; de gradu deici C; de g. pugnare
L —= stabiliů gradu T v pevním po
stavení; 2) konkr.stupeň, schod,
příčel; pl schody, žebřík: g.
alti V, im gradibus Concordiae C na
schodech chrámu Bv.; scalarum g. ČÚ,
mtuntur gradibus opírají se o příčky;
per g. detectus L se schodů; i stupně,
sedadla v divadle OT; 3) přenes.a) stu
peň, postavení,hod nost, důstojnost:
g. magistratuum C; g. digmtatis L od
stíny důstojnosti; g. senatorius C hod
nost senatora: omnes honorum gradus
C; eodem g. esse N touž h. míti; b)
metaf. o rozdílech kvantit.: ©) věku: defatis
gradus ČT; 9) přibuzenství: totidem gr.
distamus ab illo O; gradu propior sam
gutms O; necessitalum g. C; y) jin. věci
abstr.: peccalorum C, societatis hominum
C, ojřictorum C, cognomims O, amici
ae Ču, argumentorum T. Adv.per gra
dus .. ambit O postupně.

Gracce, adv. [Graecus] řecky: sctre,
nescire, scribere Č.

Graeci, orum, m. [T'oatxoi] Řekové,
obyč. pl., řídě. sing. Graccus, 7, m. Řek,
Graeca, ae, f. Řekyně: G. ignobilis L;
adj. Graecus, a, um řecký; Graeco more
tibere C dokola (při vyřčení jména); ht
storia G. Č řecky psaný; Graccum, %,n.
t plur. Graeca, orum ÚČřečtina.

Graeccia, ae, f. Řecko a) pův. Hellas,
b) t. zv. Velké Recko v již. Italii: magna
G. C; in G. C.

graccor, ari, atus sum po řecku žiti:
s1 Romana fatigat militia assuelum grae
car. H (= člověka oddaného životu
změkčilému).

D90 grandifer

Graccostasis, s, f. [Ioruxziocacis]
budova v Římě vedle radnice sloužící
ku přijímání cizinců, zvl. řeckých vy
slanců C.

Graeculus, a, um [demin. od Graecus)
řecký vc sm. pohrdlivém a iron.: megottum
(G. Č (= svědčící o duchu zakládajícím si na
formalitách a titěrnostech); G. contio C, G.
ancilla T; subst. Graceulus, 7, m. Řečí
ček: ut Graeculum, ut assentatorem, ut
počtam ČC.

Gráil, Grai, Orum, Mm.básn. místo Graeci
Řekové; sing.Gravus, 7, m. Řek: at cetera
G. V; guast vero non G. hoc dicat C; jako
adj. řecký: G. vubae, G. nomen, G. urbes
V; G. Čamena H; Alpes Graiae L Alpy
grajské (na jih od V. sv. Bernarda).

Gráiocelli, orum, m. národ v Alpách
grajských s hl. m. Ocelum.

Gráiugena, ae, m. [= oaovévnc]
Řek rodem, Řek: Gratugenumgue domos
suspectugne hngutmus arva V.

grámen, únis, M. [z *gras-men, srov.
vodorig pice) tráva a) drn, trávník:
terax g. IH;graminis herba L travina; b)
bylina, rosllina: g. ignobile cerinthae V:
neve parum valeant a se data gramina
O: feris incogn'ta capris granminaPr.

grámineus, a. um, travnatý: cam
pus V, palaestra V: z trávy, z drnu: se
dile V, arae V; gr. corona obsidionalis L
věnec z trávy jako čestná odm. osvoboditeli
města z obležení; g7. hasta ČC bambu
sový.

grammaficus, a, um [vodnpaTa ]
mluvnický, grammatický: ars C, gram
matbcae tribus H kritické cechy; subst.
grammatica, ae,f. věda mluvnická, filo
logie, jazykověda; též pl grammatica,
órum, n.; grammafticus, 7, m. jazyko
zpytec, filolog, kritik, literární historik.

UGrampiusn. Graupius s0%s pohoři
Grampijské ve Skolsku 7

grá nária, orum, n. [granum] špýchar,
sýpka.

grandaevus, a. um [grandis, aevum]
vysokého věku, letitý, starý: pater O,
apes V, senez T.

grandesco0, ere, — inchoat. [grandis]
růsti: lentiscus triphci fetu C.

gran difer, fera. ferum[grandis a fer
re) výnosný: arafiones C.



grandiloguus

grandiloguus, a, um vážně, slavnostně
mluvící; ve sm. potup. velkohubý; subst.
chlubilek: sti grandilogu? C.

grandis, e 1) veliký: vas C, tu
mulus Čs, patella C, liber C, conchae C,
tumina O; hordea V velkozrný; elementa O
hrubé; pecuma S značné množství peněz;
onus O těžké; fenus C, pondus argenti C
značný, amiculum grandi pondere C;
epistula Č dlouhý; 9. dedecus H náram
ná ostuda;2) vzrostlý, statný:
cervi Čs; tex 83 puer C, g. aetas C;
g. alumnus H; ossa O, memůra O silné;
cothurnus H vysoký; 3) co do věku po
kročilý,starý, stařičký: planeg.C;
častěji g. natu, g. aevo OT; 4) c> do vý
znamudůležitý, vážný, význam
ný: res grandiores Č, munus H, exem
plum Č (pádný); znamenitý: ingeni
um O, documentum patientiae T; munus
tua grande volunlas ad me pervemt O
za dar mi přišla tvá dobrá vůle; voz
grandor Č význačnější; 5) vzneše
ný: metit Orcus grandia cum parwus H
v. 1 nizké; Alaecenas, g. decus H; genus
dicendi Č (slavnostní); orator C; pro
fessus grandia turgetII = dicendi genus
grande; pro gřrandibusfiunt tumidi C.

granditas, dlis f. (o řeči):vznešenost:
verborum (. :

grando, zns, f. [srov.č.hrád] krupo
bití, kroupy.

Gránicus,z,m.[Toavixóc) řekavMysii
pramenící na Idě; i jako bůh léto řeky O.

gvánifer, fera, forum [granum,fero]
o mravencich: zrna nosící O.

Gránius, a, um jménoroduřím., zvl. 1)
O. Gr. Praeco, vtíoný řečník,přítel Crassůva
Catulův; 2) Gr. Marcellus, místodržícíbithyn
ský zaNerona T 3) Gr. Sdvanus, spiklenec
proti Nerono i r. 65 po Kr.

gránum, č,%(srov.zrno, Korn] zrno;
jádro, jadérko: g. Jici C.

graphium, 2%,n. [ypapiov] pisátko
kovové.

grassator, Oris, m. [grassor] tulák,
pobuda, zákeřník: včator a grassalore
spoliutur C.

Hrassor, G7i,alus sum [trea. ke gradior]
a) kráčeti, choditi milesrectolimte
O; virtutis via S; b) v nocise potloukati,
toulati tuventus in Subura L; Nero T;
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c) postupovati, jednati: dure,
non w L; obsegmo H; consiho, sit mill
wires tuvarent L (Istí); assentando multi
tudini L; veneno g. T sáhnouti k; zvl. ve
sm.nepřát.proti nik. DOstupo vati; řá
dili: uť puucorum potenlia grassare
tur T.

sratě,aav.[gratus|1)sradosti, rád:a/gd
menunuisseC; 2) s vděčnosti vděčně: pie,
9., humaniter C; natales g. numerare H.

grates, f. pl. (obyč.jen nom. a ace.) [srovu.
gratus| dík, díky; g. agere CE, g. ha
bere T díkyčiniti, vzdávali; laudibus gra
tibusaue veneruvě 1 chvaleřečmi a díků
činěním uctívali; g. referre, persolvere
V odvděčili se; superis y. decernere
O děkovnou slavnost ustanovili; iron.—
trest: pro talilus ausis di persolvaní
g. dignas V.

gratia, UE, f. [srov. gratus) | konkr.
a smysl.půvab, vděk, líbeznost, krá
sa: nobirtas aminů, gratia formae O;
negue abest facundis g. dichs O: gratia
ons T; Grátiae, Grum,f. bohyně krásy
a půvabu, Charitky, de. Diovy a Bury
nomy: Aglaia, Eufrosyne a Thalia H; tež
sing. jako col: non Hymenaeus. adest,
non úlli Graha lecto O; rirzarum meluens
tangere Graha H; IL abstr. a přenes.
a) oblíbenost, přízeň, váž
nost: algm gratia comparare cum algo
C co do vážnosti; mehi g. est O = jsem
oblíben; in g. esse apud algm Č býti ob
líben, v přízni; omnis g., potentia, honos
„.apud eos sunt S vážnost, vliv; cum
virtute tum gratia vtri S oblíbenost; g.
digmlas, honor Čs, summa nobilitas et g.
Cs, summum gradum digmlatis et grat:ae
tenere C; algm apud populum in gratia
ponere L učiniti oblíbeným; nema g.
Chrysogon C; gratiam inire ab algo Č
v něčí přízeň se dostati; b) v širš. význ.
přízeň,přátelství, blahovůle,ná
klonnost, láska, též styky, svazky přá
telské: gratia atgue hospitiis hominum
nobilisstmorumftorere C; gratiam ales sibi
conciliare C př. něčí si zjednati, naklo
niti si někoho; gratiam inire L smír uči
niti; tn g. reďire cum algo LC smířiti se;
grana matris O láska k; sapiens gratiá
nonmoveturČ ná lonností; tn g.restituere,
reducereC přízeň něčí opět zjednalu; excel
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lentibus gratiis paucorum C přízní; exter
nas gratias guaerere T přátelské svazky;
parva tibi g. nostra est O láska; solida est
mila g. tecum Ó pevné přátelství. Adv.
cun gratia L ochotně; cum bona g. Č
ve vši dobrotě; ©) jako důsl. předch. konkr.
osvědčení přízně atp., laska
v ost prokázaná: beneficrum et g. C; peto
a te hanc g. C; gratiam dicendi facere
L dovoliti mluviti; g. delicti sibi facere S
dovoliti si, prominouti si něco; Boccho
delicti gratiam facit S promine; omnium
tibi guae nefarie es ausus, g. facio L; d)
laskavost navzájem prokázaná, vděk,
uznání, vděčnost, dík: dis gra
ta! O chvála bohu; gratiam debere C
díkem býti povinen: g. merita Cs po
vinný dik; gratiam habere alci pro alga
re C L vděčen býti; gratam referre, per
solvere Čs C odvděčiti se; g. ferre L
uznání dojíti; gratiam repetere L vděč
nosti se dožadovati; 9. redďitu meritis
O uznání se dostává; zvl. gralias agere
CL děkovali, dik vzdávati (de, pro, ob,
guoď). Ah. grAtid význ. adv. víz násl.

grátiá, adv. [abl. od gratia) srov. řec. 74
0'7, stávázagen. k vůli pro. za: hono
rs g. alagmnominare Č = une záomw=
abych mu učinil poklonu; negotit gratia
properarc S za svým podnikem; amici
tiae g. C z přátelství; erempl: g. C na
příklad, jako; commonendi g. C, fructus
servandi g. C, consolandi tut g. C; mea,
tua, nostra, vestra g. k vůli mně ata.; ea
gratia S proto.

Grátidius, a rodina říms., z níž pochá
zela babička Ciceronovau Gratidia.

vost, ochotnost, prokazování dobrodiní:
g. et benevolentia C, impudens g. C; da
rování: Sullana a. Č.

sratilicor, dri. atus sum [gratus a
facere] a) vděk činili někonu od
vděčovati se, zavděčovati se:
de eo, guod ipsis superat aliis g. 0
šunt C- gratificatur mihi gestu accu
sator C; b) přech.darovati obě
tovati něco někomu: gui gratifican
tur cuvpiam, guod obsit alli, cut pro
desse velle videantur C: potentiae pauco
rum decus atgue libertatem suam gratifi
car: S; populo el sua et ahena g.C
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gráliis, staž. gra/2s (abl. pi. od gratia)
za pouhýdík, zadarmo, zdarma,
z lásky.

grátiosus, a, um [gratia] a) oblí
bený, přízně požívající, pří
jemný, vítaný: apud algm, alci C: ho
mnínes Wmsuis. municipus gratiosi C;
b) zvl.gratiosamssto L z milosti
udělené; gratiosisstma rogatio C pro
sba nejmilejší; causa libi gratiostor est
guaim vultus C větší přízní se těší; ©)
ochotný, laskavý: gratiosiscribaeČ.

grátis viz gratus.
Grátius, a rod říms., z něhož poch.

1) žalobce básníka ArcbiaC; 2) básník
G. Faliscus, vrstevník Ovidiův, jenž na
psal báseň o lovu „Cynegeticon“.

grátor, ax?, altus sum [gralus] = gra
tulor (jež nehodí se do hexam.) blaho
přáti: nescia, gratentur consolenturne
parentemO; gratare sorort V; slavnost děkovnou slaviti: tem
plum gratantes ovantesgue adire L; abest
gratanibusAesonO; štěstí přátu:
Tibertus .. imcolumem fore gratatur T.

grátuit0, adv.[gratis] zdarma, za
darmo: g. civitatemimpertire Č; causas
g. defendere C; g. malus atgue crudelis
erat S = jen tak, bez zvláštního důvodu,
účelu.

sratuitus, a, um [gratis] 1) akt. ten,
kdo něco zdarma činí, nezišlný, dobro
volný: mercennarios gratnilis antferi e
C; kderalitas gratuitane est an mercenna
ma? Č; hominum caritas et amicitia C;
2) pass.Zdarma činěný, nezištný, dobro
volný, bezplatný: suffragia C nezakou
pené; furor L sám sebou vznikající; zvl.
bez účinku, neprospěšný, marný: parri
cidhiaL nadarmo, bezvýsledné.

grátulábundus, a, um [gratulor] hor
livě blahopřející: multitudo L.

grátuláti6, ons, f. [gratulor| 1) pro
jev radosti radost: sunmacum
gr. civium et laetiha C; 3) blaho
přání: gratulationes fiebant Čs; mutuá
g.fungi Cu navzájem si blahopřáti; tn
sua gratulatione Č ve dni nastoupení
svého úřadu (— když se mu blahopřálo); 3)
děkování,díků činění, děkovná
slavnost: guanta gratulationein hoc
templum ingredi debent C; mihi uni con



grátulor

servata republicá gratulationem decrevi
shs C slavnost děk. jste ustanovili; g.
nostrae dis vtmmortalibus g. erunt C.

gratulor, dri, tus sum [z *gratitu
lor, srov.tollo| l) blahopřáli, štěstí
přáli: alci, de, pro algua re, alaoď, guod,
ace. c. inf., absol.gratulatum venire C; in
ter se g. C navzájem si bl.; 2) děko
vati, díky činili (— gratias agere): dis
immortalibus C.

gratus, a, um (pův.asl chválený, vitaný, +iz 2)) 1) půvabný, roztomilý,
krásný: (oratum Antium H, grata Venus
V; grutior in pulchro corpore virtus H;
2) milý, oblíbený, vděk, k libosti,
příjemný; vítaný, cenný: mullisnobi
libus gratum essefacturum Čs že se za
vděčí; gratum facere alci algď vhod uči
niti; gratum elogui FI k libosti promlou
vali;esť mihig. vestra erga me voluntas C;
grata feminis carmina H (s potupou=
molha); dies, nox i; hedera Baccho O;
cu. cum mínus g. esset S u něho oblí
ben; mih longe gratissitmeO daleko nej
milejší; hoc mihi gratum est Č jest mi
vhod; mihil gratius Appio esse factu
ros C že větší radosti A. neučiní; 3)
vděčný: verba nos testanhia gratos O
slova svědčící o naší vděčnosti; se alci
gratum praebere Č ukázati se vděčným
(in, erga algm, pro alga re); male gr. O
nevděčný; si guoďadest, gratum tuval
vděčně jsouc přijato; g. amimus C, g.
memoria C, g. voluntas Č, g. manus H.

Graupius MONS viz Grampius mons.
gravanter, adv. [gravans) zpěčuje se,

nerad: reguli Gallorum haud gravanter
ad Poenum venerunt L — ochotně, rádi.

graváte, gravalim, adv. [gravor] s ob
tíží, nerad, zpěčuje se, zdráhavě; často
litot. Aaud g., non g. = ochotně.

gravědinosus, a, um [gravedo]rýmou
trpící, rýmu mající Č.

gravedo, ins, f. [gravis] tíže v údech,
malátnost, (chřipka), rýma.

grave-oléns, enfis, (též dvěma slovy)
a) silně voníci: centaurea V; b) pách
noucí, smrdutý: fauces graveolentisAver
m V

gravěesco, ere, —, — (inchoat.ke *grave
re, gravis] a) těžkým se stávati: felu ne
mus omne gravesct Vplody se obtěžkává;
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b) obr. horšiti se: valetudo T, publica
mala in dies T.

Graviditas, atis, f. [gravidus] těho
lenství: ab [Sole]Luna ilfuminala gra
viditates et partus afferat C.

gravido, are, gravidatus [gravidus]
oplodniti: šerra gravidata seminibus Č.

gravidus a, um [*gravere, gravis] a) tě
hotný, oplodněný: uzor C, Latona C,
pecus O, muraena H před potěrem, ho
sta T březí; též o jin. věcech:ager V,
terrae O; tellus O osetá zuby dračími;
b) obtížený, naplněný, plný:
ubera gravida C, stipes nodis V; Itaha
omperůs V mnohovládná; urdbsbellis V;
pharetra sagittis H; g. culmus arish3
V; nubes O (deštěm); messes Ó (zrny);
nova de gravido palmile gemma tumet
O bující.

gravis, e těžký [srov.Baovc| 1 absol.
a) konkr. Lěžký, velkou váhu mající:
gravia navigia Čs; ora navum rostrata
gravi pondere H; habenae graves auro
O; grave onus H; onus Aetnda gravius
C; aes grave plaustris convehentesL těžké
peníze staré váhy (kdy as = libra); g.
slex O; tellus, terra VH — tučná; in
flexi grave robur aratri V; g. cibus C
těžce stravitelný; g. hasta, arma; odt.
gravis mmles; milites gravis armalurae
těžkooděnci; gr. Bntellus V = obrovitý;
g. lacertus O pádný; g. pretium S (pův.
od vážení)vysoká cena; g. supellectilem
Phm drahocenný nábytek; b) přene«
závažný, vážný, důležitý, vý
znamný, značný, veliký; pádný, dů
razný, důstojný: sine g. cuusu Csbez zá
važné p.; grave senatus consultum C dů
sLojný ; avšakgravesstmae causae nejváž
nější; sententiae g. C obsažné, jadrné;
verba gravissima 9 jadrná s.; exemplum
g. H. pádný; imceptumgy.H veliký podnik;
g. Sullae victoria C důležité, významné;
stuha graviora algue mmora Č vážněj
ší; graviore plectro canere O povzneše
nějším tonem; cum gravibus rebus satis
fecerimus Ú: res gravissvma SŠ věc ne
malé důležitosti; jindy res gravisstma =
caput, sunma hlavní věc; gravis atgue
opulenta civilas L značná; zvl. o lidech: g.
auctor ČL, lestis C závažný; gravisstmi
historia N nejvážnější; g. Aesopus H
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vážný, velebný, homo prudens et gravis
C pevné povahy, charakterní; vir pielate
g. V znamenitý; ©)o zvuku:hluboký:
vor gravis Č, ab acutisstmo sono usgue
ad gravissímum C; o vášních:prudký,
graves tmmicihae Č, g.odium C; II pass.
a) obtižený, tísněný, tlačený: g. aere,
taculo dextra VO; agmen praeda grave
L; nubes imbre L; naves hestilibus spo
his L; vinculis Plin; pharetvá spohogue
leoms O; colus lana V; cornum cuspide
grave O těžkým hrotem okovaný; barba
g. nembis O; pennae g. aspergine O;
b) zví. stářím, nemocí atp. obtížený,
slabý, sesláblý: aelateet viribus
gravior L; morbo g. V; graves fetae V
(sc. morbo) mdlé, slabé bahnice; g. vul
nere L; oculi graves V „těžké“; g. cor

s H = zácpa; ©) gravidus tě
hotný, březí: regina sacerdos Marte
g. V; eguus armalum peditem g. atlu
lit alvo V o koni trojském; ulerus g., ven
ter g. 0; UI akt. a) tížící, tlačící a)
pův. konkr.: aureum amiculum CÚ; sar
cina HH;arma Č; 5) přenes.obtížný,
tísnivý: onus ojřicůC; sol HO dusné
horko; aestas V letní vedro; solet esse
g. cantantibus umdra V nezdravý;
podob. solum caelumgue tuzla grave T:
grave ann lempus ČL, auctumnus Čs,
aestus RH;tempestas O špatné počasí; g.
ictus O těžko dopadající; g. ictu
viator V pádně bijicí; g. labores V o b
tížné, klopotné; g. curaeO; gra
ves Cyclopum ojfficinae RHklopotné; mi
ha g. H; somnus, dolor O tísnivý; g.
vulnus C těžká rána; gravi morbo ajfec
tus C těžce nemocný; b) zvu. těžce
snesitelný, tvrdý, zlý, smutný;
po přip.přísný, krutý, bolestný:
ne guid gravius imfratrem statueret Cs
příliš přísný; st guiď.. gravtus accidisset

Cs; gravisstmum supphicium sumere de
algo Cs co nejpřísněji potrestati; gravior
fortuna Čs smutnější; senectus g. C ob
tížné; omms aelas g. C; g. et molesta
via C; g. bellum tížící válka; eďdictum
g. L; senatus consultum vehemens et grave
C; verbum gravius Č tvrdší; g. adversartus
omperii Č tvrdošíjný, zarputilý; gravior
hostis L; graves Persae H obtížní; g.
damnum Ó krutá ztráta; exitus g. O
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smutný; graviora cruciamenta, tormenta
C bolestnější; graves rumores Č zlé
zprávy; pod. gravis nuntius ČC; passi
graviora HHkteří horší příhody přestáli;
yraviora minari O těžšími tresty hro
ziti; ©) protivný, odporný: odor
caem V; grave olens V protivně pách
noucí; grave virus H hnusný; chelydri
V; ellebori V; g. hircus H.

Graviscac, drum, f. městečko v okoli
Targuinií: sntempestae V.

gravitás, als, f. [grawus]tiže I a)
konkr.váha, břímě: armorum Čs, na
vium Cs (těžkopádnost); contentio gra
vitatis C, gravitate el pondere Č tihou a
váhou; corporis g. O; gravitate carens
acther O nemající váhy; přenes.g. anno
nae T vysoká cena, drahota; b) přenes.
váha,význam, závažnost, dů
ležitost: 9. civilalisČs; provinciae
Cs; imperii g. C; g. sententiae C, artium
C; c)vážnost, důstojnost: senten
tarum C; gravitati aelas impedimento est
C; erat tm tllo viro comilate condila j.
C; plus gravitatis habereC; dicendi g. C;
personae g. Ú; misto konkr. gravitatem dt
gnam exspectahoneČ = vážná osobnost;
l pass.obtížení,těžkos t, zem dle
nost, malátnost: g. uterum tendebatO;
g. membrorum Č; corporis Ú: linguae Č.
těžký jazyk; g. semlis O slabost stařecká;
III akt. tlak, tíže, pádnost: g. belli T;
vmperu Č břímě; soporis O tíživý spá
nek; g. responsi C, verborum Č tvrdost;
přísnost. legum C, tudiciorumC;
censor summa gravitate C nejvýš přísný;
nepříjemnost,nezdravost, protiv
nost, odpornost: cael T; lociL:
auctumn5.

graviter, adv. [gravis] 1) těžce,
z těžka: cadereO;pádně, silně,
prudce: g.ferirealgmV; značně:
gravisstme off hictae erant naves Ús; the
atra licentia gravius tum erupit T prud
Čeji; o zvůkuhluboce: extrema.. gra
viler sonení C; 2) pass. vzhl. k břemeni:
těžce: g. Ferre algd, ace. c. inf.,guod
C; g. accipere C, tolcrare T; g. aegrotare
C, g. saucius L, se non g. habere C lehce
nemocen býti; 3) akt. těžce, tvrdě,
přísně, nepříjemně: gravius vindi
care wmalgm Cs; de amphssims víri8
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gravissrme.. decermitur; g. suspectus alca
C silně, velice; severe et g. agere C;
vážně, důstojně, důrazně: Thu
cydides res gestas . . narrat g. ČC;g. orna
tegue dixzistiČ důrazně a ušlechtile; per
seculus est celerague gravisstme Č se vším
možným důrazem; non satis g. conguert
posseC; nepříjemně, odporně: g.
spirantes hydri V; g. spirantis copia thym
brae V

gravo, dre, avi, tum [grarts] 1) Li
žili, zatěžovali, oblížili: undu pennas
O; poma gravantia rumos O; onus aegra
membra O; prarfectum castrorum sarcti
nis gravant T; caput gravatum V schý
lená; oculi mortegravat: O: gravatus vul
neribus L; 2) přenes.ztíži ti, těžkým či
nili,tisnivějším učiniti, zhorši
ti: fortunam g.alcis O:fenore gravatum
aesaltenum Tlísnivější. nvidium matris
g. Tzvělšili; zvl.oblěžovali, lížili:
oficium, guoď me gruvat IH; nova vis g.
inrvilum O; chorcis somnrgue gravati V
a vtno somnogue L zmoženi; mens gra
vala ebrietute Cu zalemněná. K tomudepon,

gravor, dri, alus sum býti obtížen;
těžce nésti něco, stěžovati si, reptati,
býti rozhořčen; nerad konati něco,zdrá
hati se: prtmo g. coepit C; ego nom gra

varer C; Pegasus lerrenum eguilem gra
vatus Bellerophontem H těžce, nerad
strpěvší (na sobě); aspeclum cívium g.
senexTimperator I nerad se ukazoval
občanům.

gregális, e [grex] a) ze stáda, z roty;
příslušník, druh: Catilinae gregales C
rota Catilinova; guisguom de gregalibus
ClodiC; b) obyčejný, sprostý:
gregal sagulo amctus L; habitus g. Ť
oblek (uniforma) obyčejného, prostého
vojína.

gregárius, a, um [grer]) obyčejný,
prostý: miles C vojín řadový; egues T.

gregálim, adv. [grex] houfně, v celých
tlupách.

gremium, «, n. a) klín: filtus in
gremi0 matris educatus C; puer lacteus
Fortunae in g. sedens Č; im sui fratris
manibus el gremio Č v náručí a na srdci;
gremio accivpere V na k. vzíti; gremio
fovere V chovati; přenes.deorum in gre
mus ponere algd V v ruce b. položiti;
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e g. patriae abstrahi Č; b) lůno, vni
třek: terrae C; telluris V; in g. con
sulatus C uprostřed k.; Graeciae g. Č
stred.

gressus, us, m. [gradior] kročej, krok,
chod, chůze: gressum ferre O kráčeti:
g. anteferre V jíti napřed; g. inferre V
vstoupiti; g. comprimere V k. zastaviti,
stanouti; g. recvpere V zpět jíti; též o lodi:
g. dirigere V běh zamířiti; gressus super

bos glomerare V viz glomero.
SreX, gregis, m. [sro.. úyet0W, yGOVU

00%)vůb. shromážděni 1 sládo: nobi
lisstmarum eguarum, armenlorum, pe
coris C; lanigeri gregersV; vir gregis caper
V; de grege vir O býk; dux gregix O =
beran; hejno, houf: avum IŤ, 2)
dav. zástup; tlupa; družina: k
bertos orabal, ut grege facto ad se irrum
perent S shluknouce se v zástup; mger
g. H; plnlosophorum g. ČC; Bmicuri de
grege porcus H prasátko ze stáda E;;
g. amcorum C přátelský kroužek: g.
turpium virorum H; latronum ČCrota;
uno grege profugere Ču v jediném davu,
houfu; algm su? gregis adscribere 1 do
své družiny přijmouti; in grege adnu
merari ČCk ostatním býti počítán; tm
perium regum in proprio8 greges H =
národy.

Grudii, orum, m. nárůdek v Galli
belgické záp. od Eburonů

gruis, 2S viz grůs.
grunnio, grundio, %re, T (onvmatop.)

chrochtati; odtud:
srunnitus n.. grunditus,

chrochlání: suzs C
grůis, uis, f. [srov.žerav, yéoavod) je

řáb: grues volantes trianguli efficiunt
formam Č

Grýočus, a, um [Toúveroc)grynej
ský; ot Grynia, ae, f.. města aiuls.
v Mysii s chrámem Apollonovým.

gryýps, grypis, m. [yoúW] noh, bá
je ný pták čtyřnoný.

gubernáclum "- gubernaculum, %,
n. [guberno]kormidlo a) pův.:puppis
pars cum gubernaculo V; navi guberna
cula apponcre T; g.tencre Pliw.; b) obr.
zejm.o stitu ——řizení, vedení, vlá
da: gub. rnacula rei publicae C; ereplie
senatui gubernaculis Ú (vždyv plur.),

Us, M.
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gubernátio, ons, f. kormidlo
vání a) pův.: in vpsa g. navis est
eversaC; b) přenes.řízení, vedení:
rerum C.

gubernátor, oris, m. kormidel
ník a) pův.: summi gubernatores in
magnis tempestatibus a vectoribus ad
moneri solent C: b) přenessvůdce,
správce: re publicaeC.

gubernátrix, *czs,f. vůdkyně.guberno,are,dvi,ďium— |1vJeověv)
a) vikormidlovati, loďřídili:uťsi
nautae certarení, guis eerum polisstmum
gubernaret C; tranguillo mari g. L; přisl.
e terra g. L — nebezpečí se vyhýbati;
b) přenes.říditi, spravovati něco:
ret publicae navem C; civitatem, urbem,
orbem terrarum C; bellum, vura, mentes,
pelhitionem, guaestionem Č.

Gugerni, orum, m. národ belg. u Rýna.
gula, ae,f. jícen, hltan a) pův.:

gulam laguea frangere S zardousiti; ob
torta gula C = hrdlo; b) přenes.chu t,
mlsnost,obžerství: g. implacata
O; trritamenta gulae ST; gulae parere H
ob. se oddávati.

gumia, ae, M. [zumber., srov. VĚLWjsem
pln] (vi. břicháč) labužník, břichopásek.

surges, iťis,m.pův.jícen a)vir vodní,
dravý, vířivý proud: turbidusg.,
altus V; sinuatur g. in curvos arcus O;
básn.hlubina, prohlubeň: ez
haurire gurgites C; egues per meďios g.
stabilis L; Rhenmifossa gurgiibus re
dundans Č; recessus gurgiti: O hluboké
zátočiny; summus g. V povrch vody;
b) přene.«) propast, bezednáhlu
bina: vittorum C, libidinum C; B) o člo
věkumarnotratník: g. patrimonů
C; dile gurges exstruiťt villam U; %)meton.
žravost: viium gurgilis aetas homi
nibus auget C.

zurgulio, ONiS,di. [srov.hrdlo) hrdlo,
hitan.

gurgustium, č, n. [gurges] místnost
s úzkým vchodem, díra, podzemni
krčma.

gustátus, s, m. [gustare] chut a)
jako vlastnost předmětů: „pomorum C, uva
acerba gustatu ČC má kyselou chut; b)
jako smysl: g. habitat in ea parte oris.
C; g., gut est sensus ex ommbus maxime

*
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voluptarius C; ©) přenes. laudďis g. habere
C smysl pro..

susto, are, dvi, dlum [srov. řec.VEĎW,
něm.kosten] chutnati, ochutnávati,
jisli: aguam ČC, leporem, anserem,
gallinam C; přenes.okusilti, poži
vali, chulnati si v něčem,pochut
návati si na: civilem sanguinem C,
přilosophtam C; physiologiam C; lu
cellum © dostati k ochulnání; haec
(studia litterarum) sensu mostro g. C
smysly svými užitek bráli ze studií.

Gustus, Us, da. [srov. gusto] chut
nání, ochulnání: poťio gustu libatu T
napřed ochutnaný; gustu cíbum explorare

Gutta, ae, f. kapka; plur. guttae
(o zvíř.)skvrn y.

Guttur, ur?s, n. chřtán, hrdlo: g. fran
gere H vaz zlámati; guttura hgare O;
g. rumnere O zardousiti; g.ferro rumpere
O proříznouti.

guttus, %,m. džbán s dlouhým hrdlem,
z něhožse vylévaly tekutiny po kapkách.

Gyaros, 7, f. (Důa0o6) nyn. Jura o.
Jaros, ostrov mezi Andrem, Keem a Sy
rem.

Gyás, Gyés, ae, m. 1) storuký Gigant:
centimanus O; 2) Trojan V.

Lýges, is, ae, m. (ace. -en; ůyns)
1) král lydský po Kandaulovi, majitel
kouzelného prstenu; 2) Trojan V; 3)
jinéno mladíka u AH.

Gylippus, z, m. Arkad přišlý s Euan
drem do Ilalie.

gymnasiarchus, 2, m. [yvuvaciaozoc]
představený gymnasia řeckého, mající
úkol zápasníky vycvičiti, stravovati a
vydržovati.

gymnasium, 2%,n. [yvuváciov] škola
tělocvičná a zápasiště se sady a zvl.
místnostmi k rozhovorům. Byly shro
maždištěm filosofů a jejich žáků, odtud
název nyn. gymnasií = vyšší škola.

gymnicus, a, um [yvuvixóc] tělocvič
ný: luďi C, certamen C.

gynaecéum, gynaecčum,et, ú, n. [yv
vatxelov) ženské komnaty ve vnitřní
části domu řeckého.

Gynděs, ts, m. řeka v Assyrii.
gypsátus, a, um. sádrou nalíčený

(o hercích, kteří hráli ženské úlohy) C.
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Gyrtón, onis, f. ( Dvorev] město
v Thessali na záp. údolí Tempe.

gýrus, %,m. [yůooc] 1) pův. kruh,
zákrut, závit atp., jímžsedějepohyb
zviřat;o hadu: gyros trahere V kroutiti, sví
jeti se; gyros per aěra ducere Ó o ptácích:
kroužiti; poda.malvusflectitur in gyrumO;
telum volat ingenti gyro V; o koni: gyros
dant V činí, gyros carpere VO v kruhu
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běhati; 2) přenes.kruh, dráha, obor, pole:
im gyrum ratioms ducere Cna dráhu;
g. aěrtus Cat vzdušná dráha (měsice);
in exiguum g. compellere C v úzký kruh;
bruma diem nivalem interiore gyro trahit
H —=menším kruhem (slunce opisuje v zirně
menší oblouk).

Gytheum, Gythium,1, n. (DĎetov) pří
stavní místo v Lakonii, nyn. Palaeopoli.

l
habcna, ae,f. [habco| a). pův. otěž,

řemen, jímž se drží kůň, pak uzdu:
huberas dure V uzdu popustili; pod.
effundere V L, excutere, immtltere O,
lerxare Cu uvolnili; odt. efusis habenis
Cu = plnýmtryskem; e/Fusissimis Ah.L.
v divém úprku; čmmissis habenis furit
Volcanus V bezuzdně řádí. opak hubenas
adducere, premere, V přitáhnouti u.; hb?
přenes.bič: člle (turbo == kůča) actus
halena V; řemen praku: Zundam
egit hubcna V; scuticae habenae H ře
ménky dutek, býkovec; ©)obr.otěže
vlády, vedení, řízení něčeho,vláda: re
rum V, populi O.

habco, ére, uz, tum [ pův.držeti,
udržovati, chovati, 1) a) iaculum ma
mbus h.O držeti; stmul aptat ha
bendo ensem V upravuje k držení; cul
trum lateri vinctum h. O nositi uvázán
k boku; scuta, gladios L, vestem O, soc
cos et pallium ČCnositi, na sobě miti;
arma procul h. T — prohibere držeti ve
vzdálenosti od sebe; res eo0sinter se ha
but S navzájem udržovala; tn manibus
h. algá (victortam L) držeti, (téměř) jisté
míti, fabulam in m. habebatC v rukoun.
při sobě měl; ==©věc. než. jako podm.: S1 Ut
disset structos corpus h. rogos O že leží
na hranici, čumulus nomen h. O = jest
na něm; habet pila lbellos H — jsou na
něm položeny, vyloženy; taberna Ibellos
h. H; barbiton hic paries habebit H =
bude viseti na této stěně; arbor fetus
habet © nese; = zvl. me Tartara habent
V H, pontus O chová v sobě; guae regio

pokládali:
jako by nebylo řečeno; €) inf. sweceďere

AdnchisenV = kde prodlévá; unďa deos
O; maililes im castris S L držet in Sy
na haberu T býti držán; tn arms L;
in vinculis S, in custoda algm h. CT
ve vazbě držeti; =—=© stavech těl. a duš.
custodes somnus h. OV jimá; horror
artůs O, terror V, amor, vra O, cura V;
Rutulos fiducia rerum V jakou mají; b)
mit poklád AL1někohoza něco, po
čitati k něčemu,Ceniti, vážiti Sl U) s dvěma
ce.: deos aeternos et beatos Č; dvem hono

ratum V; pass. clarus ac magnus habe
batur T byl pokládán; peritisstmus Čs;
mmtisfelx O; virtus aeterna S, gut h.
vehmus ČC za jaké chceme býti poklá
dáni; 3) in:tn numero disertorum Ú; wm
numero hosttum Čs ČC; in summis ductbusNSbýtičítánk.© tnbomsČ
k dobrům čitati; dona omnia in bemig

nuate S za dobrotivost pokládati; v)
inter: 4. onfehces O býti čítán; inter fi
deles socios Ču; 6) pro: pro hoste L Cs,
proamco Čs, audacia pro muro habeturS;
alad pro certo, explorato h. Č za jisté

pro non dicto L plalili,

tecti8 fas h. O za dovoleno pokl.; satis
habere hostema rapins prohbere Čs =
spokojiti se tím, že; tala facvnora susce
pisse parum habuěre S neměli dosti na
tom, že; = zvl. divína atgue humana
promiscua h. S za nic si nevážiti habitae
Gratis oracula guercus Vjež Řekům pla
tily za věštírny; nehil pensi h..S nedbati
ničeho, nedělati si svědomí; cutus aucto
ras magni habebatur Cs mnoho platila;
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pudicihiam porum honeste h. S málo
dbáti; s dat.: fominem ludibrio h. Č míti
smích z. rem religioni h. Č svědomí
si dělatiz ...; algd honori h. C za čest si
klásti; probro S; algd post algd h. L něco
méně ceniti než; —absol.za to míti,
souditi: sic habetote C (= vězte); sic
habuére S toho náhledu došli; omnes
sichabentC; 2) držet = naklá
d a t1, zacházeti s někým, jednati a) vůb.
male algm h. N, avare T, hberaliter S,
molliter T, benigne S, superbe Cu;
Achivos uno ordine Ah.V; omnes nullo
discrimine V stejně se všemi nakládati,
jednati; algm alga re male h. C znepoko
jovati; tn servili opere h. algm L k práci
otrocké přidržovati, cum cura haberi T
pečlivě býti chován; frustra habii T
opomenuti, zanedbáni; mites levioreim
perio h. S ve volnější kázni držeti; li
beros h. S chovati; cíves filelisstmi ha
bebantur S bylo 8 nimi jednáno jako ..;
b) zvl. o věcech:ch ovati něco,za chá
zet1 sněčím: gui cultus habendo sit pe
cori V chov dobytka; scuta haberi T; rem
publicamS spravovati; opesmo
desteh. T mírněužívati; II mít!
v moci, jako majetek něcomíti,
držeti, vlásti něčím, ovládati něco: a)
jako majetek držet1, mít1 Ga)absol.:
amor habendi O lakota, hrabivost; Čecro
pias apes amor habendi urget V touha,
míti výživu pobádá k práci; loricam
donat habere viro V aby byla jeho ma
jetkem; ac non perinde habeantur, ut..
S a nebyly takovým právě majetkem;
G) s předm.: beneficia ab algo A. Cs o b
držeti; habes,guod petisti dostal jsi;
virum S, urorem Cs C, di habuere suas
sorores O t. za manželky; te A. ista V,
Phyllida V; habes Cs (se. arma) =
máš!; hoc habet! V toto má, dostal =
rána trefila; = zvl.sibo h. podržeti
81, nechatli Sl něco:AereditatemC.
canephoros Ú; term. techn. o rozvodu: „luas
res tibí habe“: ollam suas ves sibi A.
Vussit Č — rozvedl se sní, zapudil ji; b)
vlást1 něčím,ovládat! něco:urbem
reges habuěre T; hostis habet muros V
má v moci; campum, tecta urbis, moe
ma. arces V; cetera Turnus Aabet V;
Hispaniae tribus legiomibus habebantur
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T byly ovládány; gui vos habeo O; Asi
am Cu; anmmus habet cuncia negue vpse
habetur S ovládá; c) za bydliště, za
sídlo míti, obývatu Čreten habendam
tradere O za bydliště odevzdati; Afri
cam Gaetuli S, mortales S; Romam S,
loca laetra S; = absol. in Veiente agro
h. (se. praedia) L býti usazen, míti ma
jetek; in Bruttus habent Č II vůb.
míti něco a) konkr. a) hortos C, di
vitias AH,servum C, pecumam C, vulnus
O, operis cormmtes0; = zvl. secum Ah. le
giones Cs, duos Anagmmnos C 8 sebou
míti; círcum se h. egutatum Čs kolem
sebem.;„3obr.fasces el secures Č = právo
moc velitele; básn.fenum in cornu H (=
je zlý, trká);); £) o úkonecha stav. duš.: dtlec
tum h. Cs odvod konat 1; senatum Cs
schůzi senátu peřádati; conciha Čs,
contionem,comitia Cs; censumC, inimi
cilias cum pop. R. C; amorem, odtum Cfi
dem alci h. Čs věřiti; spem in arms h. V
spoléhati na; rattonem h. cum algo Č
účtovati s; negotium C; iter h. C konati;
honorem h. alci T poctu prokazovati;
rahonem Ah. alcis rei ČC zření miti k;
gratiam h.alci Cs býti uznalý; in gratiam
h. algd S za vděk přijmouti něčím;
poenam. h. L býti potrestán; aetatem A.
procul a re p. vitam, adulescenhiam S,
tráviti; proculh. algd T dalek býti něčeho;
omma bona in spe h. S všeho dobra do
budoucna se naditi; v duchu,
na myslimíti, zamýšleti: auspicia
C; ordines h. S v řadách se držeti; =zvL
o řeči: verba Ah. SC L mluviti, řečniti,
orationem, sermonem Č řeč míti; gueri
momam, deliberationem C, disputationem
Cs; verba cum algo h. L domlouvati se;
b) abstr.: satis eloguentiae N; suspicionem
adulterů N býti v podezření; dimdďium
facti H polovic práce vykonáno m;;
annus h. res gestas Čs může se vykázati;
satis aetatis h. C dosti býti stár; potestatem
alcis rei h. Čs přístup k něčemu, možnost
něco vykonati; úmperium, regna V;
studia suorum O míti pro sebe; antmum
h. parcere victis L zamýšleti; id eemper
in animo h.C; eum in a. h. S = byl ho
stále pamětliv; ea cum a. h. 8.; guid aut
gua de causa consili habuisset S co a za
jakou příčinou zamýšlel; —snésti,

-—-zvl.
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přijmouti: guaeT%b.civiliterhabut
T; facile habebatur aegualitas T; egestas
facile habetur stne damno S nouzi snadno
jest býti beze ztráty; tmpune algd h.
T beztrestunechati; c) obsaho
vati býti spojen sněčimbýti
příčinou něčeho,míti něcoZa ná
sledek: wrrtus hoc habet Č má tu
vlastnost; algam dubitattonem h. C býti
nějak pochybný; maritůnae res motum ha
bent Cs námořnictví jest vlastní (znakem)
pohyblivost; res fidem h. O dochází víry;
novu fictague nuper verba fidem habebunt
IT==nimou se: algd mag+am vím h. S
věc jest velikého dosahu; minor census
reluguam multitudinem habuit L menší
výše jmění zahrnovala v sebe ost. obč.;
nihil habet epistula Č neobsahuje; re
ditus in patriam ojfřenstonemh. C jest
spojen s. ., budí .; snvidiam N; profectio
voluntatem habuit non turpem Č neob
sahoval, neměl za účel; ista res tmigui
tatem S, consitum, obtrectationemČ býti
příčinou; metum A. O působiti,
buditi; suspicionem, misericordiam
C; latrocinia nullam h. infamam (s
nejsou nečestné; d) moci, umět,
věděti: an mehus guis habetsuadere
H; dicereČ, guvddare matus* O; ilud pro
certo affirmare C; Ah.,guwbus vendam Cs
non h., guid narrem C; ©) na označ. trva
lého stavu S part. perf. pass. neb ad)j.: alad
clausum Ah.L míti zavřeno; scriptum A.
C, collectum C, urbem captam L, alad
cogntum (compertum, exploratum Čs) Č
= prohlédl jsem, znám; algm suspectum
SLCu v podezření; caput tectum Ču =
choditi 8 pokrytou hlavou; algm de
vinctum h. Č; aciem instructam Č k boji
pohotový míti; pericula consueta S býti
zvyklý na...;sollicitum h. algm C znepo
kojovati, v trapné nejistotě udržovati;
anxztum T v rozčilení udr.; Aaud occul
tum S nechovati v tajnosti: tntentos
Numidas S pozornost N. udrž. v na
pělí: vectigalia redempta C miti najaty,
v nájmu; magnas pecumas collocatas C;
propostum h. Čs míti v úmyslu; per
suasum Ah.Čs býti přesvědčen; falsum
h. algm, algd S sklamati; laetum h. algm
T radoslí naplňovali; deos fuciles h. O
mili nakloněny; f) se habere n. habevi
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býti: bene L v dobrém stavu býti,
graviter Č býti těžce nemocen; ego me
bene h. TŤ vede se mi dobře; sic se res
habet C tak jest tomu; stcuti pleragie
mortalum habentur S —=res humanae
Wase habent S takový jest světa běh;
moresita se h. S tak jest tomu s.
guoguo se aúllud habet C jakkoli tomu
jest; tež bez se: sic habet H tak jest
tomu; ad guod res h. Č jak tomu sku
tečně jest; g) o povinnosti, nutnosti: M U
s1t1, míti; dicendum Ah.T musím říci,
respondendum, praecivpiendumT; imtan
dum, certandum Plin, mihil excusandum
habes T nemusíš se omlouvati; aedem
Castoris habuit tuendam Č měl uloženo
hlídati.

habilis, e [habere] co lze rukou dobřeuchopitiu© vhodný,pohodlný:
arma C, ensis V, ferrum T, frameae T,
arcus V, gladius L; currus O lehce řidi
telný; navis T; galea V lehká; s dat.
h. lateri clipeus V vhodně přiléhající;
vites h. pinguibus terris V hodící se;
gens eguis h. L hodici se k jízdě na koni;
mihtiae Ču, proeho T schopný; ahsol.
iuventa h. T vdavek schopný; s ace.: tn
gentum ad res diversissimas L; gladius
ad pugnam L.

habitábilis, e [habito] obyvatelný:
regiones C, media plaga O.

habitátio, onis, f. [habito]) bydlení,
byt: mercedeshabitationum Č bytné, plat
z bytu; sumptus habitationis Č nákladný,
drahý byt.

habitátor, oris, m. (habito] obyva
tel: tertiae contignatioms L, mundi C;
in hac domo Č.

habito, are, avi, atum [treg. od habeo
II c)] a) přechobývati bydliti
v něčem: casas V, terras O, silvas V,
urbes V, pass. býti obydlím, sloužiti za
obydlí: ea pars urbis habitatur Č jest
obydlena; — zvl. s dat. řec.:moema habi
tantur Grais V; agellus habilatus guin
gue focis AH; tellus Distonns habitata
viris O; umdae píscibus habitandae Ó
mající býti bydlištěm ryb; b) nepřech.
bydliti: A.magnificeC, pagatim L
ve vsích; ruri ČC,Romae L, iu Siciha C;
subrupeO,ad M. Lepidum Č; cumpatre Č
u otce; pass. tn luna habitarit C že měsíc
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jest obydlen; = básn.a přenes.dliti, zdržo
vatl se někde, býti, bývati: in car
cere C, in terris glona C; habilavi in
oculs C s očí jsem nesešel; tn vultu ha
bitant oculi C spočívají, utkvívají; fri
gus ilie habitat O jest domovem.

habitus, ús, m. [habeo]1) pův.a) držení
těla, postavení, položení: A., tn guo
mors guemagueprehenderat Ču; b) po
stava tělesná,vzhled tělesný:
modicus Ah. haudguaguam famae par
vulebatur Ču mírně vysoká postava;
corporis h. Ču (krásná) postava; absol.
onfantium habitus Ču tělesný vzhled;
virgims h. V vzezření; oris Ah.LCČT
podoba obličeje; 2) přenes.a) zevněj
šek, šat, kroj: cum ceterohabitu se
audgustiorem, tum maxime lictoribus fecit
EL;habitu et ore Ť zevnějškem a tvářením
se; gentes variae habitu vestis V; solennis
h. L, Persicus Ču; civiis Ču; occulto
habitu T zakuklen; b) stav, polo
žení: locorum h. V, Italhac C, pecunt
arum L poměry majetkové; provinciarum
T; pro habitu praesentis fortunae Ču;
= zvl.duševní stav: animarum T; vir
tus est hh.antmi naťturae ataue ration
consentaneus C: naturae ipstus ha
bitu C = již pouhým přirozeným na
dáním.

habrotonum viz abrotonum.
hác, adv. (sc. Vid, od hic) tudy: hac

ter est O; hac subeunt Teucri O = s těto
strany.

hác-fenus, adv.až sem, až potud
a) místně:Aac Trozana tenus fuerit fortuna
secuta V; hactenus in occidentem Ger
manam novimus T; hac dommnumtenus
est illa secutaO; b) časově:tak dlouho,
až do té doby: A.gutetaestationes
erant L; h. Nero jflagihis velamenla
guaestvitT; ©)moa.: až do té míry,
tak dalece: A.consultansT jen tak
dalece; servus h. paret T; hactenus repre
hendet, non amplius Č až potud; =zvl.
o řeči:až sem: A. de amicihu dixi C;
de hoc h. Č; haec h. Plin.

Hadra, ae, f. tez Adria 1) Hadria
Picena, nyn. Atri, město v Picensku po
bliž moře; 2) nyn. Adria, město mezi
ústím Pádu a Adiže při moři Adriati
ckém, jež od něho nazváno; odi. meton,

090 haereč

Hadria, ae, m. moře Adriatické; adj.
Hadriacus, a, um adrijský: undae V;
IMadriáticus, a, um: adnatický: mare,
sinus C, L; Wadriánus, a, un adrijský:
ager L (území H.)j; mare I; obyv.Ia
driáni, orum, m. Adrijští (I).

Hadrůimětum viz Adrumetum.
Haedilia, ae, f. lesnatá krajina v Ša

binsku poblíže Ústiky a statku Horati
Ova; dle jin. výkl. jest to appel. haediha
= kůzlátko HA.

Haeduí vizAedu:, hacdulea viz Zae
dila.

haedus, 7, m. kůzle, kozlik; přenes.dvě

hvězdy v souhvězdí Vozky: freto sur
gente cadenitbus iluedis Ó ron. přivečer
ním západu jejích (na zač. řijna) nastivalo bouř
ivé počasí; odt. Ifaedi pluviales V.

Haeduus vizAeduus.
Haemon, onis, m. (Afuov) Hai

mon, syn Kreonlův, milenec Anligo
nin Ó.

Haemonia, ae.f. |Ainovim) <taršínázev
zaVhesalii; vl. adj. odAfntov,olec Thessa
Jův; aaj. Haemonius, a Už — thessal
ský: heros O = Achilles;urds O= Tra
chin; puppis O —=Argo; ťuvenis O —=
Iason; artes O — čarodějství.

Haemnus, č, ». [Ainoc) Balkán,
pohoří mezi Thrákii a Moesií JZ

haereo, čre, si, sum a) pův.vězeti,
váznouti, viseti, držeti se ma
něčem:eguo fŤ pevně seděli; ferrum 0s
stbus haesit O uvízlo; natis litore V; collo
ducis O viseti; unguibus aguilae draco V;
piscvum genus summa ulmo IH; in eguo C;
in scopulis O; tela in scuto O, im pulmo
mbus C; classis tn vado Ču uváznouti;
cuspis in tergo O; in patris cervice O
viseti; in vultu O; in virgine O nemoci
očí odtrhnouti od; alae sagita O; haerens
capii corona H na hlavě pevně držící,
vetknutý; somma sub folus V; básn.UT
ossibus haeret IH — jest kost a kůže; =
absol.apte h. IHvhodně souviseti; frondes
male haerentes O volně visící, nesouvislé;
b)přenes.tkvíti vězeti trvati
Ipěti: malum in medulls populi C;
memoria tn mentibus Č; in animo 8
Plin; im oculis C; dolor anímo C; crimen
in algo C; peccatum huic homini C; básn.
Venerem et údlisemper haerentem puerum



hacresis

l nerozlučného průvadce; -=zvl. ©) vo
jens.:in tergis h. LCu T býti v pa
tá ch, dotirati na někoho: tm. obsidione
h. C dlouhose zdržovati; B)uváz
nouti v řeči,zarazitl se, přl
jiti do rozpaků: voz faucibus
haesit V uvázl; haerere homo, versart,
rubere Ú; aspectu conterritus haesit V
haerere prtmo, deinde pavescere T; haere
bitis C přijdete do rozpaků; merito hae
sistu Plím; %) úsloví: hic agua haeret C
zde to vázne; tn salebra h. C nemoci
dále, uváznouti; tn poenis haest C =
byl konečně potrestán; in turba h. ple
betum L uváznouti = zůstati posledním.

hacresis, is, eos, f. [atoeoic] škola,
sekta filosofická C.

hacsitantia, ae, f. [haesito] zajíka
vost, koktavost: hinguae C.

hacsitátio, onis, f. [haesito] a) za
jikavost v řeči C; b) rozpačitost, ne
rozhodnost jednání T Pln.

hacsit0, are, avi, atum [ireg.k haereo]
a) váznouti: invadisL, m paludeC;
b) jazykemváznout, zajíkati se,
koktati: lingua haesitantesC kok
talové; verbis haesitantibus dicere Č za
jikavě; c) kolísati, býti na roz
pacích, býti nerozhodný: čimens, hae
suans ČC; h., an agmen torgueret Ču; h.
im crumine Č v obvinění váznouti.

Halacsa, ae, f. nebHalěsa ("AAaraa)
město na sev. povřeží Sicilie u řekv
Halaesu, vých. od Himery; aaj. Halě
sinus, a, um haleský: civitas C.

halcyon viz Alcyone.
báleěc viz allec.
Halěs, tis, m. říčka u Velie v Lu

kan.
Maliacmoón, oms, m. ['Ahdázuov]

reka ústící do zál. soluňského, nyn. Bis
trica.

haliacetos, %, m.
mořský.

Haliartus, %,f. ["AAiaorog] město
u již. břehu jez. Kopaiského v Boiotii;
Haliartii, orum, m. Haliartšti.

Halicarnassus a Halicarnásus, %,f.
[ AAizaovacaůc) dorské město na pobř.
Karie naproti ostr. Kou, rodiště děje
pisce Herodota: adj. Halicarnasséus,
ei, cos, m. z Halikarnassu : obyv. Hali

(At - aietoc) orel
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carnassii, orum nebHalicarnassenses,
dum, m. Halikarnasšlií.

UMalieyae, arum, f. [AAtxúat) měs
tečko v záp. Sicílii u Lilybaia; adj Ha
licyčnsis, e halicijský: cinilas Č; obyv.
Halicyénsáěs, tum, m.

Halieutica, on, n. [dArevrixóc] „báseň
o rybách“, přičítaná Ovidiovi.

halitus, ús, m. [halo] dech, výdech,
výpar, pára.

hálo, are, avi, dtum dýchati, vydecho
vati; voněti: horti halantes V; arae sertis
halant V

Halus, z.f.město v Assyrii, nvn.Čhala.
Halyattes vizAlyaties.
Halys,yos,m.|["AAvo] řeka v M.Asiile

koucí do moře Cerného,nyn. Kissil-[rmak.
Hamadryvas, adis, f. [(Aua-dovác]

vila slromevá, básn.víla vůbec.
Hámae, drumf. míslo nedaleko Kum.
hámátus, a, um [hamus] háčky opa

trený: harundo O šíp se zpětným! háčky;
ostnitý: sentes O; hákovitý, zahnutý:
ensis O, ungues O, corpora Č; přenes.vna
dicí: viscata et h. munera Plim [obr. z chy
tání ptáků a ryb).

Hamilear, aris, m. 1) vojevůdce kar
thag. 308 př. K. na Scilii proti Aga
thokleovi; 2) JI. Barcas, otec Hanni
balův, vojevůdce za I. války punské,
podmanitel Hispanie; 3) jakýs šlechtic
v městě Leptis; 4) vojevůdce zajatý
218 na Maltě; 5) vojevůdce v sev. Italii
padlý za povstání gallského 19%.

Hammon, ons, m. tezAmmoón("Au
nov), bůh libycký, jenž měl věštírnu
na oase po něm nazvané (nyn. Sivah),
Římanům známý pode jmenem Jup
piter Ammon. Vypodoboval se s hla
vou beraní.

hámus, %,m. hák 1) pův. ferreus Čs,
lorica conserta hamis V z háčků, háčko
vá; absol. ham: O zpětné háčky hrotu
šípu; ferrum curvo tenus abdidit hamo O
až po (srpovitý) hák; £) zvl. háček
udice: hamo pisces capere Č; decurrere
ad hamum IH; meton.háček s vnadidlem,
nástraha, vnadidlo: solebat hamis deci
pere pisces O; praeroso hamo fugere IM.

Hannibal, is, m. I) vojevůdce kar
thaginský v bitvě u Liparských ostrovů,
obhájce Agrigenta proti Římanům; 2)



Hannoó

syn Hamilkara Barky, nejslavnější voje
vůdce karthag., úhl. nepřítel Římanů;
193 uprchl k Antiochovi Syrskému,
odtud 190 k Prusiovi do Bithyme. Aby
nebyl vydán Římanům,otrávil se r. 188.

Janno, onis, m. 1) Karthagiňan, ob
jevitel záp. pobřeží afrického 510; 2)
správce Libye a původce jejího po
vstání kol. 240 př. K.

hara, ae, f. chlívek pro vepře; meton.
immundae cura filelis harae O — vepřů.

harčna, ae, f. tez aróna a) písek:
fulvae nambus harenae V; numero carens
h. H; b) písčina: in sicca spatiatur
harena H; harenam aut paludem emere
C; orbis in extrem: iaceo haremis O ve
stepi; viz perviae arenae T; c) písčitý
břeh mořský, dno mořské:n tgnota
iacebis harena V na neznámém břehu;
laeti advertuntur harenae V ku břehu
doplují; furi aestus harenis V. zuří
příboj na dně mořském; d) zápasiště
populum extrema exorare harena IT;
cervus periturus harena O; opus arenae
promitere T. vystoupiti jako gladi
ator.

harenária, ae, f. [sefodina] pískový
důl.

harenosus, a, um písčitý: ager S,
humus S, htus V.

hariolátio, oms, f. hádání, věštění.
hariolor, ar?, afus sum hádat, věštiti.
hariolus, %,m [srov.haru-spee] ha

dač. věšlec.
Harmodius, 12, m. [*Aouóótoc] spolu

s Aristogeitonem vrah Hipparchův.
harmonia, ae, f. [donovi«] souzvuk;

personit.Iarmonia, ae, f. dcera Mar
tova a Veneřina, choť Kadmova, matka
Semelina a Inoina.

harpagó, ons, m. [čonayů, donáče)
1) hák na dřev. tyči, £) zvl.vevoj. hák
k zachycování lodí.

Harpalus, 2, m. pokladník Alexandra
Vel. uprchlý se zpronevěřenými penězi
do Athen.

Harpalyce, čs, f. [AonaAúxn) Thra
čanka žijící v lesích jako lupička; chy
cena konečně a zabita pastýli.

harpě, es,f. [čo srp) mečse srpo
vitým násadcem, jejž půjčil Hermes
Perseovi k zabití Medusy.

992 hastálus

Harpoeratěs, čs, m. ((lozoxodrns|
egyplský bůh nmilčení; přn. člověk mlče=
livý. .

Marpýia, obyč.pl. -yiae, drum, f. ["Ao
via od doráča>) báječné bytosti, zpola
ženy, zpola ptáci, jež králi saimyde
skému iřineovi jídlo buď uchvacovaly
nebo znečišťovaly.

Mariiděs,u, m. Harudové, kmen
germánský sev. od jezera Venetského,
pův. snad na poloostr. jutském usazený,
pomáhající Ariovistovi a sním od Cae
sara přemožený.

harundifer, a, um rákos nesoucí,
třlinou ověnčený: caput ©.

haruspex, iris, m. [prsnísložkavlat. nes
do'ožena, druhá *Seco] vl. zkoumalol
vnilirostí, haruspra, t.j. haduč z vnilř
noslí obělovaných zvířat: cum huru
spices ex tota Jilvuria convenissent C;
adj. haruspicinus, «, um haruspický:
h. libri Čj subst.haruspicina, ae. f. ha
ruspictví, umění hádali z vnilřností
obělnich.

IMasdrubal, alis, m. Karthagiňan 1)
syn Hannonův, vojevůdce na Sicilu proti
Metellovi; 3) zeť Hamilkara Barky,
vojevůdce v Hispanii T 221; 3) bratr
Hannibalův T 207 u řeky Metaura; 4)
otec Sofonisbin.

hasta, ae, f. 1) pův. hůl, hůlka,
tyčka: pampineis agitat velatamfrondibus
hastam Ó — thyrsum; rovněžfolis mol
lbus lentas intexzere hastas V — thyrsos;
hastae gramineae ČC holo bambusové;
2) jakozbraň: dřevce, kopí, oštěp:
h. ferrata L; hastam dirigere in alam O,
miltere O, iacere T, proicere N, iactare V;
hasta transfijere algm C Ču; obyč.ze dřeva
jasanového:A.fraxinea O; hasta pura ST

bc? hrolu, vyznamenání Za uďdalnost; == Obr.
hastan abtrere C — mysli pozbýli, ne
myslili na další obranu; = spec. 4. jakoodznakveřej,jedn“:ní,zvl.dražby:| SUĎhasta
vendere L C veřejnou dražbou prodali;
ad hastam publicam accedere N účaslnili
se státních dražeb; odt.hasta — draž
ba: dila infimla Pompet h. Č věčné
dražby (pozůstalosli) P.; čus huslue 1
právo dražební,

hastatus, a, um [hasta] dřevcem
opalřený, kopím ozbrojený



hastile

A) ob: acies hastata T; subst. X mlha
hastatorumČu (vojínů) kopiníků; b)
zvl.hastati, rum, m. kopiníci, prvnířadabitevní,ježpův.byla| vyzbrojena
(i s druhou řadou t. zv. principes) dřevcem
naproti třetí řadě (friartt), která měla pilum;
po válkách punských stáli hastati v druhé řadě;
odt. adj. primus, secundus, terltus ordo
hastatus L 1. 2. 3. oddělení hastatů;
ez primo hastato Čs z 1. odděl. hastatů.

hastile, s, n. [hasta] a) ratiště,
dřevěná tyč kopí: A.e silvare
cisum O; rasa hastiha aptare V; přenes.
densis hastilibus horrida myrtus V hustým
a silným větvovím; b) házecí kopí:
Picus hastlia bina ferebat O; contortum
hastile immtht V; iako adj: arma hasti
la Ču zbraně metací.

haud, haut a au. (toto předsouhu.)
záporkaNe, ne pravě;
Jekt. naproti objekt. % 0 W) 1) u sloves:
haud displhcet res Tullo L zamlouvá se;
cum haudďdpaemteret L nebylo mu se
stvděti, me haud paemilet s int. L nejsem
proti tomu, schvalují; u gerund.:progenies
haud infitianda parenti Ó nepopíratelný,
jehož nemůže zapříti;, haud paemitendus
magister L učitel, za kterého netřeba se
styděti — veškeré vážnosti hodný; na
nějž mohu býti hrd; u partic.: hauď dubi
tans cessit patria C bez váhání; = zvl.
haud scio, an C nevím, zda = asi, tuším,nejspíše:tibitantihonores© habentur,
guanti haud scio an nenum Ú; h. s., an
recte dixervm C; 2) u adject.: tngemum etus
haud absurdum S velmi vtipný; haud
altenus L dobře se hodící, zcela přimě
řený; belli haud ignarus S výborně znalý;
haud absurdum est S ne nejapno; haud
dubius L nepochybný,jistý; haud magnus
C nehrubě veliký, skrovný; hauď leve
decus T ne bezvýznamný; haud nescius T
dobře věda; 3) u zájm.: h. gutsguam L
sotva kdo; h. altus L; 4) u adverb.: haud
temere est visum V.bedlivě to pozorováno;
haud cunctanter L zcela bez váhání; haud
gravattm L beze vší těžkosti, velmi
ochotně, rád; kaud procul L; Sabinmhaud
parum memores L velmi dobře pamatu
jice; haud facie L nerad; hauď ua
pridem H není tomu tak dávno, co; haud
sane guisguam L hrubě ani jediný; haud

pův. význ. sub

I.atinsko-český slovník,
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minus guam L právě tak jako; haudďsecis
I,O rovněž tak; 5) zvl. záp. větný: neve
ignorate Saturn gentem, haud vinclo nec
legibus aeguam " —=aeguam sine vinculo
et legibus; hauddum ještě ne: A.guis
guam hostium sznserat L; Sammlem h.
domtumL; haudguáguam nikterak,
docela ne: A. mirandum est C;
h. idem animus L.

haurie, žre, haust, haustum (hnusu
vus V) a) vův.©) čerpati. nabívati:
hausta unda O; lymphas de gurgte V;
de doho h. C; přisi.defaece h. C „zkvasnic,
z kalu nabíratí — uváděti řečníky
chatrné; přenes.olla ez guofonte hauriam,
sentio C; ez natura vpsa legem h. C; ex vano

h. L ze špatných pramenů čerpati; odt.
B)(nabíratia)pít i, ssáti aguam Ču,
lacus, guos si guis faucibus hausit O;
pocula h. L, pateram V vypiti, vyprázd
niti; alveus haurit aguas Ů ssaje; —spec.
prolevati, cediti: sanguinemLC;
velerem cruorem O; L) o jin. vče.:pulverem
palms h.O nabírati; terraeimmur
murathaustaeO do vyhrabané země;
pulverishausticumulusO nahrabaný;
cineresh. Ó shrabati aurum ez
gazis h. C bráti; lucem h. V světlo
světa uztiti — naroditi se; auras Ah.V
dýchati; suspiratůs h. O zhluboka
vzdychati; caelumh. (se.ocuhs) V
spatřiti; strepitumh. V naslouchati;
vocemauribus A. V slyšeti; ©) vy
čerpati, vyprázdniti, až do
konce snésti, přetrpěti: «) konkr.:tottens
haustus crater O; B) obr.: dolorem, calami
tatem, voluptatem C „číši rozkoše“; sum
pheia V; medium sol orbzm hauserat V
polovicidráhy urazil; d) pozříti,
pohltiti, strávi bi: hauriuntur
gurgtibus T; im gurgitem L; lapsos
amns hausil Cu; naves mari haustae L;
limo L; o ohni: theatrum igni haustum T;
vineas imncendiumhausit L; multos haustt
flamma LT; —spec.prohýřiti, pro
marniti: sumptumC; sua h. T svoje
peníze; e) prokláti, probůsti:ven
trem L; vugulum T; latus gladio Ču;
pectoraferro O; lumenO oko vypichnouti;
obr. pavor haurů corda V proniká; f)
pojímati do sebe: tgnespectore A,
O; spemanimoh. V; vnímati, (úplně)
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haustus

chápati:. cogitatione h. algd C;
animo hauré V uvaž v duchu; guus
dam. artes h., omnes libare T.

haustus, ús, m. [hauriwo]a) čerpání:
aguaeductus, haustus ... a patre sumitur
C právo čerpání vody; b) věc načerpaná,
nabraná: h. aguarum V načerpaná voda
studničná; h. hAarenaeO hrstka písku;
h. agusaeO doušek; haustus Bacchi
sumere alci O0na něčí zdraví píti; A. san
gutms 0; Ah.fontis Pindarici H na
piti se z... = napodobeníPindara;
altumdoma essecaeli haustum Ču jinak se
dýchá.

have, havet0 viz aveo.
HecautontimoOrtimenos, 2, m. [Eavrov

TUooočuevos] „Sebetrapič“, název veselo
hry Terentiovy.

hehdomas, adis, f. sedm dní, týden;
zvl. sedmý den nemoci Č.

Hčbe, és,f.'ij3m věk mladický] bohyně
Mládí, dcera Junonina, zplozená bez otce
(fovis privigna O), číšnice bohů.

heheo, čre, —— [hebes]býti tupý: fer
rum L; přenes.samouis h. V jest líná; sen
sus h. O jest mdlý; vos hebent T nic
nedělají.

hebes, (is, abl.-ft tupý a) půvčelem
C Ču; mueroO, gladius O, lunae cornva
C; b) o duchu:zato hebetemfacit actem U
otupuje bystrost duševní; zngenium C
slabý; hebesessevideturO slabo
myslný, blbý; guisadeoh. T zpoz
dilý, hloupý; ©)přenesmdlý, slabý:
ictus O, color O, os O bez chuti; sensus L
C; mulesad sustnendum laboremT líný;
exercitus S chabý, bez ohně.

hehesed, ere, —, — [inch. k hebeo] tup
nouti; ob. jen přenes.och abovati,
slábnouti: sidera T; mentis aciesC;
virtus S síly pozbývá.

hebeto, are, dvi, alum (hebes] otu po
vatu: hastas L; ferrum L; přenes.Se
slabovatiu wsůs alci V; diesh. si
dera O zatemůuje, světlo odnímá; flam
mas taurorum O odnimati sílu.

H ebraeus,a, um ["EGoačoc]hebrejský,
Židovský.

Hebrus, 3, m. (7E300c) hlav. řeka
thrácká, nyn. Marica; meton.— Thrákie.

Hecatě, ěs n. ae,f. ((Bzéry] bohyně
měsíce a kouzel, zloložňovaná s Arle

o04 Hěliades

midou, jindy s Persefonou: dea triforms,
triceps O (vzhledem k fasím měsíce); adi.
Hecateius, a, um: carmina H.O kouzelná
říkadla; tem. Mecatěis, dis: herbae O
kouzelné byliny.

Hecato, onis, m. ((Ezérov] Rho
ďan, žák Panaitiův; kromě jiných napsal
spis o povinnostech.

Hecatompylos, 2,f. [éxaTdu— rv40G,
se.JT0A1G)město na hranicích parthských.

Heetor, oris, m. ("Extroo] Hektor,
syn Priamův a Hekabin, hlavní obhájce
Troje, zabitý Achilleem; aaj. Hectoreus,
a, um Hektorův: hasta O; comunx V =
Andromache; Wars O boj s H.; gens H.
V = Trojané; amnes IH. V = trojské.

Heeuba, ae, f. [(IzáBn] Hekabe, choť
Priamova, dcera Dymantova; po pádu
Troje připadla za kořist Odysseovi.
Pomstivši na Polymestorovi smrt svého
syna Polydora, byla proměněna ve
psa OC

hedera, ae, f. též edera břečťan;
coltecta camllos hedera O věncem břečta
novým; plur.hederac úponky břečťanové;
básn. sacrí hederae cultores © ctitelé
Bakchovi.

hedychrum, 2, n. [ŇdÚyoovv] vonnýbalsám.

i Cgoslás, ae, m. [((Hymaiac]) 1) filo
sof nazvaný Heiorúv 'arToc,z Kvreny,
žil za krále Ptolemaia Filadelfa; 3) řeč
ník a dějepisec z Magnesie, neaw,salSpis
o činech Alexandra Vel.

Hegeěsinus, 2, m. filosof akademický,
učitel Karpeadův, v 2. slol. pi. sr.

hel v. e3
hciu v- éča.

Hetis, 2, m. bohatý občan mamertin
ský Verrem oloupený.

Helena, ae, (-ně, és),f.["E4ér1] dcera
Diova a Lédina, choť spartského krále
Menelaa, dle nevl. otce též zvaná T yn
daris OH, sestra Kastora a Polluka,
unesená od Parida.

Melenus, 3, m. ["EAevoc] syn Pra
mův, věštec; po pádu Troje s Neopto
lemem přišel do Epxiru.

HWeliades, um, f. ["HAiddec] dcery
Hélovy, sestry Faěthontovy proměněné
v topole; z jejich slz prý vznikl jantar:
lacrimae Hehadum O.



Helicé

Helice, čs,f [iAlzem souvisís čÁaGo
pw vinu Se, +1.Závit, meton hlemýžd)] 1)
souhvězdí Velkého Vozu (nazvanétakpodle
svého otíčivého pohybu Kolem pólu), —lat. Sep
tentriones; 2) měslo na pobř. Achaie
r. 372 po zemětřesení mořem pohlcené,

Helicon, onis, m. ("EBAixoóv])pohoří
v Bototu s chrámem Apollonovým a
s hájem Musám zasvěceným; u něho
město Thespie; Heliconis alumnae O =
Musy; meton.totum Helcona dedisset O
umění všech devíti Mus; adj. Heli
conius, a, um helkonský, u H.: Tempe
O, collis Cat.

hěliocaminus, 2%,m. [ňAtoxduvoc)
světnice na výsluní.

H eliodorus, 2, m. HAuódwooc] rhe
tor za doby Horatiovy.

Heliopolis, :s, f. město v dol. Egyptě.
Hellánice, és, f. ['EAAavíxn] sestra

Kleitova, vychovatelka Alexandra Vel.
Hellě, es, f. ["BA4m] dcera Atha

mantova a Nefelina, sestra Frixova, jež
na cestě do Kolchidv spadla do moře,
jemuž daia jméno Hellespontos.

helleborns, ž, m.též-um, 2,n. [EAAčBo
00G| čemeřice; u starých lékem proti šilenstvís

Hellespontus, %, m. ("BAAňanovtoc)
Hellespont, moře Hellino, nyn. úžina Dar
danellská; meton. krajina u H. NC Cu.

hělluátio, ons, f. [helluor) hýření.
helluo, onis, m. [helluor] hýřil: patri

mom: (Č mrhač dědictví otcovského,
obr. i patrie Ú.

héllnor, ari, atus sum hýřiti: im ex
ostra C; rei publicae sanguine C kou
pati se v krvi; guase helluari libris C
„váleti se“ v knihách, (o nemírném jich čtení).

Mellusii, orum, m. sarmatský kmen
u T.

helops, [čA4ow]
čounÓ.

Helotae, Hilótae, zrum, m. [BiAoTar)
heilotové, zotročení potomci po
kořených původ. obyvatelů Lakoniky.

hěluor viz helluor.
helvella, ae, f. [demin. od Aelus) zele

nina.
Helvětii, orum, m. Helvetiové,

národ gallský za doby Caesarovy sídlící
v území nyn. Švýcarska; adj. Helvětius,
a, um a EcIvěticus, a, um hbelvétský.

ryba mořská M €
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Helvidius, a, rod římský: 1) H.
Rufuc, rytíř, přítel Cluentiův; 2) H,
Pnscus r. 51 po K. vojevůdce v Kap
padoku; 3) JH. Priscus, zeť Thrasey
Paeta, za Vespasiana popravený.

Helvii, orum,m. Helviové, gall
ský kmen na prav. břehu dol. Rhodanu.

hem (em), interj. výraz podivu: aj!
hémerodromasS, 2%,nom. pl. -0€, m.

[nne0odoónoc) běhoun, rychlý posel,
kurýr.

hemicillus, z, m. (ĎníxiAAoc) polo
viční osel, mezek (nadávka)

hěmicyclium, 1%,n. [punx Awov] po
lokruh; zvl. sedadlo tvaru polokruhu.

hendecasyllabi, orum, m. [EvdexaaVA
AaBoi] verše jedenáctislabičné, logaoe
dické (sapfický, alkajský, a zvl. falaecký u
Cat.).

Hěniochi, orum, m. ((Hvioyoi) ko
čovný národ mezi Uralem a Kavkazem.

Henna, ae, f. težEnna ("Evva] města
ve středu Sicile (nyn. Castrogiovanni)
s chrámem Cereřiným; vystavěno na
výšině, odkud dle pověsti Persefone
unesena; adj. IHennaeus, a, em henský:
moenia O; Ienněnsis, e: ager C: obyv,
Hennensěs, zum, m. Heňané.

Hephaestia, ae,f. [ Ipawotia] Héfa1
stia, město na Lemnu.

Hephaestion, čnis, m. ["(Ifpaatiov]
vojevůdce a důvěrník Alexandra Vel.

heptěris, s, f. [éntňong) sedmives
lice, sedmiřadka, t. j. loď se sedmiřa
daml vesel na každé straně L.

hera, era, ae, f. paní: herae pensa
rependere O (jako otrokyně); A. Fors
Enn. u C osud vládnoucí; A. rapidi
Tritoms Ča = Minerva.

Hěracléa (%a),ae,f | HodxAetaejH e
raklea, město Herakleovo 1) v Lu
kann u zál. Tarentského, osada tarent
ská; 2) H. Pontica v Bithynii u Černého
moře pii ústí řcky Lyku, osada megar
ská; 3) H. Minoa na Siciln, záp. od Agri
genta, osada foinická; 4) AH.Pelagoma
v Epiru, nyn. Prilép; 5) H. Trachima
záp. od Thermopyl, osada spartská; 6)
H. Sintica, nyn. Melenik, v Makedonii
na lev. bř. řeky Strumy. Adj. od 1) a3)
H oracléčnsis, též [eracliensis, €; piur.
H čracléčnsés, tum, m. Heraklejšti; řec,
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Heraclidés

Hěracléotes, ae, m. heraklejský: Dw
nystus C; p. Heracleotae, drum, m. obyv.
H.; Hěracléum, 2, n. (HoduÁewov, se.
ieoóv] chrám Herakleův, nejjižnějšímísto
makedonské.

Ieěracliděs, ae, m. ["HoaxdAeidns] po
tomek Herakleův, Herakleovec; jako jm.
vi. JI. Ponthicus, filosof, žák Platonův a
Aristotelův.

Herachtus,%,m.[(Hodxetoc)1) Efe
ský, filosof školy ionské, kol. 500, příjm.
axotTewvós(temný); učil, že obeň je pra
látkou všech věcí a vysvětloval všecko
dění z věčného přerodu (závra Gel)
2) H. Tyrský, filosof starší Akade
mie.

1. Hěraea, ae, f. ["Hoalu, se. m04:c)
tvrz na záp. hranicích Arkadie.

2. Wěraea, orum, n. [Ta "Hoaia) slav
nost Heřina.

herba, ae, f. [srov. péobu, pooPbů) a)
bylina, zelina, rostlina: herbae agrestes
C divoce rostoucí; A. sterilis Ču, h. inu
lis býlí, h. palustres L bažinné; A.
salutaris O léčivá; coll. a plur. 70s in
tenera herba V na bylinách; cervus eguum
conmumbus herbis pellebat II s pastvy;
eguus, vmmemor herbae fontisgue V =
nechtějicíani se pásti an píti; b) tráv
ník, drn: somnus in herba V; stratus
per herbas; negue pecori fecundior herba
est O tráva, pastva; multa Ah.HHhustá
tráva; ©) zví. a) zelenina: herbas
condire C; Ah.lapathi H; B) bylina
kouzelná: revocatusherbiset amore
Dianae V; herbae potentes O; v) sté blo,
stonek byliny: prims segeles moriunlur
in herbis O v prvních stéblech; gramims
herba V; frumenta in herbis sunt ČL
nevymetané; odt. přísl.adhuc tua messis
in herba est O srovn. „tvá pšenice ještě
nekvete“ = spec.stébla travin jakožto po
svátné byliny fetialů (jinak zv. verbenae,
sagmina): fetialis ex arce graminis her
bam puram attulit L.

herběsco, ere, —, — [inch. k *herbeo]
do stébel vyrůstati: semina L, viridilas
herbescens C.

herbidus, a, um, [herba] travnatý, ze
lený: campus L, insula Plhn.

herbifer, fera, ferum; [herba])travo
nosný, na trávu bohatý; colles O; Acis O.
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herbigradus, a, wm trávou se plou
ŽICÍ [o hlemýždi| básn. u Č.

Herbita, ae, f. ["EoBira) město na
Sicilt na záp. od Etny; aaj. Herbitěn
sis, e herbitský: ager Č; obyv. Merbi
tenses, zum, m. Herbiťané.

herbosus, a, um [herda] travnatý,
travou bohatý: campus H, pascuu 0,
ftumen V.

herbula, ae, f. [demin. od herba)] by
linka.

herecisco, n.ercisco ere, —, — dědictví
děhti: arbitrum famliae herciscundae
postulare Č za účelem rozdělení dědictví.

heretum, 2, n. dědictví: A. ciere C dě
dictví děliti.

Herculáneum, 2, n. 1) město v Šam
niu neznámé polohy; 2) v Kampani
u Neapole zasuté při zemětřesení r. 79.
po K; adj. IMerculáneus, a, um herku
lanský: va II. Č mezi jezerem Eukrin
ským a mořem;Herculáněnsis, e: fun
dus (; jako subst: +n Herculanensi C
v území bh.

Hercules, 2sn.zr.t, m. [IMoaxAřis]
syn Diův a Alkmény, vnučky Perseovy,
héros proslavený silou a vytrvalosti;
od jeho jména tyto odvozeniny: a) hercules,
hercule, hercle; mehercule, mehercle pův.
při Herakleovi, pak — zajisté,
v pravdě: licet hercules undigue
omnes lerrores tmpendeant V třeba by
přisám bůh ...; negue ego hevcule
praetereo FH;minimehevrcle(indiget met
Africanus) Č zajisté ne! sed meher
cule magis strenuus guamfelix (exerci
tus) S; b) aaj. Herculeus, a, um her
kulský, Herakleův: artus, lacerti, vtres,
arcus O; labor HM;gens O = Fabiové;
hospes O —=Krolon; arbor V černý to
pol; urbs ČC— Herculaneum.

Hercýnia silva, Hercýmus saltus, též
samotnéHercýma, ae, f. les Hercynský,
nyn. Černý les, horstvo jihoněmecké až
k Harcu, dle Cs od pramene Dunaje až
do Dakie.

Herdonia, ae, f. [ Bodovia] město
V Apulu, nyn. Ordona.

ctví se týkající, dědický: aucho C,
tus C, societas C; zděděný, dědičný:
cognomen C, guaestura C.



herčěditás

hěrěditás, atis, f. [heres] dědictví a)
abstr.: hereditate nossidere elgd C; odtum
hereditate velictum N zděděná; W) konkr.:
hereditatem capere, adire C ujmouti se
dědictví, tež A. cernere C; h. procurare Čs
spravovati.

Herennias, 2%,». rod římský původu
samnitského 1) C. Pontius IH. vítěz
u Kaudia 321; 2) C. I. neznámý rhetor,
dle něhož nadepsán spis Čiceronův
„rhetorica ad Herenniunm; 3) T. H.
kupec syrakuský, na rozkaz Verrův
popravený; 4) AH.Senecio, životopisec
Helvidia Priska, Dommitianempopravený.

heres, čdis, mf. dědic, dědička: here
demfacere C, instituere C, seribere Č dě
dicení uslanoviti; A. omnimm bonorum
IL d. universální; A. ex tertia parte C,
guarlae partis H3 A. secunďus ČCd. na
druhém mislě, t. j„ když první zemře nebo
dědictví nechce; přenes. o hlavách hydry: G6
mino cerviz herede valentior O dvojím
novým nároslem.

heri ahereadv. (srov. hes-ternus, 7déc,
geslern) včera; přenes.před chvíli, ne
dávno.

heri-fuga, ae, m. pánu ulikajíci.
heriiis, erilis, e [herus] pánův, panin:

ad nutus anptusheriles F; mensae assue
tus herii V; peccatum h. H paní.

Ilerillus, 2, m. ["HorAAoc] filosof stol
cký z Karthaginy, žák Zenonův, kla
doucí nejvyšší dobro ve vědění; žáci
jeho Hěrillii, orum, m.

Iermac, arum, m. [Bopnaí) her
movk y, t. J. čtyřhranné sloupy s hlavou Her
INOVvOou.

Hermágorás, ae, m. (*Eoucyóoac]
1) rhetor řecký na Rhodu za doby Úic.;
2) rhetor za doby Augustovy.

Hermaplroditus [Eoncegovorroc]Cvi
kýř, syn Hermův a Afroditin: drfor
ms O.

Hermathěna, ae, f. sousoší Herma
a Atheny; IMermeracles, s, m. sousoší
Herma a Heraklea C.

Herměs n. Herma, ae, m. (Bouřs)
1) llermes bůh; o»yč.— hermovka; 2
propuštěnec Plinia ML

Herminoněs, num, m. (šp.Hermiones)
souhrnný název kmenů ve střední Ger
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manii; patří k nim Zlermunduri, Semno
nes a dlarcomam.

Hermioně, es,f. [(Koutóvy] 1) dcera
Menelaova a Helenina, nevěsta Neopto
lemova; 2) město v Argolidě v již. cípu,
nyn. Častri.

Hermodorus, 2, m. 1) kníže efeský od
spoluobčanů vvpuzený za doby decem
virů říms.; 2) filosof, žák Platonův;
3) slavný stavitel ze Salaminy.

EHermogenes, 25s,a. [(Bonovévnc] Tt
gelltus H znamenitý hudebník a hýřil
za doby Horatiovy.

Hermundůri, órum, m. germánský
národ u Labe; odt. Durinky.

Hermus, ž, x. ("Eonoc) řeka v Lydii.
hernia, ae, f. průtrž, kýla.
Hernici, orum, m. staroitalský kmen

v Latiu; aaj. Mernieus, a, wm hernický:
saxa V, ager L.

Hero, čs, f.("Iowo] kněžka Afroditina
v Sostu, milenka Leandrova.

Měrodes, 1s, m. [(IowW0nc] 1) král
judský +2 po K.; 2) ftossf athenský,
učitel syna Ciceronova Marka.

H erodotus, %,m. ((Ifoódotoc] slavný
dějepisec řecký z Halikarnassu 484—404.

heroicus, a, um [ioorzóc] herojský,bohatýrský:| tenipora,aetates,| perso
nae Ú.

heroina, ae.f. rekyně,polobohyněr.
hěrois, idis, f. [ňowic] polobohyně,

rekyně: veteres heroidas aeguare O; mores
herotsim (dat. pl.) aegu: O.

hěros, ots, m. [joe] héros, rek, bo
hatýr, polobůh: A. Thesetus — Hippo
lytos O; A. Rhodoperus = Orfeus O; A.
Neptumus = Theseus O; A.Laěrtius =
Odysseus O0;A. Cytheretus = Aeneas 0;
přenes.výtečník, muž vynikající: collo
guvum cum heroibus nostris Č = s Bru
tem a Kassiem.

hěrous, a, wm[*oroc] hérojský, boha
týrský; epický: herot versus Č = hexa
metry; též absol: Ponticus heroo clarus O
= herotco versu.

Herse, és, f. [“FRoon] dcera Kekro
pova, milenka Hermova.

Mersilia, ae, f. jedna z unesených
Sabinek, choť Romulova, po smrti
zbožněná jako Ifora Úuirinr 0.

Hertha viz Nerthus.



herus

herus £ evus, Z, m. 1) pán naproti
otroku: adhidcnda saevilia est, uť hevis

in famulos C "» pán == majitel něčeho:
propriae telluris H; fundus Psotí erumarTvoH: 3) přenes. o bozích l Cat

Hěsiodus, 2, m. (Ioiodoc] z Askry
na úpatí Helikonu, v 8. stol. př. K.,
nejstarší básník řecký po Homerovi.
Pod jeho jménem zachov. 1. Práce a
dnové [("[ova zxai uěoa) v hlav. čá
stech jednající o rolnictví; 2. The+>gonie
[Peoyovia], ep. bás. o vzniku všehomíra
a vývoji božstev; 3. *Aomíc, štít Hera
kleův, líčení zápasu Herakleova s Ky
knem; 4. zlomky z RardáÁovoc yvvat
xv a 'Iločat (rodokmenv héroů); adj.
H esioděus, a, um.

Hěsioně, és, f. [(Iotórn] dcera troj
ského krále Laomedonta; osvobozena
Herakleem od mořské obludy, kterou na
Troju poslal Poseidon, a dána druhu
Herakleovu Telamonovi.

Hesperia, ae, f.[ Bonevia se.vý] Zá
pad, země západní: Flesperiam rat
cognomine dtcuní V — Halie; Hesperia

ab ultima II = z T Bonenihzápadu.Hesperie, es, f. [ Loneoin] dcera říč
ního boha Kebrena.

Hesperus, ž, m. [EGrre00c, srov. vesper]
večernice: %/[amnon Aurora videt, non
Hesperus O; aaj. Hesperius, a, um na zá
padě ležící, západní: amnes, axis (nebe),
Jretum O; fluctus H; IH. terra V — LHalie;
Iesperis, adis, f. západní: aguae V =
italské: subst. HMesperides, um, f.
vóugar) Mesperidky, dcery Noci, jež
na dálném Západě měly strom se zla
tými jablky.

hesternus, a, um [heri]) včerejší: he
sterno die, též samotné hesterno C včera;
fercula imerant hesterna camstris H od
včerejška; agnis tn hesterno stipite par
vus erat O na dřevě již včera páleném.

het aeria, ae, f. |éraroia) sdružení,
zvl. náboženské a polilické.

hetaerice, čs, f. (éTatorxň) družina, vl.
„přátelská“: ala eguilum, guae A. appel
tabalur N.

heu, interj. ach! běda! ó!: heu me
mmserum! ČC; heu mmser O; heu dedecus
ingens O; heu stirpem invisam V; heu
auam dijficile est O.
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heus* interj. hle! heji pozor! slyš!:
heus chiam mensas consuminus V.

hexameoter, tri, m. [Ed uerooc] hexa
metr, daktylský verš šestistopý.

hexapylon, %, n. [éšánvÁov] brána
v Syrakusách se šesti vchody.

hexěris, is, f. (éŠňonc| šestiřadka,
loď o šesti řadách vesel po každé straně.

hiátus, Us, m. [Mio] a) zející otvor;
rozsedlina, propast: telfuris, lerrenus O;
terrarum Ú; spelunca vasto hiatu V: fons
patulos incinclus hatůs gramaneo mar
gine O pramen mající koryto obrostlé
travou; b) otvor úst, ústa otevře
ná, tlama: alris hiatibus Hydra V
8 černými tlamami; auras caplare hialu
O; ©) přenesvelkohubé“ shbování, ehlub
né ohlašování: guď dignum tanlo feret
lac promussor hialu II; hltavost, chti
vost něčeho: Ah. praemmorum T; gram.
P růzev (o styku dvau samohlásek)h. el
concursus vocahum C.

1. Mihěr, Eris n. ert, m., plur. Hiběres,
um n. Iřibéri, orum, m. ("fBwoe:] Tbe
rové, národ u řeky Iberu (nyn. Ebro,
Miběrus, 2, m.) v Hispanii; adj. H iběrus,
a, um iberský: gurges V, ftumen O =
okeán; lorica H z železáren u Iberu;
bovesO V = skot Geryonův; pastor 0 =
Geryon; piscis H = makrela; Miběri
Cus, a. ún hispanský: funes A.

-. Hiberi, 07um,m.národ jižněodkKav
kazu; jejich země MHiberia, ae, £. U FH

hibernáculim, č, 99. [Aiberno] zimní
stan, zimní obydlí; plur. zimní tábor,
zimní ležení Jubevnacula lignea L; le
gtones in. h. miltere 1, deduceve Čs.

Hibernia, ae f. [léovn) Irsko (kelt.
Erin).

hiberno, are, avi, Glum (Mbernus]
přezimovati: naves in sicco L; guemadmo
dum milites hibernent C.

hibernus, a, m [htenms+rov.yErnE0t
vóc) zimní; sludený, bouřlivý: menses,
tempora C, soles V, annus If roční doba;
unber V, grando O, venlus V; h. Alpes T
v nichž panuje zima; 4. mare HHbouř
livé; A. expediho L; básn. A. Lycia V,
v níž Apollon zimu tráví; hiberna castru
L; od. hihberna, orum, n. zimní tábor,
zimní ležení; básn. lerna transierint hi
berna V tii zimy.



Hiběrus

Hibérus viz IHiber.
hibiscum, 7, n. [iBioxoc] ibišek,

rostlina léčivá i plcní: gregem Viridi compel
lere hibisco V do ibišku zahnati; gra
cili fiscellam texit hibisco V košíček z jem
ného ibišku plete.

hibrida (Aydr.),ae, comm.míšenec,
pův. o psech: o lidech: 4. Perstus IŤ po
cházející z Římana a cizinky.

1. hic, hnec, hoc (kde je hoc měřeno
dlouze, je to dělka posíční, vl. hoce z *hodce,
podle toho $mask. hiec ) zájm. ukaz. ten O;
a) ukazuje u) na 1. osobu== ja: hic ho
menen H —=me: cubpem hane měserorwmn
onorče pčabuní V mou vinu; G) na osobu
neb vče místně přítomnou: hic. Srxlus Ros
otus ČC;suepenumero adnnmravi soleo cum
hoc C. Laelito C s tímto zde přílomným;
hicine (= hicne)est Telamon C; hoc mare
AHtoto naše: *) na předmět časem přítomný:
hoc triduo Č v posledních třech dnech;
his paucis diebus Č v těchto právě
několika dnech, právě před několika
dny: Aaec tempora S nynější; odtud pal;
E Macmos Č nynější; hic ordo L tento
nynější řád; haec Ni0be O; in hoc aevi O
až do přítomnosti; Aac annona Č za ny
nější drahoty; in hac magnificenia L
při nynější nádheře; haec vila H; haec
vituperare Č nynější poměry; A: consules
C nynější; tn parva (sc. Roma) spes
tamen huvus (sc. Romae) erat O tohoto
nynějšího Říma; 0) na předm. významem,
zájmem atd. nejbližší: Aae rattones C; hic
tantus úr N; humature oppida habuere S;
ss haec relinguere voltis S této cesty se
spustiti; hoc tantun boni C tato tak
veliká výhoda; Aaecsegui S touto cestou
se brát; b) v protivě ukazuje a.) hic k bliž
šimu, dle ke vzdálenějšímu:Caesar magnus
habetur et Čato; ille misericordia clůrus
factus est, huic severitas dignitatem ad
diderat S; B) hic k věci v myšlénce hližší,
tlle k věci místně bližší, ale v myšl. vzdůlenější:

cave Čaton anleponas Socratem; hutus
( = Čatones) enimfacta, illtus ( = Scceratis)
dicta laudan'ur C; sic deus et virgo est; hc
spe celer, ila more O; Pisonem, non Sen
ttum Syriae praeposttum: huic legiones
datas T; někdyi spojeno: hunc tllum fatis
profectum V to že jest ten, jenž; ©)s re
lat., když ukazuje na věc skutečně přítomnou (na
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rozdilod28,gu):omnes ht, guos vides adesse
C všichni přítomní, jež tuto vidíš; guam
guisgue norit artem, in hac se exzerceatC;
facile his artibus retinetur, guibus imitio
partum est S; d) —takový: non hos
in usus V; haec renuntiant Tullo I, ta
kovou zprávu přinášejí; nec umguam
haec in foedera vem V aniž pro takovouto
smlouvu jsem přišel; non hanc spcmde
disu V; his parentibus IŤ z tak špatných,
aus non haec inter obliviscitur H při ta
kové zábavě; haec est condicio vivend II
tak tomu bývá v životě; e) hoc est
U.)vysvětlovací= t.j., totiž: vos, hoc
est populus Romanus S; pecuna data
ad frumentum, hoc est ad mecessitatem
vuae Č; $) výsl.= to jest příčina, že =
proto tedy: hocerat, guodme per
tela eripis V; £) hic ukazuje i k násl.
i k předch.: hoc erat vm votis: H; in us
litteris haec fuerunt scripta: N; haec
habui de amicitia, guae dicerem C;
S) význ. praegn.: hoc brevisseme dicam C
jen toto; guoď si haec voz saluti fuit Č
tento můj; ez hoc ipso C z této právě
okolnosti; Aaec psa agam S toto
právě; hoc úllud est, guoďdPisistrato ty
ranno a Solone responsum est Č to jest
smysl toho; hoc non desiderare dico esse
tucundiux C právě toto totiž; Ascamio
ferat haec V tuto radostnou zvěst; asptce
nos hoc tantum V shlédní na nás nyní
aspoň. — Nekdyenall.:Ais manibus V —
horum manibus; hacfiducia virium L =
harum virium fiduria; hane suspicio
nem in Capitonem conferri Č = hutus
vi (sc. caedis). ——Pozn. -C v tvarech hic,
hnec hoc, hunc, hoc a p. je ukazo.ací částice
c-(e), jež se vyskytuje druhdy 1 u tvárů jiných:
na př. huiusce, hisce, hosce. s připojenýmtiza
cím -76 vznikí Ateone, hiscime, ale též hicne.

2. hic, starší hice, adv. (vl. lok. neutr.
odJuc) a) zde, na tomto místě: Aicim
pranst mecum disguvrite HHzde, hned na
mistě; Aic in tanta mullitudine civium
Romanorum C; hic illic, ubi mors depren
derat O zde a tam, zde a onde; b) časově:
tu, na to: Jie allaftentes rogare coepe
runt C; hic Postumrus accensus ira L: hic
Lacedaemonii legalos Athenas miserumt
N; hic regina poposat V; ©) modátně:
při této příležitosti, za těchto



hicine

okolností: hic mh guisguammisert
cardiam nominat S a tu mi ještě někdo;
hic tu tabulas destderas C a tu ještě; hic
amramur hunc hominem Č a tu; htc 1am
plura non dicam C za těchto poměrů.

hicine viz htc na konci,
Hicetás, ae, m. ["Izérac] 1) filosof a

fysk ze Syrakus; poznal první pohyb
země; 2) samovládce leontinský.

hiemális, e [terms] zimní. bouřlivý:
tempus N, aguae htemales S zimní deště;
navigation C; nombi O.

hiem 0, are, avi, atum [Items] 1) zimu
stráviti, přezimovati: meďiis h. mercator
an undis ID;htemandi causa Čs za účelem
přezimování; 2) býti bouřlivý: mare 0. FH.

Miempsal, alis, m. 1) kral numidský
snad jen domnělý, na nějž odvolává se S
vzhledem k nejst. dějinám afr.; ©) syn
krále numids. Micipsy, zavražděný Ju
gurthou; 3) král mauretanský, přítel
Pompeiův.

hicms, emus, f. fsrov. Zima, yetua,
zE1dv] a) zima jako ročníčas: an Gal
ha maturae sunt htemes Čs časně na

stávají; tam prope hieme confecta Cs
téměř již na samém konci zimy; gumdiu
nems fuit N; hteme Č v zimě; hteme
et aestate Č v zimě v létě; syneka. =
rok: post certas htemes H po určených
letech; b) jakopočasí:zim ní počasí,
nepohoda, bouře: hiemisper
fugiwn C útočiště před zimou; Iltonei
navem vicit Inems V bouře; agens htemem
turbo V vichor ženoucí bouři na moři;
ex heme navem servare N; pelago desaevit
h. V bouře zuří; Bois intonata fiuctibus
hiems HHbouře [mořská] s hromobitim;
emissam Iemem sensit Neptunus V =
bouřhví větrové; vis frigorum htemumague
Czimních mrazů; ©)přenes.:htems letalis O
mrazivá smrt, smrtící chlad; A.amoris O
chlad lhostejnosti; — personit. jako bo
hyně: alacials Hiems O.

Hieró, n. Iierón, onis. m. [(féoov]
1) samovládce syrakuský 477—467, jenž
ozdobil sochu Jova Olymp.. zlatým
pláštěm, hostitel Simonmdův; 2) král sy
rakuský, syn Hieroklův, 269—215, pův.
stoupenec Karthagiňanů, později Ri
manty; adj. Hieronicus, a, tm EHieronův:
lex ÚČfrumentana.
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H ierocaesarea, ae, f.["Ťeoozatortovia]
město na sev. hran. Lydie; obyv. Hiero
caesarienses,wn,m. Hierocaesa
riané.

Hieroeles, is, m. [(feooz4ňo] 1) řeč
ník za doby Caesarovy poch. z a
band; 2) otec Iierona II. Svrakuského.

Hieronymus, i, m. [(Ieoúvvuoc] 1)
král syrakuský, syn Gelonův, vnuk Iie
rona II. 2) H. Rhodský, filosof peripat.
známý učením, že nejvyšší dobro jest
nemiti bolesti; žil za Ptolomaia Filadelfa.

H icrosolyma, orum, n. "lepoaóZv nc)Jerusalem.
hilaré, adv.[hilarus] vesele: vivere, lo

gu: C; epulari T.
hilaris, ©a hilarus, a, wm [iAooó]

veselý, bodrý: vultus C3 conrivae C;
oderunt hilarem tristes | ne

mají rádi veselého smutní; deos hilart
pietate colere O s radostnou zbožnosti,

hilaritás, atrs,/ veselost,veselá mysl,veselá nálada; h.profusa Č bujná v.
hilaro, re, avi, aťum [htlarus) 102

veselovali.
hilla, ae, f. [demin.od hira střevo)

klobásek.
Milotae +1:felotae.
hilum, 2, 92.[snadk. fiřum nit] malič

kost, věc nepatrná, „zblo“; negue hólum
= niřul „ani dosl co jnálo“.

Himella, ae, f. říčka v Sabinsku
u Reate, nyn. Imele.

Himera, ae, f.[([uéěea] město sicalské
téměr uprostřed sev. pobřeží, osada
řecká (ze Zankle) založ. v pol. 7. stol;
když Karthagiňany rozbořena, občané
zbylí založili nedaleko na záp. město
Thermae.

hiunc, adv. [od zájm. htc, adv. *htm (srov.
olim) s přikl.C, jako tstine] odtud 1)
místně: třa guae est h. im Indiam C ce
sta odtud do Indie; h. (se. de fumulo)
celeriter deiecti Čs — s něho; gua pateat

hinc exitus L kudy by bylo lze odtud
vyjíti; perge h. L pospěš odtud; Arno
canere incipiam V; přenes.s této stra
ny; zdvoj.ine- hine, hinc-iline zde —
tam: hine amnis, h. hostis Ču; hinc
pudicitta pugnat, tlline stuprum C; Jine
Venus, hinc spectat uno V = ab hac — 11b
tla caeli parte; sespoj.inc atgue kine va

jako subst.:



hinnifns

stae rupes minantur V s té 1 s oné strany.
8 obou stran; mnultis Ah.atgue 1. vulneribus
acceplis L s obou stran navzájem, na
obou stranách; mutabile k. vel 1. renu
gum T kormidlo jest volné a lze je
přendavati na tu neb onu stranu; pod.
janc et vude, A. atgue 1., hincinde: guae
h. 1. vaclata sunt Plin co s té 1 s oné
strany, s různýchstran bylo prohozeno;
2) časově:od této doby, na to,
potom: A obliviscere (řratos V od
nynějška; A. ad capessendos magistratlus
in urbem dujressus T na to; h. ferro
aceimgor rursus V na to opět; 3) e původu
neb příčině.odtud, proto: h. sicae,
h. venena, h. falsa lestamenla nascuntur C
z tohoto pramene; hinc lotum odtum C
odtud, z toho vzalo počátek; Ainc tlla
Verria nala sunt C; — o závislosti: hince
omms pendet Luciltus [I — ex tslis na
těchto jest závislý.

hinnitas, s, m. [hinmio rzáti) rzání,
řehtání: eguorum L; hinmitus edere Ozarzati.zařehtati;pod.(1bztolht| hinmi
tum egua IT tobě řehtá.

(h)immuleus, ez, 9. (srov.EveAocjelen]
jelínek,kolouch,laňka: čnnuleostmilis I

hio, dve, dvě, tum [srov.zívatli) 1)
zeti, otvirali se, rozevi

rati se: humus hinrit S; vennehérmtes
V otevřené; pod. councha htans C; «m=spec.
ústa olvirati: orehianti imbrem[r
guunicrptare Cuotevřenými ústy: Umber
haeret Mans V umbrický pes jest mu
v patách s otevřenou tlamou; lupus
T'bevinus h. H Kkanicmořský se šklebi;
— básn. přech. carmen htare Pr zpí
vati; ) přenes.podivem,žácdeslíatp. ústa
otvíirati, čuměti na něco,hltati něco,
dychtiti poněčem:emptorans [M
dychtivý; htantes amicorum cupidia
tes T nenasvtná chtivost; vulgus hrabat
at.. T žasl nad..; 3) o řeči:býti ne
souvislý: Atantia loguí C; htans com
posttio T neurovnaná; = zvl. o průzevu:
poetae saepehtabant Č připouštěli průzev.

hippagogi, orum,f. [innaoyoi] lodi
k přeplavování koní.

Iipparchus, 2, mm. ("Innaoxoc) 1)
slavný mathematik a hvězdář kol. 160
př. K.; 2) syn Peisistratův zavražděný
Harmodiem.

půvob.
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Hippiás, ae, m. CIniac| 1) syn Pei
sistratův, provázející Peršany do Řecka
T 490 u Marathona; 2) sofista z Elidy

Mippó, omas, [frzév] 1) město
v Numidi zv. Regius, nyn. Bona; 2)
H. Diarrhytus či Zarylus nyn. Benzert
u Útiky; 3) město v Hispanii nyn. Yepes
u řeky Tajo již. od Toleda; 4) město
v Bruttijsku, lat. vlast. V1do (viz toto).

hippocentaurus, 7, on. [iztmozévTav
ooc) kentaur, pul člověk, půl kůň.

Mippoeratěs, 18s, m. | drnozgu trjc]
slavný lékař z Kou kol. 440 př. K.

Hippocréně, es,f. [ Innozoňvn] pra
men na llelkonu Musám zasvěcený,
vzmklý kopnutím Pegasovým.

Hippodamě, €s, n.-mna, ae,f. | Fno
dány, 1azodáneim — oře kroticí] 1)
dcera krále elidského Oinomaa, choť
Pelopova; 2) choť Peirithoova, při jejíž
svatbě vzplál boj Kentaurů.

Hippolyte, es, f. [| Innožůry) 1) krá
lovna Amazonek, jejíž pás odnésti bylo
úkolem Herakleovým; potom stala se
chotí Theseovou; 2) choť Akasta, krále
v Iolku; chtěla Pelea jako hosla nej
prve svěsti, pak zničiti.

Hippolytus, %, [Inzókvtoc) svn
Thescův a Llippolytin nástrahami nevl.
matky [Failry otcem prokletý a vlast
ními koňmi k smrti uvláčený. Dle jiné
báje vzkiíšen Asklepiem a v Aricii byl
ucliván jako bůh Vivbius.

hippomanos, s, n. |imzonavéc] „vzte
klost koňská“, 1) sliz klisní; 2) vý
růstek na čele novorozeného hříběte,
jehož se užívalo k čarování.

Hippomeněs, ae, m. ["Innouévnc] 1)
syn Megareův, jenž zvítězil v běhu
nad Atalantou, dcerou Schoineovou, a
pojal ji za manželku; 2) Atheňan, otec
Limony, jež zove se odt. Hippome
něis, dis,

Hippónax, aclis,m. [innovaš) z Efe
su, iambograf kol. 550 pí. K, skla
datel kousavých satir; odt. Ilippona
cíčus, 2, m. iambický verš zv. trimeter
oxdčeov čili chóliambos.

Hippotaděs, ae, m. | JnrmoTá0nc] po
tomek Ilippotův: Aiolos, bůh větrů:
Hippoladae regnum Ó = ostrovy lu
parské.



hippotoxotae

hippotoxotae, rum, m. [innorošórat)
jizdní lučištníci = egutes sagiltaru.

hir, inde. 1. ruka (poruš. a nejistéčtení
Lucil. u Cie.)

hircinus, a, um [kircus] kozli, z kozlí
kůže: folles I měchy.

hireus, 3, m. kozel: hwci [ransversa
tuentes V úkosem hlelicí; Aircum olere
IL páchnouti jako k.; meton.zápach pod
paždí.

hirnea, ae, f. nádoba na tekutiny;
přen. pijan.

lirpiní, orum, m. Hirpinové,
národ samnitský v již. Itali s hl. m.
Beneventem: ex. HMirpims transit L
z Hirpinska; aaj. Hirpinus, a, um hir
pimský: fundus C, ager C.

hirsůtus,a, un a) ostnitý, bo
dlinatý: bestiae spímis. hirsutaeC
vepresIirsutae V; b) kostrbatý,
drsný; ježatý, zježený: htrsuti ca
pili O, comae Cu; barbu O, supercilium
V: canis O; přenes. nihil est hirsutius
(Bnní annahbus) O kostrbatějšího.

Hirlius, a rod říms., z něhož po
cházel A. H., legát Caesariv, spisova
tel 8. knihy války gallské, Ť 43 u Mo
deny.

hirtus, a, um štětinatý, ježatý: co
mae Cu, canihes O, erbus D: capella V;
toga T chlupatá, drsná; přen.tngenium
MHdrsný duch.

hiriido, vnis, f. pijavice.
hiruudo, 29s, f. vlaštovka; cum ht

rundine prima II s příchodem první
vlaštovky = jara.

hisece, ere, — [inch.k Aro] otevříti
se, rozevříti se: (ellus,terra O;
zvl.ústa otevříti: non hiscereaude
bat Cu úst otevřiti si netroufal; ad
vevsus dictatoviam vím h. L ozvati se
proti; nervis Ah.Pr zpívati k lyře.

Hispalis, 1s,f. město v již. Hispanll
na dol. Guadalguiviru, nyn. Nevilla; obyv.
Hispaliénses, tum, m. Hispalané.

Hispánii,orum, m. Hispánové,obyv.noloostrovapyrenejského;| odt.
tento Hispánia, ae, f. Bělla se na lď.citerior| [Přední]čihTarraconensisa
ulterior [Zadni]; obě části plur. /ispa
niac, drum, f.; aaj 1) Iispániénsis, €
hispánský: mare C; legatlusU, exer
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ctus T v Tlispanii:; gladius L na způ
sob hispánského; 2) Hispánus, a, um:
populi L, gladius L; legio T.

hispidus, a, um kostrbatý, zarostlý:
frons V; facies HH;hispidi agri II bý
lím zarostlá pole, drsnatá strmska.

Kister, tre, n. Ister m. ["orTe0c] nyn.
Dunaj na dolním toku svém; meton.con
turatus I. V národové bydlicí u Istru,
kteří se spikli proti Římanům.

historia, ae, f. [iorovia] a) pův.zkou
mání, pátrání, badání: in omm hi
storita curiosum esse ÚU:st gutd est hi
storia diynum in ea epistula C; b) vv
pravování nějakéudálosti:emaras
historias.audire I; = zl. pověst,
báje: omnibus historiis se meus aplat
amor Ó =bájesloví; odt. častopli. Řislo
rine = e) dějepis: h. magistra vitae
C; Ilerodotus, pater historiae C: 162konkr.:
non tilam, sed histortam scribere X ni
koliživotopis,nýbrž dílo dějepisné;
ut fieres nobis A. Pr předmět vypravo
vání.

historicus, a, um [iorovrzéc] dě je
pisný: genusČ methoda: homrnesht
terali et historici Č hdé sčetlí a dějepisu
znalí: historicus, 2, m. děje
zpvtec, dějepisec.

Histrí n. Istra, orum, m. ["for00:]
Istrové, Istriané, národ neznámého
původu na hranicích Illyrie; odt. Istria,
Histria, ae, f. Istrie a adj. Histri
Cus, a, um istrijský: bellum L.

histri0, ns, jia.[slovoetru-kéhopův.]a)
herec; b) spec.herec v pantomimu 1;
aaj. histriOnális, e herecký: nod: T;
studium, favor T záliba v hercich.

hiulce, adv. [hiulcus] nesouvisle: le
gui C.

hiuleus, a, um [hto] a) rozsedlý, roz
praskaný: sč? arva V; b) nesouvislý:
voces C, verborun concursus C.

hoe, kbss. huc (v. t.) (srov.hic) sem,
na loto miíslo: hoc tunc ignipotens
caelo descendit ulto V; spectatumne hoc
venimus? L.

hodičě, adv. [z pův. ho (= hoc)die; proto
arch. Žódie) a) dnes, dnešního dne:
numajuan omnes hodie moriemur inulti
V; non, hodie si exclusus fuero, de
sistum II; hoďie iricestma sabbata H:;

subst.



hodiernus

st cenas hh.mecum I; = spec. nracgn. Ora
bant, hodtemennmssesreverů II ještě
dnes; zvl až do dnes, podnes:tra
praedia ex traduntur, guae h. posstdet C;
manserunt hodiegue manent vestigia rurts
H dosud trvají, jsou patrny; guod
h. guogue in Graecia manet L: |) přenes.
dnešního času, nyní, za nynější doby:
h. stat Asta Č; guae mens est Ah., cur
eadem non puevofut H; = zv. teď
hned, okamžitě: non dices hh.,
guorsunm haec tendunt? II

hodiernus, a, um [hodie. srov. hester
nus) dnešní: dies Č, consultatio L;
ad A. diem Č do dneška; prima luce
hodierna L z rána dnešního dne.

holus, eris viz obus.
Iloměrus, 7, m. [7O1moos] slavný

epický básník řecký, neznámého pů
vodu, věku 1 osobnosti, skladatel Iiadv
u Odysseie: o jejichž složení byla a dosud bý
vají pronášena i odchylni mínění (t. zv.
otázka).Vslanovení doby jeho jest rozdil
400 roků (1000—600 př. Kr.). f/ nazývá
jej Maeontus, O Ma:omdes = Lyd, pon.
staří udávali za rodiště jeho Kolofon a

Smyrnu; vinosus H. H přítel vína, pon.
v jeho básních je mnoho rčení vína se
tčkajících: magnus, instgms I. bonus
H.H výborný; odj.Ioměricus, a, um
homérský: versusC, AgamemnoC;
básn. [z metr. příč.| Ioměriacus, a, um:
Achilles H.

homicida, ae m. (homo, caedere: srov.
parricida) vrah; básn. mužebijce (1000
góvos): Hector H.

homicidium, 12,n. vražda, zabití.
homo, ins, m. člověk a) jakopojem

rodový naproti bohům a zvířatům: gu lteneunt,
homainesneferc ene, guaerit V zda lidé či
zvířata; divum pater atgue hominum rex
V; genus hominum ČC pokolení lidské;
hinc genus surget, guod supra homines tre
videbis V nade vše na světě; gu: hominem
er homine tollat C lhdskost; pod. hominem
exzuere C veškeru hdskost odložiti; ale
honunem exuere O podobu ldskou od
ložiti. post hominum memoriam Č pokud
pamět lidská sahá; si ŘomoessetC kdvby
měl zdravý rozum lidský; nec si retracta
tus erit, tam fit iomo H nestane se ještě
rozumným človékem; b) jako pojem

homeorská

dru
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hový: člověk, muž, pl. lidé: /tt/eras
ad euni per homines fideles wutlit S;
hemo clarisstmus C; eum nilul homins
esse C že není nic zvláštního; Rudinus
homo Č příslušník rudijský; A. The
banus N Théban; = často místo 017: Umus
honumis. imeredibilis virtus C (pro kon
trast s „207948); = ve význ Sšpat. Ut alle
homo relijtoní suae pecuniam antepone
ret Č ten chlap, ničema; odt. též homu
nes sicarů Č zákeřníci; A. Justrio Č he
rec; = zvl. jomo novus Č nově povýšený

šlechtic (nemající tedy předků)
tua homines Č tvoji domácí: homo
Ouwmeti ČC otrok; trecení homines in
colonas deductisunt L ti sta rodin;
tragimta mailuuhominum et guattuor mila
egutum L 30.000 pěších C€)ve význ.

zájmenu ON: avunt hominem
respondisse Č on prý odpověděl; homo se
erexit C vztýčil hlavu; tuntum esse in
homine sceleris Č v něm; Aunc hominem
velles st tradere H == mne; d) zvl. rčení:
paucorum esse hominum H málo s lidmi
se stýkati; tnter homines esse Č býti na
živu; onter homines agere desinere T
se světa sejíti, zemřít! [kontrasts boh yj);
inter homines esseČ s hdmi se stýkati =
svět znáti.

Iomolě, és, f.[ OnóAr] hora v Thes
salil.

homullus, 2, ». [demin. od homo) člo
víček.

homunculus, %, [Aomo] človiček:
nos homunculi indignamur Č my ubozí

soslab. =

lhdé; Aumilem homunculum a mpulvere
excitabo C =človíčka nuzných poměrů
životních (naproti tyrannu Dionysiovi).

honesfás, atis, f. [honestus] čest,
čestnost4) vnějí:důstojenství,
čestné postavení: odioalienae
honestatis L ke vznešenému postavení
druhého; algm honestatis graha nommnare
C abychom mu vzdali úctu; laudem
et h. erpelendam esse Č chvály a cti
vyhledávati;plu. vyznamenání:
honestahbus algm priare Čj odt. meton.
konkr.: Omnes honestales civitalis C (naše
„honorace) lidé nejváženější; b) vnitřní:
počestnost, důstojnost, váž
nost, ctihodnost; Jine. pudicilia,
files, pvelas, honestus pugnat ČC; habes



honeste

undigue expletam et perfectam formam
honestatis © úplný a dokonalý pojem
čestné povahy.

honest?, adv. [honestus] důstojně, čest
ně, ctnostně: mori Cu, se gerere C; imamicorum| rebusftunthonestisstmeC
které věci pro přátele konati jest nám
největší ctí; honestefactum S ctnostný
skutek.

honesto, are, avž, alum[honestus] po
ctivati, vyznamenávati, cti dodávatl:
formam pudor Cu, arma corpus Ču zdo
biti; Řomines honore honestati S pocta
mi vyznamenaní; arma honestabant L
byla ozdobou; slle tmpertum honestavit
C dodal lesku.

honestus, a, um [honos]a) ctěný,
úcty požívající, vážený, cti
hodný: dlari magis guam honesti S
větší slávy než úcty požívající; ?8 mali
h. et honoratus videtur C; honesto loco
natus N z váženého rodu; jako titul jezdců:
honestissimo eguite Romano ČCvelevá
žený; subst. honesti, orum, m. C lidé
vznešení, vážení, urození, „honorace“; odt.honestos[se.parentes]fuseibus| sumere
IH pro vysoké úřady cti požívající;
b) čestný, ctnostný, cti dodávající,
důstojný, slavný: soror II; artes Cu; res
S věci k počestnému životu potřebné;
mors Č T; exitus S; nomen II; officium IT;
dona II čestné dary; certatio Č. postu
latio C, pax C; ©)zevnějškem krásný,
pěkný, ušlechtilý. caput,08,
pectus V; honesta oratio Č (na poslech)
pěkná; subst. honeslum, 2, n. čest,
ctnost, mravnost, krásno: 00
neon. honesttongue SC;
est IT krása; isti errori nomen VvUrtuspo
suvsset honestum ID; gut turpi secerms
honestun I; honestun a virtute divelli
non potest C; omnia honesta aleue 1m
honesta vendere S vše na světě.

honor a honos, oris, m. a) čest =
vzdávání úcty, úcta, pocta, vážnost,
sláva: honos alit artes C uznání: honorem
habere alci Č poctu prokazovati; též
h. reddere L, dare O, praestare O; m
I unons honorem IŤ na počest J.; caeli
honore dijnari O býti uznán za hodna
na nebe vzetí; trtumphi honorem contem
nere C pohrdnouti čestným triumfem;
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si guud honrsti

honor

h. exilu T čestné vyhnanství; animus,
gu vita bene credat em: honorem V jenž
věří, že životem lacino se sláva kupuje;
honoris causa (gratia) nominare algm Č
s pochvalou, s úctou; honoris ergo (arch.)
L pro vyznamenání, honorem praefari n.
dicere C s odpuštěním“: něco říci: záp.
h. non p. = bez obalu, přímu = spec.
a) pocta pohřební: supremush.
V; sepulturae h. Č čestný pohřeb; acer
vum nec honore nec numero cremant V =
stnehonore:5) poklona, chvála:
ut meros audiret honores fŤ samé vychva
lování; = zvl.= sláva, vážnost: guo
rum oh.vweteravit C* multusgue amímo
recursat genůs h. V; algdď i. honorem
adducere ČCvážnost něčemu zjednati; =
person bůh cti. ad aedem. Ilonoris
I, im templo Honoris Virtutis, W) konkr.
a) vyznamenání,čestný úřad, hod
nost: nomen et h. T = nomims A. H
čestný název; malitar: honore appellare L
čestným titulem vojenským; amplis
stmus h. C nejvyšší úřad — konsulát;homines| amplisstmis| honoribususiC
(Funeti N),kteří zastávali nejvvšší úřady;
cepimus primos aetatis honores O (nižší)
úřady; aucti amplis honoribus E povzne
seni k vysokým důstojenstvím; přenes.
rapti (řanymedis honores V čestný úřad
(číšníka); nostro successit honori na
naše čestné místo; £) pocta bohům
vzdávaná, čestná oběť, bohoslužba:
in honore deum medio V uprostřed obě
tování; templis indicit honorem V =
sacrifeeia děkovné oběti, děk. slavnost;
Lenaeum líbat honorem V = libaťtvůnan
ulévá za oběťvína; arts tniponere honorem
Včestné dary v oběť;v) čestný dar,
čestná cena, odměna. honor
edice C honorář: honoris algd haberi C
čestný dar, pozd. Aonorartum —=aby
byli nějak odměněni: přenes. Primus
tuventae h. T první čestný dar mladého
věku; Baccho honorem dicere V píseň
na počest B.; summus A. Č = trumf;
Ah.medius L ovace; praecípuos ductoribus
addit honores V čestné ceny (v závodech);
h. frondis aesculeae O čestný věnec du
bový; perpetuos frondis honores gerere ()
čestný věnec stále nositi; honore carere O
věnce; ©) půvab; konkr.okrasa,



honorábilis

ozdoba: oculisadflarat laetos honores
V očím vdechla půvab; cocto num
adest honor idem? Ii zdoba (peři); nearmentis| guidemsuusoh.autgloria
frontis T am dobytčatům nedostává se
náležitě výzdoby čela, kterou se pyšní;
non semperftoribus est h. vernis I (půvab,
vděk) nejsou stejně půvabny; rurrs hono
res II ozdoby venkova = plodiny.

honorábilis, e [honor] čestný, ke cti.
honorárius, a, un pro čest, za účelempocty,čestný:frumentum| honorartum

nominare C čestným darem; ped. vinum
C; honorariam amici operamreguirere C
vyhledávati přátelské pomoci k vůli cti;
delectare homorarium est C slouží ke cti
(řečniku).

honorátě, adv. [honoratus] čestně, se
cti: filiun h. custodierant T = honorata
custodia habuerant v čestné volné vazbě
v domě dekurionově.

honorátus, a, Um [vl. part. perf. od
honoro)a) ctěný, vážený: A. et
potens N; Panaetius apudď Scvpionem C
ve vážnosti byl; A.Achilles H slavný; =
o věcech:Čestný: cam honorati O cti
hodné šediny; sedem honoratam et fore
T že dostane se mu čestného sidla; A.custoda© AtriampervectusTcum
specie honoris militari custodia habitus
(na oko) čestnou stráží vojenskou; de
cretum A.L., mliha L; rus h. L pozemek
jako čestný dar; adest dies, guem semper
honoratum habebo V za výroční svátek
budu pokládati; b) čestné úřady za
stavajicí, důstojný: praetor, vir OC; A.
senes I' staří hodnosláři; honoratae co
mae O vlasy hodnoslářovy.

honorifice, adv.[honorificus]uctivě,
s úcleu, ke cti.

honori-ficus, a, um čestný, ucti
vý.

honoro, re, avi, atum [honor]ctíti,
uctivati, poctíti: laudibush.
a!'am C; virtutem L; deos O (obětí); me
gue regnumague meum gloria honoravisti
S mně a říši mé slávu a čest jsi zjednal;
tumulum genitoris O úctu vzdáti; = spec.
vyznamenatli někoho:algm sella cu
rulí L, doms Cu; diem h. L oslavovati.

Hora, ae, f. choť Romulova Hersilia,
mezi bohy vzatá.
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hora, ae, f. Ooa](určilá) doba, ho
dina u) pův: Ju mona U lřeli hod. od
pol. (Rimané počítali hodiny od vých.
slunce, lakžeo rovnodennosti naše 6.—7.
hod.byla A.prima, 13.— 1. ho sexta [srov,
siesla|, 3.—6.A. undecíma C= poslední
hodina předzápadem slunce); guotahura
est? kolik jest hodin? hora diei decíma
C 10.hod. denní; A.príma noctis C1. h.
noční; aď horam unum exspectare Cs in
horum (respectavre)i hodinu co hodinu,
h.za hodinou; en horas clavun mutare H
co hodinu; r horam vivereČ žiti pro oka
mžik, ze dne na den; nunguam . . satis
cautum est im horas H předvidati pro
jednotlivé hodiny; A.novisstma O posled
ní hodinka (života); plur.horae hodiny:
ad horas mitere C poslati podivat se na
hodiny; horae legittmae Č doba řečníku
zákontě k mluvení určená; hb) čas,
čas denní nebroční: crestinahora
V zítřek; terras varns temperat horis
H rozmanitosti, střídáním ročních po
časí; vermí temporis h. F jarní čas; A.
caniculae H == psi dm; A. stmstra O
nešťastná doba; = personit. IŤorae, drum,
f. Hóry, bohvně ročních časů, dcery
Jovovy a Themidiny.

IHorátius, a, rod římský, z něhož
poch. tři Horatiové, známí ze souboje
s Cunatn (jejich sestra Horatia); /Ť. 70
cles, obhájce dřev. mostu proti Etrus
kům; M. Horatius první konsul r. 509;
M. Hor. Barbutus kons. r. 449 (leges Va
lerine Hovatiae); (0. Hor. Flaccus, lyr.
básník římský 65—8 př. K.

hordenm, cč,9.[z *horsdeom, srov.něm.
Gerste] ječmen; též plur.hordea VO;
hordea tosti granei O pražený ječ
men.

hornotinus, a, um [srov.diu-tinus) le
tošní: frumentum Č.

hornus, a, um letošní:
palea H, agnus Pr.

horrendus, a, um [horreo]a) straš
livý, hrozný: portitorV, clamores
V, sonus O, monstrum V, Medusa O,
sibila Oj se sup: visu A. V na pohled;
dictu V, relatu O, aspectu I; neutr.
horrendumstrašlivě strdere V,
sonareV; b) úctu vzbuzující,
ctihodný: horrendaesecretaSibyllae

vinum II



horrco

V; A. virgo (Camilla) V podivuhodná;
(Roma) horrenda late H uctivou hrůzu
široko daleko budicí.

horreo,ére, ui, —a)j ežiti se, vzhů
ru stáli, trčeti, býti drsný: seťae O, du
ris cuutibus herrens Caucasus V koslr
batý; leo horrens V se zježenou hří
vou; terga horrentia suum V šlětinalé
hřbety; comae O (capillus T) zježené;
přenes.:ferreus hastis horret ager V, se
ges aristis V, regia Romuleo culmno V;
h. umbra V „ježatý stín. (od větví);
sara hi.silvis O; colla colubris V; ) dě
S1L£1 Se někoho,něčeho, chvěti se před
něčím ©) absol.: arrectis auribus horrent
guadrupedes O; animo ČC; corpus horret
O; terra horret O zimou se chvěje, mrzne;
tempestas h. O panuje zima; 3) přech.:
Ariovisti crudelitatem Čs: pauperiem HH
báti se chudoby; horrent admotas vulnera
crula manus Ó doteku rukou; tanos
strepitus V; mortem V; též inf., ace. c. inf.,
ne, nepř.ot.; ©) hleděti nančco: guae
horrere soleo ČC;divinum numen Čs úža
sem mysliti.

horrčse0, ere, už, — [inchoat.k horreo]
a) zježiti se: saetis Ah.coep: O;
comae horruerunt O: segetes horrescumí
ftibris V počíná se vlniti; básn. ensibus
Ah.V; b) zach věti se a) visu su
bito Aeneas V; terrore mortis C; h. re
ferens V při vypravování; £) přech.:le k
noutl se něčeho,dostati strach
z něčeho:procellas H; morsus futuros V;
crimen Ú.

horreum, 2, n. stodola, sýpka, záso
bárna; básn. též © úlech včelich a kopkách
mravcnčích.

horvibilis, e [horreo] strašný, hrozný,
děsný

horridě, adv. [horridus] drsně, neuhla
zeně: dicere C; drsně == přísně: allogui
T; prostě: vivere C.

horridulus, a, um [demin.od horridus]
jen přenss.trochu drsný: oratones C.

horridus, a, um [horreoj a) pův. ) e
žatý, kostrbatý, drsný: darba
CV, sus V, capillus C; corpus horridum
C zanedbaného zevnějšku; myrtus hasti
bus h. V do výše trčící; campus C,
locusO; b) přenes.drsný, nevzdě
laný, divoký: tribunusC, gensV;
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vir paulo horridior Pin; non dile te
negleget horridus I —homoomnis urbant
latis expers neotesanec“; = spec.U) o řeči:
drsný, nevvbroušený: oratio C, modus
dicendiL; 5) jednoduchý, prostý:
vita C život venkovský; c) hrozný,
strašný: bellum, proelium, fata V,
acies T aspectus C. h. ira O.

horrifer, a, um [horror,feroj a) mra
zení působicí = studený: doreas O, au
rae aguiloms C; h) děsivý: Brinys O,
aens V

horrifico, are, dvi, tum děsiti.
horrificus, a, wm. [horror a facio)

strašlivý, děsivý.
horri-sonus, a, um strašně znící.
horror, os. [Xorreo) pův. zježe

nost, drsnost; odt. pakmrazení, chvě
ní: tremulo ramos horrore movensO; fri
gulus h. membra guahl V dále hrůza,
děs: saevus Ah.V; h. animum subit T
ducha pojímá;= zvlposvátná hrů
za: dh. ingens speclantes perstringit L.

hortámen, inis. n. povzbuzení, po
bídka, i konkr. prostředek povzbuzovací:
cibos et hortamina pugnanthbus gestant T.

hortámentum, 7, ». prostředek ku
povzbuzení; pobidka.

hortátio, ons, f. povzbuzení, napo
menutí, pobídka.hortátor,óris,m.| povzbuzovatel:
alcis reu COV; isto hortatore Č na jeho
podnět.

hortátus, ús, m.
bízení, napomínání: Ais hortatibus O
na tyto pobídky.

Hortensius, a rod říms.: 1) O0.H.
Hortalus, řečníka básnik vrstevník a sok
Ciceronův; 2) ©. Horienstus, diktator
289, dle něho lex Hortensia (Ú.

Horfinus, a,um [od Horta, m. v Etru
rij hortinský: classesV.

hortor, dri, člus sum povzbu
zovalti, pobízeti, vybízeli,domlouvatikomu© napominati© aljm;
k něčemu: algd ČS, ad algd Č. algd
L, de alga rc CsC, O, ace. C. inf. H,

NOSC. kon. Cs, L; č Spec.
vevojmíti řeč povzbuzovací,
osloviti za účelem povzbuzení: mhtes
NS. suos S. socios V,

povzbuzování, po

ut, ne pouh.



hortulus

hortulus, %,m.
hrádka; plur. sady.

hortus, 7 92 [srov. cohors; y60T0G,
ohrada, hrad, zahrada] zahrada ovocná
Jizelinířká: plur.sady, park; přenos.Ze le
nina.

hospes, iťis,m., hospita, ae, f. (srov.
hospodář, deo-nórng|) host a) acečpere
hospitem C; vespertinus A, ED, hospi
tem reperire 93 turptus cicilur A. O;
b)hostitel: devertereaď hospitemC;
hospitem tantifecit N; non ho pes ab hos
pote tubus Oz Dioms hospita C; Luppilor
hospes Ó (Zed šév1oc]jakožto ochránce
pohoslinství: e) cizinec, poceslný: ce
Luntate hospitem, necessitate hostem C;
dic, hospes Spurtae Č; hospita bu tervis
evrus Ojako cizinka; puppis hespita eril
0 zavílá: A.terra Vpohostiná; ada A.
plaustris. V led sjízdný vozůiu; = zvl.
člověk neznalý něčeho: huiusce
ubis Cs h. in agendo C.

hospitális, e [hospes] a) poho
stiný, hostiný: homohospitals
stnus C, domus C, deversortum L,
Iuppiter C jako ochránce pohostinství;
b) hosta se týkající: caedesL
vražda hostiného přítele; cudiculum L
světnice hostinská; Ah. mensa Č stůl
hostiného přitele.

hospitálilás, a'is, f. pohostinost.

hospitáliier, adv. [hospitals ] poho:stinsky: algm excipere Cn, vocare L;
volati h. per domos L byvše pozvání©a
pohostinu přijati.

hospittum, 22,n. [hospes]a) poho
stinstvi (roměrmezihostinýmipřáteli):
tungimus hospiho dexiras V; vure ho

[drmin. od hortus] za

spili .. vus belli abstimuisse L právem
pohostinským; tn. hospitto esse apud
algm L (= hospiho alcis uti Cs C) poží
vati pohostinství někoho; populi Rem. h.
Cs poh. s nár. říms.; b) konkr.poh oště
ní, přátelské přijetí: hospittio prohi
bemur arenae V odpírá se nám pohost.
přijetí; hospihto excvpere L (accipere C,
recvpere CsO) algm pohcstinu přijmouti;
agresti h. acetpere Č po venkovsku po
hostiti; plur. Řospiliis (dat.) antmum sol
vere H projevům pohostinství; ©) přencs.
místo pohostiné, hospoda,ho
stiný dům: divist im. hospiha L. h.
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publicum L; ex hospitio discedere C; h.
renuntiare ČC hostiný pobyt vypově
děti; A. antiguum Troiae V starý kraj
pohostiný.

hospitus viz hospes, hospita.
hostia, ae, f. dobytče obětní, žertva:

hostias n. hostiis vmmolare C; humanis
hosts eorum aras funestant C obětmi
hdskými.

hosticus, a, um [hostis] nepříteli pa
třící, nepřátelský: ager L, vindenna 0,

Jfama O, tellus O, moenia JH; subst. ho
sticum. €, 2. země, území nepřátelské.

Hostilia, ae, f obec u řeky Pádu
jv. od Verony, nyn. Osťiglia.

hostilis, e [hostisja)nepříteli pa
Lřicí, nepřátelský: terra C, armu
V, monumenta S; naves II, acies, exer
citus T, agmen O, bellum S s vnějším
nepřítelem; hostilem in moďum cruciali
sunt C jako váleční nepřátelé; metus h.
S strach předn., b) nepřátelský =
nepřiznivý: annwnusČ, spiritus T,
factum Č; subst.hostila audere L coeptare
T pati L facere S nepřátelství, činy ne
přátelské.

hostiliter, adv. [hostilis] nepřátelsky,
po způsobu nepřátelském: stermt h.
omne O; agrum A. idepopularí L.

Hostilius, 1%,m. rod říms. 1) Tullus
H. třetí král říms.; 2) L. H. Čato, voje
vůdce proti Antiochovi; 3) C. H. Man
cinus vojev. proti Perseovi; od krále
Tulla Hostilia pojmenována radnice na
comiliu cerzu Eostilia.

hostis, ds, m. 4f. [srov.host, Gast] a)
Cizinec: apuď matores nostros hostis
is dicebatur, guem nunc peregrinum dt
címus Ú; 1, soror, atgue hostem supplex
ajffaresuperbum V; b) nepřítel ozbro
jený: ne hostis populo Rom. fieret 9;
ompetus hostium Čj ©) přenes. nepřítel
= protivník: dis homimbusgueC;
sacrorum et religionum C; bonorum h. C
n. strany dobrých; 4. omutum C scelým
svělem znepřátelený; h. rei pudlicae n
státu, n. politický; tem. capta Řostis L
zajatá cizinka; certa h. O protivnice.

HS viz sestertius.

hle adv. vedle hóc v.t.), s částicí táz,
hůucine[>rov.htc)a) sem: h.consul pruesi
dium onposuíh S; k. homines vrniedunt C;



hulusee-modi

huc — dluc sem — tam: corpora A.
et 1. agitare S; nunc h., nunc 1. O hned
sem, hned tam; prolept. Auc ades V =
zde; b) přenes.a) k tomu: adde huc
fontium perenmltatem Ú; huc accedit ti
mor C; huc adice O; adde huc FH;
9) až sem, až tak daleko: Au
cine beneficta tua evasere? S až tak da
leko došlo; rem huc deduxi C; huc malo
rum ventum est Cu; huc confidentiae ve
msse T

huiusce-modi n. hulus-modi viz hic
a modus.

humáně, aav. [Aumanus] lidsky,
polidsku, rozumně: dfficileest
credere eos aliguid Ah.esse facturos C;
morbos h. ferre C —=oddaně; vntervalla
h. commoda II hezky pohodlné (iron. o ve
likých vzdálenostech); lidsky = mirně, la
skavě: logu: Č.

hůimánitás, atis, f. [humanus] a) po
vaha lidská, lidství,člověctví:magna
est vis humamitatis C; humamlatem exu
ere C; humamitalis non parum habes
C máš dosti lidské povahy, cítíš se
dosti člověkem;b) lidskost (hu
mánnost), mírnost, laskavost: in algmX;
edictorum ČC; humamitate et misericordha
moveri Ú; ©) zvl. vyšší, jemnější v zd ě
Janos t, vzdělání Po Str. rozumové1mravní:
h. et doctrina N; studia humamitatis Č
snahy, zaměstnání ušlechtilé; Belgae a
cultu et h. provinciae longisstme absunt
Cs jsou nejvíce vzdáleni vzdělanosti;
ab humamitate discrepare Č chybovati
proti slušnosti.

hůmániter, aadv.[humanus] po lid
sku: vvvereČ života užívati; lčlerae A.
scriptae C přátelsky, lidumilně,

hůimánus, a, um [homo]a) člověku
vlastní, lidský: faces O, species
C, mentes O, animus H, vultus H. la
bores V, sors O, audacia C, vmago 0;
genus humanum Č pokolení lidské; res
humanae O osudy lidské; leges humanae
L zákony lidskosti Aumano mator Ro
mulus O postavy nadlidské; gentes hu
manae L národové světa; b) lidský =
1idumilný (humanní),laskavý:erga
algm C; humanwus nihil fieri potest C; ©)
jemný, vzdělaný, zdvořilý: Syracu
sant homines periti et humuní C; gens
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h. atgue docta C; eubst.himána, orum,
n. věci, úděl, osud hdský.

humátio, omis, f. [humus] pohřbí
vání.

hůmecto, are, avi, aťum navlhčo
vati, svlažovati: flaventia cuka V, gutti8
grandbus ora V.

hiůimeo spr. Uimeo, čre, —, — býti
vlhký. arbor lacrimis O; locus aguá 0;
humens vlhký: capilli O, oculi O,h.
Padocampi T rovina Pádem svlažovaná;
subst.Aumentia, tum, n. vlhko, mo
krina; ultra A. T na druhé straně mo
čálů.

humerus spr. umerus, %,m.
«oc) horni část paže, rameno: exzserit
huechumerum Ó; obyč.plur. umert ple
ce, ramena: humeris algd gerere V,
portare F ferve Ona ramenounosili; su
bire Vna r. vziti; umeris susttnere algd
ČC na r. unésli; též o zvířatech a přenos.

hiůiměsto (umesco), ere, — [inch.k hu
meo| zvlhnouti: eguť spums V.

hůmidus, spr.umidus, a, um [humro]
vlhký, mokrý: byna C, materia Čs,
humus O; vapor, aer O, noz VO; regna
V —=říční; subst. hůmidum, č,
mokré místo, mokřina: castra in
hummdo locare Ču; humdo paludum T
na mokrých místech bažin; přenes.vl h
kost působící, přinášející:
nubila O, solstiina V.

hůmifer (umfer), a, um vlhký, vlh
kost obsahující; sucus Č.

humilis, e [hAumus,srov. yaucí, yba
naAóc) u země a) nízký: turris
Čs, statura N, casa V, arbores Č; avis
h. volat V nízko (u země); A. Mycontus O
nízko ležící; A. Italia V nízké pobřeží
italské; fossa Ah.VT mělký; b) přenes.
nízký rodem, postavením, způsobem
života atp.: sprostý, nepatrný, nuzný:
homo hh. (opak consularis) C; obscuram
atgue humlem mulnitudinem L lidi ne
známého a nízkého původu; homo hu
mmli loco ortus L; humles manus O =
otroků; A. cultus L jednoduchý způsob
života, prostota; ars Č sprosté, obyčejné;
pod. VvestitusN sepultura T; h. ordo Cu,
stvrps O; civilas Cs nepatrná; ©) v ohl.
mravnímnízký a) sprostý: muher
non h. C mkoli nízkého smýšlení; animus,

(srov.



humilitás

mens C; Vůtelltus T sprostě podlízavý;
£) ponížený, pokorný: A.sup
plexgue V, amímo demasso atgue humlh
C; tuis humiles advolvmur arts Pr s po
nižeností.

humilitás, ahs, f. [humlis] a) níz
kost, malá výška: arborumS,
stderum C, navium Čs, animalium (Ú;
b) nízkost rodu, stavu: humili
tatem alci obicere L; generis S; h. wm
opiague Ču; humlilatem cum dignitate
contendere C nízkost s důstojností; ©)
slabost, nepatrnost: id seexh.
sun probare posse C; habet humilitatem
metus Č ponížení (— snižení sebevě
domí).

humiliter, adv.
sentire U poniženě.

humo, are, avi, tum [humus] po
hrbivati (= Aumo tegere C).

hiimor spr. úmor, ores, m. vlhkost,
vláhu, tekutina: A.

[Aumls] nízce; A.

== Massicus hh. V víno: básn. v různ. po
dobách: voda, slzy, mléko, vlhkost. vaduchu
i země.

humus, č,f. [srov.země,yďov, xapat]
země, a) prsťf, půda: mortuos
leg C; graminea O, pod.resecanda
falce... sangutne pinguis h. O = obilí;
funďit humo victum tellus V země z prsti
Své; jako plocha: oculos attollere humo O;
lumen figere in humo O zrak upříti na z.;
aguae perspicuae ad h. O až na dno:
b) země= krajina: Punica O, na
talis O; media orbis O; ©) niz
kost: humum vilare H. per. humum
repere I plaziti se v prachu; meton.=
podsvětí: prefium vitae rependit h.
Pr starý lokálhumi [srov.yauat| na zemi:
iacére C, volvě V; fusus V, depressus S;
často i na ot. kam? prosternere algm OCu,
procumbere O, abicere Ču, fundere V; akk.
humum nazem(i): algm sternere hu
omumI; obyč.sin; ab. humo se země:
surgere, se tollere O; něsdy na zemi:
sedere, iacere O.

Myacinthia, orum, n. [Taxivdia]
slavnost ve Spartě na počest Hyakin
thovu.

Hyacinthus (-0s), 2%,m. (IDamavVog)
syn krále spartského Oibala od Apol
lona diskem usmrcený a v květinu

obr.

Latinsko-český slovník,
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dulcis musti V

Iyllus

stejného jména proměněný. Květina
tato jest nějaký druh kosatce nebo
stračka znamenaná (Delphimum Atacis).

Hyaděs, dum, f. [YůúdEcoa Ú« pršeti,
lat. suculae „prasátka na zákl. nespr. etym.
od ůc, sus] Hyady, sedmihvězdí v hlavě

Býka; jejich ranní západ přinášel de
ště, odt. pluciue W. triskes H.

hyaena, ae, /. lóava ou čG)hyena.
Hyalě, es, £ [fan] nymfa z dru

žiny Artemidiny.
hyalus, 2,m. [Úa40c] sklo; color hyal

V barva zelenavá.
Hyampolis, 2s,f. [Tonnožic) město

ve vých. Fokidě.
Myantés, um, n. ("Favrec] předhist.

národ v Bolotil, adj. IHyantěus, a, um
boiotský: Aganippe O; Hyanlius, 1%,m.
Botoťan: Aciaeon 0.

IMyarotis, dis, f. [ Fúowrc] přítok
Indu, nyn. RavIi.

Myás, anťis, m. ["fac) syn Atlantův.
Iybla, ae, F. ["20/1) hora na vých.

pobř. siciiském s městem stejnojmen
ným, proslulým včelařstvím; aj. Hy
blaeus, a, um hyblejský: apes V; obyv.
Hyblěnsěs, tum, m. Ilyblané.

hybrida viz hůbrida.
Hydaspěs, ts, m. a) přítok Indu

VČu; b) otrok indický H.
hydra, ae,f. [doo] vodní had 1) saň

lernská zabitá erakleem: Lernaea VO;
2) obluda, strážkyne podsvěli, malka
Kerberova: guinguaginta atris vimmanis
kmatibus hydra V; Hydra generatus ca
ms Č.

hydraulus, 2%,m. [ÚdoavŽocg] vodní
píšťala, vodní varhany.

hydria, ae, f. [idoia) džbán na vodu.
hydropicus, a, um vodnatelný; od

hydrops, opis. m. [ÓdoowW]vodnatelnost.
hydrus, %, m. [6000] vodní had,

had vůbec.
Hydrůs, unčis.f n. Hydruntum, č,

n. město na vých. pobřeží Kalabrie,
nvn. Otranto.

Iylaeus, %,m. [oa Ó41 les) 1) Ken
taur: 2) pes Aktaionův.

IMylás, ae, m. "F 4ac] průvodce He.
rakleův při plavbě Argonautů.

IMyllus, 2, m. ("XAA03] syn Herakleův
a Deianeiřin.
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Hýwměn

Hýměn, enis, m. [(Tnův] bůh sňatku,
přens. píseň svatební Ó; odt. hymenac
us, 2, m. píseň svatební i bůh svatby
Hymenaios; přenes.svatba, sňatek (i o zví
řatrch).

Ilyměttus, %,m. [YumrrTóc] pohoří jv.
od Athen bohaté mramorem a me
dem; aaj. IHymětiius, a, um hymettský:
mel H. cera, O, trabes H.

Itýmnis, wd:s, f. [ Iuvic]) „Zpěva
čka' titul vesclohry Cacciliovy.

Hypaera, orum, n. "Lmara) měste
čko na již. úpatí Tmolu v Lydii

IHypanis, 18, m. řeka skythská, nyn.
Bug.

kiypasis, is, Mm.přítok Indu, nyn.
Suluj.

Hyrata, ae, f. ['InáTn) městečko
v Ihessali v údolí sperchejském; adi.
Hypataeus, a, um hypatský: exsu? L;
vpataei, Orum,m. Hypalané

Hyperhorét, črum, m. [ FneoBóoeto:)
Hyperbořané, národ nejzazšíhose
veru: adi. Ilyperhorěus, a, um. se
verní: orae V. glacies V, Pallene O
thrácká.

IIvneriděs, 1s,m. [ Fneoeidug| řečník
atheuský, vrstevník Demosthenův,

|
Iacchus, 3, m. "Zaxx0e, icezsmkřik)

jméno W10ny80vo; vino:
hesteinus V

iaceo, čre, uč, (intr. k dacio) le
želi a) nův: humi C, in lecta C, saxo O,
an Fyrioostro O,sudplutumoI[;tacent sub
arbore poma V; = spec. G) ležeti na
loži: adďguartam iaceo F icžím až do
deseti; B) u stolu: ebrius tacebat C
ležel opilý: %) nemocen: dixt! saepe
iacenti O churavému; ne ego le iacente
bona tunacomedim C za Lvénemoci;
nia Fisonis grariter iacehat Plin těžce

meton.

nemocna ležela; d) pře mo žen, otr. zni
čen, zlroskolán: adveřsařtum iacentem
extollere ČCpřemoženého protivníka po
vznésli ; tacenli drxtrum porrigere Cpře
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Vera

lace0

Ilyperion, onis, m. [ Lreoiwv] Titan,
syn Nebe a Země, otec Héliův (Solův);
přen?s.= slunce O; Ilyperionis, zdis, f.
dcera Slunce = Aurora.

Hyperměstra, ae, f. [(Ineoumoroa)
nejmladší dcera Danaova.

Myphasis viz Fypasis.
bypocaustum (-0n), 2 n. [imóxav

oTov])síň potní, parní lázeň.
Hypsipyle, és,f. [ fwzxúAn] královna

na Lemnu, dcera Thoantova; adi. Iypsi
pylěus, a, um: tellus O — Lemnos.

Hyrcáni, orum,m. Hyrkanové,
národ na jv. Kaspického moře; země
jejich IMvrcánia,ae, f. Hyrkanie;
ad. HMyrcánius,a, um hyrkanský: mare
Cu. moře kaspické.

Iyrič, és, f [ Tofn] jezero v Bolotii,
v něž dle báje se rozplynula matka
Kyknova.

Hyrieus, ex, m. [Toreúc) otec Orio
nův; adj. IMyriéus, a, um Hyriův: pro
les O = Oron.

IMyrtacus, %, m. otec Nisův, jenž odt.
Hyriacidés, ae, m. syn Ilyrtakův.

Hystaspěs, ds 1 7, m. "Yorčanní)
otec Dareiův (I).

moženému ruku podati; vicia 1acet mtelas
O leži přemežena; domus tacens C dům
sbořený; acet Iliton ingens O leží v tro
skách; obr. zacet ommis ratio Perijaleli
corum C „leží na hromadě“ = padá celá
soustavaper.;e) mrtev: more tacent
meri a O kží mrtvi, zer.reli smrti za
slouženou; ostic nunc iaces V; iacenicm
spohare NL mrtvolu; tacentemtrucicatum
ostendit L mrtvolu zavražděrcho; Aea
cidae telo vacet Hector V jest zabit;
iacenlibus insislere Cs na padlé stoupati;
£) — býti ubytován: senatorm
vestro oppido iacuit Č přespal; b) o věcech:
ležet, rozkládati se: (era sub
ambcbus polis O pod oběma póly (nebes
kýnu); pars Astae inter Taurum algue



lacetánií

Hellespontum N; gens tacet supra Cilictam
N sídlo má, obývá; plantes in verhce
montis V prostírá se; = spec. nízko
se rozkládati, plošeležeti: loca
tacenta urbis T nizko položená; terrae
pemtus tacentes © hluboko dole le
žict: c) přcnes.a) býti pohřížen
v něčen: n lamenhis luctugue ČCv nářku
a zármutku; n vino ČCoddán; £) ležeti
u volněn: lora O,crtnesO; malátný,
ospalý:oculi0; zkor moucený: vul
tus0; malomyslný, sklíčený:
tacens algd agiiare Ú (n-proti slans);
tacentem protegere Č v tísni jsoucího;
tacens animus C; 1acet, diffidit C malo
myslní,vzdávásenaděje;„bezmocný
tusttna C; výrtutesvoluplate dominan'e C;
invidia taceat in tudicůs C buď bez vlivu:
in pace iacere Č v míru býti bez vý
znamu; nečinný: n alienisterrisC;
tam sephmum annum post praeturam C;
ležeti bez užitku, ladem. ze
cuma C Plín, studium C, philosopha C.

Iacetání, orum, m. hisp. kmen v nyn.
Kat+|nil.

řaci0, ere,76cT, dactum[srovn. Frtrt trans.
k tareo) házeti, vrhali, metati a) sara,
lapides C, aridam materiam tm aggerem
Cs, scyphum de manu ČC,fulmen Č, saxcam
pilam ponto V; — o střelten: lela Hort
C, V,vacit plumbum funda O prak vy
mrští olověnou kouli; ancoram 1. Čs
vyhoditi; escula 1. Ť hubičky posílati; =
med. Se taceré VTC1l Se odněkud ně

kam: ne tn profundum Č do hlubiny;
se 1.eculmine turris O; veloxhumili super
arva fenestra se tacit © oknem se vrhši
přes pole utíká; —spce. G) nahazo
vati, klásti: aggerem,vallum ČsL;
funlamenta L základní kameny klásti,
základy položiti, molem H Ču stavěti;
pod.muros1. V; B) vydávati: poma;rozhaz ovati, rozsévatli: semina
VO; b) přěenes.o řeči: a) vrhati něco
na koho,p tedhazovat l něconěko:rUu:
crimen, contumeltam, tmuriam Ú pro
bra in algm T kydati hanu; minas
1 L vyhrožovati; B) proh odi t1,
(mimochodem) se zminiti: ridiculum C,
tnter ahas res tecit S mimo jiné prohodil;
guaedam de habitu eius tecerat T' učinil
jakousi poznámku o... per ambages
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meil. a pass.

tacíů

de lacu dAlluno L oklhkami se zmíniti;
adulteria 1.C háziš (kolem sebe), chvástáš
se.

lactáns, antis [1acto]chlubivý, hono
stvý: emstulae Plim, paulo 1actantiot
H trochu (vi. hodně) honosivý.

lactanter, adv. [tactans] chlubně, hono
stvě; nulli iaclanttus maerent (perisse G.)
T svůj zármutek nad smrtí G. více na
odiv nestavějí.

iaclantia, ae, f. [tacto] chlubivost,
honosivost: mlitans T; 1. verborum T
velkohubost.

Laetálio,onis,f. a) pův: zmítáni,
házení, otřásání: navis C, mariwna L;
ex magna 1. prope terram videre Č; = po
bouřlivé plavbě; modica 1. corporis Č
mírné posunky (o řečníku); b) p'enes
zakládání 81 na néčen:nulla cul
tus iact. T' na úpravě; ješitnost,
vynášení se, vvchloubání;
— spee. domáhání se přízně lidu: popu
laris 1. Č; V.animi L kolisavost, C roz
čilení.

laefátus, is, m. mávání: pennarum O.
iactito, are, aci, alum [ireg. od tacto)

opět a opět nadhazovati, přednášeti:
rihcula L.

lacto, are, ar?, alum [freg. od %acio)
házeti, metati a) pův.€) testem
de mura Čs, cvneremper agros V rozhazo
vati; fulmina O, finrem O, lapides in
orbem V, ardenles faces C; semina O
rozsévati, odorem V š.niti; () poha
zovatli něco neb něčím, pohybo
vati, zmitati: arma mullapasstmL;
cervicenČu; alisiaclaisO mávániíim
perutí; corpus O, manus O, brachta. Čs;
cerviculam1. Č hlavou potřásaty

tactatu fa O, romae U; %) se zájm. reflex.
vrhati se dolů, seskakovali:

€ snuris semel tpsos Ču; wactorin turba Č
jsem zmitán, strkán v davu sem tam;
aestu febrigue tactantur C horečka jimi
třese; ventis tactabar O byl jsem
zmítán; pod.gut in hac tempeslate populi
tactamur Č sem tam jsme zmiítáni; odt.
gut taclatus est variis castbus S = dobro
druh; per labores tactan L; multum ille
et terris tactatus et alto V (no4ÚtT000c)
mnoho zmítán (honěn) po suché zemi
1 po moři; navts iaclata
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iaciiira

Jlamine O zmítaná větrem;tellus manibus
tactata V hnětena jsouc; obr. nummus
tactabaturČ cena peněz kolísala;
b) vřenes.©)řečí něco přetřásati,
stále něco říkati: zemin contioneC,
ea in senatu saepe taclala sunt Č o tombyločastomluveno;pluribus| prae
sentibus eas res taclari nolebat Cs ne
chtěl, aby o tom bylo jednáno; 2acta
mus tam pridem II říkáme již dávno;
fabula (doplňk.)tactaris m urbe O mluví
se o tobě všeobecně; = zvl. Voces 1actare
V slova pronášeti, hlasitě volati, 1aciari
voces audtebat L že se ozývají hlasy;
B)honositi se, chvástati se,
chlubiti se (něčím:alad, ace. c. inf.;
vzhledem k čemu: alga ve, de, in alga re):guemadjinemseseeffrenala| iactabit
audacia Č jak daleko se bude roztaho
vali tvá bezuzdná opovážlivost ? oratro se
taclat C řeč se roztahuje; %) spec. se
iactare(in) algare C zabývati se
něčím: Gctiombus tribumcns L úřední
prací tribunskou; tn re publica Č státními
záležitostmi; tn causis centumviralibus C;
tnsolenitus se wactaruní Č přílš nemírně
(marnotratně) si vedli.

iactiira, ae, f [iactio)pův: odho
Zemí (obtížné přitěže s lodi): 5%in. mar?
tactura sit Č jest-li nutno na moři něco
odhodit'; přenes.ztráta, škoda:
temporis L, guibus wacturis homvnes m
provimcias proficiscantur Č s jakými

obětmi peněžitými jest spojen ce
chod jejich do provincií; non magna 1.
facta C bez velkého nákladu; 0. ho
noris Cs uj ma na cti.

laclus, us, m. [(iactio]hozeni: pul
veris V; hod, vrh: tesserarum L;
extremusT; úder, uhození: ful
omnumČ; výstřel, dostřel: sadgiliae,
teli V (intra teli tactum na dostřel);
svržení: se tactu dedit aeguor tn.
alum V vrhl se do moře.

iaculábilis, e melací.
laculalor, orěs, m. [iaculor] hazeč,

vrhač, spec.střelec; iaculatrix, %czs,
f. střelkyně, lovkyně.

iaculor, ar7, atus sum [iaculum] (házecí
kopí) metati, mrštťtiti. laudem
consegu? taculando C dosíci pochvaly
házením kopí; vrhDak. vůbec. něco
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noutu agnes puppibus V; te ferro
iaculabor © skolim; cervos 1 H
loviti; probra in algm L hanu kydati;
guaď brevifortes taculamur aevo mulia ? [I
proč, majíce tak krátký život, honí
me se statně za mnohem?

iaculum, č, «. [tarto] kopí hazeci.
lalysus (95), z, f. [[[úáŽvaoc] město

na Rhodu nazv. po domn. svém zakla
dateli, synu Herakleovu, vnuku Šolovu.
Cicero viděl na Rhodu slavný obraz
Protogenův tohoto héroa rhodského;
adj. lálysius, a, um —=rhodský.

iai, adv. uvádějící děj současný nebo téměř

současný: 1) E Ž a) o přitomn.: teď ] 1ž:
sunt duo menses tam Cjsou již tomu dva
měsíce; %ar posse concedis Č teď již
připouštíš; stabat modo. consulanis,
modo seplemvir epulonum, tam neutrum
Phn nedávno konsulára seplemVÍr,
nyní již am to ani 0n0; st tam ex
palribusdlbíni aut Bestiae guaert posset S
kdybychom teď se mohl otázati otce
Albinova nebo Bestiova; b) o min.: am
coptas traduxerant Čs. cum tama:bvespe
rasceret C; ©) o budouen. = hned, co ne
vidět, v okamžiku: ns? am documentum
mortalibus dedero L nedám-li hned nyní;
tam inlellegesČ a poznáš hned; adyrediar
tam ad.. (C přistoupím Již. tam te
premet noz H v brzku tě pohřbí noc
(ani se nenaděješ); am carpe viam V
ihned se dej na cestu; 2) zprostředkuje
přechod:dále: humamilale am. lanč
estC lidumilnost jeho pak jest taková;
tam horltum psi agricolae suecidiam
alteram appellant C dále pak zahradu
sami rolníci nazývají druhou slaninou;
tam Saliare carmengut laudat II dokonce
pak kdo chválí p. s.; htc tam ter centum
regnabiturannos Vzde potom budou
pod vládou (rodu Hektorova, tim sta
let; = stupňovac:docela pak: tam
vera Cn. Pompet Virtuti guae potest oralio
par inveniri? C docela však kde lze
nalézti slov vystihujících zdatnost Cn.
P.; = zdojenoiam-iam ©) již již =
v nejbližším okamžiku: guos super atra

silex 1. 1. lapsura V nad nimiž černá
skála již již na spadnutí: Alfius 1. 1.
futurus ruslicus H A. již již nastávající
venkovan; %an 1amgue esse moriendum C



lanbus

A
již v nejbližším okamžiku; B) o přitomn.:
= tam: 1. 4. vwtellenoC; ' tvrdici: již
zajisté, opravdu: 0. 0.Minime
miror C j. o. se pranic nedivím; ?. 1...

laetandum mais guam dolendum puto
casumtuum S již zajisté mám za to, že
ze smrti tvé jest se spíše radovati než
ji želeti; = odděleno: tam conlento, tam
laxofune laborat If brzy napiatým,
brzy uvolněným; lam €um hned
jak, jakmile Jen: 1. C.stgnum
dabis L; lam dii již dávno: ttbí 1. d.
notus C; iam-diidum již dávno, již
drahný čas: 7. d. succensa cupidine tanto
Oj. d. roznicena jsouc; guoď 1.d.facto C;
=o budouen.:1hne d, Nepro dleně:
0. ď. sumute poenas V potrestejte mě
neprodleně (— což již dávno jste měli
učiniti); ardua 1. d. demitte cornua O
vysoko vztýčená ráhna okamžitě spusť;
iam enim vždvť hnedlej Již: T. €. Upstus
Catonts sermo explicabat C, iam hic adero
S budu zde brzy zas: iam inde Brutum

seguuntur L„ned na místě, hned v tom
okamžiku: %. %. ab inatwo I. hned od

počátku:lampridemsiž dříve: he1. V. ad eziium praeceps fuu C, lam
primůum již hned: 4. p. adulescens
Catilina S 1. h. za mládí; 1. p. tuťentus S
1. h. mládež.

iambus, 2, m. [čanBGoc]1a mb, stopa
W —; též báseň 1ambická, adj
iambeus, a, um iambický: trimetrř.

Jamidae, arum, m. Iamovci, rod vě
štecký v Ehdě.

[aniculum, 2, %. neb [ániculus, 3, m.
(sc. mons) [oa Janus) pahorek římský
na prav. bř. Tiberu.

Iánigena, ae, comm.
Janova: Čanens O.

syn n. dcera

ianitor, oris,m [tanus,ianua] vrátný;
4. carceris U žalářník: Cerberus 1.

(podsvětí).

iánua, ae,f [Tanus]dvéře: fores
im timambus profanarum aedium ianuae
nominantur C dvéře ve vchodu domů
světských; pak vůb. vchod: %inferm
regis n. Dis V do podsvětí; 1. gemim
maris O —=Bosporus; přenes. vchod
úvad: earvsarČ
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4) —

menmíisúulae JH stražce strašlivé říše

1aspis

lanuárius, a, um [Janus „dle Janapojmenovaný“:© mensisCn.
lanuarius lede Caleniae,
Idus Ianuariae 1., 5., 13. ledna;
Cal. Ian. — Nový rok.

Janus, ž, m. staroitalský bůh, pův.asi
bůh oběhu a světla slunečního, pak
vchcdu a začátku vůbec; proto po něm
nazván měsíc leden. Vyobrazován se
dvěma obličeji. Chrám jeho na foru
(vl. průchodní oblouk) byl stále otevřen,
zavirán jen za míru(celkem Skrát). oadt.
jako appellat. iánus, 2%,m. průchodní
oblouk, brána: dezler 1. portae L pravý
oblouk průchodní brány karmentské.
zví. čtyři iani na foru tržnice;
1. medtus byl stanoviskem penězoměnců:
postguam res mea ianum ad meďium

samot.
Nonae,

ob.

fracta est H —=co jsem přišel na mi
zinu u směnárníků; Auaecč. sunmnus ab
dno prodoceť HH— všichni peněžnici, vše
chen svět obchodní učí.

[apetus,7,m. "Ianzeróc|apetos,
syn Urana a Gaie, otec Prometheův a
Atlantův, odt. tento nazýváse lapetioni
des, ae, m. lapetovec.

Japydes, dum, m. "Iázxvóec) Iapy
dové, kmen illyrský; Trmavus Iapys
V T. iapydský t. j. v území I. pramenící.

Jápyx, ygis, m. [řánvš] syn Daidalův
usadivšíse vjiž. Italii; Japygis arva0 =
Apulie; jako adj. I. eguus V apulský;
Garganus V; subst.= vítr sev.-záp. (vá
noucí směrem k Řecku): Iapyge ferri V,
obstrictis alits praeter lapyga [Mzaváže,
upoutaje ostatní větrv kromě I.; Igpygia,ae,f.lapygie= Apulie.

Iarba a Iarbás (/hnarbas), ae, m. král
mauretanský, nápadník Didonin; oat.
Iarbita, ae, m. IH — Gaetul, Maurctan.

lardanis, adis,f. Iardanovna,
de. Iardanova Omfale.

[asides, ae, m. ["Iaoionc] asovec,
potomek Iasiův (Palinurus V); lasius,
2, m. král v Argu, otec Atalantin.

Fason,onis,m."Iáoaov]1) syn Aisonův,
vůdce Argonautů; adj. 1ásonius, a, um
Iasonův: remex O, carina Pr; 2) samo
vládce ferský koncem 4. stol. př. Kr.

iaspis, das, f. [taeoztic]jaspis, draho
kam zelené barvy; u V fulta, tedy snad
= fonas.



Iassus

Tassus, 2, f [Taoaós] staré obchodní
město v Karii; obyv. jeho lassénsěs,
tum, m. Jassané.

iatralipta, ae, m. [iaroaAeixric) ma
stičkář.

lazyges, um, m. [láčvyec) Jazy
gové, kmen sarmalský u dol. Dunaje.

Iběr, Iberés etc. viz Hober, [liberes.
ibi, aav. 1) mistně ta m, tu, na tom

místě; často spoj. s udi, unde, agua; 2)
časově tu, tehdy; spoj.S udi, cu;
ibi mfi L tu začne mluviti; ter cona
tus tbi colle dare brachia círcum V tu
třikrát pokusil se kolem šíje ji obe
jmouti; 1bi Vero virtutem cslendere S
tu teprve, 9) přenes.:251vnpertum
fore, unde victoriafuerit L že tam (= u
toho národa) bude vláda, kde .; 7bi
nos guogueparaliores reperiet C v tompřípadětakénásshledá| .;11
Remus ceciditL = při tom: tbwa
est suppressa (== cu16) L tím roz
hořčení bylo ukhdněno.

ibi-dem, adv. tamtéž, na tomtéž
místě; přenes. laesit in. eo. Čaecinam,
sublevavit ibidem C tím ublížil Caecinovi,
avšak tím též mu pomohl; demissae
aures, incertus ibidem sudor V svislé uši
a při tom občasné pocení.

ibis, 2s a zdis,f. [iPig] 1b18, posvátný
pták egyptský; též název úločné
básně ©vidiovy,

Ibycus, %, m. ["/Bvxoc] Ibykos, lyr.
básník z Rhegia kol. pol. 6. stol. př. K.

Icarius, 22, m. ["[xúoroc) syn ©ibala
laked., otec Penelopin, jež ocdlt.jmenuje
se Icaris,aďis,f.a Icariolis, dis, f. =
dcera lkariova; též jako adj.: nil opus est
Icariotide telaOnení třeba tkaní (tkaniny)
Penclopina.

Icarus, 2, m. ["Izaeoc] 1) Ikaros,
syn Daidalův, jenž na útěku z Krety
spadl do moře zvaného pak Icarium;
(Icartus fluctus H); 2) Atheňan, jenž
pohostiv Dionysa, dostal od něho vinnou
révu. Když pak odopilých pastýřů byl
zabit, oběsila se jeho dcera Erigona a
oba vzati na nebe jako souhvězdí: J.=
Bootes, E. — Panna; Icarius cams =
cams stella — Velký Pes.

iecirco viz 2dcarco.

6l4 2. lctus

Icelos, %, m. [čxeAoc] bratr Morfeův,
bůh snu.

Icčni, črum, m. národ britský ne
okrouhlém poloostrově sev.-vých. od
nyn. Londýna.

ichneumoón, onts, m. [iyveúgsuov] ich
neumon čii promyka, ssavec egypl
ský podob. kuně

ICOn.iei0, ere, čež.teťivn (praes. ob.fe
vio)udeřiti, uhoditi a) pův.lapile
iclus Ús; tn turba ictus Iz; idea teta secuvi
bus V; telo venenato ictus C fu
mine (e cneloC) ictus [ b eskem byv za
sažen,udeřen:foeďusť [C (poražením
žertvy) smlouvu učiniti; Horaliae se
pulerum, Gguoloco corruerat icta, conslru
ctum est L Horati byl postaven náhrobek
na místě, kde pod ranou klesla;
iclus longis ululatibus aether Ó roze
chvěný tuhlými skreky vzduch;2ctae
dapes T bleskem zasažené; pod. 2Cla
domus O; b) přenes. metu tictus L bázní
zaražen, jat; patria tcladesideris
I jatá bolem věrné touhy; consctentia
1 L znepokojován, trápen;
pestifero stdere L jat zhoubnou zaslepe
ností; ictum caput (vino) H „trknutý;
domeshcovolnereŤ postižen.

Iconium, 22,n. ("Izórtov) město v Ly
kaonii, nvn Kuniah.

1. ictns, a, W viz 300.
2. letus, us, m. (ico) úder, úhoz,

rána, náraz A) pův.:uno tctu pilorum
(*s; corporum C, gladiatoris C, polhas H,
fulmims C, cuspidis V, 1. WrWus n.
falsus (caecusL) T „slepá, chybná rána;
0. sagittarum L, lapidum Cs; sub ictum
dari T na dostřel se dostati (o vojsku):
vůb.: v nebezpečí upadnouti; obr.: fer
vidi 1. sohs II žhavé paprsky sluneční;
pod. 1. Phoebe: O; b) zvl. v hudbě a básn.
úder, ráz, pak — stopa, takt: senos iclus
reddere lŤ míti šest stop; ©)přenes.a) rána
= neštěstí, nebezpečí:fortunae 1.Cu,
1. novae calamitahs C; b) = ráz: con
tinuo et velut uno tu rem publ. ex=
hausit T takořka jedním rázem odstra
nl; singulis wctibus bella transigere T
několika jednotlivými rázy; %) moc,
Bíla: non tllum habet ičum, guo pellat
anmmumC aby vzrušil ducha.

= ZVÍ.



Ida

fda, ae n. Idě, es, f. ["Iór] 1) pohoří
v Troadě; aaj. Idacus, a, um idský,
fryžský, trojský: tudex O, paslor C =
Paris; silva V, parens deum V = Cybele;
pices V Zousky smůly idské; chori V
družina Kybelina; naves H ze dřeva
idského; 2) pohoří na Kretě, kde Zeus
vychován: mons Idaeus V; ardua Ide O;
Idaeis sub antris Ó v jeskyních idských:
Idaei Diyii Č (Aánrváow'fóutor) bož
stva, jimž připisovánoprvní zpracován
železa (jmenovali se Kelmis, Damna
meneus, Akmanl.

Idalium,2%, n. ["ZóáArov]horské město
na Kypru s kultem Veneřiným;. aaj.
Idalius, a, um: Venus V; vertex Pr;
Idaliě, €s, f. — Venus, odt. Idďalhum
astrum Pr — Caesar Venuší ve hvězdu
proměněný. í

idcirco (icc.), adv. [id a abl. od CtrCUS]
proto, zté příčiny (při větě kaus. neb
podmin.); proto — za tím účelem (při
větě účel.).

idem, eadem, tdem, pron.
(is—ďemj týž, táž, totéž a) samost.jako
subst.: čeem velle algue údlenm nolle A
totéž chtiti a totéž nechtiti; amicus est
tamguam aller idem C přítel jest takorka
totožná (s jinou) druhá osoba = druhé
já; cum comventissení Vulem, gui solebant
C když se sešli tíž (lidé) jako obyčejně;
dislat idem (nentr.) O stejně daleko; sdat.
týž jako: idem facit occidenli H; b)
jako adj.: eodem d'e C, iwem animus
V— neměnící se, stejný; eadém causa
C; gti in eadem cuusa erani L =
spoluvinnici; egredilur cu.stris miles gene
rosus ab isdem O z jednoho tábora; sex
stemalias cenlurias sul irsdem gutbus in
auguralae erant, nominbus fecu L utvo
řil šest jiných setnin s týmiž názvy,
které měly původně; nunc eadem contt
va guaerit V nyní zase; ©) spoj. se zájm.:
ego idem confirmo C já opětně; eadem
Asta et idem tste Můlridďales Č právě ta
A. a právě ten M.; guod úlem tm ceteris
artibus non fi C což právě při ostatních
uměních se neděje (nebývá); eundem
gue le acerbisstme... tulisse Č a že také
právě ty nejtíže jsi nesl; olle ulem ex
Hispanma amicus Plin opět onen přítel

de:ronstr.
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hispanský; d) znečíspojeníneb jednotu: guad
ouul honestum est, idem est ulle C co
jest mravně dobré, jest zároveň též
užitečné; in proelio consultor idem el
soctusSa spolu také druh: guem
Fulum eundem Iulia gens auclorem mo
minis sut nuncupat L kteréhcžto lula
rod Iulský prchlašuje zároveň zaklada
telem svého jména; tdem el auctor et
nunttus Ču sám jako původce a posel
(v jedné csobě); ad Pharnabazum satrapem.— eundemguegenerumremsN
k satrapovi.. jenž byl zároveň
zetěm královým; slulti, gut ttdem mnsert
sunt C kteříjsou zároveň také
nešťastni; — někdy však i adversnt.: is
venli sunl, gui vam prefundere parati
essent, údem gloriae tacturam fucere
nollent C nalezem byli lidé, kteří byli
ochotní život položiti, avšak způ
sobiti ujmu své slávě nechtěli; tdemvollůsadis.vmmorialbus© hominibus
disperttri somma Č a přece chcete
tomu, že bchové rozdělují lidem sny: =
též při srov.: €GrUIN1. TETUM, GUS €g0O

gessi, non eadem est forluna algue
condicio, guae illorum, gui externa bella
gesseruntC činům, které já jsem vykonal,
nejsou údělem tytéž poměry jako činům
těch, kteří nn idem vpsis expedire
et mulhtudini N že prospěch jejich
(satrapů) není totožný s prospěchemdu.

identidem, sdv. [idem et idem] opět a
opět, opětovně, znova a znova, vždycky
zase.

id-e0, rdv. proto (příčin.i účel.)s nast.
guod, guta, guontam; ul, ne, guo, guwmn;
též absol.: atgue údeo ad Pompetum
contendit Čs a proto spěchal za P.: nec
uleo vram ewus lemuiit T avšak proto
přece hněv jcho rezmírnil.

idiota, ae, m. [iÓretTnc] vl. soukro
mnik, odt. (naproti odborníku) neznalec
(laik), nevědomec (ignorant).

Idislavise campus T „louka čaroděj
mic“, recvina mezi Veserou a Leinou.

Idmon, onis, m. "Ióuev]otec Arach
nin, jež ode. Idmonia 1. Idmonova A.

1dolum (on), 2, n. [eřdeaAov]vi. obraz,
pak obraz V duši = představa C; zví.
duch (= zjevení, strašidlo): "oz appa



Idomeneus

rehati.: senex macie et soualore confectus
Plin brzo objevil se duch: stařec hubený,
špínou zmořený.

Idomeneus, eř, m. (ace.— ča) ['100
neveúc) král kretský, syn Deukalionův,
rek ve válce trojské.

Idomenius, a, um idomenský montes
Cat (dle města maked. Idomene).

idoneč, adv. [ieoneus| vhodně,
ležitě.

idoneus, am 1) vhodný, schopný,
příhodný: locus aď aciem instruendam
Cs místo vhodné k sestavení šiku; locus
castris i. Cs; 0. bello IH; puellis 1. H
u dívek se uplatňuje; 1. non est, gui
impetret Č není hoden, aby dostal; fons
rivo dare nomen i. JH pramen dosti
velký, aby dal jméno potoku; alia aguae

ná

idonea S jiné nádoby na vodu; čďonea
provenciarum T vhodná místa v p.;
2) dostatečný, spolehlivý: auctor
i.C, testis i. Č:
že vás za dosti dobré pokládali; též jako
subst. údonei C L T lidé vhodní.

[důme, es, Idiimaea, ae, f. částPalestiny.ujiž.Mrtvého— moře;| adj.
Idumaeus, a, um idumský, palestinský,
židovský: palmae V.

Idůs, uum, f. Idy, střed měsíce
(15. den břez., květ., červce, října, 13.
u ostat.); jakožto Ihůta splatných úroků dtem
pecuniae 1. Novembres esse C platební
den; omnem redegit úibus pecuniam H
všecky peníze (od dlužníků svých) se
bral o idách.

Idyia, ae, f. [elóvia znalá] matka
Medeina, choť Aietova.

lecur (též tocur) tecoris (též iocinerts)
n. [srov. mao) játra dle starých jednak
sídlo života (kroně srdce a mozku). je:inak vášní;

demin.jecusculum, č, n. jatérka.
ieiině, adv.[tetunus] suše, suchopárně

(,„nemastně, neslaně'“): dispulare, dicere Č.
ieiinitás, ds, f. vi. lačnost; obyč.

jen přenes.: dDonarum aritum ÚČ ne
znalost; ořei suchopárnost:
tnopia el 1. C, 1. et siccilas C, 1. etfames C.

iéiůnium, %, n. a) lačnění, půst:
tewuma tmdicere HHpůst uložiti; 2. Cereri
instituere L ke cti Cereřině; 1. ponere O
půst skončit; b) hlad: 1. pascere,
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Ignávus

placare O hlad ukojiti; obr. ne tnralid
patrum referant tetunta na V aby slabá
mláďata neukazovala, jak špatně byli
otcové krmeni.

ičiunus, a, um a) lačný, hladový:
plebecula C, lupus H, corpus L, canmisC,
fames O; b) suchý, suchopárný: agrt C;
glarea, arena V; ubohý, ničemný: calu
mna Č, animus ČC prázdný; — o řeči:
suchý, nudný: oratio, concertatto verbo
rum C.

Igilium, 22,n. ostrůvek v moři Tyr
rhenském, nyn. Giglio INAod Elby.

igitur, spoj. výsl. (z agitur v přiklonném
postavení,na př.gutď agifur — co se děje?|)
ted y (slabšínež ergo); uvádí:a) důsledek
logický; B) pokračování myšlenky ne
dopověděné; v tomto příp. stává často
na zač. věty; v) shrnuti a zakončení;
v tomto příp. lze přeložiti zkrátka,
zkrátka a dobře.

ignarus, a, um [gnarus] 1) akt. ne
znalýnětekoneobeznámený saěčím,
(nic)netušící: pňystcorum1. C fysiky;
ante malorum V. dřívějších nehod;
formica haud 1. future H dobře znalý
budoucnosti, magna pars Pisoms wgnart
T mnozí Pisona neznající; 1. casůs sui
C netušící svůj osud; 4. AosttumS nemajetušeníonepřátelích;sudu.| Rhoelum
Abarimgue ignaros (se. periculi) z nena
dání; %.fors O slepá náhoda; me ignaro C
bez mého vědomí. Vazby: gen.. de s abl.
nepř.ot., acc. c. inf.; -) pass.Nez á mý
1. hneua, regio S; per occulla et vigilibus
inara T místy skrytými a strážcům
neznámými; proles 1. parent O potomek
otci neznámý, montes 1. V.

lgnávě, sdv. [tgnavus] zbaběle, bá
zlhvě: ne gutd úgnave. faciamus C;
líně: Aerbas carpere V; it.multa fatetur H
mdle (nedosti rozhodně).

ignávia, ae,f. lenost, bázlivost, zba
bělost: socordia et 1. S; contraria Sort
tudini tgnavia C opak statečnosti; tmi
dias et 1 C; per tgnaviam S konkr. po
mocí zbabělců.

ignávus, a, um [(g)návus]1a) mdlý,
malátný: senectus O; preces O bez
mocné: gravitas V nehybná; b) liný,
nečinný, neučinný: canis adversum
lupos V; hostis ad muniendum L líný



igněsco

k opevňování; «. nemus V neplodný;
laborts 1. T k práci c) zbabělý,
bázlivý: ignatvisstmihomines..for
tisstemi virů S; miles C; 1%.animo T;
básn. tgnava fala timenles Ó smrti ne
slavné; subst. tgnavus zbabělec;
2) akt. mdlobu, malátnost atp.
působící: oúgnav.aestus O mdlá
parna, 1. frigus O; ignavum letum O;
rato Č pohodlný závěr.IgNĚsCO,ere,—| inchoat.chytnouti,
zapáliti se. mundus C; přenes.o vášních:
vzplanouti: trae V

igneus, 1, m. [ignis] ohmvý: sidera
C, sol V, 1. vis C —=oheň jako živel: oheň

chrlící: Chimaera H; horký, žhavý:
aestas HH,arces vgněae fl „světlé výšiny“;

bleskurychlý: wrgo, Tarchon V; přenes.:
%.furor O planoucí; %.est ollis vigor V
z ohně jest jejich sila životní.

igniculus, %,9. [demin.od Ignis] ohní
ček; obr. jiskra (jakožto zárodek něj. stavu
dušev.).

igni-fer, a, um ohněnosný: axts O (vůz
sluneční).

igni-gena, ae, m. [ignis a gigno)
v ohni zrozený: Bacchus (pon. matka
jeho Semele ohněm zahynula).

igni-pěs, dis ohněnohý: egui O.
Igni-potens, s pán ohně: Vulcanus,

deus V; též jako subst.
igu IS, iS, m. (abl. sg. oh. - z) [srov. oheň)

oheň a) konkr.:strážné ohně: ignes
fefelhkt HH; tgnibus signi/icabantuv ca
stra Ús; ignes ficrt prohtbuit Čs; po
Žár: in medtos 1.se tmecit C; vrhl se do
prostřed p.; is annus igni urbem aafecit T
toho roku stihl město požár; ignem
inferretemphsČ zapáliti; pochodeň:
1 e mambus extorguereC; ohniště:
turdos versare wmigne H na rožni péci;
ohně mučicí: tgnes admoveriC
přikládati;ohně pohřební, hra
nice: condefaces et ab igmbus atris
aufer Ó od hranice zčernalé; tignes su
prem, O; blesk: missis abrumpitur
ignbus aether O vrženými blesky rozrá ži
se vzduch; pod. *gni nubila dividens H
bleskem mraky rozštěpuje; fulsere ignes
V; Iovis igmbus ictus O bleskem zasa
žený; hvězdy: luna tnter 1. mino
res II, —meton.lesk ohně, praskot
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ohně: 2. ob os offusus C červeň kolem
úst; per moema clarior 1. auditur V
jest slyšeti jasněji praskot ohně; stella
ostendit tgnem suum H lesk, světlo;
lunae curvati 1. H světlý srpek měsíce;
Phoebet 1. O žár sluneční; b)
o dušev. jevech; nadšení: aethertos
ugnes conceperat antmo O božské vzněty;
vášeň, hněv: egxarsereignes animo
V; meďio im tgnm V uprostřed vášně

(vášnivého horleni); pestifer 1. convalutl
O; láska: trahit tnsctus ignes O lásky
žár, caeco carpWur igni V slepou vášní
lásky; = melen. saepe suos solitus (est)
recitare Properitus tgnes O písně ohnivé
lásky; i konier.:voxisti, dum tuus 1. eram

O předmět tvé lásky, c) nemoc:Zánět,
růže: sacer tgm« V

ignitus, a, um [tgnis] žhavý, ohnivý:
heuor C.

ignobilis, e [% a (g)nobilis) a) ne
známý: cívitas U, medicus C, mglortus
atgue 1. C neslavný: 1. ottum V
zaměstnání n. (tot. básnictví, jimž nelze
dosíci slávy), odt. om 1. známý, VÝ
znamný, slavný; b) neurozený,
nízkého rodu: familia, locusČ T
virguncula Ču; vulgus V nizký.

ignobilitás, atis, f. a) neznámost, ne
slavnost; b) neurozenost, nízký původ.

1gnominia, ue, f. [nomen s privat. tn]
„ztráta dobrého jména, bezectíi,
pohana a) pův. v právn. a voj.: tgnominia
netare algm C označiti za bezectného;
animadtversto censoris 1. dicitur Č poká
rání censorské slove 1. (srov. tfamia,
contumeha): b) ob. pohana, potupa,
hanba: úgmominiema famalia depre
catus est Č prosil za odvrácení oné hanby
od své rodiny; 1. amissarum navttum Čs
h. utrpěná ztrátou lodí.

ignominiosus, a, um potupný, ha
nebný, nečestný: dominatio C, fuga L,
dicta H; jako subst. člověk bezectný T.

ignorábilis, e neznámý, nepoznatelný.
ignorantia, ae,f. [tgnoro]nevědomost,

neznalost (s gen. subi. i obi.).
ignoráti0, ons, f. nevědomost, ne

znalost (= pouhé nevědění, nikoli ne
čestné) s gen. obi. nebo de s abl.

Ignorátlus, a, um [part. perf. od tgnoro]
neznámý. sepulcrumArchimedisC;



ignerči

nepoznaný. + evasuT;
zorován: 4 aggredilurS.

IgnOr0, Gre,Gri, dlum nevěděti,
neznati býti neznalý
(alam, algd, de alga re, ace. c. nf., nopř. ot. též
abso!.);vodis tgnorantibus (dat.)animus non
avertitur L vy nic netušíce neodvracite
svou pozornost; neve tgnorate Latinos V
I poznejte v nás L.; aviis ttineribus ino
ratus Romanosrepenie aggreditur S nejsa
pozorován učiní nenadálena Ř.
útok; benevolentiam 1. ČC Agnorovatí,
nevšímati St (zr.); litot. NOMn. zname
ignorans dobře znalý, dobře věda.

1-ZNOSCO,ere, no, nětum[in a (g)nosco,
srov. GVY-yiy7T$4GZU]odpustiti, promi
nouti (alci, alct algd; zř. algď n. absol.);
ales delicto 1. C. prom. přestupek něčí
n. někomu; pod. eorum stlenhio 1 ČC
promíjím jim jejich mlčení; ignoscendus
prominutelný, odpustitelný.

1. 1gnolus viz ignosco.
2. [Enotus, a, um [priv. 2ma (g)notus]

A) pase. neznámý: homines 1. el
repentim, C: gens longingua eogue tgno
ttor L vzdálený a tím méně známý;
1. loca, montes, regio, dů O; 1. heres [I
(jemuž se dědictví dostalo neočekávaně),
ignotum lragicae genus camenae HH
druh básmetví tragického; dler1. hostibus
Cu; též jako subst.Člověk nezná
mý, po přip. Cizinec; sacra 1. Ó nové;
forma 1. N nezvyklá; tgnola tauns
uhgaturum wuga ŠÍ = imsueta nezvyklý
pluh;= spec nízkého původu,
nízký, sprostý: mater I, Achtvi O,
Phryx C; maso suspendis ignotos H
(= úmobiles) ohrnuješ nos nad lhdmi
nízkého rodu; b) akt. neznalý,
neznající: sgnolifaciem etus cum
intuerentur N lidé neznající ho na něj
pohl žejíce; corporis stmulacra ignolis
notafactebant U ldi neznalé seznamoval
s...; ftbant Germanicumelftamignoti T
oplakávalh G. též lidé, kteří ho neznali.

Iguvium, 2%,2. město v Umbrii, nyn.
Gubbio; saj. Iguvinus, a, um iguvijský,
plur [zuvijané; též Iru 1nátes, wum,m.

ile viz 4/a.
Ierda, ae,f. město v Hispanu Tarrac.

u řeky NŠicoris,nyn. Lerida.

nepo

něco, něčeho
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Iergáones n. Illurgávoněnsčs, tum,
m.národ hisp. na vých. polř. ad ústí
Ebra na jih: hl. město Ilergáonia, ae,
S.: aj. Ilurgávoněnsis, e Ulurgavonský
(z Ilurgavonů se skládající): cohors Cs.

Ilergětes, um, m. INergetové, národ
hisp. mez Hbrem a Pyrenejemi.

ilex, 1C18,f česky nepojmenovaný druh
dubu (guercus tex L.), strom větevnatý,
hustý, s listy vždy zelenými a žaludy
jedlými (nikoli křemelák ani svída!).
Staří výslovně jej rozeznávají od dubu,
na př. Plinius, a Horatius praví »spUuercu8
inter el ilices“„980 guercus et ilex“;
%.procera II vysoký, ramosa O větevnatý,
arguta V šumící, corusca V mihotavý.

His, tum, pl. a) střeva, útroby, vnitř
nosti: dura messorum 1. IŤ otužilé (pon.
snesou česnek); zestro tralnt 1. vultur O;
1. rdeeondiJHosrdí kambalí (jako lahůdka);
b) slabiny: solve eguum, ne tha
ducat M aby z hluboka neoddychoval
(což zřiti na slabinách); ul rumpanlur mn
viha iha CČedre V aby závisti pukl,
1. substricta O vtažené, vpadlé.

Hia, Hiacus, Iliades, Mias vizŽlum,
Hicet, adv.[ire licet) vl. „jest dovoleno

ji*:
řadu občín ch, pohřebních neb úkonů soudních;potom:ihned,bezprodlení,v oku
mžiku: odruvmur numero V: igms ad
fastigia volvitur V; fugit 1. V

1ico (ičlico), adv. [in loco] pův. mísině:
na tom mistě; potomčasově-jhned.
v tom okamžiku:ad praetoremireC.

Tienses viz Ičrum.
1lignuš, a, um[ilex] dubový: canalis

V, gluns H.

lion, 12,»., Uios, 1%,f., a Ilium, ů, n
["IZtov) město homérské T roia; ad).
Klius, a, um úljský, trojský: tellus V;
malres H; „ jako subst. Hlia, ae = Tro

janka = Rhea Silvia; odi.Iliades, ae, m.
syn. I. Romulus; (oaIlion) = Trcjan =
Ganymedes; Hlias, adis, f. a) Trojanka;
b) báseň Homerova Jlias [se. 0lr01c];
adj. Hliacus, a, um: classtis, lobores V,
carmen Il = Ilias; orae,fala, Penates V;
Nienses, tum, m. obyv. llia a) v Troadě;
b) na Sardinii.

nejst. době pronáseno při akonjení ob



Hiona

[liona, ae, n. -ně,ěs, f. "IŽiórn] nej
starší dcera Priamova, choť Poly me
storova; její osud látkou kom. Paku
vlovy (viz edormare).

Ilioncůus, e%,m. I2ioveúo] 1) Trojan,
druh Aeneuv; 2) svn Niobin.

Hithýla, ae, f.[ BiAetdbvia)tat.Lucina,
bohyně porodu HH.

iliturgis, 1s,f městovHispanu Baet.;
adj. Iliturgiiánus, a, um, obyv. Hitur
gitáni, orum, u. Tliluržané,

la viz alle.
il-labefactus, a, um nezviklaný, ne

ochvčjný, pěvný: concordia, vineula 0.
il-lá »0v, %, lapsus sum vklouz

nouti, vsunouti se: eguusTro
tanus urbi V do města; padnouti, sesouti
se: si fractus allabatur crbis HHkdyby
sesulý svěl se naň řílil; = obr. ručsen
sus voluptas i. CT. do smyslů vniká;
anims úlabere nostris V do duší našichsestup—osvěťnás.

i-laboro, are pracovati n+ něčem,o ně
čen: dozm“bus T namáhati se stavbou
domů.

illác, adv. [2lla-c) onudy; onde, na
oné strané: tre, reverti O; circum:fundi
nunc hac nunc ilac O ovíjeti se hned zde,
hned onde.

il-lacessitus, a, um nedrážděn.
iU-lacrimábilis, e slzam neobměkči

telný: Pluto nelítostný; neopla
kaný: omnes 1. tgnotigue KH.

il-lacrimo (-or), ere (-a) plakati při
něčem,nod něčim, Oplakávat! něco: Socralis
mortů C, sorti humanae L: sbsol olacrti
mans Č s pláčem; ace. e. int.: 1. alum ce
cudisse T nad jcho pádem.

il-laesus, a, um neporušen, bez úrazu.
il-laetábilis, e neutěšený, smutný.
il-laguco, are, di%,atum zaplésti (v lé

čku).
i-laudálus, a, um nepochválen, bez

chvály, neslavný(ě): gubernalor |- 4
subit portum Plin; chvály nechodný:
Pustris V.

ille, (ud (od km.ollo- sevyskytuji vstáro
byl“ a bá-n. řeči tvary oldz (dat. sg. a nom. pl.),
ollis, olla), zájm. ukazovací a) onen.
ona, ONO, ukazuje k přsdm.vzdál. (proti
hic) : non antiguo illo more, sed hoc nostro
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C nikoli dleonoho starého mravu, nýbrž
dle nynějšího; = se subst.: z/Ďevultus, ibla
vila C le gener V; se zájm.: Aue dh
legato C, hoc tlud est U; le ego, gus

Jfuertim O; samost.: ne Ul: sanguinem
nostrum largiantur S ať nejsou štědří
krví naši; = ic et ville ten (zde)a onen
(tam);num ille aut 1lbe defensurus
esset C zda ten či onen bude hájiti;
tllorum poenam in se vertit L trest, jenž
onystihnouti měl; guota pars úlů rerum
periere mearum! O jak veliká jimi část
říše mé zhynula!; ollis temporibus doclis
somuon ÚČna ony doby velmi učeného
(oxrcz.);= spec. 4llu ď onen výrok, ona
výpověď, myšlenka, náhled, mínění:
Solonas 1., 1. Artistippeum O, 1. Catonis C;
praeclarum guiden úlud etusdem Plim
výtečný zajisté jest také ten čin Její;
s důrazsm onen slavný, známý: magnus
%.Alerander C, Xenophon Sceralicus wle
C X. onen slavný žak S.; wfer Sisyphus
H onen pověstný chytrák 8Š.;= s vedl.
pončtím čas.: demes suas ultnnum ilud
visuri L aby domy své tehdy naposled
spatřili; C. Marium, sextum tam tlum
consulatum dgerentem C jenž tchdv Již
šestý konsulát zastával; b) ukazujes důraz.
k násied: ten, jenž: beatus ille, gui
procul negotus H blahoslaven ten, Jeuž;
tllud te hortor ČCk tomu tě vyzývám;
úlud acerbisstmum est, guoď „C nejtrpčí
jest ta věc, že; ©) brzdůraz. = On, jež
lze často vymschati: Mmultum alle lerris

iactatus V: ad eum filtam ewus adduxit,
ut le —.nartem maeroris sut deponeret
C přivedl k němu jeho dceru, aby (on)
aspoň částečně zármutek zapudil; multi
ilam pettere O mnozi se o ni ucházeli; —
zvl. ve spojení s gutdem: on (jenž) sice,

on však: severitas habet tla guidem
gravilalem, sed ...C přísnost má sice
(svůj) význam, avšak. „ulla guulem
hydrum non vidů V ona však. .; guae
sorluhsstma est tla guidem ratio C
kterýžto způsob (štědrosti) jest za
Jisté nejšpinavější. Adverb. illá [abl.
fem., sc. parle, vič| onudy, onou (tou)

stranou: 2. rupturus T; tpsum Oceanum
1. lemplavimus T i o sám okeán s té
strany jsme se pokusili; rerertebar illa,
gua O vracel jsem se tudy, kde; illim



il-lecebra

[srov.tiderim]odonud,odtamtud:
fugit 1. C; i časově: úlltmgue usgue ad
nostram memoram S od té doby
až po náš věk; též oosobách: od něho:
omnemse amorem abiecisse 1. (od oné);
ost. bývá častějiúllinc; illO onam, tam:
negue temere 1. adit guisguam Ús ne
boť tam na zdař bůh nikdo necestuje;
0. tribunus vemt T; eodem 1. pertinere,
ut Cs k jednomu a témuž konci směřuje,
totiž aby.

jilecebra, ae,f. [idlirio]nástraha, vna
didlo, vnada (k čemu: gen.); 2. tunentulis
in eo fuit U iněl dar mládež sváděli.

1.il lectus,a, sw[iira legoJnepřečlený.
2. illeclus, a, um [zilteto) přivábený,

svedený.
iH-lepidě, adv. [ilepidus] nepěkně, ne

chntne: composttum poema H.
i-lepidus, a, um nepěkný, nevkusný,

nechutný: dehciae Cat; parens ČC ne
ochotný, hrubý

il-hbátus, a, um nezmenšený, nezten
čený, neporušený: divihae C, úmpertum
L, gloria T

i-lhiberális, e svobodného občana ne
důstojný: guaestus C: nízký, sprostý: la
bor, tocandi genus C, adv. valde illibera
later C velmi špinavě.

il-hberálitás, a'is, f. jednání nedů
stojné (svobodného občana), špmavost,
hamižnost ©.

1. lic, dřaec, Uluc n. úloc [ille, -ce]
onen tam, ten tam

(jako zíjm. jen u Tl a Terentia); odt.
dla: (viz toto), iline odonud: adbtre,
exrportare C, onde, tam: 14 cupr
ditatem pugnasse, ine verilatem C; il
lie onam, tam: reďtireH, venireO, re
veri C; huc et illuc sem tam; též přenos.
úlluc imtenderat T šel za tim cílem; an tu
1. confougiesČ či uchýlíš se k té výmluvě;

2. 1ilTC,aav.onde, na onom místě
tam: negotiari Čs, stativa habere Cu,
adsidere C: prefana i. T = unnich, dell
onmttum1.fuit T cá něho (Vitellia) vzala
válka počátek; poa. non isto modo v%
oemus 1. HHu něho (Maecenata) neži
jeme tak jak tv a myslíš.

il-licio, ere,lexi,lectumpřivábiti,
ořilákati,svésti: spesraptnarum eos
nd bellum S; dlo praemn 1lectus S dav

zájm. ukaz.
adv.

020 -lotus

se zlákati, svésti touto odměnou; pod.
Gallorum fraude llectus H; ihciente
Vitellto T když V. je sváděl, aby;
comugem wmlexe C (= lemsse) že
manželku svedl.

i-licitátor, orts, m. spolupodavač, při
hazovač (na oko) při dražbě (aby vyhnal
cenu do výše).

i-licitus, a, um nedovolený,
pustný.

Hlico viz 12co.

ilido, ere, %si, isum [laedo]) vrážeti,
narážeti (ad algd C, in algd Cu; básn. dat.);
rozbití, roztříštiti: serpens tllisa C.

i-|ig0, are,avi,alum a) přivázati,
uvázati upevnitu antennasfu
mbus L ráhna lany; emblemala im aurets
pocuhis C vypuklé ozdoby na zl. poháry;

tauris tuga H býkům jha u.; m currus
guadrigarum L k vozům čtyřspřeží;
manus post tergum L ruce za záda;
b) poutati, zaplésti, zamotati
(a tím volnému pobybu brániti):
ompeditis locis T — zdrževati se, praeda
T, lento veneno T; ©) přenes. sententiam
verbis C zachvtiti: non 1 Us

cendicioonibusL není vázán těmi pod
minkami: familiari amicitia plevtaue
uligati Philýppo erant I důvěrným přá
telství byli vázáni, spojeni s F.; bello 4. L
do války zaplésti.

iim viz alle.
ii-limis, e [limus] bahna prostý:

nepři

fons O.
illine viz adlrc

il-lino, ere, leri, litum natřiti, potřít
(alydďalct): aurum vestibus F šat zlatem
protkaný; collyria oculis II oči natřít
mastí; guodcungue semel chartis ileverit FH
co jednou na papír načmárá; (algď alga
re): htems mives hhnet agris H po
táhne pole sněhem; pod. pocula ceris
O, faces pice L potřiti, navem bitu
mne Ču.

-liguefactus, a, um rozpuštěný, te
kutý.

il-litterátus, a, um neučený, bez vyš
šiho vzdělání.

illo viz alle.

il-lótus [lavo];, a, um neumytý, ne
smytý: sudor V; nečistý, Špinavý: fora
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ba; echinus H nevypláchnutý (aby zůstale
přtíchut rrořské vody).

illiůic viz adlic.

i-liečseod, ere, ludi, — počíti svítiti,
zasvitnouti: sol C; 1. dies Č V, též samot.
allucescit L rozednívá se; tillucescet 1ile
aliguando dies Č zasvitne.

-lido, ere,lůs?,lúsuma) hráti si
s něčím:ubt guaiďdatur oti, tlludo chartis
H — načrtnu to na papír; = zvl. Za
hrávati Sl s něčím:dignitatt 1. C
z. Sl S vážností; uř semper gaudes 1.
rebus humams H jak ráda si zahráváš
s osudemlidským;b) šašky, žerty
s1 tropiti z něčeho:Vysmívati se
něčemu, dobirati Si něco: %.capto V úsměš
ky si tropiti ze zajatce; contemn se
putant .. úlludi C myslí, že jsou terčem
úsměšků; s ace. algd: Vortutem V, artes O,
voces Neroms T; nará.žetl na něco:
on dibuctum C; c) klamati, podváděti,
za blázna míti: dlusisCretensibus
N, dlusi pedes H — nemohoucí státi; =

zhanobitu matrievusCacsarT;
pueritiae evus T, Vari corpus T; pecunvze
1. T svévolně vyhazovati; = básn. tlusae
auro vestes V koberce pestře zlatem pro
tkané.

il-liminátě, adv.jasně: dicereČ.
i-|imino, are, avi, atum [lumen]osvě

tlovati: luma a sole C; ozdobiti: coronam
gemms C; lesku dodati: ořattonem sen
tentiis C úlluminatus osvícený: sapien
ta C.

i-|tinis, e [luna] beze světla měsíč
ního: nox Plin.

Ilurgavonenses viz Zlergaones.
Hluricus viz Zllyri.
Hlůisio, ons, f. výsměšek, ironie (rig.

fečn.).
i-lůstris, e [lustrare] a) osvětlený,

jasný, světlý, zářící: domacila, stella C,
dies Ču, solis candor C; b) obr. jasný:
factum 1. notumagueC, res Č, exemplum C;
C) metat. stkvělý, výtečný, znamenitý,
slavný: causae C, Thennustoclisnomen C,
alulescens (Cs, res túlustrior ČC trochu
v znamnější; vznešený, vážený:famiha,
homo G. 1. loco natus Cs.

il-lustró, are, av%,atum a) osvětlovati:
sol oras HM;b) na světlo přivésti, pass.
na světlo přijíti: constlia, malefictum C;

zvl.

l 1mágó

C) přenes.objasňovati, vysvětlovati: phi
losophtam, tus cdscurum, veritatem O,
translata verba C; d) činiti slavným,
oslavovati něco, slávu zjednávati, pass.
slavným se stávati: popult Romani
nomen ČC,tuam amplhtudinem ČC,Musam
pedestrem H (— sermones repentes per
humum, satiry).

il-luvies,éz,f. [luo]a)špína, nečistota:
vellera illuvie peresa V vlna svrabem
rozežraná; %.ac sgualore obsitus T pln
špíny a nečistoty; b) voda vylitá, zátopa:
přacua 1. T klidná kaluž vody; currus
úlluvic haerebant Cu v bahně.

Klyriisórum, m. —=[AAiúoo] Illy
rové, obyv. sev. záp. části poloostr.
balkánského, jejich země Illyria, ae, f.
neb Ilyricum, %,n. (jako prov. říms.);
adj. [Mlyricus, a, um illyrský: mare Č,
sinus V, undae H, mx O; Ulyris, idos,f.
ilyrská: ora O; jako subst. Hlyrie.

Hoótae, Illuricus, Ilurii viz Řelotae,
Hlyrv.

Ius, 2, m. ["I40g] 1) syn Troův, otec
Laomendontův, zakladatel Ilia; 2) syn
Aeneův Julus.

[lva, ae, f. ostrov, nyn. Elba.
Imachara, ae, f. městečko na vých.

Sicil., nyn. Maccara; adj. Imacharěensis,
e imacharský: ager Č; subst.Imacharen
ses, tum, 1. [Imachařané.

imaginiirius, a, um [imago]zdánlivě
jsoucí, zdánlivý, domnělý: fusces L
moc, mělitia L.

imáginátio, ons, f. představa: se
cretis vtmaginationibus T v myšlenkách
tajně.

imasinor, ar%,atus sum [imago] před
stavovati si: pavorem eorum T

imágo, ons, f. [příb.tmutor]a) obraz,
podobizna (malba, socha, poprsí, rytina
1 práce vypuklá): picta C malovaný,
cerea H z vosku (loutka k čarování),
ex aere C kovové poprsí, 1 anulo Č vy
rytý, omagines deum T sochy bohů:
b) (voskové)obrazy předků, jež
ukládány v atriu a nošeny při pohřeb.
průvodech; právo na ně měli pouze
úředníci kurulští: funus imagines ducant
triumphales tuum AH cbrazy předků,
kteří slavil triumf nechť vedou (kráčeji
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v čele)tvůj pchřeb; právo na takovýto
obraz tus tmaginis C; fumesae 1. C za
čazené (bývaly u krbuj; homo mullarum
4. S s dlouhou řadou předků: ©) vzor,
ideál: guam mullas míbis tmaginesscriplores— religuerunt!Cjakmnché
vzory nám zůstavili; %.antiguttatis Ú;
d) o mrtvých: stín. vana +. H ne

tělesný, prázdný stín; met wmagoV můj
stin (duch): e) chlas, ozvěna: 00s
4. VO ozvěna, 0cesa 1. H laškovná o.;
rescnal lamguam 1. Č zvučí jako 0.;
f) obrazv řeči,podobenství: ac
ego st compellor tmagine FHjsem-Ji oslo
vován tímto podobenstvím; Aaec 1. non
ad te adludit 1 teto p. na tebe nenaráží;
g) vidina, přelud, přízrak,
zdání: deciptor tmagine somnt Ó viděním
ve snu, snem; noclurnae imagnes T1Ů
noční přízraky; 2. luďdit alym H šálí
přelud; falsts 1. luďere V klamnými ře
ludy šáliti; wu(a mator 1. V přízrak „nad
životní velikosti“; 2. cogmiicnís T zdán
livé vyšetřování:h) podoba, tvář
nost, zjev: plurima mortis 1. V
přerozmanité podoby smrti, smrt v přer.
podobá: h; pod ommi imagine moritum T
ve všech způsobech smrti; superat ser
penis tnagine sarum O v podobě hada;
sine tmagine moles O beztvárná hmota;
1.formatur O zevnější podoba se vytváří:
praegn. eTercilum omagine caesorum tn
sepultorumgue tardatum ad proelia crede
batT myslil,žs vojsko představou
vzezření padlých a nepchřbených
bude váha: 6 vzhledem k boji; i) před
stava poenae tn vmagine lota est O
myšlenxou na pomstu zcela jest zabrána;
úlnus mochis 1. © představa oné noci;
majnam pariem nochtumin tmagine tua
vigil exigo Plim vel. část nocí pro
bdim mvsle na tebe.

imbčeillě, ad« [tmbecillus] slabošsky,
tupě: dolorem norrere C, assentirt C.

imběcilNitás, a'is, f. a) slabost, křch
kost tilesní: virtum C, valetudinis C
slabé zdravi; b) o věcech: %.maleriae Čs
malá síla (tlouštka) dřeva; ©) slabost
vůbec: generis humani C, anim C; tnge
mi Plim; zbsot.propler 1. ameiltam dest
derare C ze slabosti, z nedostatečnosti;
negue tilos úmbecillilahs damnandos T

622 im-bibó

že je nesmí zatracovati pro jejich
slabého (měkkého) ducha; Ssuperstilio
homnum imbecillilalem occupavi! C po
věra se zmocnila lidské slabosti.

im-bécillus, a, um, zř.-is, e [haculim
hůl, tedy 11. = sine baculo) a) slabý. bez
sily: senca C, aetas ©.IH— věk dělský;
jako subst. valenles tmbhecillum 100 Supe
raní C b) o věcech: slabý, nedoslalečný,
vralký; regnum S. medicina C, semulacra
T; tucidia C bezmocná; ©)o duš.slabý
duchem, málo rázný: antarus, consiltum
C, anémo imbecillů r C.

im-bellis, e [bellum] neválečný, ne
bojovný A) o živ. předm.: Indus V,
cervi V, columba H, turka L, 1. dů O =
Venus et Amor; zbabělý: imbelles timndt
gue C, ignavus et 1. L; —přenes. o vře. př.:
lyra, cithara IŤ bojů neopěvujíci; b) o vče.:
klidný, pokojný: Tarentum H, Asia L,
anmis L; slabý: telum V, lacern O

imhber, Ares, m. [srov, OuSoo0c]déšť a)
ob.:nugnus ct assidus Čs etdazeJE largi
in.bres O; offust a. V hjáky; 1. maztmus Č
nejhorší nečas; caeruleus 1. V tmavo
modrý bouřný mrak: = plur. omdres =
deštivé počasí: oúmdrtum duina at?
vmminentum JH pták jerž věští nastá
vající d. p.; n.bres nivesgue H, acerbum
frigus et úrbres MH; ale i sing. Veneral
conviva per vmbrem HHza dešt. p., v zimě;
b) zvl 4. lapideus aut sanguineus ČC
d. kamení neb krvavý; lactis 1.C, telorum
etferreus 1. V d. střel; — meton. voda
dešťová: collectosnebibat tmbres
nachytanou v. d.; pisctnae cisternaegue
sert andis vumbribusT na jímání vody d.;
(naves) aceipiunt unbrem V voda
mořská vniká do lodi: imbre per
genas cadente Ó any slzy stékají po
lících.

in-beibis, e, n.
bezvonsý.

im -bib6, ere, bidž, — vpíjeti, vssáti; jen
přen:s.Vštípiti si, pejmouti: malam. opin
onem,C. spem C, tantum certamen animis
omdiberant L tak byl duch jejich napl
něn...: = spec. předsevzíti sl něco,usta
noviti se načem: dllum aď suas cen
diciones perducere C; memor evus, guod
imilto consulatus tmbiberat L pamětliv
svého předsevzetí na poč. kons.

-us, a, um [barbu]



imbrex

im brex,t71s, f [imber]prohnutá taška(kesvádenívodydvšťové):© angusliimlrice
tecti V pod úzkou střechou prejzovou.

innbri fer, a, um dešťonosný, dešlivý:
nuster O, ver V.

Imbros (-us), % f.["IuPBeog) ostrov
v moři Aeg. nedal. Lemnu, nyn. Embro;
au Imhrius, a, um imberský: terra O.

im buo, ere, buž, bůtum a) pův.na pá
jet., navlhčovati, kropiti,
svlažovatli: simbulisangutne gladnu

C krví zorocené; sanguis novus 1. arma V
třisni; tesla est tmbuta Fi džbán nasákl;
tela vmbuta veneno O střely napuštěné je
dem; oscula 1. Venus H skrápí, svlažuje;
b) naplniti: pectoraptetateL srdce
zbožnosti; sermonibus aures T sluch
řečmi;poskvrniti: gladiumscelere
C, caede manus O; sociale bellum macula
sceleris tmbutum C válka spojenecká jest
poskvrněnazločinem;nakazit: em
buti et infecti Romanis delenimenhs L
nakažení vnadidly řims.; superstittone
C pověrou; ©) zvykatl někoho něčemu,
uváděti, zasvěcovati, někoho
v něco, 8Sezna Movatli s něčim,p 0
učovati, vzdělávati: sestudis
C; dialecticis tmbutus C povrchně znalý
logiky, servi!ibus rihis L, castrenstbus
stependirs Plin ve službu v táboře zasv.,
uvád.; Leosrontemnere T učili; nemo est
tam únunanis. cutus mentem non imbueril
deorum optmo C, jenž by neměl nějaké
ponětí, nějakou představu o bozích; =
zvl.zZasvěcovati = počínati,
první sám něco Činiti: praesens opus O;
sanguine bellum V krveprolitím válkuzahájiti.

imitábilis, e [emitor) napodobitel
ný: exemplar vis vmlabile FHvzor,
jehrž vady snadno lze napodobiti, non
1.futmen V nenapodobitelný.

imitámen, in1s,n. a imitámeníum, ž,
n. A) koakr. napodobenina: somnia, guae
veras aeguant vmlamine formas Ó sny,
jež jsouce pouhé napod., rovnají se
skutečným zjevům; pod. antiguae im
tamna viae O; b) abstr. napodobení: ve
terum Romanorum imitamenta praeferre
T staré Římany okázale napodobiti;
peractis tristittae 1. T pokrytecké projevy
smutku.

623 immánitas

imitáti0, dnis, f. [vmitor) napodobení
(alcis ret).

imitátor, Oris, m. [vmitor] napodobitel
(alcis rev); vmmlatores,servum pecus l
„opičáci“;imitátrix, %cts,f. napodobitel
ka: fama 1. gloriae U, boni C; ales O =
papoušek.

imitor, dri, alus sum [srov.tmag0,
aemulus)"napodobiti, napodo
bením vytvářeti (algdalga re):
luctum penicille ČCsmutek štětcem na
značiti; cornua lunam oúmtlala O rchy
podobné měsíci; uť picturam ac
lineamenta colorumúmletur T že vvpadá
jako malba a barevná kresba; tngre
dior curru laelos vmulante triumphos O
jedu na voze jako v radostném triumfu;
maestiam voltu 1. TŤ smutek tváří
| háti; part. perf. imitá(us, U, UM ve
význ. pas. napodohbený:. simu
lacra C, vwolupiasO; nahra
zovati něco: putre solum arando V
půdu oráním kypřiti; ferrum sudibus
obustis V oštěp n. opáleným kyjem;
pocula vilea acidi8 tmilantur sorbis V
víno nahrazují kyselým: oškerušemi.

ó—- zvl

im -maděsco, ere, maďu?, — zvlhnou
ti: genae Ó.

iinmáne, adv. [immanis] hrozně,
strašlivě: leohians V,sonatfluctus
V; spirans 1. V nehorázně oddechuje;
1. guantum discrepat H naprosto
se liší; 1. guantum suis pavoris tndidu T
(srov. mírum guantum) ohromný
postrach u svých způsobil; 1. g. aucto
animo T nesmírné srdnatosti na
byv.

immánis, e [srov.Janes] a) straš
livy, hrozný, divoký, zuřivý: €. na
tura Csveřepů,nelidská (bestiálníl: Fari
nus i. C; coepta V; orne %. V divoké
pobřeží ; zganitor aulae V ; bestiae Č(naproti
krotkým); b) vzhledemk zevnějšku: Ohro
mný, obrovský: corporum magnitudo
Cs; antrum, spelunca, telum, volnus,
pondus V; pocula, pecunia, praeda Č
Caesaris acia 0.

immiinitás,ats,f a)divokost,ukrut
nost, nelidskost; lanti factnoris 1. C tak
úžasný zločin; +. naturae C divoká
povaha; též konkr.= netvor: in hac
tanla tmmanitale Č mezi tak velikým



im-mánsuetus

netvory; cum omni 1. barbariae Č s di
vokými hordami barbarskými; b) obro
vitost, úžasná velikost (pozd.).

im-mánsuetlus, a. um. nezkrocený,
divoký.

im-mátůritás, Gtis, f. ukvapenost,
přenáhlenost, přenáhlený spěch.

im-mátiirus, a, um a) pův. nezralý,
nedospělý: fitus HH,puella Pr; b) před
časný, nevčasný, nevhodný: rem imma

turam aperire L předčasně prozraditi;
consiltum 1. praectpere L záměr před
časně pojmouti: 2. amor L nevčasná.

im -medicábilis, e nezhojitelný, ne
vvléčitelný: vulnus O; telum V nezho
jitelně poraňující.

im-memor,ors nepamětlivý
(alcs ret něčeho); cum 4. in. testando
nepotis decessisset L nevzpomenuv
vnuka v závěti zemřel; praedae vtmme
mores T nemyslice na k.; absol. galea
Buryalum prodidit vmimemorem V při
Ibice prozradila E., jenž na to nepo
mysl.

im -memoráltus, a, um nezmíněný, nevypravovaný,nový:tmmemorata| H
(= non ante dicta) noviny, nové věci.

jmmensilás, ais, f. nesmírnost, ne
smírná rozlehlost: latitudinum, cam
porum Č.

imměnsus, a, um [metiri] nezměrný,
nesmírný, nedohledný, nekonečný a)
jako zdj: % vorago (= bezedný), mare,
ačr (nekonečný), 1. rust profundo ore H
nedohledně hlubokým ústím se valí;
1. satis eruoris () neukojilelná krvežízni
vost; b) subst. neutr. imménsum nesmír
ný prostor, nekonečnost atp.: %.obtinere
loce L náramnou prostoru zaujímati;
in 1. alitudimis L do nesmírné hloubky;
per 1. actus O širým vzduchem; 2. est di
cere O nemělo by konce; t6ž ve význ. adv.:
%.vigere T chromné vážnosti požívat:

in-merens, enfis nezasluhující (tre
slu), nevinný: donnnus H.

Im -MErg0, ere, mersi. mmer7srm A) pův.
ponořiti, vnořiti, potopiti (al,d alga re,
alci rei n. 3% s ace. něco nikam, do ntčeho);

b) přicnes.se 7. tm consuetudinem ales C
vlouditi se. dotříti se v přízeň něčí.

immerit0, adv.nezaslouženě, bez viny;
nec 1. plným právem.

624 im-minuo

im-meri(us, a, um a) akt.jenž si něčeho
nezasloužil, néco nezavinil, nevinný:
gens V; veslis, partes, agnus H; 1. mori H
smrti nezasluhující; b) pass.nezaviněný,
nezasloužený: laudes haudď 1. L chvála
plným právem zasloužená; 2. trtumphus

immersábilis, e neponořitelný: rerum
1. undis II jejž vlny nehod nemohly
potopit.

im-metatus, a, um neohraničený,ne
omezený: sugera FH.

im-misro, are, av?,atum nastěhovati
3€ někam, do něčche: in alad.

im-mineo,ére,— a) vyčnívati,
přečnívati, sklánéti se nad něco,
strměti, čníti nad něčim: nemus desumer,
collis plurtmus urbi L V pahorek velký
nad městem; delua ponto 1. Ó vyčnívá
nad moře; pinus vidlae H, caelum orbi O:
immnente luna H za svitu. měsíč
ního: tumulus moenbus L; b) hranr
Č1t1 s něčím,býti vedle n. bliz
ko něčeho: carcer 1. foro L při samém

náměstí; tergoJÍugacis O jest v pa
tách prchající; pod. tmminent duo
reges tott Asiae C tisní, ohrožují celou
Asu; degina Ptraeo C, Parti Čiliciae Č,
insulae Italhae L. vojensky ovládají;
též bez předn. agmen Caesaris wmmnebat
Cs voj (. doléhal, útočil; ©)usilovati
o něco, Číhat1 ni něco: 4. exilto con
tugis O číhá na smrt manželčinu;
occastom 1. alloguendi eum Ču na pří
ležitost. .; tež tm. occastonem L; im
nostras fortunas C měla namíteno na
můj majetek; d) časově:blížit1 se,
hroziti: +. periculum, bellum S;
mors Č, imdres H, malum Ču; vmminens
princeps T nastávající. budoucí pa
novník; plir. imminentia, 22, n. hro
zici budoucnost T

iin-minu0,ere, u?,úfuma) z menšo
vati, zkracovati: comiasC,aesti
vorum tempus C, verbum C; guantum
hinc tnmainuet II kohk odtud vezme?:
b) seslabiti, ztenčiti, kaziti,
měitiu ut Boccho pacem úmminueret S
aby Bokchovi naději na mír kazil; ud
ommnutum ego laetor S to že mi bylo
ztenčeno; tus 1. Č porušiti právo; bellum
imminutum est Č válka pozbyla význa



im-miniutio

mu; mens tmminuta T omezený duch,omezenost;Agrvppadiscidio© domum
zmminuerat T A. rozvodem dům seslabil;
Augusta se tmminui guerebatur T A. si
stěžovala, že se s ní nevážně jedná.

im-mintiti0, ons, f. zmenšení, zten
čení: digmlatis C; corporis ČCzkomolení.

im-misceo, ére, miscu?, mixtum v mi
siti, přimisiti, připojiti:sum
mis immiscuit tma O smísila, zamíchalavrchsespodkem;ovmmiscen[| manus
manibus V = střetnou(v zápase pěstním)
ruce navzájem; obyč. refl. se 4.: medus
se 1. arms V [níxio © óuiÁco] vmísil se
v boj; noctť se 1 V do noci zmizeti;
pod.nubiset. V;belloset. L pustiti
3e dov. colloguisse 1 L dáti se
do T.; med.maculae tncipient tmmscerter

in V počnou--1 se skvrny přiměšovati;zaraditi: vos meorum mt
htum corpori Ču do sboru svých v.;

veteribus mbitibus tirones [L nováčky
zař. mezi.. ., algd cum alga re L něco
s něčím Sp 0j 161, algm necessitudim
bussibi 1. T zavázati, připoutati
si svazky někoho; affinilalibus 1mmsceriTdotřítisedo.. pert
culs Ť účast mit..

im-miserábilis, e bez slitování (pass.):
pertre H.

im-misericors, dzs neznající slitování,
nemilosrdný.

im-missio, ons, f.rostěni, pěslo
vání: sarmentorum Ú (opak amputatio).

im-mitis, e trpký: uva; přenes.ne
vlídný, nelaskavý, drsný, tvrdý: ty
rannus V, Parcae Pr, fata O; o věcech:
vent: Twb, caelum Plim, insula Gyarus T;

ara O, ocul: O, caedes L hrozná

seč, mdďi 1. V nebezpečná (včelám).
im-mitt0, ere, m2s1,missum A) pův. ob.

Vpustiti a tomuodp.VVpustiti:
aguam canalh:busČs vodu do stok, algm
in urbem C, gladatores im forum C,
tuvencos tn Romanos N, pila in hostes Ús
vypustiti, vymrštiti, togna in Jiumen Cs
jehly do řeky zapustiti; naves tn classem
Pompomanam Čs lodi pustiti, poručiti
plouti na. .; corpus 1. in undas O
vrhnouti se; refi.se 1. tn. medios hostes I, C
pustiti se, vrhnouti se, vpadnouti; též

undis vmmiiti Ó do vln se v.;

-— zvl.

přenes.:

D93s.

Lalinsko-český slovník,

625 immoderáté

ftannnís t. algm O do plamenů hodili:
filis aurum 1. Ovelkati; b) zvl.rostiti,
nechali růsti: barbam V,capilli imni8st
O vlasy neslříhané; plantas i. V ště
povati, (vštěpovali, vočkovali); 202meu
bona guos voles 1. Č dosaditi; ca
nes 1. CV poštvati; Targutmuma
Cicerone vmmissum S že byl poštván

Ciceronem; pod. servos ad spohandum
fanumC; percussorem1.T nastrčiti;
eguwosm algm L popohnaty habe
nas,frena popustiti, povolit;
fur únmssis Vulcanushabems Vplnou
silou; classt ommattit habenas V loďstvu
volného běhu dopřává: rudentes 1. Plim
a velis 1. rudentes V lana povolti =
plachty napnouti; tmomssae rotae Pr
rozejetá kola, r. vůz; též palmes immis
sus habems V bujně vzrostly; ©)přenes.:
ommsitfugam Teucris V vnukl my
šlenku na útěk; corrector úmmitiit se
narium C(nevědomky)připouštísenár =
uklouzl mu senár; id úmmitlitur ex cura
omnium L všichni to vypouštějí vylu
čují ze své snahy — vzdávají se cile
své snahy.

Immo, adv.t) jakožto potvrzení a sesilení
výpovědí:ano, ba docela, dokonce
ještě: causa igitur nonbona est? tmmo
optltma Ú; nullane habes vila? vmmo
aha.. H; non conficu tabulas ? vmmo
diligentissime! Č Ó ano, a to co nej
bedlivěji; spojeno« eltam, vero, mehercule:
vinil? vmmovero eliam in senatum vemt Čbadokonceještětaké| .;b)vesm.odpo
rov: ba mne,naopak, nikoli,
spiše; právě naopak: debebat?
vmmo im suis numomis versaba!ur! Č měl
dluhy? naopak: měl jmění; egebat?
tmmo locuples erat Č žil v nouzi? ni
kol: byl bohat!; někdyi sestl.gut: gutn
onunofortasse Plhn ba docela ještě snad;
ulos guin vmmo... locupleles venire ad
pauperem T ba že docela 1 om boháči

přicházejí k chudému.
im mobilis, e nehybný, nepohnutý;

militumphalana L pevně slojící; 1.pre
cibusT prosbami nepohnutelný = pros
bámnepřistupný; Ausonia i. Vnečinná,
klidná.

im-moderátě, adv.a) nepravidelně: a
nimal movetur C, vox 1. profusa ČC hlas

40
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n. vyražený, b) nemírně, nespořádaně,
nezřízeně: vivere, casum ferre U,

im-moderáti0, 0028,f. nemírnost, pře
háněni: verborum U.

im--moderátus, a, um a) bez miry.
nezměrný, nesmírný: aether C; b) ne
zřízený, nemírný: omuliev, homo, tem
pestas, intemperantia C, res 1. O; ©)
nespořádaný: oratiu €.

immodestě,adv. neskromně: gloriart L.
immodestia, ae, f. neskromnost, dr

zost: histrionum T, publhicanorum TŤ pře
hmaty; nekázeň: mlitum N.

im-modestus, a, um neskromný, drzý:
genus i0candi U, fautores histrionum T.

im-modice, adv. nemírně: gloriari L,
lingua +. libera L nadmíru, alga re 1.
uli L.

im-modicus, a, um nemírný, míru
převyšujicí, velikánský a) co do rozměrů:
rostrum, friyus O ohromný: b) eth.ne
mírný, bezuzdný, přepjatý: tmpertum,
homo L, oraho Plin, 1. in augendo nu
mero L jenž příhš přehání; t. anim S T
duchem, lingua L; laetitiae et maeroris Ť
neznaje míry ani v radosti amiv žalosti.

im-modulátus, a, um nerythmický,
nezpěvný: poemala [Ť.

immolátio, ons, f. obětování;
t. nefandae T (kouzelné).

immolátor, oris, m. obětník.
immolitus, a, 0 [inimoliorsrov.de

molior) vyslavěný, vybudovaný, doca L.
im-1inolo, are,

občt:

dvi, alum [mola tluč
obětní), „tlučí obětní posypati, oběto
vati, v obět zabíti hosttas, vitulum
Dianae, bovem Musis C, agnum H; též
s abl. Jovi stngulis bubus L; básn. Pallas
te hoc volnere 1. V smrti zasvěcuje.

iIm-morior, mori, morluus sum (mort
turus) zemřítl v něčem m. na něčem:
aguis O ve vodách; sorort Ó na mrtvole
sestřině; studios AHk smrti se upracovati.

im-moror, dri, atus sum prodlévati
při něčem, zabývati Se něčim: honestis
cogiationbus (dat.) Plin.

immorsus, G, 7 [part. perf. od 2M
mordeo)nakousnutý: cothun Pr pokou
saný; podrážděný: sťomachus H.

im-morfális, e nesmrtelný a) jaka

odi.::animus, natura, dů 1.C; W)jako subst.= bůh: hoc nobis ab úmmortalibus da

626 im-můnis

tum est L; C)přenes.nesmrtelnosti hodný:

opera L; bohorovný (— blažený) 1. ero,„sfuam 1. wmillis Pr; d) nepomíjející,
věčný: memoria el gloria C, meritum,
virtus C; tributa T bez konce; amicitia C;

immortalitas, atas,f. nesrnrtelnost.
ommertalitales hominum Ú nesmrtelná
přirozenost lidská; ommortalitatem con
seguat C nesmrtelného jména dosíci;
ommortaliati tradere algd Č věčné paměti
dochovati.

immortťáliter, adv. jen přenes.NESMÍT
ně, nekonečně: gaudeo ČC.

im-motus,a, uma) nepohnutý,
nehybný: frondes O, arbor VL,
aguae O, dies T klidný (bez větru);
lumina O, immolam cervicem praebere L
nastaviti krk bez hnuti; sletit 1. acies L

stanul nepohnutě; portus ab accessu
ventorum 1. V = tutus přístav bezpečný
před návalem vělrů: b) přenes.nepo
hnutý, pevný: vultus O, paz T
mens V,fata V; vmmolumfuit Tiberio T
bylo pevným úmyslem T., T. byl pevně
rozhodnut; tmmotas aures praebet mugi
tibus O jehcž sluchem nezachvěje bučení.

iIm-můgi0, 2re, 17,— zavzniti, ozvati
se, zaduněti.

im-mulgeo, ére, s%,sum dojiti doněčeho:
teneris vmmulgens ubera labris V vydo
juje vemena do útlých rtíků.

im -mundus, a, um nečistý, špinavý:
popiae H, cimis, sudor V; cams II,
Sabinae HH; contactus Harpytarum V
znečišťující dotek; 1. dicta JH drsná,
sprostá slova.

im-můni0, žre, 202,— opevniti: prae
stdrum vmmunivil Ť vystavěl tam pev
nost.

im-můinis (čmmoenis), e [mumia] a)
pův. prostý povinností (slu
žeb, břemen, dávek): ctwilates 1. C ne
poplatné; piratas itmmunes, socios vecti
gales habemus C mořské lupiče máme
za svobodníky, spojence za poplatníky;
centura 1. malina L prostá povinnosti
vojenské; celerorum Vmmunes mist pro
pulsandi hostis T jimých služeb prosti,
jen povinm proti nepřítel bojovati;
vtrtus 1. ČC povinnosti nedbalá;
1. sedens fucus V bez práce
sedící trubec; non ego le meis im
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munem meďitor tinguere poculs I ne
hodlámtebe zadarmo (bez vzá
jemného daru) napájeti; immu
nem Ctinarae placuisse H amž ji něco
dal, bez daru se zalibil; terra 1. O
nejsouc vzdělávána; b) přenes.
a obr..neúčasten něčeho,prost,

svobodný: urbs 1. bellu V, mali (boni). O, bos i. aratri O jenž nezakusil jha;
1. manus IÍ čistá ruka, 1. aeguoris
arctos © moře neúčastná, do m. Se
neponořující.

im-můnitás, atis,f. osvobození
od povinnosti, dávek, služeb:
omnium rerum habent 1. Čs jsou ode
všeho osvobozeni; ltbertate et 1. donare
Cu dáti svobodu a bezpoplatnost; =
plur. Ommundatesvemdant C výsady
byly prodávány; = abso. svoboda:
vnmumltatem dare alci C.

im-můni(ux, a, um [munio] neopevně
ný, neohražený: Sparta O. oppidum L;
o cestě neražený, nesjízdný: vta C.

im-nmurmuro, are pošeptati, všuškati
něco něčenu: lerrae atrae O, undis O;
auster 1. stlvis V šumi, šepotá v lesích; m
absot. agmen 1. O dává se do mručení
(proti mně).

im-můtábilis,e nezměnitelný,nepro
měnný.

immůtáabilitás, atis,f nezměnitelnost
(nemožnost změny).

immůtáti0, oms, f. záměna.
1. immutátus, a, um nezměněný.
2. immiitátus, a, um part.perf.pass.od

násl.

im-muft0, are, dvi, afum změnili, za
měnili, přeměnili: verborum ordinem
C, figuram, O consuetudinem C.

im-pácátus, a, um“neuklidněný, ne
pokojný, neklidný, bojovný.

im--pár, pars a) nerovný, ne
stejný: boves et uri V, i. modi O
nest. rozměr — šestiměr a pětiměr (pod.
versus impariler tuncti H );pes mensae O
(— menší, kratší); acer coloribus 1. O =
pestrý; č. seba IŤ neschopen své okamžité
nápady opanovati, pod. % anm F;
b) lichý: numerus par aut 1. C sudý
neb lichý, Musae úmpares H liché
(pon. jich 9); ludere par 4. R hráli sud a
lich; ©)nejsoucí s něco, slabší než

027 impedimentum

mžší rodem, postavením a p.: tibz mles
1. H tobě se nerovnajicí; levisstmis curis
1. T nemohoucí snésti; pod. 1. dolori T'
bello impares T nejsouce s válku (= ně
mohouce se dáti do války); veribus (abl.)
2. O silou slabší; pou. numero 1. T, con
silio et wribus 1. L; m o věcech: Pugna
u. V nerovná (= jim nepříznivá), cer
tamen ČO.

im-parátus, a, umnepřipravený:
algm imparatum incidere CsC nepři
pravena někohonapadnouli; %.aggredi
aď dicendum Ú.

impariter, adv. [tmpar]neslejně: ver
sus i. tuncti IH— eleg. distichon.

impartio viz ompertio.
im -pastus, a, um nenasycený,hladový.
impatibilis (0 petidbihs),e nesnesitel

ný: doler (.
im - patiéns, enčis neschopný něco

snášeti, netrpělivý, choulostivý; předm.
v gen.: vulneris V nemcha snésti ránu;
vina O nestrpicí; viae O nejsoucí s cestu,
soctetatis I* vyhýbající se společnosti;
veritatis Ču nemohoucí snésti pr.; traa
LO hněvu nesnadno vzdorující = k h.
náchylný; gubernacul Ču neposlušný; =
absol. 2%.antmus O netrpělivý; — zř. bez
citný: latus O.

im-patienfer, adv. netrpělivě: tuvenem
reguarere Plim; s nevolí: ondolescere T
(= nemile byl dotčen); captivitatem
vmpatientvus timent T' které jim připadá
daleko nesnesitelnější; dolet ut gut tm
patientisstme Plin bolest cítí jako lidé
nejchoulostivější.

impatientia, ae, f. neschopnost, ne
možnost snésti něco:stlenti: T n. mlčeti;
abso. aďd 2%.delabi T upadnouti ve
změkčilost, přílišnou citlivost.

impavidě, adv. neohroženě.
im-pavidus, a, um bez bázně, neo

hrožený, srdnatý: leo V, Graďdivus O,
sonus O, pectus L; impavidum ferient
rumae F prostého bázně.

impediuentum,ž, 2. [čmpeďio]a) ob.
překážka, závada; sdat.magnoerat
onpedimento Cs Kk veliké překážce,

velikou závadou bylo; Vmpeďimenta na
turae Č přirozené př., mist guiď vmpedi

menti tn via passus est Půn leč nez drže
lo-l1 jej něco na cestě; %.afferre T pře
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impedio,

kážku činiti, překážeti něčemu; b) term.
techn.vevaj.: plur.zavazadla a též mist 0,
kde zav. složena, 1částvoje, jež zav. vezla,
„záškodnici, vozalajstvo: aďi. pugnare
Cs: tmpedimentorum pars cecidit L.

impedio, čre, zvě, n. tř, itum [op.ex
pedio vt] 1) pův.a) poutati, za
plésti zamotati: crura,pedesO;
cernua sertis O ovinouti, oplésti; pod.
caput myrto H, crus nellibus H obaliti;

vlo vmpedit erines T1b poutá; amplexuO obejmouti; seplenos orbibus orbes
impediuní V sedm vrstev na sebe
(vrstvu na vrstvu) připojují; b) o místě:
neschůdným,nepřístupným
činiti: častouCs a 1.;saltumL,zvl. s part. perf. (viz toto); 2) přenes. a) 2
plésti, zamotati, zmásti: vpse te impedies
C sám se zapleteš; mentem dolore 1 Č
pohřižiti ducha v. .; causam interro
gatombus 1. C; b) překážeti něčenu,
ztěžovati, zdržovati, mařiti, znemožniti,
zameziti, překaziti něco (alam n. algd; pass.
alga re impcdiri; ab alga re, ab algo; ne, Gguin,

auominus, inf., též absol.); fugam 1. L stěžo
vati útěk, možnost útěku odniti; solutio
ompeditur ČC placení vázne; tmpedtor
religtone C brání mi; aetas tmpedit Č jest
na závadu, vadí; nihil vmpedio Č ni
kterak ti nebráním; leckdylze pass. přeložiti
aktivně: consules tmpediebantur lege C
zákon bránil konsulům.

impeditio, onis,f. překážka: aninus
liber omni t. curarum C prost všech za
bavujících starostí.

impeditus, a, um [vl.part. perf.od č
pedio) a) obtížený něčím,pon
taný, zabavený, zaměstna
ný: útinere Čs, malis domesticis C; ami
mus tnopia C; nomina vmpediltora C
dluhy těžko dobytelné; vmpeďitisstmae
orattones T velce neobratné; guid
horum non impedilisstmum ? Č co z těchto
věcí nebylo největší překážkout; b)
omístě:nepřístupný, neschůd
ný: locus, sivae, palus Čs, ripa Ču,
saltus L, úinera Čs; ©) term. tech. voj.zavazadla nesoucía timk bo
ji nehotový: mlites C, agmenL,
hostes L; comitatus Miloms C; d) zaple
tený, zmatený: res publ. tempora C =
zmatky; bellun T — těžká.

628 impendium

im-pello, ere, puli, pulsum A) pův.
udeřiti v něco,tepati, bíti do
něčeho: chordas Twb; tvmpulsum (me)
manu Ó udeřiv mne rukou; maternas
aures V dotknouti se sluchu; auras
mugitibus O rozechvíti; marmor rems V
vesly tepati do moře plaviti se;
arbores úmpulsae L mírným nárazem;
cuspide montem úmpuht wm latus V
udeřil v bok hory; tmpelhí aeguora
rems ÓŮ —=pulsat pere do.. .; spar
gitur úmpulsa caerula puppis agua O
jest postříkána zpěněnou vodou; = zvl.
v pohyb uvésti něco:navem V;
1. remos V začíti veslovati; vomerem 1. V
pluh vésti; Zephyris impellentibus undas
V jakmile hýbati počnou z. vlnami;
sagiltam mervo O vystřeliti arma V
v zbraň udeřiti (aby zazvučela); ratem O
odraziti, popohnati; segetes 1. O zvl
niti; hominem clvpeo 1. Ču poraziti =
k ústupu přiměti, zahnati:aciem
L, hostes L, imfugam Č na útěk obrá
tit1; b) přenes.pohnouti, pohá
něti, pobádati popouzeti,pod
něcovati někoho k něčemu:in fraudem C,
ad scelus C, ad vmuriam faciendam C,
ut Wacrederem Č k té víře; ut versus face
rem FH;his cingttelis V, nando capessere
fugam L; nullo impellente C bez ci
zíhopodnětu;= zvlposlední ránu
dáti doraziti animumlabantem
V, praecvpitantem Č toho, jenž již
padá; ompuleae imperatorts res T upa
dající.

im-pendeo, čre, a) viseti nad
něčím: gladius cervicibus C, sazum Tan
talo C; montes vmpendentes L převislé;
b) hrozivěstrměti,hroziti, nastá
vati: terrores et pericula C; guae im
pendent Č = co nás očekává, bellum +.S
válka hrozí vypuknouti venlo wmpen
dente V má-li nastati větrné počasí; bod.
pluvia impendente V; tempestas impen
dens C hrozící bouře.

impendič, edv. [vl. abl. od tmpendium)
o hodně, značně, velice: senatum odisse Č.

impendium, 2%,n. [od tmrendo| „vy
vážení“ (zlatem), náklad: smpendio
privato, publico L nákladem vlastním,
státním;stne1.C; ztráta, škoda:
tantulo tmpendio vicloria stehit Ču tak



im-pendo

malou ztrátou, tak lacino bylo vy
koupeno; parvo 1. Ču bez veliké škody.

im-pendo, ere, endi, énsum vážiti, od
važovati;odt. vynakládati a) pe

pecumam in alagdC, de pecuma C
b) jiné věci laborem C

vitam TŤ (vazba ad

nize:

ze svých p. vyn.,mini| sanguvnis0,
alad n. dat.).

im-penetrábilis,e neproniknu
telný, neprostupný: silexferro (dat.)
L, tegimen adversus ictus Ť pokryvka
kterou rány neproniknou; guae impe
netrabiltu essentkudy nebylo lze pro
jili; nepřístupný, nepřemožitelný
pudicila T.

impénsa, DE,f. (vi. part. perf. pass. od
oumpendo,sc. pecuma] vynaložené peníze,
náklad: ompensaewusL jeho nákla
dem, magna +. Č, sine 1. Č bez vydání;
impensam facere C náklad činiti, nésti;
plur. ompensae cenarum MHnáklad na
hostiny; augelur anmmus ad impensas L
chutk výdajům se zvyšuje; přenes.o b ě
tování, vynaložení něčeho:cruoris
O; officiorum L; tantorum impensis
operum V vynaložením takových ná
mah.impensé,adv.nákladně. im
penstus venerari numina O 8 větší oká
zalostí; mhtles 1. retinere L mimořádně
podržeti (ve službě); tmpensius modo S
jen ještě naléhavěji; tanto impenstus est V
tim značněji, tím více; tndignitas crescit
L prudčeji, značnou měrou nevole vzrů
stá.

Impensus, a, úm [part. perf. od wmpendo]
a) nákladný, drahý, umpenso
preto Čs za drahé peníze, draho; luscimae
tmpenso cočěmptaeH slavíci draho skou
pení; b) značný, veliký, prudký:
cura impensior O větší; voluntas L veliká
ochota.

imperátor, oris, m. [tmpero]) a) pův.
velitel, vojevůdce (samostat
ný): omperatorem deposcere C žádat si

za vojevůdce; summus 1. Č dokonalý;
donus1.C, b) čestnýtitn vojovů dců
vítězných: exercitůsconclamatione
imp. appellatur Csod vojska byl provolán
1mperatorem; též sen't udčloval tento titul;
6) název CÍsařů řims. kladený před jméno:
1. AuoustusT; d) velitel, pán vů

629 imperium

bee: Úinos úmperatores sibi fecere S před
stavené; dux et 1. vitae S; příjm.Jovovo:
I. imperator; 1. vopulus T národ světo
vládný.

imperátorius, a, um a) vojevůdcovský,
velitelský, vojevůdci patřící: manubiae,
laus, labor, nomen, constihum Č, forma N
(= majestátní); partes 1.Čs hodnost voj.
(— hráti si na v.); Aaud vmperatortum
ratus T že jest nedůstojno vojevůdce;
b) císařský, císařův: uxor Ť.

imperátrix, %cis,f. velitelka, paní.
imperátum, %, n. rozkaz, nařízení:

1.facere, ad 1. nom venire Čs.
im-perceptus, a, um nepostřehuutý,

neodkrytýmendacia
im-percussus,a, 24.bezůderů,tichý O.
im-perditus, a, um neusmrcený.
im-perfectus, a, un: nedodělaný, ne

dokončený : pons Čs, pars V. liber Hivt;
nedokonalý, nedonošený: infans O.

im-perfossus, a, um neprobodnutý.
imperiosus, a, um [imperium] a) moc

ně vládnoucí, mocný: populus C; sibi
a. II sebe ovládající, pán sebe; virga +. O
= fasces; b) vešp.sm. panovačný,
despotický: consul C, dictatura L; 1. ae
guor IH divoké; famlia 1. L panská;
příjmení L. a T. Manlia Torguata C L.

imperitě, sdv. nezkušeně, neobratně,
nevhodně; nom z. velmi případně: dicere,
fimgere algd C.

imperitia, ae, f. nezkušenost, nezna
lost, nevědomost: legat, hosttum S,
vtuvenum T

imperito, are, avi, atum [treg. k m
pero] (trvale) vládnouti, veleti (vyšší svou
mocí, obyč. vojenskou), ovládati něco:
eaus 1, magnas lepombus H, nemori V;
pak seslab. význ.==Mperare: aeguam rem 1.
H věc spravedlivou poroučím; avšaksu
perbe vichs vmperitatum esse LČu že
vláda nad přemoženými byla zpupná.

im-perifus, a, um nezkušený, neznalý,
nevědomý, obyč. předm. v gen., ale též absol.
umperii homines Č, imneritissvmi Č lidé
zcela nezkušení.

imperium, u, mn.[vnperoJa) rozk az,
nařízení: praesenhs 1. neglegere Ce
nedbati rozkazu, jejž osobně dal; ediction
atgue 1. tyranni C; se tmperio subigi L
že daným rozkazem jsou k tomu nuceni;



im-periúrátus

tm-perio parere L rozkazu poslechnout::
1. abnuere L (recusare C) poslušnost
odepříti; omperto Iovis V na rozkaz;
b) mocrozkazovati, vláda,
svrchovaná moc: 2. domesticum
C, 1. in suos Č nad. .; reges tm ipsos
0. est Iovis H nad samotným: králi
vrchni vládu má J.; emperio regů ll
mocí svou řídí; 2. vudiciorum ČC vrchni
správa soudů; de tmperto certare C o nad
vládu; 2. agitur jde o nadvládu, nadvl.
se vydává v sázku; nonďum malurus
omperio AscanmiusL k vedení vlády ještě
nezralý; EBuander imperio regebat
loca L skutečnou, opravdovskou vládou;
pro imperio palam interfiai non poterat L
vedle (vzhledem k) moci vladařské;
omperio ac poteslati alcis se dedere C
vzdáti se na milost a nemilost někomu:
= spec.a) vláda státní, politická:
populi Romum 1. Čs, orbis terrarum C
vládasvětová;£) velitelství vo
jenské, vrchni velení: summum
t.n. summa vmperii Cs N L, 1.maritinnum
C na moři; 2. navium C nad loďstv em;
cum tvmperio esse Č býti vrchním veli
telem; malites modesto imperio habiti S
v mírné kázní držení; $) zvl. moc
úřední, úřad: consularei. C hod
nost konsulská, instgnia tmperii Č (lik
toři a svazky prutů); magistratus cum
UNPET:0za doby republ. = konsulovéě, praetoiiadiktátor,vmin:oř.přip.+ osoby
neúřední; odt. pak C) konkr. a) osoba
mající imperium, osoba úřední:
erat plena lictorum ct tmperiorum pro
vincia Cs, vacua ab tmperus Sardima
Cs na S. nebylo osob vládních; B)stát,
řiše, zvl. římská: urbes inevmmcisstmae
hui tmperio C úhlavní nepřátelé naší
(římské) říše; zmperium Oceano gut ter
mainet V jenž ohraničí říši okeanem =
rozšíří až k ..; pod. tmperit fines pro
pagare C; Britannos úmperio adicere
H připojitik říši; v) doba úřado
vání, rok úřední: carcer wle tm tsttus
smperio domeihum cČiviumfuit C za
doby jeho úřadování.

im -periuratus, a, um při němž se
křivě nepřísahá: agua O.

im-permissus, a, um nedovolený, za
pověděný

6J0 impertio

imperd, dre, drť, alum (paro] a)ro2
kazovati. nařizovali,poroučeti;
U) absol.: nec tmperante nec sctente domino
C bez rozkazu a vědomí pánova; tmpe
randí vis Ú; (B) s akk.: ul tmperet hoc
natura potens fŤ jak velí to přirozenost
mocná; guae 1mperarentur, facere dire
runt Čs pravili, že rozkazy vykonají, pod.
vmperata facere Cs; tmperala detreclare L
rozkazu se zpěčovati; ad vmperatum Čs
na rozkaz; v) s větou s UÚ,Ne neb pouh. kon
junkt.; 0) s inf. obyč. pass., zř. akt., též tak
s akk. c. inf, 0 lautunuas deduci impe
rantur Č dají je odvésti do dolů; haec ego
procurare imperor IŤ mám rozkaz to ob
starati; tungere eguos Titan velocibus
vmperat horis O káže Hórám koně za
přáhnouti; = spec. ul o Žit1 něco (dávku,
práci) někomu:obsides, classem, pecuniam,
arma, eguites, decumas, frumentum (s
C, cenam C obstarání oběda; sola ter
rae seges imperatur T pouze obilí se
vyžaduje od země; b) vlásti na
čemu, Ovládati něco: cupiditahbus
C. nobismet vpsis C; tvrae O (neovládá
zaníceného hněvu); (Ceres non negui
guam spectat euni) gui tmperat arvis V
kdo role ovládá; anímo L dolori Plin;
C)spec.vevoj.a stá. veleti, velení
míti, býti vladařem:. omnm
Vumidie S nad celou N.; omnibus
gentibus ac nationibus C, dis te minorem
guod geris, tmperas I pon. si vedeš
skromně vůči bohům, máš vládu.

im--perspicuus, a, um neprůhledný,
nejasný, nezřetelný: tudicum ingenia
Půn (nezbadatelný duch).

im-perterriius, a, um nezastrašerrý,
beze strachu.

impertió, čre, tež a dz,ttum[partto(r))
uděliti, přiděliti, propůjčiti, dáti něco
někonu: Civitetem ČC právo občanské;
laborem hominum periculis sudlevandis C
práci věnovati zmenšování nebezpečí;
se 1. algm — se praebere Č prokázati,
ukázati se nějakým; unum diem festum
C dopřáti jediného svátku; tndigentibus
de re famihari impertiendum C nuzným
z majetku jest uštědřovati; lantum
temporis huic studio U věnovati tolik
času; vtroforti laus vmpertitur C chvály
se dostává; salutem alyi C pozdrav



im-perturbátus

vzkazovati; pro his impertitis L za tyto
ústupky, vymoženosti; st gutď novistiemperůHHvíš-lhněco.© sdělseoto
se mnou.

im-perfurbátus, a, um nerušený, klid
ný: os 0.

inn-pervius, a, un neschůdný: ter T';
nepřekročitelný: amnis O; nepronik
nutelný: lapis igmbus (dat.) T ohni
vzdorný.

impete, impetibilis vz tpetus, im
patibilhs.

im=peto, ere, ži, — napadnouti (algm).
im-petrábilis, e dosažitelný: paz,

omma, triumphus L; 1. votum Pr snadno
splnitelný.

impotrátio, ons, f. [tmpelro) vymo
ženost.

impetro, are, ati, alum [patro] do
SÍCI něčeho: dostati n'co, obdržeti něco,

dojíti něčeho; (pův. „provésti něco“,

v klass. lat. vymizel) a) absol.: facie
umpetrut C snadno (toho) dosáhne; tn
digní erant, gut vmpetrarent C nebyli
hodni, aby dosáhli (splnění své žádosti);
haec si tecum patria loguatur, nonne 1.
debeat? C zda by neměla býti vyslyšena?;
Hersiia orat, ut det vemam..; facile
ampetratum L snadno toho dosáhla;
B) s alkkus. předm.: ctvitatem a Caesare C,
pacem H, pecuniam, multo tinigutora,
errali veniam Ú; %) de s abl.: de indutis
Cs příměří, de sua salute Čs svou záchra
nu; de agro restituendo L dosaženo toho
(prorazil návrh), aby území bylo vráceno;
a) věta s ul, ne, ut ne (C), zř. sakk. sin.,
abl. absol.:tmpetralo, ut manerent L když
jim bylo dovoleno zůstati.

impetus, čs, m. (abl. čmpete O 04 nom.
*iimpes) [petfo] úsilný pohyb za něj. c lem
a) nával, náraz. náběh: ventorumUs;
Jtuminis [Lmocné proudění; mmarisČs
příboj mořský; navis praelata impetu L
silou setrvačnosti magno vmpetuL ve
hkou prudkostí; suum vmpetumha
bere C míti vlastní poh yb, moci se po
hybovati; continenti tmpetu algd petereC
nepřetržitým během někam mířiti; = též

1. belli constinit C bouře

význ.

obr. a přínos.:
válečná se zastavila u.. .; omnia uno
ampetu ... tollenda curare C jedním
rázem, najednou; non tmpetu pottus

631 im-pius

bella guam perseverantia gerat L ne tak
náhlostí jako vytrvalostí;1.fanae
T rozmach pověsti;1.acttonis Plin
síla, působivost;výbuch b)spee.útok,
přepadení: čupeřumfucere in algm úlo
kem hnáti; fust průno tmpetu L poraženi
již při prvním útoku; er transverso
impetufaclo prudkým útokem se strany;
in bona alcis 1.facere Č statek přepad
nouti; nocturno 1. C nočním přepadením;
1. gladiorum Cs ů. meči; ©) o jevech duš.
ex hoc cursu atgue 1. animorum C touto
snahou a prudkou touhou po pravé
slávě; ad nostras a2 tulit 1. artes O na
dšení se obrátilo k našemu umění;
est mihť i. O žene, pudí mne lo; 2. či
oratione, 1 dicendi Č vzlet řeči;
divino 1 Č vnuknutím. božím;
guo trahat 1. ilam O kam ji vábí pud
lásky = srdce pudí; compressus(est)
omms1. V všecko nepřátelství
potlačeno.

im-pexus, a, um [pecto| nečesaný:
barba V, porrigo I, capilli O; tegumen
leons V huňatý, kosmatý; přenes.neu
hlazený: antiguitas T.

impie, bezbožně, nesvědomitě,
zločinně: facere, commmttere algd C, im
gratum esse C, dicere C, regem deserere Cu;
umpiefactum S bohaprázdný čin.

im-pietás, alis, f. bezbožnost, boha
prázdnost; nedostatek úcty (k rodičům,
k panovníku); defertur úmpielahs m
prinevpem T jest udán,zurážky Veličenstva. “

im -piger, pigra, pigrum mkoliv líný,
neliknavý, čilý, krepký, pričinlivý, be

svý, vytrvalý, podnikavý, energický;haustit pateram V bez váhání, rázem
vyprázdnil vazba: ad algd, alcis rci, inf., abl.

im-pigré, adv. bedlivě, pilně; čile,
rázně; statečně, bez váhání, odhodlaně
(u S a I tez haud 1. = 1.).

impingo, ere, pěgi, pactum [pango]
a) narážeti vrážeti, hnáti agmina
muris V tísniti na zdi, ke zdem; caput
parieti Plim hlavou o zeď; tn vallum T
b) „„vrazili““nikomuněco vnuliti, podali:
epistulam Cj; calicem C.

im-pius,a,umbezbožný, boha

p rázdný, zločinný:numeroimpiorumaberi Čs býti počítán k bezhašníkům:



im-plácábilis

poenae i. úmpios C; miles, gens V,
cohors Gigantum H; — o včcech: manus,
mens, scelus C, ferrum C, arma V;
Tartara V jakožto sídlo bezbožníků; 1.
venenum O jehož zločinci užívají; 2 dů
T božstva zločinu (kouzel); comiuratio,
bellum i. U jakožto porušní povinné lísky
kvlasti: nešlechetný, nedobrý.

im-plácábilis, e nesmiřitelný (o osob.
i včeech); 1. motus T neulclidnitelný.

im-plácátus, a, um neukojený, neuti
šený; 1. gula O nenasytná žravost.

im-placidus, a, um neklidný; furis
implacidae fores Pr = wnplacidi furis
příbytek divokého zloděje; genus 1. H
bojovný.im-plecto,ere,ex1,exum| vplésti,
zaplésti n?co do něčeho: angues crtmbus
implexae V majicí vpleteny hady do
vlasů; obr. vidua implexa luctu T pohří
žená ve smutek.

im-pleo, ére, čvi, čtum naplniti
a) pův. ob. (nico něčímalgd alga re, zř. gen.)
pateram mero V, totum volumen oraculis;
b) zví. potravou n. —= nasytiti:
veteris Baccla V starým vínem; ongenti
Achille O oplodniti; o míře, nočtu, obvodu,
obsahuatd. vyplniti, doplniti: con
chyla lunae H, luna orbem, catervas H,
manum ptřnu i. V vezme do ruky; venae
vino tmplelee L naběhblé; ©) přenes.: urbem
tumultu L, veynum sangutne C; dolorem
suum lacrimis T ukojiti adulescentem
temeritalis i. L zaslepenou odhodlanosti
hruď jinochovu naplniti; Turnum 1.
nuntius V —=occupat; pod. aures 1. L;
vestigia alcis 1. Plin ve šlépějích něčich
kráčeti; non posse 1. algd C nemoci
S pln l t1 něco; pod. fata 1. L, spem
Plhmn;muma sua T zadost učiniti, pro
vésti, pod.. consitum; annum sexa
gestmum1. Plin dokončit,
finem vitae T život skončit..

implicátio, ons, f. [implico) spleť:
nervorum Ú tkáň nervová; zapletení,
zmatek: revfamiharis C.

im -plicátus, a, um jako adj. [omplico]
spletitý, zmatený: pars oratoms C; nec
in sermone guidguam 1 fuit Č nebylo
nic zmateného.

implicie,
změteně.

pod.

adv. zapleteně, spleteně,

632 In-plno

inplicito, re [treau:nt. od tmpůco]
splétati, proplétati: orbes Plin.

implicilus viz omplico.
iIm-plico, re, cávi, cáťum (ubůsn.

i v pozel. prose tóž dmpheut,impitciťum) a)
vplésti, zaplésti něcodo něčeho,
splésti něco s něčím (alyd alga re, alyd
in alad): rems imphcari L zaplésti se
do vesel; lagueis; ordines (stípitum) tnter
se implicati Čs řady (stromů) dohromady
spletené; incertos amplicat orbes V v mat
ném běhu se zaplétá; totas tmplicuere
inter se acies V celé šiky navzájem
propletli; = obr.defenstone sua imph
cari C zaplésti se svou obranou; ossibus
implicat tgnem V zlobou naplňuje nitro;
homo htibus imphcitus HH zapletený
v soudy; alems (rebus) impliicari C být
zaplétán do cizích záležitostí; gui nostris
famiharitatbus vmyplicantur ( kteří přá
telské svazky s námi navazují; neces
sttudinibus i. Pln svazky přátelskými
býti spojen; morbo implicaré Čs L T m
morbum N v nemoc upadnouti;
másti, ve zmatek uváděti:
ira úmplicavit animos L, eum responsis
implicantes L; tanli errores imphcant
temporum (se. guaerentem) L. takové
omyly v letopočtu matou; b) o plé
tati ovíjeti, objímatiněco:Crinem
auro V, hedera arborem 1. Cat; bracha
collo O; (aguila) 1. pedes V zaťal drápy(dohada),serpensamplexus| utergue
vmphcat (corpora) V oba hadi ovinou se
kolem ...; Camidia vmphcata viperis
crimes RHmajic hady ovinuty kol vlasů.

imploráti0, onis, f. prosebné volání,
dovolávání se, volání o pomoc (s gn.
subi. i obi.).

im -plóro, are, ar?, atum a) s plá
čemvolati někoho,dovolávati se
něčeho, plačky prositi (absol. i s přední.
algm, alam ad algd); populo Romano tm
plorante Č na prosby nár. ŤímSs.;= přenes.
o vče.: vestram mmsericordiam atp. C do

volávati se milosrdenství; nomenfi
1.C plačky volati; b) pros1t1 snažně,
žádati plač k Y za něco:auzilium
ab algo Cs C; caelestes aguas I za děšť.

implůmis, e [pluna] neopeřený, holý.
inm-plu0, ere, už, — a) napršeti; bi

deštěm skropiti něco: silvas O.

-— zvl.



impluvium

impluvium, 2%,». [npluo] nekrytý,
čtyřstranný prostor uprostřed říms.
domu s nádržkou na vodu, obyč. obkli
čeny sloupovými chodbami, vodojem.

impolite, adv. neuhlazeně: dicere (.
inm-politus,a,umneuhlazený;nevzdě

laný;nehotový, dokoncenevypracovaný.
im-polůitus, a, um neposkvrněný
im-pono, ere, posuí, positum A) s důr.

na in- vložiti. naložiti, něco
do něčeho n. na něco: natt membra sepulcro
O do hrobu; praesidium arci Ču posádku
do tvrze; algm cacloO na nebe vzíti; algm
cymbae H naložiti na loďku; = spec.ve voj.
na lodi naložiti: legiones in naves Čs neb
absol.guo ma0r numerus mlitum possel
umpom Čs aby tim větší počet vojínů
mohl býti naložen (= na lodi se vešel);
clam imponere C, mihtibus tmposiis Čs;
b) naložiti něco (na povrch něčeho),
vložiti na něco:Aletellumin rogumC,
tuvenes vogis V na hranici; Pelon
Olympo H Pel. na O. položiti; saris
Angur JHna skalách založiti, vystavěli;
urtus mensis O na stůl položiti, dona
aris V; mulites im eguos Ús posadili;
imposito fratri relanguit ore O (— oscu
lans fratrem) vtisknuvši polibek bra
tru sklesla; též absol. tmposita Aetna
H (se. Bncelado), montes imsuper altos
imposuit V (se. speluncis) navrch po
ložil; castellum insuper imponunt L
(se. pontt) a tvrz nad ním. postaví,
zbudují; c) uložiti něconěkonu,vlo
Žit1 něco na někoho (jako břimě, po
vinnost, úkolatp.): clitellas bovi U; slapen
dium victis Čs; leges civitati per vim Č
násilně vnutili; odt. obr. 4. aleč věšeti
někomubulíka na nos, šáliti, klamnati:
simulata deditione praefectis imposuit
AV;oslňovati o.koho, „imponovati'“ něko
mu: guibus luguria specie lberalitalis
impontí T; d) n.koho na úřadatp. dosa
dili, ustanovili: Atheniensibusiri
ginta viros S; guasi nullo imposito S
jako by nikoho k tomu nebyl ustanovil;
Masinissam im Syphacis regnum L
dosaditu; e) spec. nomen 1. alci res C
jméno dávat i, jmenovati; inturtam
a. Č bezpráví učiniti; vulnera alci
4.Crány zasaditi; eztremammanum
belloV posl. ruku přiložiti; finem
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oratiom 1. L řeč skončiti; modum
rei 1. L cíl stanoviti; mocdumdolori 1. Plin
míru ukládati, mírniti se v...; belli
invidiam consuli S — zodpovědnost sva
ti, zodpovědným činiti konsula za.

im-porto, are, ati, alum a) pův. při

n še přivážeti: vinum;guaead effeminandos anvmos pertinent C

přediněby, zboží přepychové; frumentumCs, b) přenes.přivoditi býti pří
činou: miserrtmam pestem vmportaturam
esse regibus Č že (tvůj výrok) způ
sobí nejsmutnější pohromu; gutd tn
conmodi Ú; odrum libellis 1; periculum
L; aegritudimes Č.

importůně, adv.dotěravě, bezohledně:
insistere Ú.

importiůinitás, atis, f a) pův. nevhod
nost, nevhodná poloha; b) spec. eth.
nezpůsobnost, dolěrnost, nestoudnost,
drzost: homo čticredibilů tmpovtunitale
C ncobyčejně drzý; č. omni aetati. mo
lestu est C mrzoutství; sceleris 1. Č
přikrý, křiklavý zločin.

im=portůnus, a, um [portus) bez při
stavu, pro plavbu nezpůsobilý: Capha
reus O; obyč. a) nepřístupný:
locus S, Ármema T; b) těžký, ob
tižný: pa'riam regereS; pauperes l
tísnivá ch.; clades civitatis C těžká,
neblahá; canit iumportunaper umbras V
houká neblahé zvěsti temnem; pod.
mors O, sis HH;c) spec. cth. DI ik rý,
bezohledný, necitelný:tyrannusC,
hostis C; dives et1. mitiget ajrum JHboháč
nedávající si pokoje; 1. Čupido trans
volat H bezohledně přelétá; curule ebur
dabit 1. H bez okolků udělí stolici ku
rulskou; +. natura příkrá povaha.

im-portuosus, a. um [portus] chudý
přístavy, bez přístavů: mare S T, ltus
Plimn.

im-potěns, entis a) bezmocný, slabý:
homo C; absol 1. člověk slabý, sla
boch; tinulta cesserat 1. H bezmocně
ustoupila; též s gen. vče: trae L neovlá
dající, amoris T laetiiae L; —zvl. 1. sut
Cu sebe neovládající, bez sebe; 1. antm
Ču nejsa pánem svého hněvu; odt. pak
b) abso. sebe neovládající, bezuzdný,
vášnivý, nezkrotný: homo impotentisst
mus C nejvášnivější; dominatio 41. N



im-potenter

despolicků vláda: guidlibet i. sperare II
nezkrotný ve všelikých nadějích, aguito
o. JI prudký, nemírný; pod. postulatum
L; laetitia, animus Č, mulierum tussa T.

im-potenter, adv.[zmpolens]bezmocně:
elephanti tmpotentius rem.L jichž nebylo
možno říditi; captivitalem impotentius
tament T prudčeji, vášnivěji se bojí,
prudčí strach mají před

im-potentia, ae, f. a) bezmocnost;
b) bezuzdnost, nevázanost, vášnivost:
anum Č, muhebris T, militum T; astri
a. II nezkrotné, nemírné vedro.

impraesentiárum (:%p.),adv.[in prae
sentia harum) prozatím, na ten čas.

im-pránsus, a, um [prandeo) bez sní
daně, lačný: „na lačný život“ (d?sgui
rere IT).

im-precor, ar%,alus sum přáti někomu,
zvl. něco zlého; dtras + T proklinati,
kletby svolávati.

impressio, ons, f.[imprimo] a) dojem,
vjem: únler impressionesnihil interest
C není rozdílu mezi vjemy; výraz:
explanala vocum 1. Č zřetelná výslovnost
hlásek; b) vniknutí, vpád, útok:
a. facere Ilit vpád učiniti; 2. dare L
napadnouti; nátlak: v%algue im
pressione Č.

imprimis, adv. [in primis] „mezi prv
ními“, zvláště, obzvláště, především.

im=primo, ere, press?i, pressum a) pův.
vtisknouti, vtlačiti: vestina
C, in cera sigilla C, epistulae (dat.) anu
lum Cu list zapečetiti, stgna tabellis I,
signum pecori V, notam labris dente [l
kousnutím poznamenali rty; os em
pressa toro V Lisknouc tvář do lůžka;
= pass. Impressa tellurem reppult hesta
O vzejřev se o kopí, odrazil se od země =
vymrštil se do výše; cralera únpressum
signis (abi.) V ozdobený obrazy vypu
klými; non tmprimilur animus guast
cera Č nevtiskují se dojmy do ducha
jako do vosku; b) obr. vtisknouti,
otisknouti: fortitudinis vestigiaC; horum
flajgitiorum iste vestigis omnia muni
cipia tmpresst Č stopy těchto haneb
nosti vtiskl tento člověk všem muni
cipiim;noltoneminanimsC vštípiti
pojem; memoria tabuhs vmpressa C pa
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mátka v deskách zaznamenaná; dedecus
alci 1. C hanbu způsobiti.

im-probátio, onrs, f. neschvalování,
zavrhování: frumenti C neuznávání obilí
za dobré.

improbě, :dv. [improbus)jnehodněé,
špatně: multa +. facere C mnoha
špatnosti se dopustiti; 1. mmentira ČC
hanebně lháti; 2. gusdem aceipere algd
Plin neskromně vzíti; pod. decer
pere oscula Cat.

im-probitás, alis, f. nehodnost, špat
nost; 2. somae Č nestydatost.

im-probo,are,a1ž,atumneschvalovati,
zavrhovati, za špatné uznávati, haněti
něco:frumenlum, tudictuny; legem,foedus
U; testem C odmítati; testamento únpro
bari C býti vyděděn.

im-piobus,a, um a) nehodný,
nedobrý, špatný: AomowSČ =
hřišník:fugit v. H čtverák, šelma; certam
ouatit 1. hastam V zlý škůdce nechybu
jicím mává kopím; pod. egutlum levia
arma praemsit V; anus 1. ř zlá; o včeceh:
defensio, testamentum O, amor F; rumor
C; divittae II špinavé, pod. lucrum,
ouaestusC;b) nestoudný,nestydatý,
drzý: emprobi Č o lidech povahy zlé,
nestydaté a opovážlivé; civrs 1., leno C;
puer V — Amor; advena V bojechtivý;
1. urget HMurputně naléhá; i o vče.: 08,
appellatio, confessio,furtum (Č; carmina
O;fortuna V vrtkavá; ©) vzhl. ke kvant.:
prudký, úsilovný, zuřivý,straš
tvý: 1. anser V žravá husa; aguila V
dravý orel; anguis, lupus, V žravý;
labor V úsilná práce; %.rabics ventris V
zuřivý hlad; 2. Hadra HH(bouřemi)
hrozný, bouřlivý.

im-procérus, a, um nevysoký, ne
úhledný: pecora T zakrnělý.

im-prompius, a, um nepohotový; lin
gua L těžkopádný v řeči.

im-properátus, a, um neurychlený =
pomalý, zdlouhavý: tmproperala vestigia
referre V pomalu zpět kráčeti.

Im-prosper, a,um nešťastný, neštěstí
přinášející.

impróvidě, :dv. neprozřetelně, neopa
trně: se i praeceps dare L v nebezpečí
se vydávati.



im-providus

im-providus, a, um a) nepředvídající,
netušící: omprovida pectora V nic netu
šící; pod. %. hominum mentes Č nepro
zíravý; též s gen.obj.:futura certamims L;
b) neopatrný, bezstarostný, nestarající
se o..; aetas 1. C bezstarostný; hostes L,
tela únprovidaferuntur Plin na zdařbůh
letí; s gen. %.futuri T nestarající se
o budoucnost.

Improviso, adv.
šeně, nenadále.

improvisus, a, um nepředvídaný, ne
tušený, nenadálý; leckdy lze přel. adv.
amprovist adsunt V nenadále, guo 1.
gravior accideret S aby naň z nenadání
tím tíže dopadl; subst. ad tmprovisa T
pro nepředvídané případy; de (ex) im
proviso neočekávaně, nenadále.

im-průděns, entis a) nic netuší
cí, nepředvídající: omaliles vnermes el
a. Cs; 1. algue inopinantes hostes Cs;
ab amicis vmprudentes prodimmurC jsme
zrazováni nemajíce o tom tušení; nun
guam vmprudentibus vmber obfuu V

mkdy déšť neškodí, tak aby
déšť lze předvídati a

proti němu se zaříditi b) neznalý
něčeho,Nevědoucí o něčemomnia
omprutente Sulla facla sunt C vše se
stalo bez vědomí S.: s gen. obj. 1. lan
torum malorum, legis C; belli, laborum L:
t. praelerisse videris Č zdá se, že nevě
domky jsi pominul; non 1 Ču dobře
věda; ©) neú myslně: st guts guem
1. occiderit C zabil- by kdo n. někoho:
1. vulnerere O; 1. evaserat hostes V n e
staraje se (0 Euryala);d) ne
rozumný, pošetilý: 2. orbem.tollere
properabat O pošetilec spěchal diskos vy
mrštiti; sapiens ab tmprudenti differt T.

im-průdenter, adv. Zpeznalosti nevědomosti: ollud 1. fit C; nerozumně:
non 1.feceris N

im-priůdentia,ae,f a) neprozíra
vost: tua, guas tanta est 1. C: b) ne
úmyslnost, neopatrnost:facia aut
consiu sunt aut imprudentiae C činy
jsou buď úmyslné buď neúmyslné; per
imprudeniiam e carcere emissus est C
z nedopatření; €) nevědo
m o8t, neznalost; tantusgue ab 1.evenliůs
uiranue castra tenuit mavor L takový

nepředvídaně, netu

prolept.
ho lidé netušili =
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jest bezpečen;
alterius ramos 1.

jmpiino

strach pojal oba tábory pro nevědomost
výsledku; guod saepe per imprudenham

fu C co se stává často z nevědomosti;
UW)nerozumnost: 4. Bicnis N

im-půiběs, eris, bísn im-piibis, e ne
dospělý; též o věcech: corpus VH, genae O
bezvousé; anni O mladá léta; subst. 27%
puberes Cs impubes L děti.

im-puděns, entis nestoudný, nesty
datý: homo, mendactum, furtum, calu
mma Č.

im-pudenter, adv. nestoudně, nesty
datě; 1. mentiri S v hrdlo lháti.

im-pudenfia, ae, f. nestoudnost, ne
stydatost, drzost.

im-pudicitia, ae, f. necudnost.
im-pudicus, a, um necudný; nec ulla

demde impudica vivel L žena, byla-li
ct1 zbavena.

impugnátio, čnis, f. napadení,
padení.

im-pugno, Gre, čv?, alum A) pův. vo
jen. útočiti, útokem hnát! na něco: terga
hostium L; absol acrius 1. coeperunt Čs:
b) přenes. útočiti na něco, bojovati proti
něčemu, Napadati něco: regem S, nostra
H, fidem O, senteniam T.

impulsio, onis, f. A)konkr. náraz:
ompulstone labefactari C; L) obr. popud,
podnět, pud: %.est guae sine cogita
ttone fucere algd hortatur C.

impulsor, čris, m. [tmpello] pobízeč,
ponoukatel; Caesare impulsore Č z ná
vodu, z popudu Caesarova.

impulsus, s, m. [vmpello)a) náraz:
scutorum C, pectoris O, alienus C; b) po
pud, podnět: impulsu alcis deficere Čs
na podnět něčí odpadnouti; tmpulsu
deorum C dopuštěním božím.

impůne, adv.[poena]a) beztrestně,
nepotrestán: 2. tnterficere, occidere algm,

guaelibetfacere C; imturiam 1. necepere Sbez odvety snésti, pod. algd 1. ferre O,
malefieium 1.habere T nechati bez trestu:
b)bez nebezpečí, beze škody:
azguor revisere HH;emacat hic 1. pulans
Vurnus V nic zlého neluše, mysle, že

per stlvas errare V;
verlere in altertus V

bez závady štěpovati ratolesti iednoho
stromu na strom druhý.

pře



impůnitás

impůnitás,atis, f beztrestnost,jistota
před trestem (alcis ret, zvl. gerund.); o řeči:
nekázanost.

impůni(e, adv. beztrestně, bez nebez
pečí: dolere 1. hcere C.

in'-půnitus, a, um beztrestný; po příp.
bez trestu.

impůré, zdv.nečistě, špinavě: facere O;
neřestně: vivere C.

im-půritás, ahs, f. neřestnost;omnes
impuritates Č všecky druhy neřestí.

im-půrus, a, um a) nečistý, špinavý:
lues, corpus O; b) eth. nečistý, neřestný:
omnes tmpuri impudicigue C; homo,
adulescens, heluo, latro, parricida C;
persona, convinum, legatio C; animus 8,
mares Cat, historia O, sermo, voz Ú.

imputatux, a, um [in a puto] neoře
zaný : vinene HH.

im-puto, are, avi, dtum přičítali,
počitati (někomu na účet, obr. za zásluhtt n. za
vinu): nec data vmputant nec acceptis
obligantur Tani nepočítají, co dali, ani
přijatými dary necilí se zavázáni; or
temsentoribus č.annis O smrl odložiti na
starší léta; belďčambiguamfortunam Ves
pasiano T za vinu klásti; pod.exercitu:
moras belli I prolahování války; guis
měht plurimum tmputeť T „kdo u mne
má býti nejlépe zapsán“(vzato zežív.obch.
„k dobru připsali“).

imulus, a, um [demin.od tus) nej
1ŽŠÍ.

1Imuvviz4 ferus.
l. in, praep. [stlat. EN, srov. řec. Év a

eic z ĚvG, něm. in; odt. sterolat. endo, indu,
srov. ŠvÓóo J I s abi. A) mistněv, ve, na na
ot. kde? ©) ob.čn campo S na rovině, č%
collibusL, in montibus V na horách, in
agro, in foro O, in eorumfinibus Csv je
jich uzemí; ©%scaena Č na divadle, in
contione, tn consilio C ve shromáždění,
v radě, in lerris Čna zemi, na tomto svě
tě; in bardaris Cs u barbarů, mezi b;
= zvl. při locus: in eo locoC na tom místě,
im auo loco Č, in aeguo et plano loco Č,
in locis idoneis ÚS a naproti tomu deguo

loco Cs, locis opportumis Cs; im loco CH
na pravém místě; přivča:tn va Appia C
na silnici Appiově, in via formicala L
v ulici průjezdní; naproti tomu a La
vcana erat L, Gabina via considere L;
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= U jmen měst vlivem. vedl. vazby: Antio

chum imSyria, Ptolemasum m Alerandrea
esse L, im monte 4Albano Lavinwogue L;
při appellat. 4% oppido Athems N; Leon
timis, misera im civitate C, Albae, tn urbe
opportuna Ú; u jmen statků: tn Tuscu
lano C, tm Perusino Plim; = při lotus:
an Sicilia lota C; při čomus: m illa domo
C; = o knihich: 20 Ortginibus, m. Syne
phebis C (na některén jen miíslě jej ch),
kdežto: responsum est eo Iibro C —=celou
knihou; B) obr.: tn €0 locosunt res nostrae
V v tom stavu; tn antmo habere algd C
zamýšleti něco, tn. manibus habere C ve
své moci míti; tn matrimomo habere Č
za manželku míti; tn medio I uprostřed:
multamin meďdtoplebemsubit Vjak se mu
namanuli, napořád; in publico proponere
L veřejně vystaviti; in vinculis esse L
býti spoután; b) časově:tm hoc tempore
C N OTaa této doby; tm tali tempore S
za tak vážné doby; m tempore C LO T
v pravý čas; i alla aetate Č za oné doby;
in his annis Č za těchto let; tn omni
aetate C za každého věku: tn omni vita
(nadil alhud egi) C po celý život; in vita C
co Živ, jaktěživ; on tam mullis anmis N
za tak dlouhá léta (— během); in tam
longa aetate C za tak dl. věk (= prodle
ním); čres tn anno stati dies L za rok,
ročně tři pevně stanovené dni; ler tn anno
C, bis in die C dvakrát za den; tn stngulis
anms C = guotanms každoročně (binas
reverstones facit sol); = při jiných pojmech
časových: 2%pace 9 za míru, V čas míru;
in civili bello C za války obě. (== pokud
trvala); sn víno C při pitce, za pitky;
tn magistratu C za doby (svého) úřadu;
in paucis lempestahbus S za krátkou
dobu; = m praesenia Cs C prozatím,
zatím, na ten čas; nec longum in meďdtio
tempus V ne dlouhý mezitím čas (uplv
nul), ne dlouho to trvá; — pří gerund.
in bellis gerendis C vedouce války; :
oppido oppugnando N při dobývání,
dobývaj e města; c) naoznač.celkun.množství,
do něhož něco patři: 20 hoc numero N
v počtu těchto, mezi nimi; n summis
ducibus haberi ČCbýti kladen, počítánmezi.© k:inhisommbusČmezitěmito
všemi: d) na označ. poměrů U) vzhledem
k nimž se nčco vypovidá: a magno in acre
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aheno maores etiam possesstones habent
C kteří při tom, že mají značné dluhy,
mají ještě větší statky; movettuvení ant
mum cemploratio sororis in Victoria sua
L = že ačkoli zvítězil, sestra přece na
říká; princrpes in salute optimatrum te
meritatem multlitudinis pertunescebant Ú
při záchraně optimatů = budou-li 0. za
chráněni; tn onsperatis pecunus se tacla
run4 C nabvvše neočekávaně jmění vedli
si zpupně; nod. rebus tn ardus H za
nepříznivých poměrů, v neštěstí; tn
eodem homine praeficiendo C kde jde
o ustanovení téhož muže; in salute com
muni C —=ubi de salute c. agebatur kde
šlo a blaho obecné; B) absol. stetit acer
in arms V stál tu s mečem napřaženým,
in angusto esse Čs býti v úzkých, res est
in inlegro Č věc jest nerozhodnuta, po
přip. miti volnost rozhodnutí v něčem;
copas in expedito habere L vojsko míti

pohotově: on. e. esse Ču pohotově nýtyin incerto habere S býti na váhách;
summo beneficio impetratum est C jako
největší úslužnosti dosaženo; in propa
tulo habere alad S na prodej míti; on
tinore, periculo esse Ú; ©) spec. na označ.
vztahu urč. způsobu n. připoušt.: C070 crude
lissttmi vVudicatisint im hoste C vzhle
dem k, vůči nepříteli; pod.lenis in

hoste O; avidus im pecumiis locupletvum
C chtivý, pokud se týče. .;constans in
vins H; exercilalus m re málitari C, at
mirabilis in dicendo C podivuhodný
řečník; morumestinsembusC přistarcích:
in tudice spectari debet C při soudci,
u soudce jest hleděti k .; non multum
habet laudis in rege C není přilhšchvály
hodno u krále: u soves: gratulari alci
m alga re Č blahopřáti k něčemu; adm
raní alam in alga re Č vzhledem k n
v něčem;aestuare (ur1) tn algo O pla
nouti láskou k. .; = i fédibusfecisse C
při hře loutnové n. sc hrou;
negoto S při hrozném činu; n alius
gloriari dicet L pokud jde o ostatní
(způsoby trestu) můžeme se chlubiti;
deriguit visu in medio V trne hledíc; =
připoušt. lamen in re tam clara error
manet L přece přes to, že věc jest tak
jasná; Paucisstma in tam numerosa gentc
adukerva T ač národ jest tak četný;

in atroci

jn rege tamen paler est O ač jest králem;
na označ. vlastnosti n. předm.:

era! in eo summa humanitas N = měl,
vynikal; Aaec magnitudo anmorum in
matoribus nostris fuit C předkové naši
vynikali; ll s akkus. a) misině U) při
pohybu dovnitř něčeho do: in urbem, in
castra, in mare, im medios hosles atp.;
u jmen měst: Tňalam pervenit in oppidum
S do města "Thaly; tn urbem Romam L;
B) k označ. směru: 00. mneriddem L i
seplentriones (/s, im. ortentem, im. ocCi
dentem T na jih atd.; in omnes partes
na vše strany, tn utramgue partem Č na
obě strany = pro I proti; spoj. s Versus:
in Galham versusS směrem ke UG;
saltu in contraria facto O na různo se
rozskočivše; T) k označ. rozlohy: 20 longi
tudhinem (Cs zděli, in. altitudinem Cs
ZvýŠšI;in únmensum pertinens S do ne
dozírna se táhnoucí; in medium proce
dunt L doprostřed; ©) přenss.: in sentcn
tam alcis tre Č přidati se k mínění, ná
vrhu někoho; n tus vocareH před soud
volati, in rem praesentem vemre C na
misto události samé se dostaviti; animas
nostrum in nomen tturas evpediam dictis
V jež přijmou jméno naše, našeho rodu;
in pravum abstrahere S svěsti k špatnosti;
in medium discenda dabat O všem zje
voval; b) časově a) k označ. meze, po kterou
děj trvá až po, až do, do: in
multum diei L dlouho do dne; tn noctem
Phn až do noci; primam (somnus) in
horam H až do 7. hodiny; tn lucem dor
mare H až do bílého dne; B) k označ. doby,
na kterou, pro klerou, děj určen: pro, na.
in posterum diem tinvitare (differre) C
na druhý den; tn annum proxzimum C
na příští rok; in posterum (differre) C
na budoucí čas, tn relhguum tempus Cs
pro budoucnost; scaena in tempus structa
T pouze na krátký čas; mdutliae in dri
ginta annos L příměří na 90 let; in
aeternum L na věky, pro věčné časy;
in diem algd reservare C na pozdější dobu
ponechávati in horam vivere Č pouze
pro okamžik; =- spec. o dnech v kalcncláři:
in ante diem VI Cal. Sext. Č na 27. čer
vence: on ante diem V Cal. Nov. Č na
28, října; = o dobách opětovaných: silvac
mutantur in annos H lesy se mění co

znaku něj.
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rok; minorem in diem urbem faciunt L
den ode dne městozmenšují;panem
tn dies mercari S na jednotlivé dni (na
každý den zvlášť);numguam salis cautum
est in horas IMnelze předvídati jen pro
jednotlivé hodiny (t. j. vždy na dobu
jedné hodiny); ©) distributivně: censores
Dinos in singulas civitales (/ po dvou
censorech pro každou obec; in annos
stngulos C na jednotlivá léta, každo
ročně; lerna medimna in singula tugera
C po třech měřicích z každého jitra;
d) účelově:pecumia in rem militarem dala
Č na vojsko; legioin praesiium missa
L jako posádka; sumptum in prandtum
facere C náklad činiti na snídaní; deďeris
in carmina vires O sily ke skládání písní;
rictu in verba parato O ústy k slovům
nastrojenými; nocturna in lumina V
k nočnímu osvětlení; patří též frase:
m dicionem redigere algm L podrobiti si
někoho,tn fugam (se) dare Čs na útěk
(se) obrátiti; vitulus tuvenescit in mea
vola II dorůstá k vyplnění mého slibu;
©) modáhě: servilem in modum C jako
otroci; latus eresum in antrum V bok
(pahorku) vyhloubený v jeskyni, mm
hanc senlentiam scribere Č v ten rozum,
v ten smysl; bonam in partem acctpere
alad C v dobrou stránku vykládati; in
haec (munera) uror aceipitur T (éni
roůToig) na základě, za tyto dary; in
numerum bracha tollunt V v taktu
zdvihají ramena; eguum pellis aéms
im plumam sguamis tegebat V šupinami
na způsob peří zrobenými; = adverb.:
in orbem consistere S do kola se posta
viti; tn WncertumL na nejisto; tn lantum
V tak vysoko; in matus S z míry, přes
příliš; tm detervtus T na horší stránku,
k horšímu; tn untwversumL všeobecně,
v celku: £) vztahově: tmpielas in deos C
neúcta k bohům, volun'las grata in pa
rentes C; tus sazrum eltam in exleras gen
tes T právoposvátnéi vzhledemk
in deos legemvalutsse L že 1na bohy měl
platnost; tm foedera testes esse deos O
aby (bohové) byli svědky úmluvy; ho
mumesim regis mores formare L dle po
vahy královy; tn spemfuturae magn
tudinis L z naděje v budoucí velikost;
1 vazby od češtiny odchylné: a) v lat.

sem

inadsuětus

ablat., v češt. pončti kam? do čcho? algm
in cubila collocare U na lože položiti;
pod. in latebris collocare V do úkrytu;
anulum in mari abicere U do moře
hoditi; adscribere diem im epistula C
připsati do listu datum; tn aliis ctvila
tibus adscrvptum esse Č býti připsán do
jiných obcí; adnumerart patronorum im
grege C počítán býti k obyčejným ob
hájcům; in parte terlia posuere S za třetí
díl položili; b) lat. češt. po
něti kde? v čem? na čem? 1n dextram au

rem dormre Plům na pravém uchu;
in utrumgue auclores sunt L obojího jsou
doklady; im hanc rem lestem totam Sict
ham citabo Č za svědka té, v té věci;
condiciones, in guas pax fierel L za kte
rých; in senatum adesse Č = do senátu
se dostaviti a v něm býti přítomen;
nikdy jest vazba obojí: 0%. omnibus. le
gibus non adscrtberetur Č nebylo to ve
všech zákonech připsáno a adseripstsse
in eardem legem C připsati do téhož
zákona. Pův. adverb. význam má č% ve slož.
A) vřipojmechIclilu: tncolere, inesse; in
gons, tngemlus, insignis (V= Uvnilř);I)připojm.pohybu:dncidere,| include
re, únpellere; inchoat. tngrawvescere, in
dolescere; ingřessus, vúmilium, tmsertp
ŽO atd.

2. In privativum [starší 10, svov. d- ÚV,
č. ne, něm. un-] n e- při tupuje k adj., subst
i slovesům od nich odvozeným: improbus, an
doclus, insipřens; improbilas, tnfamia;
ignovare, tmprobare, insantre; ubásn.též
ollouč.: tngue salutatum linguo V (— wm
salůtatum).

inaccessus, a, um nepřístupný; subst.
inaccessa, orum, m. T. nepřístupná
obydlí.

Inachus, %,m. ["Ivax%o0g]král v Argu,
otec Join, pův. jako bůh řeky Inachu,
nyn. Najo u Argu ústící; aaj. Inachius,
a, um Inachův: I. urbes V — řecká
města; Inachiděs, ae, ». potomek Ina
chův: Perseus, Epaphus O; Inachis,
úlis, f. Inachův, inachovský: ripae O;
jakosubst, dcera Inachova Io n.
Isis O.

inadsučtus, inadtenuátus viznassue
tus, inaltenualus.

akkus., v



in-adůstus

in-adůslus, a, um nespálený: corpus Ó.
in-aedifico, are, avi, tum a) po

staviti, vystavěti něco na něčem, v nžčem:
im domo sacellum C; b) zastavěti, zata
rasiti, zabarikádovati. vicos plateasgue
C, portas L.

in-aeguábilis, e nestejnoměrný: motus
O, nerovný: solum L.

in-aeguális, e nerovný: loca T;
odt enall. Curalus inaeguali lonsore ca
pillos IH maje vlasy od holiče nerovně
ostříhány (vlastně od h. noumějicího rovně
stříhatisnestejný co do velikosti,
síly, počasí atp.: procellae I; portus O;
autumníO nestálé.

inaeguáliter, adv. nestejně, nestejno
měrně: campus sinualus L, rupes emi
nenles L, 1. sinuatur T.

in-acguátus, a,um nestejný:onus T.
in-aegu0, Gre vyrovnati: fossas cra

tibus C.
in-aestimábilis, e a) neodhadnutelný,

neposouditelný: anim? (nom.)mulhitudinis
L nevypočítatelný; b) neocenitelný, ne
obyčejný; gaudium L; acervi mortuorum
L jichž počet nelze odhadnouti; C) ne
stojící za ocenění, bezcenný C.

in-aestuo, are vzkypěti v něčem:Dilts
praecordnus HH žluč v útrobách.

in-amábilis, e milování nehodný =
nenáviděný: regnum (podsvětí) O, lo
cus O, palus V (Styx).

in-amáresco, ere, máru?, — [amarus)
zhořknouti: epulae H.

in-ambitiosus, a, um ctižádosti ne
znaj icí; rura Ó.

in-ambulátič, ónis,f. přecházení,sem
tam pocházení (o řečníkuC); básn. kolí
sání: lech Cal.

in-ambul0, čre, vi, — sem tam
choditi, přecházeli: negue conststens in
loco, sed inambulans C.

ill-amoenus, a, wmneutěšený, bez pů
vabu, smutný: regna O (podsvětí).

in-animálus, a, um neoduševnělý,
neživý.

in-animus, a, um bez ducha, neživý,
neživotný.

inánis, e bez obsahu,prázdný
a) pův. absol, Í s gen. alois ret — bez ně
čeho;basis Cbez nápisu; agrt C neosetá;
eguus C bez jezdce; laeva HHbez prstenu;
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arbor O dutý; literae ČC bezobsažný;
tumulus V (xevoráeiov) prázdná mo
hyla; corpus Č bez ducha, mrtvé; vul
gus O = mrtví; regna, Tartara Ó = říše
mrtvých; lumina O prázdné důlky oční;
vulnus O hluboká, zející rána; galea V
jež se nedává na hlavu; cerae V plástve
bez medu; subst. tnamia O inane V
prázdný prostor; in infimlo inam ČC
v nekonečném prostoru; sese per tnania
nudila hbrant V ve vzdušných mracích
udržují rovnováhu, houpají se: 2. pro
fugereCsprázdnýma rukama;
civulas ČC chudá obec; fratres 1. Č
chudí; funus H bez mrtvoly; Sicilia C
vypleněná;tnams stecusH hladov a
žízniv; b) přenes.causa V bezpod
statná; spes Č marná, lichá; voces
inanes fundere C; «dclectammentaC ne
užitečné; opera IŤ bezvýsledný, da
remný; pod. negottum S; decus H lichá;
pod. rumor C minae Č nicotné, malo
mocné; crimen Č bezpodstatné na
řčení; cupiditales Č ješitné, pod.
homo 1. S, ingenmum L animus C; oratio C
řeč myšlenek prázdná; dol circum haec
frangentur inanes V (metaf.od vin) v nic
se rozbijí na nich lsti marné; inanes
lacertos O zbědované; subst. tnama tra
mittuntur T lichó cetky se stranou ne
chávají; inama captare II za přeludy se
honili; znania nobělilatis C prázdný
zvuk; dnama honoris T liché pocty;
specie tnantum (neutr.) validus T' oká
zalou ješitnosli.

inánitás, ddis, f. prázdný proslor;
prázdnota (vl.í obr.).

inániter, adv.naprázdno, marně
in-arátus, a, ui neoraný.
in-Ardesco,ere,drsi,—zapáliti se;

vestis Herculis humeris II vzňal se na
plecíchH.; vzplanouti, zardít!
Be: nubes sohs radiis (abl.) V; přen:s.:
cumidine T. amor 0.

in-arése0,ere, dru?, — uschnouti: bitu
men T; lacrimae Ču ; přenes.lberalilas
Plin vyschnouti (obr. od pramene)

Inarimě, čs, f. [elv'Aoinoic] ostrov
na pobřeží kampanském Aena
via.

in-assačtus, a, u nezvyklý,nepil
vyklý.



in-attenuátus

in-attenuátus, a, um neseslabený;fa
mes O neukojený.

in-audáx, acis neodvážný, bázlivý,
nesmělý.

in-audio, čre, 2%doslechnouti něco.
in- auditus, a, um [1mpriv. a part. perf.

odaudio]a) neslyšený = conebylo
slvšeno: nemíní inauditum C — každý
o tom slyšel; sacra maribus invisa et i. C
jichž muži ani neviděli am neslyšeli;
přenes.neslýchaný — neznámý,
nový; novum et i. genus O, guod novum
aut cuiguam inauditum Č co nového a
někomu neznámého; clernenhia C, sacra
C; b) nevyslyšený, bez vý
slechu: %.et tndefensus T, 1. rea T.

in-augurátio L vz auguratio.
in-auguráto, adv. po předchozích au

guriích.
in-auguro, are, ai, atum a) augurie

zaříditi, hledati znamení z letu ptačího,
zaříditi pozorování posvátného ptactva,
auguriemi se dotazovati, věštiti: ad
tnau gurandum iempla capere L místa
zaujmouti ke konání augurií; tnaugura
L = zeptej se ptáků; b) auguriemi za
světiti, vůb. posvětiti: templum C locum
L, centurias L zasvětti = vytvořiti;
o lidech:flaminem L, te Č, regem sacrt
cum L.

inauro, dre, avi, dlum [aurum] pozla
titi: vesťtisinaurata O zlatem protkaný.

inauspicáto, adv. bez auspici, bez
zpvtování věštného ptactva.

in-auspicátus, a, um auspiciemi ne
schválený: ler L.

in-ausus, a, um čehose kdo neodvážil:
bez pokusu nechaný: ne guiď inausum
sceleris fuisset V aby nějaký zločin ne
nechal nepokusiv se oň; gutd 1.nobis? T
neodvážil: jsme se všeho?

inb .... viztm.
incaeduus, a, um [caedo] sekerou ne

tknutý: silva O.
in-calésco, ere,calu?, — [inchoat. od Ca

leo] rozpáliti, roznititi se, pův. i přenes.:sol
L, vino L, mero Ču: absol.ostav. duš.: vzpla
nouti láskou: oncaluit O; radosti: laehha
incalusse T; rozehřáti se, do ohně se
dostati: Cicero raro incalescit T

in-calfacio, ere. jfěci, factum roze
hřáti, otepliti něco.
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incallidě, adv. neobratné; non 1 C
velmi obratně.

in-canděsco, ere, candu?, — rozžhaviti
se: plumbum, ara O, tempeslas V; zbě
leti: spumis unda Cat.

in-cánesco, ere, canu%, — [inchoat. od
caneo| zšedivěti, zběleti: ornus flore
mn V

incantátus, a, um [part. perf. od 2
canto] včarovaný: incantata lacertis vin
cula II čarovné uzly na pažich (zauzlené
vlněné niti různých barev).

in-cánus, a, um našedivělý: labra O,
mentla V, crines Čat; saecula Cat šedé
věky.

Incassum viz cassus: 1.fusos labores
V = profusos marné.

in-castigátus, a, um nekáraný.
Incaute, adv.neopatrně: pugnare, mu

rum subire L, progredi Plimn, incaulius
subit Ču nemaje se dosti na pozoru.

in-cautus, a, um [caveo]1) akt. a) ne
obezřelý, neopatrný, nema
jící se na pozoru. patronusC;
homo 1. et rustcus C — dobromyslný
(prostý) a venkovský; před čím, vzhle
dem k čemu: a fraude L; 1. futuri H
nestarající se o budoucnost (nom %.velmi
starostlivý);b) nic netušící: an
cautum opprinere Ču, mcaulos perducere
in loca inna Ču aniž by co tušili: 2) pass.
nechráněný, nezabezpečený:tter T (= ne
obsazený), agri Š.

in- cedo, ere, CE5S%,Ce8SUM 1) nepřech.
a) ob.kráčeti, vykračovati:
per úgnes suppositos cineri FHpo plame
nech doutnajících pod popelem; per
suburbana T letohrádky; tnceďdunt per
ora vostra magmfict S honosně si vy
kračují; passu inerti (tardo) O, in silvam
T; b) zvlvevoj.táhnouti, pochod
konati: gua duxit praedae spes L
kudy je vedla naděje na kořist; agmnen
1. coemt L; = spec. za účelem útoku:
in aciemhostum L imhostesL vytrh
nouti proti .; odl. bůsn. taculo in
cedit mehor V oštěpem dobře útočí;
C) o čase:přicházet, nastávati,
dostaviti se: lenebrae, annus T; commu
tatio imcessit S změna nastala; ws on
cedebat T objevovalo Se; = o zprávě:
nuntii incedunt T zprávy docházejí:



in-celcbrátus

rumor 1. T šíří se; d) o stav. duš. vzejíti,
šiřiti se, vzniknouti: témor Čs L, lascivia
atgue superbia S, religio L, cura alci L,
cupido Ču; 2) přech. a) kráčeti po něčem,
někdy Vkročiti do nlě:ho: aestos locos,
fontem T b) o stav. duš.: cupido 1. aněmos
L touha zachvacuje ducha, zmocňuje se
d.; liznor me 1. S bázeň mne pojímá;
admiralo t. L jímá; legiones seditio in
cessit T vzpoura zachvátila I., rozšířila
se mezi I.; valetudo adversa 1. algm T
nemoc zachvacuje někoho.

in-cclebrátus, a, um (s pochvalou)
nevytknutý, nezmíněný: ab alis in
celebrata T ty věci, o nichž se jiní (chval
ně) nezmínil.

incendiárius, 1%,m. palič.
incendiuna,12,0.požár,založení

požáru; 2.legonum T p. tábora legii:
1. absumt Plim p. stravuje; incendi0
haurii Cu popelem lehnouti; oblatum
. Č založený požár; = přenes: a) =
oheň: sociosincendia poscit V, iaclas 1.
dextra O; P) o vášníich: oheň, žár:
invidiae 1., cupiďitatum C, 1. movere O
rozněcovati někoho; $) o jin. vče.: 1. belli
ctvilis C, fortunarum C — zkáza, po
hroma, pol. 4. civilutis Č.

incendo, ere, endi. čnsum [sro.. can
deo)a) zapáliti, spáliti: navesC,
pontem L, mumiliones, opera N, odores V;
agros V = obilí, aras V oheň naoltáři;
osvětlovati, ozařovati: a.
guas, cut maculosus auro sguamam on
cendebatfulgor Vzlatopestrý lesk šupiny
ozařoval; cus nolae terga incendebant V
jemuž se svítily na zádech temné
skvrny; sol tncendu aurum O ohně,
lesku dodává; b) přenes.roz nititi,
vznítiti (o vášnich): odt0, libidine, cupi
ditate C,amore, furiis V; pass. lze též přelož.
sov Vzplanouti; úmperalorim
census ai rem publ. bene geremudamO
horující pro. .; olam incendentem luciiis
correpvuní V ji, ana rozněcovala nářky .;
incensa cupidilas, libido C horoucí,
žhavá.

in-censio, onmis,f zapálení, spálení,
požár.

1. incensus, partic. perf. od. incendo.
2. In-CenSuS, a,um [in priv. a censeo]

neodhadnutý, odhadu nepodrobený, kdo
Latinsko-český slovník,

641 incessus

k odhadu se nedostavil, odhadu se ne
podrobil.incepti0,onis,f| začetí,počátek:
operis U.

inceptum, 2, n. [incipio] dílo po
čate, podnik; nunc ad 1. redeoS
k úkolu svému se vracím; sncento
desistere, discelere L od úmyslu
svého upustit ú. se vzdáti; contra
1. suum vemsse S aby zakročili proti
jeho záměru;abinceptoH od začátku.

inceptus, s, m. počátek.
iu-cerno, ere, crěvi, crétum (vi. silem

vsypali), smichati: pěper cum sale H.
in-cerlus,a, um a) nejistý, ne

určitý, pochybný, nerozhodný:even
tus belli L, exilus pugnae C, ter Cs;
pater Č o němžse neví určitě, je-li skut.
otcem; z. sudor V nestálý (t.j. chvilkami
vyrážející a zase mizející); tnceriae
umbrae V prchavé stíny; 1. securis V
sekera nejistě vedená (nejistá rána);
sedes 1. S neurčitá, nevymezená sídla;
spes 1. Č pochybná naděje; honores i. H
nejisté, nestálé; subst. incerfum, 3, n.
věc nejistá, nejistota: incertt auctor L;
in incerlo esse L; ad inc. revocari bona Č
majetek jest pochybný; mullitudims exoncerlisstmo© sumentisanimosLdav,
jenž nabývá zmužilosti z věci nejméně
jisté: 2. nochhs S noční nejistota; plur.
incerta, orum: belli L nejistý průběh
války; fortunae L Plim nejistá štěstěna;
maris T nejisté moře; b) nespolehlivý,
víry nezasluhující: lestis C, vulgus C;
C)akt.v nejistotě jsoucí, ne
vědoucí: 1. haereo S nevím, jak jsem
v tom (na čem jsem);falis incertaferor V
zmítá mnou nejistota osudu; scinditur
incertum vulgus V nerozhodný; 1. amm
L nevěda sa rady; tncerli, guiď polissi
mum facerent S jsouce v nejistotě co
činiti; 2. ulnoms Ť nevědouc, dostane-li
se jí pomsty; %.rerum suarum L v ne
jistotě stran svého stavu.

in-Cess0, ere, sw?, — [freg. k tncedo)
nastupovati na někoho, napadati někoho,
útočiti: delis O, pihs L; muros V; přenos.
dichs O, convicns Ču, crimimbus T: uxe
rem Vůtellii T obviňovati.

incessus, s, m. [inceďo] chůze,
chod: lacitus V, tardus S, erectu: T,

4]



incesté

Turbonis H, vumentorum L; přitržení,
příchod někam,vjezd: turbidus T
hlučný, barbarus T jako barbaři mají ve
zvyku; Parthorum T vpád; tres incessus
T tm linie pochodové; konkr. ncessum
claudere T příchod, přístup uzavřiti.

incesté, adv.necudně, hříšně, bezbožně:
uh aloa re C; 1 sacrifioium facere L
s nečistýma rukama (poskvrněnýma)
obět konati.

incesto, re, av, Gtum zneuctiti pře
es. poskvrniti.

in-cestus, a, um [in, caslus) nečistý,
necudný: tudex H, manus L, os Č,
amor H, flagitium C, nupnae T, sermo L,
voces O; subst. incestum, %, ». (zvl. plur.)
smilstvo, krevní; an bidental mo
veri incestus H či zda bezbožně, rouhavě
pohnul bleskovou obrubní.

incestus, Zs,m. smilstvo, krvesmilstvo
inchoátus n dncohátus, a,um Ivl.part.

perf. od tnc/oo) začatý, nedokončený:

zvl.

inchoatum algd abrumpere Plin; men
tio inchoata ajřimtahis L.

in choó n. incoho, re, dvi, čilann
[cohusbuď vyhloubenina na jhu, do niž
se vkládal hřídel pluhu, nebo řemeli,
kterým se svazoval hřídel se jhem) (vi.
zapřáhnoulido pluhu) začínali, po
činali: a) absol.o řečizačíti mluvili:
Caesare inchoante T, verstbus 1.C počíli
ličili; nuper mchoasti de oratoribusCza
čaljsimluvitio..; b) spředm.:preelium L,
facinus Cu, partem statuae C; noeturnas
aras V noční oběli začíná (pálili).

in-cido, ere, ciďi, — [in-cado) a)
padnouti na něco,do něčeho: d 0
padnouti (tmalgd,alci rei, ad algd,
super algď): ruinae capitibus L, belua mn
foveam C. Vetus ad terram V, misstihia
ramis Ču padají do větví = zasahují
větve; pod. 2ctus clýpeo T; guos inciderat
T na které padla; = spec.o čase: pa d
nouti, připadnoutu inCalendas
Ianuarias C; in mnostram aetatem C;
b) vpadnouti do něčeho,někam,upad
no uti v něco, meziněco:ezercitus ports
L; im hostes, im latrones C mezi lotry,
fiamma in segetem V na obilí; in in
sidias Ú; in manus alcis C; im guem
guaegue inciderat L do čí rukou která
padla; vneudit huic fitus V s ní se
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utkal; = spec.o řekách:vpadati,
ústiti: duo amnesflumini L; ©) přenes.
«) o nemocech:UDpadnouti do: m
morbum N, im valetudinem L; padnouti
na něco,přepadnouti: pestilenhia
on urbem L, valetudo (sc.tibi) H stihne-li
tě nemoc; morbus per urbem L; B) o stav.
duš. upadnouti, dostati se do něčeho:
in superbiam Ču, in insaniam C, in
speciem ambitionms Plin up. ve zdání
marnivosti; =. spec. o strachu: Čřemor
manibus H, terror exercitui Cs na vojsko
padl; %) vůbce: in aes alienum Č do
dluhů upadnouti, 24 Aonoriscontentionem
C dostati se ve spor (usilování) o čestný
úřad; in suspicionem C, im Scyllam H,
in invidiamN;d) padnouti (osově),
státi se: de uzoribusmenno L stala
se zmínka o. .;bellum cvvde N vypukla
mezitím; scelus par Ť stejný zločin se
stal, vyskytl; = zvl. neos. tnetdit, ut L
stalo se, že..

in=cído, ere, (id, sum [in-caedo]a)
vřezat, vrýti vtesati: fagi wncisaeU
do nichž jména vřezána, marmora nolis
vcisa IŤ (anal.dle nscriptus) mramorové
pomníky se vtesanými nápisy; epigram
ma in basi C, in pila N; sepulcro summam
H (se. patrimoni) výčet jmění na ná
hrobek dáti vyrýti; vazby:
1 algd, In alga re; při pass. alga re b)
naříznouti: pulmoincisusČ, venas
T = otevřiti; nervos L, funem V; c) vy
tezávati (řezánímhotoviti): faces
V, dentesO (zuby pily); d) přerušiti:
sermonem L, htes V, ludum H; spem 1.
L naději zničiti, zmařiti, vzíti.

incile, 25s, 2 [incido]) odvodňovací
příkop, strouha.

in-cing0,ere,cinx?,cinetumo pásati,
ovinouti: aras verbemsO, angue
incing: O, cinctu Gabino L (viz cinctus),
maitrácapillos tncincta O majíc ovinuty;
pellibus incinctae V majíce přehozeny
kůže; vestibus 1. horae O oděné; lauro 1. 0
ověnčiti.

incino, ere, — [in-cano] zapěti, zazpí
vati: »nodosPr.

incipio, ere,
a) přech.:
absol. bez předm.

(se. sapere) H;

algd alci rej,

ceptum [in-capt0]
začít), Počít1 něcoU)

(doplň infinitiv): VNCVPe
incipo (sc. dicere) super

cěpů,



Incisé

hs V (srov. toior O Ďox' dyoveúeww)
začnu k nim mluvitl; zvl. gerund. a supin:;
B) s akkus.: auspicia T, bellum, proeltum
S, pugnam L, úer V, sementem V
setbu; oppugnationem (Čs, sacra V;
T) s'int.: canere V, dormire H,diffidere C;
O) abi. s předi.: a Zove, a civitate ČC,
a tannis O; Lb) nepřech. počínati,
počátek míti: aestas, gues V,
unde nerus inciperet Ču kde má uzel
začátek; ann: princivpium T; incepto
opus est S jest potřebí začátku.

incisé a jncisim, adv. [tnciďo] úryv
kovitě, v krátkých odstavcích: di
cere (.

incisum,č,n.[iriďdoJúsek jakožton2;
menšídíl periody== a7'liculus, řec. xÓuuu n.
čoVoov.

incitamentum, %,n. [incito] pobídka,
podnět, popud; k čemu: gen. neb ad

incitáté, adv. rychle, hbitě: fluere C.
incitati0, omis, f. [vncito]| ve sm. pass.

„popohnání, vzmach, prudkost: solfer
tur tanta incitatione C přenes. 2%.4nim
Cs, mentis C vnitřní pud.

incitátus, a, um [vl. part. perf.od (ncito]
jako adj. zrychlený, rychlý, kvapný, spěš
ný: cursus Čs C, latronum timpetus C,
mundi conversio ČC;amms pluvius L ná
sledkem dešťů prudčeji tekoucí.

in-cit0, are, avi, atum A) pův. v rychlý
pohyb uvésti pohnati, pobíd
nouti: navgium, lintres, eguos Cs;
currentem Č (jenž toho nepotřebuje); b) refl.
se ex caslris 1. Čs. pospíšiti 81
8 odchodem z tábora; stellarum motus
incitantur C pohyb hvězd se zrych
luje; ©) přenes.pobídnouti, ponuk
nouti, podrážditi ©) absol. nullo in
citante C beze vší pobídky; sic sum tn
citatusČ tak jsem ro zčilen, wcitata
mente C v rozčilení; 3) spředm. studtum
1. ČC vzbuditi; ad spem novarum
praedarum C byli podněcování k naději,
nadějí. ; Pythiam 1. C u vytržení uvá
děti; 1. algm in algm n. ad algd Č po
Š tva tl někoho na někoho nm.k něčemu

in-citus, a, um [in, cieo] rozehnaný,
rychlý: hasta, ungula V.

in-clámo, re, avi, dtum vzkřiknouti,
zavolati (absol. neb alcií na někoho; a'gm
někoho); dovolávati Se někoho: algm.
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in-elarěsco, ere, claru?, — slavným se
státi (alga re).

in-cléměns, entis nelaskavý,
ohledný, tvrdý: dictator, verbum L.

in-clémentia, ae, f. bezohlednost,
tvrdost.

in -clinátio, ons, f. [imclino) a) pův.
naklonění, sklon,ohnutí C; tnelna
tones trepidanttum T pohyby (kláceníse)
zmatkem rozčilených; b) přenes.sklon,
změna: ad melorem spem C, ratio
atgue t. temporum Č duch a sklon (proud)
času; tnchinationes temporum a rerum in
clinationes Č změna poměrů; = zví. sklon
přízně, přízeň: senalus, principum

(tnalgm; T; variae t. T (Viteilnsstřídavěhned
tontu, hrp:d zase onomu dával na jevo svou přizeň),

inciinátus, a, um |vi. part. perf. od
inclino] nakloněný, klonicí se; onelenato
die Č na sklonku dne; domus 1. V pádem
hrozící; o hlase: snížený, hluboký C;
o duchu: nakloněný (někomu ad algm, ad
algd); fortuna 1. Č k pádu se klonící.

in-clino, are, Gvi, tum (srov. clivus,
xAivo)a) nakloniti, skloniti:
genua O, malos L stožáry; cursum O v ob
louku letěti; aguas ad htora O svésti;
o slunci a dni: skláněti se: sol se 1. L,
imchnato die C Ču Plim, inelinat dies T
den se chýlí ke konci; tnelnare meridiem
sentis JH že den se sklání do odpoledne;

b) zvl.ve voj: actes inciinatur L šik se
začíná kolísati, couvá, ustupu
je; acies tmclinatae T k ústupu se chý
cí; tn fugam 1.L na útěk se obrátiti; le
giones inclinuntes Ť ustupující; ©) přenes.:
onera 1. in algm L břemenauvaliti,
culpamL svalovati, vtresL př
chýliti přikloniti mysl mock ně
čemu,někam; opes ad Sabrnos inchinantur
L Sabinové nabývají moci; eunt incl
natis ad credendum anims L jsouce na
kloněni všemu víru dáti; fortuna omma
imchinat L k pádu přivádí; fortuna se 1.
Csštěstiobraci se (kzlému); incičnata res
estL boj se rozhodí;se č,a pass. přiklo
niti se k něčemumyslí,přizníatd. (alga re;
ačcí n. ad algm);sententiae inclinabant L
klonila se; fimis inclinat T'měníse k hor
šímu, jest špatný (,všelijaký“).

inclitus (čneclutus), a, um [od clueo,
srov. xÁAuT0G,čes. slouti, sláva) slav

bez



iu-elůdo

ný, známý, slovutný: UhzesH,
Hector O, Mavors, vir, moema V, urbs S.,
1. disciplina Lycurgi L proslulá, pod.
leges Solonis L a 1. tustiia rehgiogue L
na slovo braná, proslulá.

in-ciido, ere, si, úsum [im-claudo]a)
u zavříti: dominclusus C, algmcar
cereL,armalosin cela C: Heracleam
L doH.,se Heracleae LVH seuz;
corpora caeco lateri V v temný bok;
ducum colles V obkličovali; = obr. vlo
žili, vsaditi, pojmouti, skrýli: ora
dionem in epistulam ČC; senalus consul
tum inclusum in tabulis Č (t j. jež se
neprovádí, v. tabu/a); odium inclusum
sensihus Ú;sententia verstbus [I obsažená
ve verších; pod. fempora faslts 1 H,
oratio libro L do knihy vložená; Phi
dias suť similem speciem. tnelustt in
clupeo C; bb)uzavřením překaziti,
zameziti, zadržeti něco:spi
ritum, vam L, vocis ter V, vocem C,
includor Plím jsem zdržován, vadí mi;
C) uzavříti — ukončiti: achonem
vesper Plin řeč obhajovací večer pře
rušil; crastina dies fata Pr zítřejší den
ukončí (náš) životní úděl.

incliisio, ónis, f. [imeludo) zavření:
M. Bibuli Č.

inclutus viz incbitus.

INCOCLUS viz V0COgH0.
in-cogit0, are, — vymysliti něco proti

někomu:frauďdem socio H.

in--cognitus, a, um a) nepoznaný,
neznámý: zem incogmlam apnpro
bare C, incognila videre Ču věci neznámé
spatřiti, čertto (se. die) imcognita sud
hasta vemere L — věci, k nimž se nikdo
nehlásil, byly v dražbě prodány; t. orbs
terrarum L neznámý svět; res 1. antmos
turbat V — kterou si nedovedli vysvět
ti, gentesC, tmsulae T, sagitta V nepo
zorovaný; vazha:dat.; b) prun nevy
šetřený: causa incogmilaS ČCČu =
re 1. C bez vvšetření.

incohátus, incoho viztnchoatus, tnchoo.
incola, ae, comm. [imcolo] obyvatel,

obyvatelka; tuzemec; lottus mundi 1. C
světoobčan; aguilones 0. H domácí; pod.
1. turba 0.

in-colo, ere, coluž, cultum A) přech.
obývati něco,bydliti n*kd: (vl.
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„místo vzdělávati“): agros C, Asiam N,
terras L, regionem N, fines H, odt. pass.
terra, guae incoltur C země obydlená ;
b) nepřech.8idlo míti sídliti:
cis Rhenum Čs, circa locum L, inter mare
et Alpes L.

in-columis, e [srov.calamičas] nepo
rušený, nedotknutý, bez úrazu: čnpe
rtum V. mansit L vláda bez ujmy Se
dochovala, zůstala netknuta; incoliemi
Agrippina T za živobytí A., pokud by
byla A. na živu.

incolumitás, Gtis, f. neporušenost,
dobrý stav, zachovalost, dobré zdraví.

in-comitátus, a, um nedoprovázený,
bez průvodu.

in-commendátus, a, um nedoporuče
ný; čellus (ventis) Ó v šanc vydaná.

in-commodě, adv. nepohodlně; signa
1. oppostta L sochy nevhodně po
stavené; %.vemre C nevhod přijiti;
mecum incommodius actum est C mně se
stalo méně přiměřeně; tncommodissune
C zcela nevčas.

in-commoditás, atis, f. [incommoďus]
nevhodnost, nepřiměřenost: temporis L;
věc nepříjemná Č.

in-commodo, are, avi, atum obtěžo
vati někoho,býti na obtíž někomu (alci).

In-commodum, 7%,n. nevhodnost, ne
pohodlí; nehoda, neštěstí (palriae, soci
orum C); tmcommodis affici C nehodami
býti postižen, mihal 1. capere C nic zlého
neutrpěti.

in-commnodus, a, um nepohodlný, ne
vhodný, obtížný, nepříjemný; o lidech:
nepříznivý, nepřátelský, nelaskavý.

in-commůtábilis, e nezměnitelný.
in-compertus, a, um nezbádaný, ne

známý.
incomposite, adv. [ncompositus] ne

spořádaně, v nepořádku: fugere Ču, ve
mre L

in-compositus, a, um nespořádaný,
v nepořádku: hostes, agmen (synon.
sparst Ču, inordinati L); neurovnaný,
bez pravidel: motus V (o
tanci); incomposilo pede H
ným, klopýtavým krokem.

in-coOmptus, a, um neupravený, neče
saný: capill: O, caput, coma F, homo T;
nepěstěný, zanedbaný: ungues Ú; ne

neu +ělém
neurovna



in=-Concessus

upravený, bez ozdoby: setgna T; jedno
duchý, prostý: apparatus, sensus T;
neumělý: versus H, oratio L.

in--concessus, a, um nedovolený, za
povězený.

in-concinnus, a, um neladný, nemo
torný, neohrabaný: asperitas H; non 1.
H velmi obratně.

in-C0ncussus, a, um. neolřesený:
frutres T; nerušený: pauze T.

inconditě, adv. [inconditus| bez po
fádku, zmateně: fundere, cogitare C; ne
uměle, prostě: dicere Č.

in-conditus, 4, 4m nespořádaný,ne
urovnaný, v nepořadku: 78s,acies, mulli
tudo L, agmen Cu; v řád neuvedený:
LibertasL; vociinconditi S hrubé; carmina,
versus L neumělé, bez ladu a skladu;
haec incondita V tyto neumělé výlevy.

in-congruens, entis nevhodný, ne
přiměřený: sententia Plin.

in-cOnscius, a, um nevědouci: Sagun
tims L (jne čt ní tnsciis) bez vědomí
S?gunfanů.

in-considerantia, ae, f. [im-considero]
nerozvážlivost.

in -cOnsideráte, adv.nerozvážlivě: age
re, dicere, concludere C.

in-cOnsiderátus, a, um a) nerozvá
žený, nepromyšlený, ukvapený: cupidi
tas, temeritas C; b) nerozvážlivý (o lidech).

in-consoóolábilis, e neutěšitelný, bez
útěšný, útěše nepřístupný.

in-constáns, antis nestálý, kolisavý,
nedůsledný.

in-constanter, adv, nestále, ne
pevně, nedůsledně: nomen suum in 14
dictum mattere C lehkomyslně; iactan
tibus seopinionibus i.et turbLideC bez po
řádku; o řeči:nedůsledně: Joguť, dicere C.

inconstantia,ae,f. nestálost:
rerum, multitudims ČC; nedůsled
nost G) vzhled.k myšlení: stultitiae 1.
C, orationis C (nelogičnost); B) vzhkd.
k jednání:tnconstantiae famam vereri C
nedůslednosti, lehkomyslnosti.

in-cOnsultě, adv. nerozvážně, nepřed
loženě, neopatrně.

in-consultus, a, um a) neotázaný:
tnconsulto senatu L bez dotazu, otázání
sc senátu; b) bcz rady: tnconsulti abeunt
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V; ©) nerozvážený, nerozvážlivý: homo
C, turba L, 1. haberi H.

in- consůmptus, a, um nespotřebo
vaný: pars turis T1wb;nepomíjejicí: tu
venta 0.

in-contáminátus, a, um neposkvr
něný, čistý.

in-contentus, a, um [im-contendo]ne
napjatý: ftdes C nenaladěná lyra.

in-continěns, entis nezdrželivý, ne
střílmý, neovládající se, chtivý, ne
skromný.

incontinenter, adv.nezdrželivě:facere
alad C.

inccntinentia, ae, f. nezdrželivost.
in-conveniens, entis neshodný,

podobný.
In-Coguo, ere, coxi, coclum a) za

vářeti: onulas 1. H oman zavářeti do
jichy; cruor herbis incoctus H krev do
bylin zavařená, radices Baccho V ko
řínky do vína; b) barviti: vellera
Tyrios incocta rubores V vlna tyrským
červcem zbarvená.

in-correctus, a, um neopravený: opus
(= carmina) O.

incorrupté, adv.
stranně: tudicare Ú.

in-corruptus,a, uma) nezkažený,
neporušený: sanguis, samlas Ú,
templum L; Lb) o lidech: Čistý: virgo Ú;
nepodplacený, nepodplati
telný: lestis C, adversus blandicntes
o. T lichocení nepřístupný; ©)
přenes. o věcech: 4. jides HMryzí věrnost,
ammus S nepomijející; incorruptis mo
numentis traduntur L dle n., na základě
neporušených památek; subst.tncorrupta
perferre Cu pravdivě pověděti.

in-crčbresco, ere, crebrut, — n. in
crebesco, ere, crébui, — častým se
stávali, šířili se, mohutněti, sesilovati
se: vroverhio increbutť L stalo se obec
ným příslovím.

in-credibilis, e neuvěřitelný, víře ne
podobný; +. cursus Č až k neuvěření
rychlá plavba; se sup.: %.memoratu ©,
dictu N —=k víře nepodobno (vypráví-h
se to).

in-crédulus, a, um nevěřící.
in-crémentum, %,n. [incresco]a) růst,

vzrůst; plur. jednotlivá stadia vzrůstu:

ne

„nepodplaceně“, ne



in-crepito

4. commemorare C; b) přirůstání, přibý
vání, vzmáhání se: urbis L, ducum Cu,
tn incremento rerum decesst L když se
moc jeho vzmáhala, zemřel; summo
bono ajfferre tncrementum diem C že časdovedestupňovatinejvyšší| dobro;
C) konkr. potomstvo: lovis V; přírů
stek: inoremenio renovare erercium Ču.
2. multitudims C; prostředek k roz
množení: dentes,populi incrementafuluri
O -= sémě.

in-crepito, are. dv?, alum [trrgu. k in
crepo) hlasitě vola t1 na někoho:Biiam
V pozývajic jej (k pití): hlasitou vý
čitku činiti, spílati někomu,ob ořiti
Se na někoho algr:: aiga re n. alcí aigd (pro něco).

in-Crepo, are, u%,tum | nepřech. z Azniti zazvučeti zařrinčeti:
arma £, civpeo V, malis V. zaskří
pati čelistmi; guidguid wmereputt Č přikaždém| šustotu:ořeči:Verbis
%. prudká slova pronášeti; guidď terro
ris L, increpuit suspicio C ozvalo se; II
přech. A) sakkus. věc: rOozZezvučeli
něco(udeřili v něco): atras nubes O, unda
latus Vbok lodní; hlučně dorážeti lyvam
O, manus 1. O. Ueskali pochvalu; =
terribilem sonitum (akk. vnitř.předm.) 22
crepuit V strašlivým hlasem se ozvala;
Sabella pectus increpare carmana H že
sabelské písně prsa rozechvívají; b)
s akkus. osoby: Obořiti se na ní
koho,láti, vyčítati, hanlivými, trpkými
slovy se dotýkati, vyčítavě mluvit:
Caesarem C; in regem L, Čaecinam ut
cuptivum T Caecinu nazývá zajatým;
desertorem proditoremgue 1. T spílající mu
zrádců; alit altos increpantes temdns
vocant S druh druha plísní a spílá mu
bazlivců;
guod,

= ZVL

vazba: algm alga re, acc. c. inf.,
básn. též věta vybíz.: odt.

j o vče: senwum algue avariiam Gaibae
a. T urážlivě mluviti o stáří a lakomosh

In-cresco,
do něčeho:

nepř. ot,

ere,créíi,—vrůstati
cuti sguamaeO; vzrůsti:

insula O; přenes. Vzmáhati se,
vzrůstati: audacia L, valetudo, tussis
Plin; certamen L; tra V, dolor O,ferrea
telorum seges tacuhs vncremt aculis V =
tn oacula acuta V vyrostla (na mně)
v ostrá kopí.
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InCrets viz incerno.
in-cruentátus, a, um. nezkrvaven,

krví nepotřísněn: manet Ó.
in-cruentus,a, um nekrvavý:

proelium, victoria L, pax T, urbem 1m
cruentam vwrare T vtrhnouti do města
bez krveprolití; onecruentoexer
citu T aniž prolil krev vojska; haud 1.
maihteL vojsko jeho mnoho krve prolilo.

in-crusto, are [crusta]vrstvou, povla
kem potahovati sincerum vas IÍ po
špiniti.

in-cubo, are, cubu?,cubitumležeti:
utribus Ču na měších, pellibus V, cortici
L, nox atra ponto V; spáti
v chrámě za přič.věštebnýchsnů:
Pasiphaae fano C; přenes. ležeti na ně
čen: — hlídati: pecuniae C; auro de
fosso V; istos incubantes pubhcis thesau
ris cz praeda clandestina evolvas L ahys
odňal kořist pokoutnou těm, kteří se
uvázal: v obecní poklady.

in-cůdo, ere kouli; jen part. perf.pass.
in-cuúsus lapis i. V okřesaný mlýnský
kámen.

in-culco, are, dvi, alum [(caltco)pův.
zašlapati něco do něčeho; přenes. do řeči
vplétati: Graeca verba C; inculca
tus našlapaný; o spis: doplněný:
crebris locis 1. et refertus C; vtlačitu,
vtisknouti vštípiti:. anímo,
oculis C; inculcarisne (—=inculcaverisne),
ut C nenamluvil jsi mu, nevnutil jsi mu,
aby

In-culpátus, a, um (culpa]bezůhonný:
via U.

in-cultě, adv. nevzdělaně, zdivočile,
nepořádně: agere S, vivere C; beze vkusu,
bez ozdob: dicere C.

in-oultus, a, um a) nepěstěný,nevzd člávaný: genusagrorum,wn
sula, via Č (v pořádku neudržovaná, za
nedbaná), regiones C, silvae H, ager L;
inculta, orum, n. nevzdělávaná země,
pustina; camůes V; corpus C nepěstěné,
homines 1. L zdivočilí, sentes V divoké
trní; bi přene.sdivoký, nevzdě
laný, drsný: homo C, mores 8,
ingentum IH, Gaetuli S; versus H.

in-cultus, ús, m. nepěstění, zane
dbanost: carcer incultu terribilis9;
nevzdělávání: tncultu torpescere S per

spec.



in-cuinboó

tncultum ac neglegentiam L zanedbává
ním a netečnosti.

in-cumboO,ere,cubuž,cubitum a) uleh
nouti naněco:opříti podepříti
8 € o něco: toro V; humero V, baculo,
ohvae V o hůl, rems LVCu do vesel se
opříti, Cáti se do veslování; eguus etecto V
padnouti na svrženého jezdce; vazby:
dat., in alad, ad algd; b) naléhati,
doléhati, dotirati,dorážeti, sti
hati prudce n. ohrožovati: in gladium C
na meč nalehnouti, mečem se prokláti;
sncumbens hasta Terea V prudce stihajíc;
tn hostem L, im litus Ču, sagittarns T;
sitezxad amnem V balvan nad řeku se
skláněl; přenes. febrtum terris incubutt
cohorsH četa nemocí va zemi ulehla,
padla; n me inchnaho comnunium
temporum Č změna poměrů na mne
dolehla, mne postihla; (lempesias
stévis V, invidia mlhi T; vra nulitum in
algm T; c) dáti se doněěcho,odda
Li se něčemu,usilovati o něco:ad
salutem rei publ. C, ad id bellum Cu,
ad ulciscendas inturias C (u. o po
mstění křivd); cogitattoni T; stilo Plin
dáti se do psaní; aratris V orbě se o0.;
míněním, smýšlením se přikloniti: eodem
t. mumcipia Č; absol.4ll1ocius incubuere
(sc. opera) V rychle dali se do dila,

in-cůnábula, orum, n. pův. plénky,
p k kolébka; přenes.rodiště: Jovis 1. Creta
O, ad 1. nostra pergere C; dětství: ah
incunabuhs T; původ, počátek: doctrt
nae, deorum C.

in-cůrátus, a, um neléčený: ulcus H.
in-cůria, ae, f. [im-cura] nedostatek

péče, nedbalost; incurtam vitare Č lehko
myslnosti se stříci pass. zanedbanost:
mmlitesincuria consumpti Č vysileni, zmo
řeni; předm. v gen.: zanedbávání něčeho.

Incůriose, adv. bez náležité péče, ne
dbale: castra ponere L; lehkomyslně,
bezstarostně: pueriiam agere T.

Incuriosus, a, um A)akt. bezsta
rostný, nedbalý, lehkomyslný;
pace 1. T následkem míru bezst.; filtus
T;nestara jící se o něco:famaeT,
proferendi imperii T, s dat. melioribus
T; b) pas. zanedbaný: empho
agrorum erercita (est) acribus vmilis,
tncurioso jine T prodávání pozemků
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bylo vykonáváno z počátku přísně, ke
konci nedbale.

in-curro, ere, curri (zř.cucurr?), cur
suma) pův.vbíhati zabíhati
někam, do něčeho, naběhnouti na
něco: agri tn publicum Campanum C
pole, jež vbíhala, zabíhala, táhla se do
obec. pozemků kampanských; per saza
torrens incurrit Ču po skaliskách proudí;
imcolumnas a. C. hlavou naraziti na..;
in algm 1. Č. naběhnouti, padnouti na
někoho(náhodou), 24 oculos 1.Č padnouti
do oka; b) ve +10j.do země vpad
nouti: on Macedonam L, in agrum
L; napadnouti, útočiti na někoho:
in Romanos (Romanms) T, in hostes S;
urst armentis O; přenes. tn tribunos L
(slovy ); též absol. incurrentes N útočící;
c) přenes.U.)o čase:připadati, pad
nouti na id 1. in eum diem C;
else incurrunt tempora Č ač do toho
zasahují; navigalio in etesias C;
3) o stavu: uběhnouti, padnouti v něco,

připadnouti na něco, propadnouti ně
čemu: Casus in sapientem C přip., při
hoditi se mudrci; in memoriam notam
necessario 1. Č chtěj nechtěj připadám
na věci známé; in guantlam hominum
facetorum urbanilalem incurralis, non
dco C jak se vydáváte na pospas vtipu
smíšků; i fFraudem, in crimen ČC, im
permeciemCu dostati se, upadnoutiv .;
(n reprehenstonem C propadnouti haně,
výtce.

incursio, ončs,f. [čncurro]náběh:
utomorum C shluknulí: armatorum C
útok; vpád: kostčum U, obr. sedittonis Č.

in-Curso, du%,are, alum [treg. od
incurro)vbíhati, nabíhati: del
phines ramis Ó vrážejí do Cyclops
rupibus O; = zvl.voj. útočiti, na
padati (opět a opět): in agmen Ro
manum, in hostem, tn aciem L, in latera
1" =ptech.uyros L vpády činiti; aciem T,
transversos T; agmen incursatum abeguttibus© L.znepokojovanývýpady
jezdců.

Incursus, s, m.[incurro]nával, náraz:
undarum, aguarum O; přenes.náběh, ná
pad, nával: fimendi O, 1. varios antmus
habet O; voj útok: eguitum C.



in-curvesco

in-carvěsco, ere, — prohýbati se:
ram bacarum wubertate ČC větve pod
úrodou ovoce.

incurvo, are, Gv%,dtum [incurvus) ohý
bati, křiviti arcus 1. V — napínati.

in-curvus, a, um zahnutý, křivý, za
křivený, ohnutý; 1. proceritas T ohnutá
vysoká poslava.

incůs, cůdis, f. [in-cudo) kovadlina;
posiis incudibus V založivše kovárny;
přenes. tncudi reddere versus HMopět na
kovadl. položiti, přepracovati; tuvenes
in studiorum incude postti T ještě ležící
na k., vzdělávaní.

incůsáti0, oms, f. [vncuso] obvinění,
výtka.

incůiso, are, dví, atum [in a cuusa)
žalovati na někoho,obviňovati někoho,
vylýkati něco,vyčílati, stěžovali si: guem
non incusavi hominum? V, iniurtias Ro
manorum L; eum ob defectionem L;
pozd. algm aleis rei T.

incussus, s, m. [incutio) náraz: ar
morum T.

in-custoditus, a, um nestřežený; amor
T netajená; akt. neopatrný: 4. el incautus
Plin.

in-Cisus viz tncudo.
in-cutio, ere, cussi, cussum [in-guato]

a) vrážeti: sceptonem wmcaput L; im
cutiebantur puppibus prorae Ču vrážely
do.., narážely na. ..;b) mrštiti, hoditi:
tela, sara, hastas T; vmetnouti: minas O,
nunttum L; ©) přenes. vnuknouti, na
hnati, způsobiti, vzbuditi něco: tncute
vim ventis V opatři větry mocnou silou;
metum L strach pustiti, strachu na
hnati; curam, sollicitudinem, formidinem
Cu vzbuditi, způsobiti; destdertum, pu
dorem H.

indágátio, ones, f. [indago] jen přenes.
stopování něčeho,pátrání poněčem:vert C,

indazatrix, 2cis,f. stopovatelka, slí
ditelka: věrtutrs C.

indago, are, avi, atum [srov.tndugo
subst.)slíditi, stopovati: aď tndagandun
canem esse natum Ú pes jest zrozen
k slídění (po zvěři); přenes. pátrali po
něčem: algd (CO.

ind-A+0,inis, f. [indď(u)a ago) (vi.vhá
nění doléče), obklíčení zvěře,kolo honců:
collesindagine claudere 11b,sultus inda
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gine ciigere V kolem obkličiti; přenes.
o nepříteli:tudaginecapi I dosíti padnouti.

tade, adv. [370- z *im ace. k 18; srov.
tnter-tm] „od toho počína;e“ | místně:
odtud; 2. loci Č s toho místa; hinc —
inde Ť zde — tam; obr. uť inde oratio
mea profiiscatur Č aby odtud výcho
disko vzala, počala; leckdy lze přel.
zájm.tn Macedoniam, mde. L a zní,
z ní pak, z té pak; [L časově:a) odtud,
od té doby: 1. usgue repetens C až do
té doby, až tam zalétaje myšlenkami
svými; %. deinceps L potom po řadě,
pomalu; obyč. tnde ab tam 1. ab
již od. .; b) potom, pak: largiti
oj ©.praedacoue L Lupak následovalo
hojné rozdílení kořisti 1., cum omnes
degustavissent S potom pak, když.
1. damnatus est N; zvl. ve výčtu: Agrůppa
1., post Agrippam Stvius regnat L;
potom A.,poA. pak S.; III příst. a) přiě.
následkemtoho, proto: indeegote..
voco Č proto tě nazývám; 2.foedum
certamen coortum L z toho vzešel; 1. co
gnomenfactum est Poplicolae L z toho,
proto vzniklo příjmení P.; b) iátk.:
1. plerisguesunt vestesCu z té látky
(tot. ze Inu) většina má šat; partem
dimidiam 1. Roscio solvam ČC polovici
z toho; pars 1. caťis exultat aěnis O =
membrorumz nich jedna část..druhá..
(možno však též, že 1. — polom); ternae 1.
(sc. de decem legiombus) datae consu
libus L tm z nich; vastas 1. (se. ex ea
terra) sohtudines facere L z té krajiny
učiniti poušť; ©) o osob: mahil 1. prae
sulů Ču = a Dereo, když od něho
žádná pomoc nepřicházela.

in-debilus, a, um nepříslušející, ne
patřící, nezasloužený: praema O, reg
na V

in-dece0o, čre, — neslušeti; tuvenes
confusa guaedam non idecent Phn
mladým lidem dobře sluší trochu ne
pořádku.

in-declinátus, a, um nezměněný,trva
lý, pevný: amicitia O; o lidech: věrný,
stálý: guti. perstas amico O jenž věrně
vyliváváš s přítelem.

in-decore, aadv. [inďecorus] nepěkně,
neslušně: facere C; actae (se. rem?8)



in-decoris

lintres sagulis versicoloribus haud 1. pro
vehs (— guae pro velis essent) iuvabantur
T = člunůmvelmi pěkně slušely
pestré pláštíky na místo plachet.

in-decoris, e [nom. sing. se n.vyskytuje|]
k necti: non erimus regno indecores V
nebudeme říši k n.; genus (ace. vztah.)
non 1. V ze slušné, řádné rodinv.

in-decoro, re zohyzďovati: culpae
bene nala (accus.)H vady hyzdí dobré
vlastnosti (většina rukop. má čtení deďeco
raní).

in-decorus, a, um a) nepěkný, oškli
vý: forma T, habuus Ču, motus L; b)
neslušný, nečestný, hanebný: pu!vs HH,
Trebelhus T.

in-defensus, a, um. nehájený, ne
chráněný; tndefensum se hosttum telhs
praebere C bez obrany v šance se vydá
vati; indefensum populus rapit T nedav
mu možnosti se hájiti; indefensa con
tunr T jež se nemohla hájiti.

in-děfessus, a, um nezemdlený, ne
unavný.

in-defletus, a, um neoplakaný.
in-deiectus, a, um nesmetený, nesbo

řený: domus Ó.
in-dělebilis, e nezničitelný, nepomí

jející (věčný).
in-delibálus, a, um netknutý, neporu

šený.
indemnátus, a, um [i%a dannatus)

neodsouzený, bez soudu.
in-deplorá(us, a, um neoplakaný.
in-doprensus, a, um [prehendo) ne

pochopitelný: error V jemuž nelze na
kloub přijíti.

in-desertus, a, um neopuštěný.
In-destric(us, a, um neškrábnutý, ne

porušený, netknutý.
in-detonsus, a, um neostříhaný, dlou

hovlasý.
in-devitátus, a, um neuvarovatelný,

jemuž nelze se vyhnouti: telum O.
index, čcis, m. [in a dico] a) pův. uka

zovatel, udavatel, udavač, oznamovatel:
rerum indices et testes T očití svědkové a
zpravodajové; ) spec.vyzvědač, zrádce;
C) o včeech: prozrazující něco: oculi in
dices sunt anim Č oči prozrazují, uka
zují ducha; Zndice te (Fama") didici O

049 indidem

zvěstí tvou; většinou lze přelož. větou. =
spec. dogitus 4. H ukazováček; d) uka
zatel, nápis, seznam, obsah: legis, libri
C, oretionis, tabulae L; e) kámen zku
šební 0.

Indi, India, Indicus vizIndus.
in-dicens, enfis, jen.ab. abs. me indi

cente L aniž bych to říkal.
indicium, 27, n. [imdex]a) udání, vý

pověď; de Sulla (= zpráva); zvl. v soudn.:
v. facere, deferre, edere ČT u. učiniti,
udati; 2. prafiteri, offerre S T Ču výpověď
nabídnouti, nabízeti se za vývodního
svědka; vazba gen. subi. I obi.; b) odměna
za udání: ondicii partem acevpere (;
0. postulas dari C žádáš za odměnu ..;
c) důkaz, známka, úkaz o něčem svěd
čicí: %.libidims, venemi (otrávení), com
munis exil, volunlatis, sceleris, Virtutis
C; domus indicio erat tut domnatůs Č
byl důkazem tvé vlády; e€wrex indicio
sunt.. N toho důkazem jsou.

indico, dre, avi, dlum [wmdex]udati,
udání, výpověď, oznámení učiniti, ozná
Miti: ace. c. inf., alad a'ci, de alga re, nepř. ot.;
bellum 1. alci C válku vyhlásiti, vypo
věděti; ==spec. Cenu určiti, odhadnouti:

fundum ČC; agrum L; prozraditi: rem
omnem dominae Č, participes sceleris Ču;
b) přenes.:ukazovati, býti důkazem, pro
zrazovati: Census 1. €UM SE gessisse pro
coveC; guae indicarent voluntatem C aby
to bylo d. dobré vůle; vultus 1. mores C
prozrazuje povahu.

in-dico, ere, dix%,dictum a) oznámiti,
ohlásiti, vyhlásiti: comitta, spectacula L,
(a zároveň k nim pozvati) supplicati
onem, bellum (U; ace. c. inf; ut; meton.
Acestes wndic4 forum V zřizuje soud;
b) ohlásiti jako povinnost, uložiti:
multam L, tributum T, servorum numerum
T; exercitum Aguiletam I, vojsko do A.
svolali. Aleje indicente I, viz indicens.

indicíus, a, um [tn priv. a ďico] a) ne
vyslovený, neřečený: revocare non posse,
ut wdicta sit L aby to nebylo řečeno;
carmmbus 1. V neopěvaný; b) ve spoj.
s causa: ondicid causa LC bez vyšetření
sporné věci (nebyv vyslechnut a nemoha
se hájiti), bez výslechu.

indidem, adv. [nde-dem] právě z: 4.
Ameria C; rovněž z: č. ex Achaia L,



in-diflerens

a. Thebis N; rovněž odtamtud: ea or%
untur C; venena 1. (= ex eadem officina) Č.

in-differens, entis nijaký, (t. j. ani
dobrý ani zlý), lhostejný.

indigena, ae, comm. [indu = in a gigno)
domorodý, tuzemský; jako subst. domo
rodec, tuzemec.

indigentia, ae,f.[imdigens] a) potřeba:
ab 1. orta amicitia Č z potřeby vzniklo
př.; b) nenasytnost: 2. est libido inex
plebilis Č n. jest chtíč neukojitelný.

ind-igeo, čre, gui, — [indu = in
a egeo)a) míti nedostatek, nouzi,
v nouzi býti a) absol.: utrumeagueper se
indigens S obé samo osobě nedostatečné;
subst. tndigentes C chudáci, lidé nuzní;
P) s gen.n. abl.: armorum 1. N míti nedo
statek zbraně; adulescentia tndiget bona
existimatione C mládí se nedostává váž
nosti; b) potřebí míti, potřebo
vati něčeho:bellum celeritatis C, opum N,
consiliů;, medicina N, auxilio 9; = spec.
po něčemtoužiti: auri, argenti C; guo
rum tvndiget usus V čeho potřeba vy
žaduje, co jest nutně potřebno.

1. indiges, elis, m. tuzemský, ná
rodní, krnenový bůh n. heros: č.deus T“;
indigitem Aeneum deberi caelo V; (dt)
indigetes bozi domácí (— čnyáóowor,
opak proli di novensides (= bozi přijali
od Řeků).

2.indiges,zs [ind geojnuzný hásn.nC.
in-digestus, a, um [digero) neroztří

děný, nespeřádaný, změtený: moles O
(hmota).

indignábundus, a, um nevoli na jevo
dávající.

indignáns, antis [parlic. praes. od 1n
dugmor]nevrlý, mrzutý, rozmrzelý.

indignáti0, čms,f. [indignor] rozhoř
čení, nevole; plur. projevy nevole.

in-digně, zav. [ndignus] a) nehodně,
nedůstojně, nečestně: mori C, cervices
civum frangere C, obtrectari C; b) s ne
voli, nerad: ferre, pati ČN — býti roz
hořčen nad něčím.

indignitás, atis, f. [indignus] A) jako
vlastnost lids. nehodnost, ničemnost, špat
nost: tndigmlale servos vincere L pod
losti otroky překonávati; tua summa
a. C: b) přenes.o věcech: nedůstojnost, ne
slušnost, hanebnost: rei, tmiuriae, cala
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miltatis Č; plur. imdignitates Č hanebné,
potupné činy, potupa, hanba; ondigni
tatibus compelli ad algd Č rozmanitými
nepřístojnostmi býti dohnán k; urážlivé
zacházení, urážka, pohanění: ondigni
talem ferre L nedůstojné postavení;
C) nevole, odpor, nechnt: tmpenstus ts
crescit 1. L; cum multa indigmlate L
s velikým odporem, nechutí; tacita 1. C
n. v duchu.

indignor, dar?, alus sum [indignus]
shledávati něco nedůstojným, nehod
ným, horšiti se nad něčim, z něčeho: 0
cem suam L, id factum N, casum V;pontemmdďignatusAraxesV| mostu
nechtějící snésti. strpěti; vestis lecto non
indignanda salhignoÓ pokrývka, do niž
nemusila si stěžovati pohovka vrbová
(nad níž nemusila „ohrnovati nos“;) s int.:
ind. aguidouam reprehendi HH nemohu
snésti, kárá-li se něco, že.. ..; jiné vazby:
si (Cu), guod (L V), guandogue (H), ace.
c. int. (S Cs); absol. fremilus tndignan
tum L (křik hdí rozhořčených) křik
nevole se ozýval.

in-dignus, a, um a) nehodný
něčeho, nestoj ICI za nčco; vazby: gen.,

uť n. gut, inf. (básn.) i absol.;
=spec.nezasluhující něčeho:dala
Itomams vemia est 1. poetis H básn.
římským dostalo se nezaslouženého pro

abl., sup. II.,

minutí; %. heres H nehodný == neza
sluhující si toho; ondďignae genae, pal
mae O nevinné (mmeritae); no
vum exzemplum ab dignis (se. poend) ad
indignos (se. poena) transfertur 9 3 vin
niků na nevinné nový trest se přenáší;
ondignaemanus Pr ruce nehodné, špatné;
b)nehodný,neslušný, nepřiměřený,
nedůstojný, potupný, ha
nebný, urážející:tndignum in medum
mulcare L nedůstojně. hanebně ztlouci;
1. amor V, caedes,facinus Č; mors L Č
nezasloužená, potupná smrt; populo res

videtur C občanům zdá se to býti
pohoršlivé; causa mortis tndigmor L
strašnější, hnusnější; neutr. tndignum
hanebnost, hanba, potupa, urážka: guod
magis vos fecisse guam úllis acculisse
ondignum est S což abyste vy učinili,
bylo by spíše nedůstojno, než aby je
stihlo; mmdignum?O hanba; indigna pata
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V perpett N rěci nehodné, nezasloužené;
mmsera magis guam tindigna esse L že
jest to spíše neštěstím než potupou,
hanbou; pro indďignissimo habere L za
největší hanbu, urážku miti; 2. est a
pari vinci C nedůstojno, nectí jest býti
přemožen rovným; = spec.drsný: ht
ems V; nevhodný, nemiístný:
non imdignum videtur S nezdá se ne
místným.

indigus, a, um [imdigeo] potřebný
něčeho: Opis nostrae V T; 1. effectus O
chatrný.

in-diligěns, entis nedbalý; nom 1. peč
ivý.

indiligenter, adv. nedbale: praesidia
servare Ús.

indiligentia, ae, f. nedbalost, ne
tečnost: Aeduorum Čs; 1. veri T nesta
rajíce se o pravdu.

indipiscor, vpěsct, eplus sum [ind(u)
a úpiscor) jen arch.u L dostihnouti, do
honiti: navem, triremes.

in-direptus, a, um nevvplněný: Capt
tohum T.

in-discrélus, a, um a) nerozdělený,
neroztříděný, dohromady smíšený: voces
T směsice hlasů; sanguis Ť neroz
lučný (o dětech); b) nerozeznatelný:
proles 1. suis (dat.); ©) bez rozdílu: tn
discreti vneunt locos T; wmdiscretum est T
jest jedno, stejné.

in-disertus, a, um nevýmluvný; on
diserte, adv. nevýmluvně.

in-dispositus, a, um nespořádaný, změ
tený.

in-dissolůbilis, e nerozpojitelný, ne
rozlučitelný.

in-distinctus, a, um změtený,nejasný.
in-dividuus, a, um [divido)a) nedě

litelný: corporaČ; subst.individua,
órum,n. atomy;b)nerozlučný:
famihares T.

in-d0, ere, duli, ditum a) pův. vlo
Žiti, položiti, dátl něcodo ně
čeho n. na něco: cervicem vinclo fasciae T
šíji do smyčky vl.; wrus potion Ču
jed do nápoje nalíti; onditus lecticae est
T byl položen do (přenosné) lenošky;
vincla alci 1. T pouta dáti; custodes T
dáti strážce: b) přenesdát i nomen alci
L;facta cognomen indideruní L činy pří
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jmení.. zjednaly; pod. vocabulum T;
novosrus T zavésti, dáti nové obřady;
= způsobiti vzbuditi: odium
T, pavorem suis T.

in-docilis, e a) neučelivý, těžko
se učící: 1. et tardus C; 1. grex H;
wdocili collo tugum trahentes I nepod
dajnou šíjí; 1. paupertem pati H nedo
veda, nemohase vpraviti do. ., nemoha
snésti představy, že by měl žíti v chu
době;b) passnenaučitelný: viae
Pr neukazatelné; disciplina C; ©) ne
znalý, neučený, nezkušený, neu mě
lý: genus V, numerus O (nápěv), gut
tur O.
in-docte, adv. neučeně; non 1. C učeně.
in-doctuS, a, um a) neučen Ý (na
proti doclusa eruditus); nevyškole
ný: Themstocles.. indoctior C (t. ve
hře na citeru); 2. pilae H nevycvi
čený vehře v míč; 2. čugaferre H jenž
se nenaučil nositi jho; b) nevzdě
laný, nezkušený: vulgus O, multitudo
O, homo (vc spoj. s ignarus a rus'icus);
subst. n. mdoctum canet H nic umělecké
ho, neuměle bude pěti.

in-dolentia, ae, f. [in-doleo) necitel
nost k bolesti (dra4ynoia).

indolěs, is, f. [k alere, srov.adolesco,
subdoles]vrozená vlastnost! povaha:
frugum L;nadáni, vlohy, zdatnost:
antmi L, bona O, tanta L, praeclura,
segnis T; t. pueri Ču náklonnost: spe
comen indolis dare Plin vzor zdat
nosti podali.

in-dolésco, ere, doluž, — [inch. k do
leo)pův. začíti bolest cítiti, boleti; pře
n-s. nevoli, zármutek pocítiti, zarmouti
ti Se. (absol., abl., acc. z'jm., inf., guod)

in-domitus, a, um [domo] a) nezkro
cený, divoký: tuvencae O, pastores Čs,
%.ager T nevzdělávaný; integri et 1. T
netknuti a nepřemožení, pod.dextra
O, natones T; b) přenes.nezkrocený =
bezuzdný: anim cupidiates,fu
rores, libido C, vra O, hcentia, rabies H;
nezkrotný,nezkrotitelný, ne
přemožitelný: Mars V, mors RH,amor Ó.

in-dormi0, re, 20%(1%),— spáti na ně
čem: cubilibus, saccis IM; přenes. zaspati
něco: hui tempori C, tanlae causae C;
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malhs Cu (vl. spáti na něčem nevěda
o tom).

In-dotátus, a, um [doto,dos]bez věna,
nevybavený: soror H, Amďromeda O;
bez darů pohřebních: corpora dantur
tn altos indotata rogos Ó.

in-dubitátus, a, um nepochybný
in-dubito, are pochvbovati o něčem:

viribus suis V.

in-dubius, a, um nepochybný: tn
nocenhna 1

in-důco, ere, důxi, ductum 1) táhnou
ti, VĚSti něco na něčem, přes něco, po
táhnouti něconěčím;a). ViCičnain
ducta cornibus aurum O žertva mající
rohy zlatem potaženy, pozlaceny; barba
candula inducto gelu O vous lesknouci
se povlakem jíní; Jimum 1. O přikládati
(na oteklou tvář); scuta pellibus Čs štíty
kožemi potahovati; taedae sulphure tm
ductae O pochodně sírou potažené; in
ducite fontibus umbras V — nasázejte
při pramenech stinných stromů; vartas
1. plumas membris (dat.) nanášeti na
údy peří (t. j. vytvořiti postavu peřím
oděneu);b);spec. natáhnouti, obléci,
na se vzítl: tunicam in lacertosC,
caestus manibus V; facies inducitur wlis
una O berou na se jednu tvářnost; tu
mca imnducitur (semor) artiis (ace.) V tu
niku obléká na údy, tunikou údy své
odívá; ©) rozprostřili: culijinem
terris O, terrisumbram H, noctemO; fu
gant inductas (se. terrts) lamina nubes O
větry rozhánějíshluklé mraky; pul
visgue . velut nube inďucla omma tm
pleverat L a prach vše naplnil, jako by

mrak se nad lim vznášel; dl) meton.
poláhnoutivoskem=vymaz ati, zru
šili: nomina U, senatus consultum C,
loeationes |, — obr. stmudattonem 10
genii 4. L (jako škrabošku) přetvářením
povahu nase vzíti, na oko jeviti ducha;
.)uvésti, zavésti a) algmm cu
ram C, im imsulias N, messorem arvis V
žence do rolí; též abso!.: Alarhanus in
ductus est Plin uveden, předveden byl
(před soud); pod. už Nominatus indu
ceretur Plhn; algm n rejnum Plín na
trůn dosadit:|))spec.a)předváděli,
dávati vvstou piti (najevištin.
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zopasišti):fadula guem miserum inducit
H jejž kus (Terentiův) předvádí jako
bídně živořícího; gladtatores €.C; tuvenes
armalos L; B) dodopiujako manželku
uvésti, přivésti Liwam penalibus
suis T; absol Lolhlam T; jako ma
cechu: novercamalciPlin v) jak»mlu
vící osobu uváděti: Gygesinducitur
a Platone C, heminem deterrimum 1.C;fu
rentes vuducunturČ jako šílenci vystu
pují; sermonemurbanum, oraticnem C
uváděli; d) voj. vojsko vésli někam,
proti nikomu:rgercifum tn agrum L, tur
mas tn mililes Cu; ©) přen. navésti,
pohnouti, zlákali k něčemu:promuissis
1. (ad casdem) algm Č; algm aď bellum
renovandum C; téžut (C) a inr. (1"); in
ductus consuetudine C ze zvyku; gloria
inductus C zectižádosli; svésti n koho:
ab hominibus neguam induelus C; fulsa
spe i. Č; in errorem inductus Cv omyl
uveden ; amici tacentem animum excitare
tnduceregue ti. spem. cogifalionemague
omeltovem Č povznésti kleslou mysl
přílelovu a vzbuditi v něm lepší na
ději i myšlenky; absol.zaváděli — kla
mati: soetosinduait C; |) o věcech:za
vá dět něco: noram consuetudinemO,
morem Plin, altuďd genus dominalionis
C, novum verbum in linguam C; pe
cunmam in rattonem C v účet uvésti =
„k dobru připsati“ (jakožtozapla
ceno);agrum ingenl: pecuma 1.C za pole
ohromné peníze počítati; 5) zví. antmum
n. n animum 1. předsevzíti Si něco,
odhodlati se k čemu;a. 4., ut natu
ram vpsam vinceret C odh. se samu při
rozenost potlačiti; (in) antmum non tn
ducebat L nemohl se odhodlati, spřáte
ti s myšlenkou, nebyl ochoten; vazby:
2, inf., Uď a Ne, gutn, ace. c. inf. (v tointo
příp — přesvědčení nabýti).

inductio, oms, f. [induco]: aguarum
C vedení, přivádění vody; tuvenum L
vystupování (v cirku); personarum ČC
uvádění; erroris C svedení k; in. anima
C vůle, odhodlání.

inductů [def. abl. od * anďuctus po
pud] popudem, na popud: ales Č.

inductus, a, um [vl part. perf. od
induco) hledaný, nepřirozený, umělko
vaný (o řečiPlin).
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indulgěns, enlis (vl. part. praes. od 2
dulgeo) shovívavý, laskavý: tn algm L;
peccatis 1. C shovívavý k hř., promíje
jící; trarum (se. multitudimis) 1. ministri
L přisluhovači hněvu (lidu) hovějicí;
spet suae 1. Ču oddávaje se naději;
jakožto titul císařů tndulyenlisstmus
Přňn nejlaskavější.

indulgenter, adv.shovívavě.laskavě;
bestiae multa faciunt i. C z lásky.

idulzentia, ne,f. shovivavosl, laska
vost (inatgm);caeli i. V mírnost podnebí
n. mírná zima; ď. filtarum (obi.) ÚUla
skavost k..; %.matris T něžná laska
vost; čt. nostra I, oddaná, láskyplná
péče; 1. princtpis přízeň. milost.

indulgeo, čre, dulsi. — (poklass.dul
tum)a) hověti, shovívati, sho
vívavý býti k čemu,promíjeti n*co:
ali Cs CN Cu; sibi i. býti k sobě
sh., příliš si dovoliti; *rae L hověti, p 0
volovati hněvu; pod. anms (žá
dostem), antmo O (přání), amori, pre
cibus Plan; b) oddávati se (přílišně, hor
livě) něčemu:dolori N, novis amicitiis C,
věno V, somno T, lururie Ču; aleae S
býti náruživým hráčem; 2. choreis V ná
ruživě tančiti; 2. labori V — horlivě pra
covati; 2. hospiio V činiti zadost povin
nostem hostitelky; staviduali indulgere
tur L kdyby se povolilo jejich hrabivosti:
valetudim C pečovati o. ©) povo
Jiti, obětovati něco:gu?tam nunc
sanguine meo sibi indulgeri aeguum
censet L jenž již nyní za hodno uznává,
aby mu krev moje byla obětována:
largittonem T dary povoliti (opak ab
nuere).

iudue, ere, už, útum [srov.exu0,č. oDou
ti]Ja)pův-obléci, odíti: algd alci; anu
lum C navléci; ťorouem C na krk
vziti; scalas O na ramena vzílti; part.
pert. indutus, a, um alga re, bísn. algd
oděný něčim, oblečený v něco, mající
oblečeno něco; arbos se pomis tndutt V
pokrývá, plní se ovocem; cratera
corona V ověnčiti; frondem 1. O listím se
odivatiy onduttur aures aselli O dostává
uši; tn nubem1.Č v mrak zah aliti;
vallisse 1.Csdostávati se, zaplé
tat1 se do zásek, stimulis Čs, hastis
T, nabodnouti se; toris lacertos O obemk
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nouti lalok; b) přenes.«) na se vzíti
formam hominum C, figuras hominum
O; novum sibi ingentum L vziti na se no
vou povahu; proditorem T hráti si na
zrádce; percussoris speciem L vzíti na se
podobu zákeřníka; alci latroms speciem
L dáti vystoupiti někomu jako loupež
niku; personam tudicis C dávati si masku
soudce, hráti si na..; pod. phtilosophi
pers. 1. C) spem L oddati se naději, pod.
falsos pavores T, magnum ammum T
vzíti na se, novum imperium L, muma
ducis T převzítu: hostha T v nepřá
telství vejíti, n. počíti; diversa T býti
rozličnéhosmýšlení; B) zaplésti do
něčeho: se in lagueos C do léček, sua
confesstone tndu1 C svým vlastním při
znáním se zaplésti.

in-důréseo,ere,důrut,—ztvrdnou“
Liztuhnouti: virgatactuinduruit Me
dusae O; sax9 oculorum indurutí humor
O v kámen ztuhla vláha očí: frunco tn
duruti C ve kmen ztvrdl; otužiti se:
corpusO; vnáklonnostise utvrdili:
milites pro Vůtellio T (k V.)

in-důr0, are, avi, atum ztvrditi, tvrdým
učiniti, ztužiti Boreas nivem O; ora
cornu tmdurata O ústa v roh ztvrdlá;
přenes. otužiti: hosttum dimor induratus
est L nepřátelé dříve bázliví se otužili;
ut induraverat vultum T jak obličeji
tvrdého výrazu dodal.

Indus, ž, m. ("/vódc] 1) řeka v Indn;
2) pohraniční řeka mezi Karí a Frygií;
adj. Indus, a, um indický: dentes O Cat
slonovina — Indum ebur V; jako subst.
Ind, pův. obyvatel Indie, přenes.Nolus
deverus ab Indis V od EBthiopů při
tékající; turifer I. O — Arab; India,
ae, f. Indie, země Indů; adj. Indicus,
a, um mdický: scuta Cu, ebur H.

industria, ae, f. [vmdustrius] činnost,
pracovitost, přičinlivost, pilnost; ctvtum
0. et virtus C přičinlví a řádní občané;
industria, ob industriam, de n. ex indu
stria úmyslně, schválně.

industrie, adv. [industrtus] přičinlhvě,
pilně.

indústrius, a, um (indu z endo a
struo) (vl uvnitř strojící), přičinlivý,
činný, pilný, horlivý
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indutiae, čřum,f. příměří: XXX
dirrum 1 C; přenes. 1o nevoj. věc.: bre
vibus tndutiis Plin za krátkého pří
měří (o soudním jednání a hlasování, kdv
věc ještě n rozhodnuta.)

Indutiomárus, %,m. kníže treverský.
indutus, ús, m. [induo) jen dat.

indulu: za Odév, oblek: veslis guam 1%.
gerebat T.
" in-edia, ae, f. (in-edo] zdržování se od
jídla, pust. hladovění.

in--čditus, a, um nevydaný: wuvenes,
guorum 1. Cura est O, jejichž Spisy,
básně nevydány.

in ŠivSalis, antis nevkusny, nejapný
ovationts non 1. copia C bohatost řeč
nická se vkusem spojená; physica ratio

non 4. Č ne nevědecký názor o přirodě.
in- eleganter, adv.nevkusně, nejapně:

historianoni.scripta Cdějinypsanénikoli
bez vkusu; děvisit i. Crozdělil nelogicky.

in-ěluctábilis, e čemu nelze se vymaniti,uniknoutijenpřenes.:| fatum,
tempus V neodvratitelný.

In- ©morior, mori, — při něčemzemříti:
spectaculo H.

in-émptus, a, um [emo] nekoupený:
dapes V Ii (jehož hospodářství samo
poskytuje); corpus 1. O bez výkupného;
consulatus T za peníze nezískaný.

in-énarrábilis, e nevypověditelný,ne
vypsatelný: labor, tabes L.

in-énodábilis, e „nerozuzlitelný“, ne
rozřešitelný: res Č.

in-e0, re, 1, zř. 703, tum | nepřech.
a) vcházeti,vejíti, vtáhnouti
někam: 11 urbem L, ovans T; b) po
čínati, začátek mit: ineunle vere C
na počátku jara, ab tneunie adulescenha,
aelate N C TŤ od časného mládí; part.
p r. ve význ. akt.: mla aestate, hteme
Cs na počátku; IH přech.a) vejíti,
vstoupiti do něčeho:urbem L, domum Ú,
proscema V, scenam, curiam, slattonem
T, tectum, templum, Athenas, parvos
penates O, lucidas sedes H; pass. nemus
tmtur egutis O koně vcházejí, vjížději
do lesa; Hispama prima Romanis inita L
do níž Ř. nejprve vstoupili; fretum 1. O
dáti, pustiti se na moře; mam LC,terCu
cestu nastoupiti somnum1 V
usnouti; rattonem %.LC najíti způsob,

chopiti se prostředků, prostředek najíti,
ustanoviti způsob; rattonem guaestus 1. Cvypočítativýtěžek,remisstonum| ra
tionem 1. Plim slevu odhadnouti, vv
počítati; de agro Campamo vat. 1. C roz
vážiti,; constitum 1. C záměr pojmouti
(aleis ret, de, inf.); = spce. o zvířatech:
pojímati se, běhati se: vacca tmla L
oběhnutá;b) začíti, počíti něco,
přistoupiti k nčěcmu,nastou
PlL1 něco:sacrum L oběť; sufFragium L
k hlasování přist., počíti hlasovati;
magistratum, consulatum, sacerdottum Ú
nastoupiti, uvázati se V. .; pod. munera

V úkol něčí na se vzíti; proesunu,pugnam, certamen LCVO dáti se do.
interregnum imtur L nastává, zavádí se
mezivládí;now algd inttur consiliiS kuje
secosinového;C)činiti zjednávati
něco,VCházeti v něcouzavíratt
něco: graham 1. LC zjednati, získati
si přízeň, zavděčiti se, obliby dojiti
(apuď algm, ab algo); socielatem 1. C,
foedus 1. V; nexum 1. L zavázata se.

incptě, adv.nejapně, pošetile, titěrně,
zpozelle.

ineptiae, drum, f. [imeptus] hlou
posti, zvrácenost, pošetilost, nesmysly;
t. seniles C babské povídačky.

ineptio, že hlouposti dělati Cať.
ineptus, a, wn jin a aplus) nezpůso

bilý,nevhodný; nejapný; charta t. H ne
potřebný; toca tnenta C nechutné žerty.

in-eguitábilis, e k jízdě (na koni)
nezpůsobilý, nesjízdný; camp Ču.

inermis, e a inermus, a, um [arma]
beze zbraně, neozbrojený, bezbranný:mmlitesČs,latroS;kolickt.| parcitur
inermi L šetří se bezbranných: puer
1.O0— Bacchus; obr. legati T bez vojska,
provinciae T nechráněné, pod. ager L;
misto; přenes.: carmen Ó neškodná; pod.
amor Tib; in plilosophrae altera parte
1. C „málo kovaný..

in-erráns, antes [in privat. a erro) ne
bloudící, pevně stojící; o hvězdách:s tá
lice C.

iners, ertis (in, ars] a) neumělý,
neobratný, nemotorný: scriptor H, ver
sus H, poěta C (jenž své věci nerozumí,
opak: sollers); b) líný, nečinný, za
hálčivý (opak: navus, acer): pecus V



inertia

paler, senectus,oum C; 1. agua O stojatá
voda; glebas tnerles rastra frangere V
neplodné hroudy kopáčem tlouci, terra
i. II nehybná; stomachusO = netrávící;
tineae H linií, sprosti (— dávající se do
látek nehybněležicích); caro H — nevzbu
zující žádné zvláštní chuti; ocul: V
nehybné, tupě zirajicí; nola 1. L. známka
lenosti (t. j. lenost něčí označující), D19
rum et V. videtur C zdá se býti znakem
lenosti a netečnosti; ©) zbabělý:

souvisl. s tmbelhs TŤ, opak forhis C,
strenuus T; inerna corda Teucrum V;
metat. lelo mortturus vnerů Ó nemoci
neslavnou (t. morem); d) nečinným
činící, k nečinnosti svádějící, zma
látňující: frigus O, bruma H (netečná);
tnertibus horis ducere oblina vitae H
v hodinách pohodlné prázdně, ve chvílích
oddechu.

inertia, ae, f. [iners] neobratnost, ne
motornost; nechuť k práci: t. laboris C;
línost, nečinnost, lenivost; tnertiae de
precattio Hirt odmítiní z lenivosti.

in-eruditus, a, um nevzdělaný, ne
obratný.

in-esco, are,dvi,á!um [esca]navnaditi.
in-evitábilis, e jemuž nelze se vy

hnouti n. ujíti, nevyhnutelný, neod
vratitelný: sors Cu, fulmen O, crt
men T.

in-excitus, a, um (cieo) nevzrušený,
klidný: Ausoma V.

in-excisabilis, e omluvy nepřipou
štějicí: tempus O; neomluvitelný, bez
omluvy: 2. absis H.

In-exercitátus, a, um nevycvičený:
homo, miles, histriones C, copiae N;
eloguentia, samenha T.

in-exhaustus, a, um nevyčerpaný, ne
vvčerpatelný.

in-exorábilis, e neuprosný (contra,in,
adversus algm, alci rei); dosciplina Ť přís
ná; odtum () nesmiřitelné.

inexpeditus, a, um přílišspletitý, těž
ký: pugna L.

in-experrectus, a, um [expergiscor]ne
proburitelný,

in-expertus, a, um a) akt. nezkusiv
ši, neznalý, nezkušený něčeho:
lasciviae T; bonis i. et insuctus exer
cílus (dat. Donis k dnsuelus) L: ab
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amici IT hdem nezkušeným (viz cul
tura), b) pas. nevyzkoušený,
neosvědčený: ne guid1. relineual
bez pokusu, aniž se o to pokusil; legt
ones bello I, inexpertum scaenae com
mitlis H látku dosud nezpracovanou;
remedia Cu nevyzkoušené; exercitus, files
L: genus nuaestionts Plímn,supplicia T.

in-expiábilis, e a) neodčinitelný, ne
napravitelný: religio, scelus, poenae C;
b) nesmiřitelný: odtum L, bellum C,
homo 1. alci C vůči někomu.

in-explebilis, e nenasytný, neukoji
telný: dido Č T, cupiditas C; 1. laudis
L noslávě stále bažící.

in-expleins, a, um nenasycený, nena
sytný.

in-explicábilis, © nerozmotatelný,
nerozvazatelný: vinculum Ču; přenes.res
1. C nerozřešitelná, nevysvětlitelná; ma
1. L neschůdná; bellum TŤ nekonečná;
faciltas L bezvýsledná.

in-explorátus, a, um nevypátraný,ne
známý: vada L; inexplorato L bez před
chozího prozkoumání (zvědy).

in-expugnábilis, e nedobytelný, ne
přemožitelný; gramen O nevyhubitelné
býli; via L neschůdná.

in-exspectátus, a, um neočekávaný.
in-exstinc(us, a, um neuhašený, neu

hasitelný: zgnis O; (přenes.) nomen O
nepomíjející, nesmrtelné; libido Ó ne
nasytný, neukojitelný.

In -exsuperábilis, e nepřekročitelný:
Alpes, La palus, sallus, munimentum
L; nepřemožitelný: vis fat: L; tnexsu
perabiibus vim ajfferre L chtíti vynutit
nemožné.

in-extricábilis, e nerozuzlitelný: error
V (o klikatých chodbich labyrinthu).

in-fabr8, adv. neuměle.
in-fabricátus, a, um nezpracovaný,

neotesaný: zodora V
in-facetiae, Gum,f. nejapnosti,hrub

ství.
In-facětus (1ficélus), a, um nevtipný,

nemotorný. zpozdilý, nezpůsobný.
In-fácundus, a, um nevýmluvný, ne

obratný v řeči.
Infámia, ae, f. [tnfamis] zlá, špatná

pověst, hanba, bezectí: 2. duarum legi



In-fimis

onum C zlá pověst vzešlá Pompejovi
zadržením dvou legií; istřus vituperatio
atgue 1. C jednání trestu hodné a ha
nebné; infamiam inurere C pohnanění,
nečestnou známku vpáliti; přenes.o osob.:
Cacus. Scylla O hanba, skvrna.

in-fámis, e beze cti, bezectný, zlo
pověstný, ea mfama habentur N za
nečestné, zneuctivající se pokládá: car
men O kouzelné řikadlo; vazba algua re n.
ob (per) al1d.

in-Kámo, dre, aci, dlum |imfa:ms)
v zlou pověst uvésti: Alct
bades infamatus N, dea O = Kirke;
Tuppiter infama! segue suamgue domum
Pr J. sobě plodí hanbu; obviňovatyočerňovati:secretis| crtminalt
ombus T.

in-fandus, a, um [srov. ne- fandus)
a) nevyslovitelný,nevýslovný: do
lor, amor, labor V; imfanda (acc. pi. n.)
furens V nevýslovně, neslýchanězuřící;
b) ohavný, ohvzdný, hnusný, mrzký:
omnia infanda facere L všecky ohav
nosti; oinfandum indiccum V. boha
prázdné udání; dies infanda V den
zlořečený, proklatý; pod. cazu!, bellumV

infáns, anlis a) nemluvící,němý:
infanles statuae H, 1. pudor H ne
mluvná ostýchavost;b) nemluvně,
dítě (jalco adj. m. 1 f., subst. m.); C) přenes.
dětský i o věc: ossa, pectora O;
umůraeO; d) nevýmluvný: o
mainesdiserti et iufantes C, Lentulus C;
infantissemus C úplně bez řečnického
nadání.

infantia, ae, f pův. nemožnost m'u
viti nedostatek výřečnosti accusalorum
C; dětství: prima ab 1. T.

infarcio (1fercio), čre, si, sum n. tum;
čpáti něco do něčeho: verba Č.

in-fatu0, are, aci, G'um!fatuus] ohlou
piti omámiti.

in-faustus, a, um a) nešťastný:dies
T, nomen V,faces, gradus O; b) štěstím
neprovázený, nemající štěstí: puppes V,
belhis 1. T.

infector, ov18,m. barvíř.
1. in-fectus, a, um[vl. part.perf.odfacto

a priv.čn-)a) nevykonaný, ně
stavší se; nehotový, nedo
konaný: facta atgue infecta canere V
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co se stalo 1 nestalo; omma pro wfecto
stnt L vše budiž jako by se nestalo;
gut non moderabitur irae, tnfectum esse
volet H kdo nebude hněv ovládati, pozdě
bude bycha honiti; faclum mfeclum
reddere II co se stalo, učiniti, aby se
odestalo; re infecta, rebus imfectis s ne
pořízenou; oinfecto bello L nedokončiv
válku, oinfecta pace L neučiniv mír;
tnfecta sacra O nedokončená oběť:foedus
precantur mfectum V žádají, aby smlouva
byla učiněna neplatnou; = spec.nez pra
covaný: aurum V argentumL; b) ne
vykonatelný, nemožný: re
mhil vam infectum Metello credens S
že Metellovi není nic nemožného.

2. Infectus, a, um [u. part. perf. od 21
ficio, tm- před) napuštěný: arma
sangutne infecta V zbrocená; faces in
fectae, aguae 1. sangutne O krví zbar
vené; př.nes. biandimentis imfeclae ept
stulae T list napuštěný (jako voňavkou)
| chotkami; Řostčum artidus infectus T
nakažený; jako barva vpušléný, vbar
vený; tnfectum eluitur scelus V. po
skvrnéní zločinem způsobené.

in-fecunditas, dlis, f neplodnost.
in-fécundus, a, um neplodný, ne

úrodný.
infelicitás, a/is, f. neštěstí, nešťast

nost, bědnost.
iu-fělix,č:zsa)neplodný,bezezda

ru: tellus frugibus 1. Vplodů nedávající;
Zolium V planý, škodný; zvl. o stromech:
neplodný, planý, nesoucí ovocenejedlé;
na takové věš ni o.lsouzenci: infrlici cerbovi
suspendito L C et. m. šibenice; č.oleuster
V,i. lignumC; b)o lech nešťastný,
nebohý, samost.:nešťastník ; s gen.z. amen
Wna duchu, duchem: C)o věcech:nešťast
ný, neblahý, k neštěslísloužící:/or
ma. constlíum L; thalumus, balteus,fumu,
ex3ilium V; dolor, cura O,

Infénsě, adv. rozhořčeně, 8 nenávistí,nepřátelsky© tmvectusT,pugnareL,
casdere T.

infénso, are, — znepokojovati;, obr.
inf.nsantibus dis T jakoby ho bohové
nenáviděli.

infénsus, a, um ([vl. port. pert. od
* im-fendo, srov. de-fendo) rozezloný, roz
hořčený, rozlicený, rozjitřený: wa L;



infer

iufenso anímo C s nepřátelským smý
šlením; infenst arma expediere T nevra
živě jali se k boji chvstati,; tum Dran
ces idem infensus surgit V tu D. opět
jako odpůrce povstane; 0. serovum T
tísnivé, 7. valetudo T špatné; tnfensum
corripi! tgnem V rozheřčeně uchopí po
chodeň.

infer viz tnferus.
infercio viztnfarcio.
inferiae, drum,f.(inferi] obětmrtvým,

tryzna.
Inferior viz tnferus.
Infernus, a, 200 [inferus] a) dolní,

spodní: partes C; b) podzemní: ďů
(naprotisuperi), canes, tenebrae F, numina
T, gurges O; ver, tyrainrus O král pod

svělí—o 6.JunoV= Proserpina;i. palus O— Slyx; č. aspectus T; jako
subst.inferní, órem o. obyvatelé pod
avělí meton. podsvětí,

in-fero, ferre, tulí. Iatuma) vnésti.
zanésti, přinésti něconěkam,do
aččcho: Spolta templo L, (vmperatorem)
castris mfert T dá zanésti: tgnes tectis
C; fontes urbi T prameny do města z a
vésti; aninam astris DOvzněsti
k hvězdám; Prometheus gentibus tgnem
antuht FŤ oheň na zemi lidem přinesl;
algm im eguum 1. Čs na koně vysa
diti algd m vmem Čs do ohně vho
diti scalas aď moentia L žebříky k hrad
bám přistavovati: b) spec. a) pedem1.
LCGCu,gressumV kráčeti, jíti, gra
dum hostibus L kráčeti, táhnouti proti
nepí.: se 4. ubirati se, odebrat
Se někam, kráčeti, jíti: tnfer! se sacplus
nebula V —=ingreditur kráčí jsa zahalen
v oblak; eguus se campo 1. V vykračuje
81; kam?in algd, per alad; tn vitae discrt
men se 1. (7 vydávati se v nebezpečí ži
vota; stantibus se 1. I udeřiti na sto
jící: — medial: tm tgnes meďdios mnferri L
vrhnonuti se doprostřed ohně; flumen
mari infertur L řeka do moře se vlévá;
B) ve voj.: odznaky a zbraně do středu
nepřátelnésti= útočí ti, napadnouti,
útok učiniti: aguilamCs, signaC;
=- spec. bellum, arma 1. alci proti někomu
do pole se vypraviti, válku zdvihnouti,
do války se dáti, válečně stíhati někoho

-—- refl.

Latinsko-český slovník.
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(též contra patriam C); pugnam 1. L do
boje se dávati proti někomu; Janus 1.
ao Č ruku na věkoho vztáhnouti;
“) o pohřbu: pochovatli někam,do
néčeho: sepulero 1. alagm C, monumenti
matorumČu: č) obět přinášeti,
obětovati nutvým (vizmfertiae):

pracula manibus O. spumantia cymbia V
honoresVe)doknih, na účet Zaps a
ti, včilati, přičisli: sumptum U,falsas
rahones ČC:S) způsobit, vzduditi,
učiniti: čerrorem, melum ČCstrachu na
hnati; spemn,masericordiam Č vzbuditi;
von v. alei I, nánlí učiniti eremen ale: C
obviňovati; 2moram I obmeškání způ
sohiti; claďem I. porážku způsobiti; tněu
rtas, periculum C; causam belli © pří
činu války uvalti na někoho; 1) Za
váděti: nefas: Ču; Ď) o řeči:u vá
děti, přednášeti: sermonem C; menlio
nen Ču učiniti zmtnku, rausam Ú za
příčinu udávati.

Inferus (arch. též2 fer), d, um 1 Loslt.
a) ob.dolní, spodní: onare inform
C==mořeTyrrhenské (naprotisuperum =
Adrialické); loca infera C; ) srec. pod
zemní: do superi inferujue ČL bohové
nebeští 1 podzemní; subst. Inferi, rum.m.podsvětí(jakomisto© jakooby
vatelé jeho): apud (ad) inferos C v pod
světí; ab inferis C z podsvětí: ad 1. ar
sistere I, z mrtvých vstáti;

II kon Pitr. Inferior, 14s a) nístně NIŽŠ 1,
niže položený: ripa Cu, locus,
sublicarum pars Čs, labrum Csspodní
ret; ex inferiore loco dicere ČCmluvit
S rovné Země (nikoli s vyvýšeného fečniště);
Germanm superior et 1. T; caelum sidelwmfertus— (doplňk.)meril nebese
ssedne pod moře; jako subst. inferičra,
um, n. mžší místa: ad 1. penetrare Ču;
non inferiora secutus V ne horší stránku
vyvoliv; s'ng. 10 tmfertus ferri O do
hlubiny dolů; adv. tnfertus níže, příliš
nízko: currere O; alagdpersegu: () — dále
doleji, později; b) časově:pozdější,
následující, mladší: aetale mferiores C;
©) kvant. neb kialt. sla bší, méně
četný, horší, špatnější: numero na
vlum Čs, copiis N. poems IL. tredustriá Č,
homines inferiores lnco C níže postavení,
pod. nagistratus L, ordťnes O; 1. animo C

„ +2



Inferus

méně bojovný; delli laude +. C. ve válce
méně proslavený; tmferiorem esse CCu
podlehnouti, býti přemožen; 2%.disce
dere C s bojiště odejíti jako poražený,
bitvu prohráti; armis 1. Pr horší zbraň
mající, v boji slabší;

JIT super. infimus a) n ejnižší,
nejdolejší, nejspodnější:terra C;
obyč.parlit. nejnižší Č A8 něčeho:
i. mons N pata hory, t.collis C; nomen

C konec jména; 2. auricula C lalůček
ušní: i.ara C spodek oltáře; subst. infi
mum, %,». nejspodnější část, ab mfimo
Cs zespod, collis infima apertus Čs na
úpatí volný; n fima aeguora F dno moř
ské;b)přenesnejnižší nejhorší:
genus. locus, multitudo, faex populi C,
plebs L Ču, gens Fl, infimi N (naproti
principes) nejnižší z du; urbes ex infimo
nasci L města vznikají z malých po
čátků;

LV super.imus a) nejnižší, nej
hlubší, nejspodnější: sedesC, conwiva
F[ (na posledním místě ležící; srov. lectus
imus); vox H nejhlubší zvuk;obyč. partit.
sub tmo corde V v hloubi srdce; ab imo
pectore V z hloubi prsou; tmae meďullae
O vnitřek morku; per tma cucurrit ossa
tremor V morkem proběhl mráz; tma sol
vuntur latera V nejspodnější části boků
(schnouce) mizejí ; instabiles (se. aures)
tmasfacu O při koření činí je pohyblivý
Int; tma terra O okraj země, tma cauda O
Špice ocasu; de dolto tmo Č ze dna sudu;

ab imis wnguibus Č od konečků prstů (na
nohou); —spec.[ImUuM,%, ». a plur. ne
nižší místo, hlubina, dno:
eguos in gurgiis ima condidit O do hlu
biny víru, fruges tactuntur in tma O ke
dnu, na dno; aguae imo perspicuae O
voda až na dno průhledná; tma petunt
pisces O ke dnu plovou; tma cornuum L
kořeny rohů; ab imo suspirare O z hlu
bolka; gut regit tma O vládce podsvětí;
b) časově: tmus mensis O poslední; ad
tmum servare II až do konce zachovati;
medio ne discrepet tmum II 8 prostřed
kem ať konec souhlasí; ad tmum Thraex
erit HHnaposled; ©)kvalit: nejnižší:
superi et vm%deorum HO; vma summis

mutare H nejnižší vyměniti za nejvyšší,
nejn. nejvýše povznésti.
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In-ferveseo, ere, ferdbui, — vřiti: hoc
udi inferbuit "A když se to zavařilo,
povařilo.

infestě, adv. nepřátelsky: facere L.
dvi, datum znepokojo

miunitiones Hirt.
Iufesto, dre,

vali, napadali:
in-festus, a, uma) nejislý, ohro

žený, via, iter C, civitas, vegnum L,
vias infestas habebant C stále zne
pokojovali; salus, vita C ohrožený; li
bertas, vectigal C; omnia serpentibus 9
pro množství hadů; pod. lerra coludris O;
b) akt. znepokojující,nepřát elský:
mater filio C; exercitus S; tibi infesto
mgris H jenž sočíš, nevražiš na černé;
gu% omnes familhae nostrae tnfesti sunt
S kteří všichni na náš rod zanevřeli;
1. tnimicus S lítý nepřítel; mfestum fa
cere algm S popuditi; urbes huic tmperio
infestisstmae C města naší vládě na smrt
nepřátelská; manus infestas alct aďmo
vere C na někoho nepřátelsky sáhnouti;
%.odtum Č nevraživé zášti; animus dis
hominbusgue 1. S duch nevražící na
bohy i na lidi; c) k útoku připra
vený, k boji hotový: infesto
exercitu in agrum Albanum pergit L
s vojskem k b. h. spěchá do...; tnfestis
arms L napřaženou zbraní; tnfestae
frameae T nastavená kopí; infeslis sigm8
Cs C k boji připraveni; tnfesto spiculo
L s napřaženým, k vymrštění hotovým;
subst. infestum, 2, 1. strast, trud Ó.

inficetě, inficotus,inficetiaeviz fa
cele atd.

in-fici0, ere, féci,fectum [tn, facio)
(vnořiti do něčeho)a) barviti: Pal
lantias tmnfict orbem Ó jitřenka zbarví
obzor; aeguor sanguine H moře krví
zbarviti; diem, O zatemniti; Britanní se
vitro infictunt Čs B. se natirají borytem;
ora pallor inficit H bledost pokrývá
tváře; = přencs.puer infici debet artibus
C hochu musí býti vštěpovány vědy;
b) otravovati, nakaziti: tem
pestas infecit pabula tabo V nezdravé
povětří nakazilo píci; Aalitus tnficůt
vitialas auras výpar otravuje nakažený
vzduch; dictamno amnem (= aguam)
infict V vodě propůjčuje sílu třem
daly; mores 1. Plin mravnost nakaziti;



In-fidělis

pod. animum delicůs C; (uzu infici Cu,
cupuhta'ibus ČC.

in-fidělis, e nevěrný, věrolomný.
Infidelitás, a'is, f. nevěrnost, věro

lomnost, nepoctivost.
In-fidus, a, um nevěrný, nespo

lehliv“ý, nejistý (oosobíchi o včcech);
od infilam socielatem regni L pro ne
spolehlivost každé společné vlády; om
nia infila atgue infesta facere L všechnu
věrnost podkopati a samé nepřátelství
zploditi.

in-figo, ere,fix, fórum vraziti,
vetkn outl něcodo něčeho:haslam
portae, stomacho V, hominem scopulo V
člověkem o skálu praštiti; sagitta in
fgitur arbore V zarazí, vetkne se pevně
do stožáru; gladium ún pectus 1. C;
pila in tergis imfira L v zádech vražený,
vězící; onfigum volnus V zasazená rána;
přene.Vštěpovatl. guae sunt in
figenda Plin; infirum est miht T mám
pevný úmysl, jsem pevně odhodlán;
-= infizus, a, um pevně tkvící, vštípený.

Infimus viz onferus.
in-findo, ere, fidli, fóssum vříznouti,

vkrájeti: sulcos telluri V
infinitás, lis, f nekonečnost,neko

nečný prostor.
Infinitč, adv.

perorare Č.
Infiniti, onis,f. nekonečnost[dre

Jed
In-finitus, a, um (fimo)neomeze

ný, bez mezí, nekonečný, bez
konce 4) pův. ©) místně: altiudo, modus,
locus C; B) časově: ab 1. tempore Č od
věčnosti; bellum N, dimicatio Č, hasta Č
věčné, nekonečné dražby; odium, spes
(scílem nedohledný m)C;%) kvantit.a kvalit.:
multitudo,pecuniaC; nesčetný: sce
lera, crimina, facta C, copiaz Ču; bez
míry: magnitudo Čs, largilio, cupt
dias Č: dicere imfimitlumest C nemělo
by konce; b) přenes.neohraničený, nevy
mezený, neurčitý, nejistý, všeo
becný: obyč. neutr. onfinitum est n. Vi
delur Č.

1ofirmatio, onis, f. [infirmo] sesla
bování, zlehčování, rušení: rerum tudi
ratarum Č (,annullování“).

nekonečně, bez mezí:
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in-firmě, adv. slabě; nevelice, ne
příliš: socios animatos esse C.

infirmitás, alis, f. [infrmus] a) sla
bost, bezmocnost: Corporis, tuvenum, pue
rorum Č. naturae 9; obr. slabá žena,
slabé pohlaví: patiendum huic infir
mtati est L; Lb)zví. slabost duševní a
mravní: %. animi ČC malomyslnost; 1n
genů C; v. consilii Č nestálost, tuďicio
rum C nespolehlivost: 2. Gallorum Cs
vrtkavost.

In-firmo, dre, avi, alum (infirmus] 3e
slabovati: legonescommeatibusT
sesl. přílišným množstvím dovolené; tor
menta C; filem aleis C; veritatem 1. C
vy vrátiti pod. %.ac.diluere, testes1.,
nutu alad t. C; za neplatné prohlásiti,
zrušili: leges,benefictum Pompei C.

in-firmus, a, um a) nesilný,nepevný,
slabý: senez L, homo C, caput, valetudo
C, civitas Cs, artua, aetas, corpus O; 1.
sum CPlim churav, chorý; infirmue oves
FHslabé, bezbranné: L) duševně slabý,
bojácný, nesmělý: animus, reus Č; = ne
spolehlivý: multitudo, fides reconcihatae
gratiae Ú; sum paulo tinfirmor I ne
jsem tak silného ducha(jako tv); ©)bez
významný, nepatrný: causa, res ad pro
bandum C, senatus consultum T; cau
tones ČC.

infit verb. d+tect.začíná (rnluviti); obyč.
ns). přímá řeč.

Infitiális, e popíravý, záporný.
Infitiae, rum, f. [čna kmenfufeůr) jen

ve vazběGnfilias (akk. směru) re zapírati,
popirati.

infitiat10, ons, f. popírání, zapírání,
vvlhávání (s gen. subj. i obj V.

infitiátor, oris, m. popěrač, lhář; in
finatores lenti C houževnatí zapěrači (t. j.
lidé vyhledávající vytičky, kdvž mají platiti) =
dluhy špatně platící.

infitior, art, atus sum [*infitiae] po
pirati, zapírati. famafactisin
ftnanda O, amicos, prettum O, amicitiam
Cu. guals ©. P m foedere Numantino
wmfinamlofuit C jaký byl neuznávaje
smlouvy; non Wnfiltor s ace. c. inf.
nemohu, nechci zapírati, že. .; non esi
infiiandum N nelze popříti, že..

Infixus viz tnfigo.
40*



inflammátioó

inflammati0, ons, f. [ooammo]z
pálení, požár; o duchu: Vznicení, rozní
ceni, vzplanutí.

in-fiamm0, dre, dvi, atum [flamma]
a) zapáliti, rozžzhnouti, zažehnouti: lu
cernam, urbem, classem, deorum lempla
C; tecta L; b) přenes.vznítiti, roznítiti,
vzbuditi: cupuďilales, studium C; im
ffammatus odi0, scelere, ad glortam Ú,
algm amore 1. V lásku v někom vznítiti;
absol."aflammatus roznicený: mens, ant
mus Ú o slohu7.rem Cse zápalem mluvili.

Inflátič, onts, f nadýmání: Aabet in
Jlahionem magnam is cibus C působí na
dýmání ten pokrm (bob).

inflate, adv.(inflatus] nabubřele, pře
hnaně: Aaec latius atgue it. perscribe
bat Cs.

1. inflátus, a um (vi. part. perf. od
wmflo]A) nafouknutý, nadutý, naběhlý:
colla CO, tenae vino V; o nástr. hudeb,
do nichž fouknuto: Ducina O, tibiae C;
amms L rozvodněný; capilli O větrem
poletující; b) nadutý, pyšný: tuvenis,
homo, civvesČ (alga re); = nabubřelý,
přehánějící: Cicero guwbusdam 1%. vt
delur T.

2. inflátus, is, m. nafouknutí, zatrou
bení: tibicinis; vnuknutí: dřvinus C.

in-flecto, ere, flexi, flexum a) za
hnouti, zakřiviti, inflexusza
hnutý, zakřivený: dacilumC;
capita Cat, colla Pr ohýbati, skláněti
n. zvedati; refi. cum ferrum se inflexisset
Cs, ježto hrot se ohnul; cornu 1. O cer
viz, aratrum V, genu Pr, canrmna Cat;
oculos alcis inflectere C zrak něčí odpu
diti; b) přenes.:hlaszměniti, „zlomit!:
vox inftexa C plačtivý,; = měniti, př e
krucovati: čus ciwle C; oheb
ným učiniti: orationemC; (k sobě)
obrátiti, dojmouti: sensus V; pre
cibus inflecti V nechati se pohnouti;
levůer wmflectendus Ú jen zlehka poobrátiti.

In-flčtus, a, um neoplakaný.
in-flexi0, onis, f. zahýbání,ohýbání:

laterum C; zakřivení: helcae C spirála,
závit.

in-flig0, ere, flix3, fltctum a) vraziti,
naraziti: securim rei pubhcae O zasek
nouti puppis inflicta dorso V záď lodi
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vražená na bradlo; b) zasaditi: plagam
C, vulnus C; turpitudinem alci C způ
sobiti.

in-fló, čre, dvi, Gtuma) ob. nafouk
nouti, nadouti: duccasH; collum,
venirem C; corpus O; carbasus austro
inflatur V plachta se nadouvá; b) zvl.
o nástr. hudeb.: tubam L zatroubiti na
troubu; calamos V na moldánky pískati;
ebur V na píšťalu (ze slonoviny); clas
sica inflantur V polnice zvučí; = absol.
simul inflavit tibicen C jakmile zapískl;
C) přenes.scriptor mflavit C nabral dechu,
nafoukl se; animos t. spe L, antmos
rumor 1.C sebevědomím, pýchou atp.
naplniti; poetadivinospiritu tnfla
tur C jest nadšen; spem 1. Ču naději
vdechnouti, vzbuditi; speclator sedulus
tnílat H divák horlivězaujatý jej pozdví
huje.

in-flnó, ere,Jlixi, — vtékati, téci
do něčeho:lacus tn Rhodanum Ca, palus
tn Seguanam Čs, flavvus tn pontum C,
Rhodanus lacum Lemannum Cs; tmflutt
tn urbis sinum portus Č přístav se pro
stírá do srdce samého města; přenes.
vlouditi se: gutwbusblanditůs C.
Papvrtus nuper inftuebat in aures conti
oms C lichotnými řečmi zjednával si
poslech, vluzoval se do srdcí shromáždě
ného lidu; o vojsku: vprouditi, vylíti se
někam:Gallorum copiae tn Italiam C.

in-fodi0, ere,fódi, fossum zakopati:
taleas in terram Čs, ungutbus fruges V;
puer infossus F: corpora terrae V.

informátič, onis, f. představa,obrys:
dei C; výklad, poučení.

in-formis, e [forma, in priv.] be z
tvárný, neforemný: cadaverT,
alveusL; nehezký, ohyzdný, ošklivý;
limus V, ager albis ossibus H, nec sum
adeo 1. V; 1. htiems H ošklivá nepohoda,
sors T, 1. erus T — sebevražda; nodus
0. letí V hnusné smrti uzel,

In-formó,Gre,av?, atum a) formovati,
vytvářeti: clipeum V.£ ulmenmformatum
V nž zhruba vytvořený ; obr. amimus
imformatus C; b) vzdělávati, upravovati:
aclas puerihs ad humanitalem informari
soletČ věk chlapecký k vyššímu vzdělání
veden bývá; c) představovati si, před
stavu něčehovytvářeti: deorum notiones



in-fortiůnátus

C, deos C; d) představu, pojem něčeho
vytvořiti, podati: sapientem T, oralo
rem C.

in-fortůnátus, a, um nešťastný.
in-fortinium, 2%,n. [tn, fortuna] ne

štěstí, nehoda: tua mfortuna [H; eutem.
výprask, trest: ni pareat patri, habi
turum 1.esse L že se muzle povede.

infrá [isol. abl. sg. od Wnferus]
1 aav. dole, vespod, nízko:
supra atgue 1 Cs V naheře a dole;
artes, guae suní 1. C části dolejší; tnfra
sertpsi C dále doleji, níže; infra ita
descendere L tak daleko dolů sestou
piti; alari ul mullum infra despectareT
někým pohrdali jako člověkem hluboko
(pod námi) stojícím; konp. Inferius níže:
1. currere egues O že koně (sluneční)
běží niže (než její); JI předi. s akk. a)
pod: % caelum T, 1. eum locum Cs,
1. oppidum Č; o místě při stole: 1. algm
cubare ČLCČu = po pravé straně něčí
ležeti; b) časově po: Homerus 1. Ly
curgum Č; ©) kvalit. neh kvant.: 2 a: Ursi
magnfudine sunt 1. elephantos Čs zubři
co do velikosti jsou za slony; 2. servos
tngenmum T povaha nižší než otroků;
1. Lucii censum H nedostihující Lucilia
stavem.

infráctio, onis, f. [infringere)antm
C malomyslnost, skličenost.

infráctus, a, um (vl. part. perf. od in
fringo) jen přenes.zlomený, malomyslný:
animus Cu; ira O překonán, seslaben;
vires V seslabené; veritas T zfalšovaná;
Venus non 1. imperio Iovis V nepod
mančna; %. oratio L malomyslná; in
Fracta logu? C mluviti v trhaných vě
tách.

in-fragilis, e nezlomitelný, silný, ne
seslabený: voz O.

in-fremo0, ere, ui, — zachrochati, za
funěti, zasupěti: aper V

1. in-frenátus, a, um [infreno]v uzdu
pojatý: non infrenalos eguoshabent L =
bez uzdy.

2. In-frénátus, a, um [in priv,afre
num)bezuzdy: eguitesfrenatt etinfrena
ti L jezdci na koních suzdamiibez uzd.

in-frendc0, ere, — zaskřipěti den
tibus V.

fem.
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In-frenis, e, a infrenus, a, um bez
uzdy, nezkrocený: eguus V; Numidae
infrení V jezdící na koních bez uzdy.

in-fréno, are,avi,atum uzdouopatřiti,
uzdu dáti, v uzdu pojmouti: eguum
L; currus V zapřáhnouti; mfrenatus C
na uzdě držen, krocen.

In-freguěns, entis nečastý, nehojný,
řídký: deorum ocultor I; sum Romae
1. C bývám zřídka v Ř.; počtem ne
hojný, nečetný: hostes L copiae Čs;
1. senatus C — k usnášení neschopný;

slabě obydlený, navštěvovaný,
obsazený: tnfreguentisstma urbis L nej
pustší části města; stgna L slabě obsa
zené; pars urbis 1. aeduificiis L. mající
málo staveb, málo zastavěná.

in-freguentia, ae, f. nepatrný počet:
exercitus T; nepatrná návštěva: senatus;
neobydlenost, osamělost: locorum T.

in-fringo, ere,frégi, fráctum a) na
lomiti, zlomiti, podlomiti:vtolas,
cornu tauri O, hastam L, palmam Cu;
remus infractus (*veslo (ve vodě) jakoby
zlomené; tobia infracto cornu O z ohnu
tého rohu; vestes 1. O šat roztrhati;
b) přenes.zlomiti, seslabiti, vy
sítu anemos hosttum L, dicta alcis T
seslabovati, rušiti; vires heroum Pr, glo
riam C, ferociam T vus consuhs T zten
čovaty tributa T snižiti, zmenšiti; cona
tus adversarorum Ús záměry protiv
níků zmařiti; pass. tnfringi L vlivu po
zbývati.

in-frons, omdis bez listi, beze stro
mů: ager Ó.

in-frůctuosus, a, um neúrodný, plodů
nenesoucí; přen.s. neužitečný, bezvýsled
ný: preces Plim, laus T; nevýnosný:
mihha T.

In-fůcátus, a, um [fuco]) naličený:
vina C.

Infula, ae, f. a) stužka, páska, vínek
z bílé látky vlněné, kolem čela ovazo
vaný, jehož oba konce na spáncích
dolů visely; nosili jej kněží a vestálky,
prosebníci 1 zvířata obětní; b) přencs.
ozdoba, čestný odznak: tnsigma atgnue
mfulae imperii Romani

in-fundo, ere,fůdi, fůsum a) vlíti,
naliti: algd tm vas C; guodcunguetn
fundis H, venenum infudůt filio sorortisC

— Zvl.



In-fůsus

jedu nalil (t. do číše); poculum 1. JI
pohár naplniti; W)přene. vpustili
n'co někam, rozlili, rozšířili: vila im
civitatem C, orvalionem wi aures C;
part. tnfusus, a, um vltý, rozlitý, roz
šířený (viz zvláště), cum homines humi
lores in ahenum evusdemnomíns genus
infunderentur ČC když lidé nižších rodů
splývali, drali se v cizí rod téhož jména;
C) rozestříti, pokropiti,zasypat
(zvi. o věcech netekutých): nambum V mar
garitas litoribus Cu — rozházeti po
březích; sagillas 1. ratibus Ču vory
zasypati šípy, antmas lerrae 1. O vdech
nouti.

in-fůsus, a, um a) vlitý, nalitý:
candida mella 1. libo O: humor Ču dovnitř
vniknuvší; obr.populus círco i. V na
hrnulý do cirku; agmina %. Ču voje
připroudivší (přihnavší se jako povo
deň); b) přenes.rozšířený, rozli
tý: mens per artlus V, animus wm
mundo C; tam. sole infuso V když již
se světlorozlilo;nasypaný: puls
Cat; contugis gremio V ležící; nudos hu
meris infusa capillos (ace. řec.) S ne

pokrytými vlasy po plecích splývají
cími.

In-fusco, čre, G1%,atum [fuscus] na
hnědo, na černo barvit: vellera V,
arena infuscatur V hnědne; zastiňovati,
zatemňovati: barba pectus C; přenes.
zhyzditi, zkaziti: vicinilas non infuscalamalivolentiaC| sousedství| nezkalené
zlobou.

Ingaevoněs, num, m. Ingaevonové,
národ germánský na pobřeží Sev.
moře.

Ingauni, órum, m. [ngaunové,
kmen ligurský sev. od Janova. Hlavní
m. jejich Album Ingaunum, ve výslov
nosti Albingaunum, 1, n. (nyn. Albengo).
Dle hlavního města zváni jsou též Albin
gauni, orum.

in-gemino, dre, Gri, tum a) přech.
zdvojovati, opakovati něco:
voces corvi ingeminan[ V = stále krá
kají; tctus, volnera V opětovně zraňo
vati; vor ingeminata V —=ozvěna; Tur
nus lerrorem ingeminat V dodává ještě
hrozivá slova;u přiméřeči:opětovně
volati; b) nepřech.opakovati se,
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frugalitas C vrozená

ingenium

množiti se, šířiti se: curae, tmber. cla
mor V; tngeminant abruplis nubibus
ignes V opět a opět řítí se blesky z mra
čen; ingeminant plausu Tyru Troesgue
seguuntur V o závod tleskají Vyršti a
Trojané s nimi.

ingemisco, ere, gemuň, [inchoat.
k ingemo]a) nepřech.zavzdychati, vzdech
nouti, zasténati (nad čím:abl. Ču; in alga
re C;alci rei CLCuO): b) přech. truchlhti
nad něčím: čuum interitum V; ingemi
scendum esl s ace. c. int. C k pláči jest,
že.

in-gemo,ere, — vzdychati, sténati p,,
něčem: (aurus aratro V, laboribus r
mahs O, morti Ču; agris T vzdychaje
plahočiti se na polích.

in-genero, re, av?,alum vroditi, všti
piti: canibus venandi cupidilatem Ču,
mores hominibus O, ingenerata familhiae

rozšafnost; též
absol. — stvořiti.

ingeniose, adv. duchaplně, důvtipně,
ostrovtipně: tractare alyď C.

ingeniosus, a, um a) nadaný, ducha
plný, byslrý (vzhledemk čemu,ad, in algd O,
dat. gerund. O); b) od přírody schopný,
způsobilý, vhodný: ager aď segetles O
k osévání, voz sonis mutandis O ku
proměnám zvukovým.

ingenitus, a, um (vl. part. perf. od in
gigno] vrozený: nobilitas TŤ, veneraho,
cupido Ču, guiddam ingemlum O, guae
ingemta Ču kteréžto věci vrozené.

ingenium, 1%,n. [* tngeno = ingtgno|
vrozená duševní povaha I abstr. €) ob'
přirozená povaha, přiroze
nost, ráz: 1. loci SO (—=natura loci);
campi suople tngenio humentes T přir.
povahou vlhké; nunc locus arvorum in
gentis V nyní jest na místě promluviti
o povaze rolí; 2. montis T; locorum ho
minumgue ingenia L pov. krajiny 1 oby
vatelstva; 1. lerrae L; 1. orahonis L
ráz řeči; b) zvl. o člověku ©) ob. duševní
povaha, duch, přirozenost: malum 9,
insanum, rectum Plin, mile Ču, tners,
tmmansuelum O; suo ingenio vivere L
žít dle své přirozenosti, dle svého způ
sobu; prudenttum ingenta Č duch, mysl;dominorumtingemaT| vrtochy;$$)

silný duch, síla duspec. praegn.



in-g6ns

ševní, zmužilost: suople igitur inge
mo temperatum animum futisse optnor L
vlastní silou že duch se ovládl; Volscis
suum rednt 1. L sebevědomí; guorum
ingenia validissvma erant S; v) zvláštní
nadání, schopnost, vlohy, rozum,
tvůrčí duch, talent: Autus 1. et virtutem
en scribendo non ezpetisset? C nadání
(básnické) a zdatnost spisovatelskou; vir
tngemo acerrimo C muž velebystrého
úsudku; negue tngemo negue usu valere C
nevynikati ani důvtipem ani praktickou
zběhlostí; tngenits vestris dijfidere C vaši
soudnosti; 1. cu? sit H komu popřáno
vtipu; actes ingenů C bystrost duševní,
naop. tarditas 1. C línost, tupost; ezpers
ingemi, sine mgemo C nenadanýn. bez
vtipu; homo eztrem ingemi L obmezenec;tmbecillitas1.Plim| nedostatek
schopnosti, nadání; tngen: brnigna vena
H bohatá žíla básnická; I konkr.člo
věk nadaný, věhlasný, (veliký) duch, pe
nius: sertplovum magna ingenia S vě
hlasní spisovatelé; guodsummorum homi

num ingeniis cxpetitum esse videatis ČCod
duchaplných mužů stavů nejvznešeněj
ších (Lukullů); per ignaviam et vana
tngema S pomocí zbabělců a duchů
ničemných; de tngentus tudicare C o l
dech vynikajících, geniech.

iugéns, entis ohromný, nesmírný,
náramný, převelký: fragor V, murmur
O; aper C, pinus H, imgentes aguae L
velmi velká voda, ohromná povodeň;
horror 1. L děsný úžas; %. argentum V
nesmírné množství stribra (stříbrného
nářadí); aceť ď.litore truncus V velikán
ský, veliký trup; čngentia pollicendo L
an hory doly sliboval; post ingentiafacta
H vykonavše skutky rekovné, skončivše
rekovný život; genus 1. V velmi starý;
2. anhelitus O těžký; +. verba O chlubná;
vzhleden k čen.u: abl., gen., lok. (anim T ).

ingenu8, adv. otevřeně, přímo, upřimně.
ingenuitás, atis,f. [ingenuus]a) svo

bodný rod,stav svobodnéhoobčana:
zus ingenuilatis C; ingenuilalis tudi
ctum perpetrare T soud o svobodném
stavu provésti; eloguentia stne ingenut
tate T výmluvnost bez volnosti (t.j.jakořemeslo,jímžsvobodnému| občanuse
zsbývati bylo nečestno); b) otevřenost,
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přímost. prae se ferre ingenutla
tem C.

in-Senuus, a, am f[srov.genunus) a)
jako svobodný občan, narozený,
svoboúný:referrenegas.guali silguis
gueparentenatus, dum i. HHže nezáleží na
tom, z jakého otce se kdo narodil, jen
kdyžjest svobodný občan ; liber et i. H;
ongenuo patlrenalus IŤ, též jako svbst. SVO
bodný občan; b) otevřený,přímý,
upřímný: leo IŤ velkomyslný, oculi H,
animus C; slušný, čestný, svobodného
občana důstojný: artes C,amor H; jem
ný: gula O; zjemnělý, zehoulosiivělý; vě
$'es Oj subst. Lracgn.sin. — „ben tleman“.

in-gero, ere,gesst, gestum a) vnésti,
nanésti, vsypati, vlíti, vpraviti: humum
O; arma Pr nakupiti na někoho:vtnum
ortbus Ču do úst; obr.nomen alcis alci T
jméno něči vštěpovati někomu: b) há
zeti, meťtati (alci alad): saza subeun
tibus Cu, tela S, hastas fugientibus im
tergum V; vulnera 1 T zasaditi;
verbera Ču ran nasázeti; probra L hanu
kydati; convicia H nadávkami se
obořiti, hádati se; nt. Ču =
namítati; magmtudinem imperaloris T
uváděti, zmiňovati sec o .; sed 1.
praeterila C uvádím věci minulé.

in-gigno, ere, genu?, genitum vroditi,
vštípiti: Aomim cupulilatem C.

in-glorius, a, um [gloria, im priv.) n e
slavný, bezeslávy: va C, imperium
T; 1. mhtiae T ve válce; 1.flumina
amem V neslavný jsa, nechtěje slávy
(mudrcovy).

ingluvies, et, f. [gula] hltan, pože
rák, vole; přenes.žŽravost: avě stríimytf
tngluvie rem JÍ dědův majetek obžer
stvím promrhává.

ingráte, adv. nevděčně: abuti fact
litate alcis C, necessitalis nomen re
pudiare C; s nevoli, nerad: algd ferre T';
bez uznání: 1. servire alci O.

ingrátificus, a, um nevděčný.ingrátiisaingrális| [abl.p'ur.jako
:dv., srov. gratis) proti vůli, nerad (synon.
invtus).

ingrátitůido, čnis, f nevděčnost Čtu.
in-grátus, a, um 1) nepříjemný,

nemilý, nevitaný: oratto, aculei C, tocus
O, gutes genti T, vita H, somni Pr, k

8 acC. C.



in-gravěsco

beralitas C, superbia H; ingrato otio ob
rust ventos BH v nepřij. klid ponořil
větry; guiď haec ingraia revolvo V nač

vykládámtyto věciPD m non. Toblíbený (alci u nékoho); 2) neuzna
ný: labor S, a!'ad ingra'u "msentire C
pozorovati, že něco nedochází uznání;
3) nevděčný, tíž o věcecha jako
subst. nevděčník: sngluvtes[Ť ne
nasytné obžerství; cenis V jenž nemůže
se odvděčiti; vazba: k někomu 2% algm
L, za co aleis ree V

in-gravěsco, ere, — a) těžkým se
stávati: corpora tnyravescunt C malát
nějí;b) tísni vější m se stávati: an
nona (drahota) C, aetas C, faenus L;
cryptoporticus aere pigro et manente non
ingravescit Plin podloubí nestává se
dusným;©)zhoršovati se, vzrů
stati morbus C, bellum IL, mmalum C;
moď ingravesct Plin brzo na to stav
její se zhorší.:

in-gravo, are, avi, a'um obtížiti; pře
nes.těžším učiniti, zhoršiti: 80s casus O;
ingravat haec Drances V tyto nářky
stupňuje.

in-gredior, gredi, gressus sum 1) ne
přech.a) kráčeti, vykračovati,
stoupati: tardius C, altius V, per aciem
L, per nivem Ču, campo V; ealem ingredientemStoužcestou| kráčejícího;
vestigns ingr Ú po stopě kráčeti; obr.
per ttulos tuosO = probirati; b) vkro
čití, vstoupiti:n navem,infundumC,
tra fines Čs; castris V:= přenesdá ti se
do něčcho,ZAČÍt1 něco,pustiti se:
in ballum C, in hanc spem ČCoddávati
se naději, tn Šesti tribunatum Č v řeči
přijítik. 2) přech.a) vstoupiti,
vkročiti do něčeho,na něco: pontem
Mulviim C, mare Cs, colles, tecta O.
urbem, domum Ú; = zvl. Vlam, dler 1.
CCu cestu nastoupiti; Latinum 1. T
právní cestu proti L. nastoupiti, též
obsol.:tngredere V nastup cestu, vykroč,
jdi napřed, veď mne (při důlež. dile);
b) začiti: disputahonemČ; res anti
guae laudis V počínám zpívati věci ode
dávna chválené; dicere, seribere C; absol.
začiti mluviti: Adnechsesingres
Sus, ingressa Venus V.

664 in-haereo

ingressič, onis, f. přístup, vstup ně
kam fore Č na náměstí; chod, chůze:
(čn orattone) moderata 1. Č.

ingressus, ůús,m. (ingredior] a) chůze,
chod: onstabilis L, ingressu prolaberi Čs
nemoci pokročiti; odorantes ingressus
tuos C tvé stopy čenichajíce; b) vpád:
hostilis T; ©)vstup: tn forum (vjezd) C;
d) začátek: ingressůs capere V.

in-gru0, ere, už, — vtrhnouti, vraziti,
přikvačiti, přihnati se: Aeneas Italis V,
ac st hosts ingruerel T jako kdyby při
trhl nepřítel; ingruente in Italiam Ilan
mbale T za vpádu H. do I.; ferreus
ingruit tmber V železný (zbraní) hrne
se příval; bellum T, fahon L, horror
armorum V, periculum L.

inguen, ns, ». spodní část trupu,
slabiny: hasta percutere V; úd pohlavní
L H; deus, gu fures inguine terret O =
Priapus; nádor: in ulcere Č.

in-gurgit0, are, diď, dlum a) do víru
vrhnouti něco: le tn tot flagitia C, in
copias C do bohatství něčihose vrhnouti
(== jím plýtvati plnýma rukama); b)
přecpati, přepiti se: crudi se ingurgi
tant C.

in-gustátus, a, wmneochutnaný: in
gustata tha rhombi H jakých jsem
jaktěživ neokusil.

in-habilis, © a) nemotorný, nepo
hodlný: naviga Cu, telum L, tegimen
0. ad resurgendum T; gued hostibus im
habile T, kterýžto způsob boje byl ne
přátelům nepohodlný; b) neschopný, ne
potřebný, nevhodný: multitudo aď con
sensum L, jež se nemůže shodnouti;
comlalus 1. ad parendum T průvod.
jejž jest těžko k poslušnosti přivésti
1. audaciaz (dat.) valetudo V jsoucí na
závadu odvaze.

in-habitábilis, e neobyvatelný, k obý
vání neschopný.

in-habito, dre,
eum secessum Plim.

in-haereo, ére, haest, haesúrus vě ze
ti, držeti, tkvíti na něčem,v něčem
a) pův.: arbor colhbus FŤ,stdera sedibus C;
visceribus C (šat otrávený); vultibus
tuis O utkvívá pohledem na tvé tváři;
absol. ltngua tnhaeret C jest přirostlý,
inhaerentem (se. leoni) Ču psa zakousnu

av?, atum obývati:



inhaeresco

tého do lva; tergo i. L Ču býti v patách:
b) přen s.: eae (virtutes) voluptatibus 1m
haerent Č tkví v rozkošech: pectoribus O
v srdci tkviti; studis O zcela se oddati;
preces memoriae Plin tkví v paměti;
pod. tn mnenhbus augurium C, suspicio
penitus C.

inhacrésco, ere, haesi, haesum uváz
nouti, utkvěti: sn visco C; ignis hoslvum
Cs na čem by se mohl zachytiti; dexrtram
amplexus inhaesit V nechal ruku v ruce:
přenes.počťaeinhuerescuní tn mentibus C.

in-háló, are, avi, — dýchati na ně
koho něco: NOĎis popínam ČC zápach
krčmy.

inhibeo, čre, už, iťum [habeo] 1) a)zadrželi,zdrželi,zastavili| frcnosL
uzdu přitábnouli; eguos, cruorem O za
staviti; óvpennem Ozachylili; manus Ču
zdržeti; lacrimus Ču zadržeti: — spec.
v lodnictví:zarazili, vesla zadrželi: 7208L,navemI;iabsot.bezpředm| cumremi
ges inhibuerunt C když veslaři zarazí(též
přiobracenílodi); Phodai inhibebant L, Ty
rei remis inhibentes Ču; b) přenes.zdrželi,
zadržeti, odvrátili: onovčen T. fletus O,

tmpetum Ču , fugam O, cursum Ču; guo
onhibio Ču Když jej zarazil = mlčeti
kázal; 2) = "adhibeo uŽžitl něčeho,
vykonati něco: suppheia C, vmperium
in dedilos C

in-hiD,re, avi, Glumústa otví
ratl na něco,po něčemlapati: ube
ribus C, spei C, opibus T, dominahoní
T, horas T dychtiti po. ; absol
saccis imdormais inhmans H pln lakoty;
s akk.: VU4rtos lestudime postes V chtivě
zíraje na. ; zvl S podivem, zvědavě
na něco Zirati, čuměti: Cerberus, turba V.

inhonesté, adv. nečestně, hanebně:
aceusare Ú.

inhonesto, are, Gi%,dtum zneuctiti
palmus O.

In-honestus, a, um a) nepěkný, ška
redý: truneae inhonesto volnere nares
nos zohyzďující ranou Zkomolený (ač
možnotéž = zneuctivející): b) nečestný, beze
ctný, hanebný: vita S T, mors L, homo
O, cupuditas C, libido S; tgnota malre 1. AH
zneuctěný; ventre 1. T zlopověstný jako
břichopásek; tnhonesta vela parare O
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k nečestnému odjezdu
pravovati.

in-honorátus, a, um nepoctěný, cti
prázdný, nevážený: nos tnhonorati si
mus? Ó mám býti .?; tnhonorataz,
non et inultae O; vita 1. et maloria O,
mors Ču neslavná; „nehonorovaný“, ne
odměněný, dary nepoctěný: mlilia inops
a'gue v. L, regem inhonoratum dimitlere L.

in-honorus, a, um honor] neokrášlený,
bez ozdob.

in-horreo, čre, — čníti, trčeti: acies L;
perf. od násl. incho t.

in-horrésco, ere,rui, — a) zježiti,
bodliny, chlupy atd. vztýčiti: aper inhor
rust armos V zježil plece; spicea messis
camps inhorruit V obili na polích klasy
vztýčilo; Atems vnhorrut Ó drsná zima
přikvačila (činicí vše ztuhlým); b) o po
hybu: «) zvlniti se, zčeřiki se: mare Uu,
unda V; 5) zachvěti, zatřásti, zašelestiti:
mobilibusveris inhovruit adventusfoliis
H příchod jara (= vilr jarní) zašusli
pohyblivým istím (podlejinéhočtenívepris
inhorvuit ad ventum H křoví se zachvěje
větrem); ©) strachematp. zírnouti, zů
chvěti se: inhorrescit vacuis T děsí se
prázdnoty; domůs principis inhorruerat
= dům panovnický strachem byl jat.

in-hospitalis, e nehostinný.
inhospitus, a, um nehoslinný.
in-hiimáně, sdv. nelidskv: %.feceris Cjednalbys| proticitulidskostiaštos

dicere aiunt anhumantus Č jiní prý ještě
sobečtěji říkají.

in-hiimánitás, ales,f. a) nelidsko:t,
nelidské jednání. ukrutnost: %. et cru
delitas C, crudelis 1 C; b) nedostatek
vzdělání, drsnost. nezdvořilost, hrubost:
superbia et 1.C; 1. ct amenta Č, importu
mtas et 1. C (morouství): ©) skrblictví:
sordeset 1

in-hiimániter, zdv.nezdvořile: non t
respondere C dosti zdvořile, slum tam
1. fecisse C nezdvořile (beztaktně) se
zachoval.

in-hiimánus, a, um 4) nelidský, hd
ského citu prostý, ukrutný: crudelhtas
L; ferreus et 1. C barbaria O, vox 1. eť
scelerata C výrok člověka nedůstojný

, securitas T nepřirozená bezstarostost; b) nevzdělaný, drsný, nezdvočilý,

plachty| při



in-hůimátus

hrubý, nezpůsobný: agrestis et 1. Č 1. et
supěrbus C; = zvl. nedružný, obcování
s lidmi se vyhýbající, mrzout: senes non
onhumani Č družní, společenští.

in-hiimátus, a, um nepochovaný, ne
pohřbený.

In-ibi, adv., pův.
sově: CO nejdříve,
již již.

inicio, ere, děci, tectum [tacio| 4) pův.
ohazovati, házeli do něčeho,m
něco,naházeti: tgnem techs LČu,
ignem Capitolims sedibus C (blesk); 19
nibus intechis C požárem založeným; m
ffammam +1.algd C do ohně vhoditi; ma
num foco 1. L ruku rychle na ohniště po
ložiti; tigna super 1. Čs navrch naházeti,
naklásti; pellem stramentis N. 1řehoditi
na slámu; palltum Čs, vestem O; terram
0. alca V naházeti země = pohřbiti; ca
tenas alci C do pout uvrťi někoho;velul
ponte vmiectoL jako by po mostě; vým
telorum 1. alct Cu vyhoditi, vymrštiti
proti někomu, na někoho; brachta collo O
obejmouti někoho,padnouti kolem krku;
= manus 1. alci II ruce vztáhnouti na
nělkoho, Orachia caelo O na nebe ruce
vztáhnoutt = chtíti se ho zmocniti: zvl.

„vložiti ruku na někoho“ d'e říms. práva
= vziti jej ve svůj majetek: virginí Ú;
omecere manum Parcae V prohlásily ji
za svůj majetek: (Aprilem mensem) Ve
nus aúmectavindicat manu Ó vložením
ruky prohlašuje za svůj; ** před soud
pohnati: tmicit. fratri manum Ču za
tknouti; přenes.zastaviti někoho:
mihi veritas ipsa manum imecu Č ká
zala mně zastaviti, ustati; absol. te
cigue nanum O vložil jsem na něj ruku
(na znamení, že jest náš, že musí
s námi); = refi. se tmicere vrhnouti se
někam: 01. medios ignes C, medium im
agmen V, morti V v náruč smrti; b)
přenes.(cit nějaký)vzbuditi, způso
biti, nahbnati: lerroremČu, metum,
timorem, formulinem (alei) NC; tras V,
curan LHCu, studium pugnandi Čs chut
do boje vzb.; scrupulum, religionem Č
pochybnost; cunctationem L rozpaky,
suspicionem N, contentionem L, amen
ham C; o jin. věcech: fugam L způso
biti útěk; tumultum civitati Č vzpouru,

míst., v klass. jen č.
v tom okamžiku,

666 iniguitás

certamen L; periculum morhs T; = retl. se
0. in alyď C vrhnouti se na něco, pustiti
se do; = v řeči prohoditi promum tllud
imiecitU nadhodil; mentionem1.4 zmínku
učiniti; nomen C jméno něčíuvésti; =
manus v. gutett alcts Plin klid něčíporu
šti, z klidu vytrhnouti někoho.

In-1CCLus, a, u [part. perf. od 1mc10]:
omectis manmbus naves relinere Čs vho
divše železné háky; ?niecto ler pulvere HH
vhodě, nasypaje tii hrsti hlíny; tmiecia
monstris Terra dolet suis H s bolestí
tíži Země netvory své (t. Giganty);
ostatně viz 1C10.

iniectus, ús, m. naházení: mullae ve
stis T

iniicio viz 40030.
inimica viz tmemicus.
Inimice, adv. nepřátelsky: agere C,

contendere Č.
inimicitia, ac,f. nepřátelství (k1.oh,

11.):inimicilias gevcre cum algo Cžitiv n.;
1. alcis suscvpere C znepřáteliti Sl někoho;
zřídkasing: inamicilta (est) vra ulciscendi
tempus observans C n. jest hněv vy
čkávající doby pomsty.

inimico, čre znepřáteliti,
tra inmimical urbes H.

inimicus, a, um [amicus]a) nepřá
telský, nepříznivý(alct);supert.úhlav
ní nepřítel (alcis); zvl. o věcech: Šk od
livý: ea sunt tnimica otto communi Č
to jest na škodu, nesrovnává se s .;
constihkasibť imimica capere N osnovati
záměry sobě na škodu; %. tnstgne V
zhoubný odznak; castra tmmca petunt
V osudný (pro ně zhoubný); b) = Ao
silis nepříteli patřící: tnstgne
1. V = spolha; tela 1. V, terra V; ©) j ko
subst. Inimicus, 2, m. nepřítel, inimica,
ae, f. nepřítelkyně (koho, čí: ale's, zs“jm.poss.,adj.),superl.| (mumcissitmusalcis
úhlavní nepřítel; d) ve sm.pass.„ne o bli
bený,protivný, nenáviděnýÝ:
dis I; vmimicum nomen ČC, socer T.

inigue, adv., pův. nerovně; odt. ne
právě, neprávem, nespravedlivě: causari
algm FH,hostes 1. damnatí C; nevhodně,
nepřiměřeně: comparari C,

iniguitás, atis, f. [vmguus]a) nerov
nost, nestejnost půdy: loci, locorum L; b)
obtížnost, nepříznivost: temporis Plimn,

rozdvojiti:



in-iguus

(„mpornmČ zlé časy, rerum C zlé poměry;
©) nespravedlhvost, bezpráví: hominum
(ge.. subj.), Dionysn, tribum, tuďdicit C;
imautates obtinere TŤ nespravedlivým
nárokům platnost zjednati; tmguttatis se
comlemnari debere Čs že by se musil
vinitl z n.

in--Iguus, a, um [aeguus] a) o půdě:
nerovný: locusL (= do výševystu
pující), ascensus L, htus H, vmawor
locus Čs; dorsum V srázný; b) nevhodný,
nepříhodný: čniguolocoproehum
commitere Cs; loca ad transtitum (C,
imaguumtempus L, palus T nepří
znivá; pugna V nerovná (pon.
pěší proti jezdcům); sors V L, vus Č (,ne
stejný loket“), defensio ČÚ; ©) o duchu:
neklidný, rozhořčený, hněvivý: mens H,
anýmo iniguisstmo C 8 největší nevolí;
anvmo imiguo, mente tmgua CLO s ne
voli, nerad; nec inigua mente O s myslí
spokojenou; Aaud tvnmiguoanímo Ču
klidně; oiniguae mentis asellus H roz
mrzelý oslík; 1. alcis re: II rozhořčen na
něco;d) nepříznivý, nevraživý
nepřátelský (alcis);též jakosubst.(naprott| deguus—příznivec)pro
tivník, nepřítel; vmigussvmmet
C moji úhlavní nepřátelé; imgu: ocuh O
závistivé = fata, ParcaeV;ingua
Troiae castra H tábor Troji nepřátelský
t. j. nepřátel Troje; addete tibi iniguum H
že jednáš proti sobě; e) nesprave
dlivý: tudicesC straničtí,
tudicium, pactiones, leges Ú; ve význ.
subst. Superstitem tvmguorum precari T
prositi, aby přežl ústrky; pondus
rastri V příliš veliká tíže; sol V příliš
palčivé.

initio, are, avi, atum [Vnitiumsm.
mysterie] zasvětiti: sacris Č v mysterie,
Bacchis L v bakchanalie; Čereri Č Čereře.

initium, 27,n. [čneo](vi vchod, vstup)
a) začátek, počátek, původ
(naproti finis, exitus); 1. sumere, capere,
facere ab alga re Čs Č něčimpočíti; tmtia
Tiberů T počátek vlády Tiberiovy;
boms imtis S po dobrých začátcích;
rerum. gerendarum imlia proficiscuntur
a... Č veškerojednánípochodíz
initia praeclara Č počátečné přeslavné
ciny; ed matorum rerum i. L k založení
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většího státu; novis tmitiis opus est Cu
novýchauspicií;tmtřumducereab...
počátek ouvozovati a. paucis tvmtw
facto L na podnět; abi. tmlio s počátku,
na počátku; ab 1. od počátku; b) piur.
spec.počátky věcí, prvky: tndagatio
imthorum C; počátky vědy:mathe
maticorum Ú; = zvl. tajná bohoslužba,
mysterie: SamothracumCu, Cereris
C, Bacchi L.

in-iicundě, adv.nepřívětivě, nevlídně:
res aclae Ú.

iniicunditás, atis, f.
nelibost.

in-iicundus, a, um nepříjemný: lahor
C; nevlídný: homo T.

in-iungo, ere, tůnx?, tůnctum vkládati,
zapouštěti: in asseres tigna L; připojiti,
spojit s něčím:aggerem muro L, viineaeintunctaemoembusL;| přenes.uložiti
někomu něco: onera Cs, laborem L Plin,
servitutem C, imguum onus L; delectum,
tributum T; způsobiti: ignominiam, in
wuram L.

in-iúrátus, a, um přísahounezavázaný,
nepřísežný; Chaereae iniurato credas C
aniž přísahal.

iniiria, ae,f. [isol.subst.fem.odIniurtus)
a) bezpráví, křivda, čin ne
spravedlivý, příkoří: tmu
mam imferre, facere, vtmponere alci C
křivdu, bezpráví učiniti, +. conffare C
spáchati; 1. aceipere, pati, subire C
utrpěti 2. vinďdicareČu pomstíti; 1. de
fendere, propulsareCbezpráví (ast. brá
niti; m meďus vmurůs C uprostřed
páchání křivd; vazba: gen. subj.: Werris
imuriae Č křivdy spáchané Verrem: obi.:
sociorum 1. Č křivdy učiněné spojencům;
gen. vysvětl: 4. relentorum egulum Cs
křivdy spáchané zadržením jezdců; %.

legatorum wolatorum L kř. spáchaná
porušením práva vyslaneckého; gut tmu
ram decernebat C jenž nespravedlivý
rozsudekvynášel;= per iniuriam,imuriaC| nespravedlivýmzpůsobem,
nespravedlivě, bezprávně, neprávem; =
spe. urážka: 1. spreiae formae V
u. učiněná zlehčením krásy; actio im
turarum Ú soud pro urážky; pod.
deorum imuriae T urážky bohům uči
něné; tn nulltus tnmiuriamT nad čímž se

nepříjemnost,



iniiiriose

nikdo nemusil pohoršovati: indurtarum
oblivisci N na Ur.zapomenouli ; čněnrt:t
rum condemnatus Codsouzen pro urážku
na cli; b) přene.věc nepráven
nabytů: pertinaces uď. obtinendum
ooduriamL; pomsta za bezpráví:
t. consulis non tn miagislvatu exercenda
L, i. nostrae caeďis V pomsta za pokus
nás zabili; = ovčcech:porušení: č
virtutum fuevit U bylo by snížením
jeho ctnesti.

iniriosě, adv. bezprávně, proti prá
vu: decernere C; mercatoribus iniuriosius
tractatis Č k vůli kupcům, jimž se dost
malé příkoří stalo.

initiriosus, a, ton [imiuria]|nespra
vedlivý: vila C, in alym C; 1. pes II
zpurná noha; tnturtost ventt IŤ zpupná
větry

in-iirius, a, um [sus] nespravedlivý,
In-iussi, abl. m. [srov. tussu] bez roz

kazu (alcis); někdytéž proti rozkazu.
in-iussus, a, wm [iubeo])bez rozkazu,

bez vyzvání, sám od sebe: cantare,
vemire II, virescere V; non invussa cano V
rozkaz dostav zpívám.

iniiistě, adv. neprávem, proti právu,
nespravedlivě; 1. facta C činy nespra
vedlivé.

iniustitia, ae, f. nespravedlnost, po
rušování práva.

in -iůstus, a, um nespravedlivý; o vě
cech též: proti právu, bezprávný; jako
subst. iniiistum, 2, ». bezpráví; přene«
tmusta regna O nespravedlivě nabyté.

inl —inm = vizdll — im —
innábilis, e [no] netckutý: unda O =

promišená zemi.
in-násecor, nasc?, natus sum naroditi

SC, vyrůsti na něčem, v něčem (alci ret);
čnnala trtvůs II lidé sprostí, nevzdě
laní; spec. In-nátus, a, um. vrozený
(aleci), vrostlý: murex O.

in-nat0, are, avi, atum veplouti: in
concham V; undam V; plouti v něčem:
stomacho Fl; vlévati se do něčeho:ffuznen
campis Phn , unda freto 0.

in-návigábilis, e nesplavný.
In-necto, ere, nexui, nexum a) pův.

vplésti něco do něčeho (alei ret), vsu
nouti: crinem lauro O vplésti do vlasů
vavřín, vlas ovinouti vavřínem; čempora
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sertis O spánky ověnčiti; colla auro V
zlatý náhrdelník vložiti na krk; crt
nem (ace. vztah.) Vitis innexa cruentis V
majic vlas ovinut krvavými stužkami;
humeros innerus amictu V plece maje
zahaleny; cervicibus tnneci T ovinouti
se kol krku, obejmouti; vincůla gutturi
a. II vložiti na hrdlo; ramminter se innem
I, větve do sebe zapletené, spletené;
b) přenes. causas morandi 1. V uváděti
řadu důvodů pro zdržení se; franudem
ohenti 1. V zaplésti chráněnce v. ; per
ajfimtalem alei mnexus T příbuzenstvím
spojen; conscientiae alcis 1. T — spolu
vinník.

in-nitor, m3l?,nisus a nirus sum a)
pův. opíra Li Se ončco (re svrchu, alci
vei se strany); hastae fr actae O.,fr atví T;
hustá L, stiva O; in cubituní N:, aťis
inmxa alis O na perutích se vznášející;
templa inmxa columnis O na sloupech
spočívající; b) přenos.:saluli tuae inmsa
est Plin na blahu tvém spočívá,
jest jím podmíněna; pod. salutem suam
mcolumitate Pisonis inmtli C. uni viro
fortuna hostvum innihtur L.

in-no, náre, ná, — veplouti, vprou
diti, vtéci: classts mari T na moře; flu
vium innaret Cloelia V řeku přeplovala;
Stygios mmnare lacus V přreplouti, uť 2.
aguae possent L aby mohli se dáti na

vodu; innans htoribus Liris H plynoucí
po březích (pon. tvoři četné bažiny); beluae
vnnantes C navrchu plovoucí.

in nocéns, entis a) neškodíicí, ne
škodný: Lesltum H lesbijské víno;
socordtia T, epistula C; b) nevinný,
bez viny: pater, viř C, sunguts T, tnno
centemdamnare (; čim?gen.:fartorum T;
c) řádný,poctivý, nezištný:
wrorum forliium atgue innocentium co
pia C, praetores, nobilitas U; cum inno
cente abstinentia certare S s nezištným
závoditi v neůplatnosti.

innocenter, adv. poctivě, řádně: agere
T; nezištně = poctivě: opes 1. paratae Ť.

innocentia, ae, f. a) neškodnost:
guae noceat nemim C; segms 1. T

netečná n.; b) nevinnost, nevina:
1. tua Ču, tnnocentia tutus I; propter
onnocentiam tVudicia non meluere C; ©)
bezůhonnost,poctivost, spravedl
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nost: Cato rigůdae innocentiae erat L;
1. et integritasC; d) nezištnost:
guanta 1. debent esse úmperatores! C;
1. naproti eloguentia N.

in-nocwus, a, um A) akt. ©) nezávad
ný, neškodný: animal, herbae O; bez
nebezpečí: čter O, htus V bezpečný;
B) nevinný, bez viny: vizumus tnnocuae;
cause innocuae O záležitosti nevinných;
b) pass. nepoškozený, neporušený, beze
škody: carimae V.

in-noteseo, ere, nótui, — známým
se stávali, ve vědomost přicházeti; /n
wetius tnnotuere T zveličeno k sluchu
se dostalo.

in-novó, re obnovili; přenes.opěl se
vrátili k něčemu:se z. aď tntemperanli
am C

in-noxius, a, um a) neškodný; bez
nebezpečí, bezpečný: anguis %.(doplňk.)
V aniž uškodil: ffamma V, potio T';
iter T; b) nevinný, bezůhonný: multos
innox10s nominal 9; Sisenes 1. Ču; crt
znine innoxia L jsouc nevinna tím na
řknutim; 1. omtí consili Ču; ©) nezavi
něný: paupertas T, d) nepoškozený, ško
du netrpící, beze škody: tnnoaiť florentes
eine metu aetatem agere S trávili věk bez
prolivenství, v blahobytu. bez bázně;
navigia Cuneporouchané, bez pohromy.

in-nubo, ere, něipst, nůpltum provdali
se nekam; 89. donmum V; ne thalamis
Aurampatinve i. nostrts (dat.) Oabys ne
dopustil, aby A. místo mne tvou man
želkou se stala.

in-nuba, ae, f. sdj. neprovdaná, pa
nenská: Atalanta, laurus (—=Daphne) 0.

in-numerábilis, e nesčíslný, nesčetný,
bez počtu.

innumerábilitás, lis, f. nesčetné
množství: onundorum, alomorum C.

innumerábiliter, sdv.nesčetně,mnoho
násobně: sententiae formantur C.

in-numerus, a, um nesčíslný,nesčetný,
bez počtu.

in-nu0, ere, nui, — kývnouti na ně
koho (alet): udi tnnuero L; dle inmut ČC
přisvědčil.

in-nůptus, a, um [nubo])neprovdaný;
jeko subst.= panna; tnnuptae nuptiae C
sňatek nesňatek, nešťastný s.
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in-niitei0, zre, 17,dlum vychovati v ně
čem; pass. V něčem vyrůsti: pesstms TŤ
ve všech špatnostech: homines innutriti
mar, Plin hdé u moře vyrostli.

Ino, Us neb Onis,f. Inó, dcera Kad
mova, sestra Šemelina, vychovatelka
Dionysova potrestaná od Héry šilen
stvím, v němž hodila syna svého Meli
kerta do moře a sama proměněna bvla
v mořskou bohyni zvanou Leucothea,
u Římanů Alatuta; aaj. Indus, a, um
Inoin, inojský: stnus O, Mehcerta V

in-oblitus, a, u nezapomínající,pa
mětlivý: mens Ó.

in-obrutus, a, um nezasypaný, neza
tý, nepotopený.

in-observábilis, e nepozorovatelný:
error lecti Cat.

in-observátus, a, um nepozorovaný,
nezpozorovaný, nespatřený.

in-offensus, a, um a) bez úrazu: pedem
referre Tib; mare 1. V bez překážek
(skalisk), volné; b) nerušený, bez pře
kážky vykonaný: vita O; cursus hono
rum, ter T.

in-officiosus, a, um povinnost k někomu| porušující— lestamenlumnon1.
C = v níž pamatováno náležitě při
buzných.

in-olesco, ere, oléri, ohtum vrůsti, za
růst do něčeho: germen udo horo V
očko do vlhkého lýka.

in-oOminátus, a, um „bez příznivých
znamení, nešťastný: cubila IŤ.

inopia,ae,f. [inops)a)nouze,chudo
ba, nedostatek (proticopia, opes, divil tac):
manuum mercede inopiam tolerare S
prací rukou svých nuzně se živiti; no
pia minus largiri poterat S z nedostatku
mohl méně rozdávati; %. naproti vilitas
annonaeČ drahota;b) nedostatek
něčeho:naviun C, frumenti S, rei fru
mentanae ČC,frumentaria Cs, omnium
rerum Č všeho, naprostý; amicorum,
argumentorumn, crimnum C, loci L, con
stu C bezradnost; absol.: tnopiae prae
sidio esse C lidem nemajícím obhájců
býti pomocen; v řečn. 1. eť 1etumtas C
chudoba výrazu a suchopárnost.

in-opináns, antis nic netušící, mimo
nadání.
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inopinátéě, adv. netušerě, znenadání.
in opinátus, a, wm[opinarť] a) netu

šený, neočekávaný ; ex inopinato C, in
opinato L netušeně, nenadále; h) akt.(nic)

,
netušící: algm inopinalum inradere L.

in-opinns, a, wm [opinor]) neočeků
vaný, netušený, nenadálý: gutes V,
visus O, matora T.

in-ops, opisa) bezmocný,bez moci:
salubriores inopt guam poťenti L; b)
bez pomoci, bez rady, rady Sl
nevědoucí: tnopem solare V, 1. senecta
O, 1. et supplex C; ©) nuzný, chu
dý, jako subst. nuzák, chudák; o lidech
i o věcech: 4nopi victu Ó nedostatkem
potravy; aerarium 1. ČCchudá — prázd
ná; též obr. lingua (C nevýmluvný,
discephna C chudá, málo vydatná; cu
pido H nemající nikdy dosti; d) ma
jicí nedostatek něčeho,potřebný ně
čeho: amicorum Ú, ments Ó rozumu
zbavený, beze smyslu, bez rozumu;
conslu SLO — anivmi V nevědoucí si
rady, co činiti; 1. fortuna(e), auziliu T.

in-orátus, a, %i [oro sm. vyjedná
vali] re inorata veverterunt ČCvěc ne
přednesše vrátili se.

in-ordinátus, a, um v řady nesesta
vený, nespořádaný: erercitus, miltes,
hostes L; ex inordinato in ordinem redi
gere Č z nespořádanosti v řád uvésti.

in-ornálus, a, um neozdobený, bez
ozdoby; přenes.meis chartis 1. I neve
lebený; verba H prostá; inornate dicere Č
prostě.

Inous viz Ino.
np vizmp..
inyguam, vera def. |ast Koní. z koř. SeGU-,

odk.imper.tMSECP,srv. EVVEJTEAOr.OUÉ, kně
muž tvořeny ijiné tvarv podle 4. Konj.,na př. /7i

giuwuníCat] pravím ,řku: čnguit vece, pra
vil řekl, odpověděl, zvolal; téžncos. ( doplň
aliguis) = prý; někdy pleonasticky,jindy za
účel.zdůraznění:já fku, na mou věru; řídké
tvary:inguimus H, inguiat C,inguies Cut,
ingutet H, inguibat, imguisti C.

ingue vices O —=invicem; vz im.
in-guiés, et2s neklidný, nepokojný.
Inguieto, re, avš,dtumznepokojovati:

rumoribus, hbelis Plinw; přenes.victoriam
1. T ztěžovati.
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in-guiétus, a, um nepokojný, neklid
ný (pův. i přenes.); 1. animus L odpočinku
81 nepřející.

in-guilinus, a, um [incola] na mistě
usazený; obyč. subst. podruh, ná
jemnik, „přivandrovalec“: 1. urbis Rcmae
S o Ciceronovi, pon. pocházel z Arp'na.

inguináté, auv. nečistě, pokaženě: lo
gui C.

inguinátus, a, um pokálený, zneči
štěný : agua cadaveribus C; přenes.nečistý,

špinavý: ml illohomneInguinalius C;
ratio ingumalisstma Č nejšpinavější způ
sob; factumC, servittum C.

inguin0, are, av%,alum znečistiti, zne
švařiti, pokáleti: aguam venens O; caput
corvorum merdis H; přenes:se libidimbus
C, splendorem C, vitam fiagitiis O po
skvrniti; snnoztos 1. Ču očerniti, osočiti;
amplerus Ó poskvrniti, zneuctíti.

ingnirÓ. ere, sui, sttum [guaero] a)
vyhledávatli něco:natura hone
statem C, corpus 1. L; b) pátratiponěčem,hledětidověděti— Se.nčco:
terminum mali C; res imgumsita[co
vypátráno, vyzkoumáno; witia 1. II; de
alieno C, in patrios annos Ó; též nepř. et.;
C) zvl. v soudn. vyhledávatí důkazy proti
někomu, vyšetřování zaříditi: de rebus
capitalibus Ču; inguvrente Ún. Domilio
C. furta in inguirenido C.

inguisitio, o»s, f. [inguiro] a) shle
dávání, sbírání: »ovorum militum Cu;
l) přenes. pátrání po něčem, zkoumání:
veri Č; »vi.soudní vyšetřování: postulare
tnautsiltonom tu algm Plím žádali za
zavedení vyšelřování proti někomu;©.C4
didati C proti k

inguisitor, ords,n. [inguiro] a) zvěd,
stopovač; zvlovevoj.pořadatel odvodu:
1. peccavit Plůi; h) vyšetřovatel, vyšo
třujicí soudce: Achuicus i. C; Runntus T

inguisitus, a, wm vyšelřený, vypá

jako

lraný.
inguit viz znguam.
inr vz drr
in-salibev, Ďris, e nezdravý.
In-sánábilis, e nezhojitelný, nevyléčitelný| clavusDPlín,morbusC;obr.

insanabihbus remedia adhibere Cu léčiti
neduh nezhojitelný ; přenes.: cuput JI,
dolor Plin.



insánó 6

Insane, adv. bez rozumu, nerozumně,
nesmyslně.

Insania, ae, /. [insanus) a) stav, v němž
člověk není při rozumu, nerozumnost, šilen
ství, synon./uror; ad insantam algd con
cupiscere C až k zbláznění po něčem
dychtiti; = spec. stav. nadšení básni
ckého, vytržení: an me ludi! amabilis t.?
H: b) přenes. ziřeštěné, nerozumné jed
nání: Žulus i. miíht molesla fuil C; i. belli
(cen. obj.) V ztřeštěná touha po válce;
explere cupidissimorum insanias C zlře
štěné požadavky splniti; ©) nesmyslné
přehánění: orationis C; i. libidinum C
nesmyslné výstřednosti.

Insanio, řre, ivi a i, insánilůrus [tn
sanus) býti šílený, šíleti, blázniti: nemo
saltal sobrius, nist forle insanil C nikdo
netančí střizliv, leč blázní-li; i. el furere
C; o básn. nadšení: býti u vytržení: valici
nart el i. C V; insaniens Bosporus H
bláznivý; insaniens sapientta H blázniví
mudrci (= Epikurovci); insanire pulas
sollemnia me ři myslíš, že trpím občas
ným blázněním; č. staluas emendo HHjako
blázen sochy skupovati; tn. liberlinas
i. AI býti jako blázen po..; stmilem
errorem i. H podobným bludem býti jat;
i. amorem alcis Pr až k šilenství býti
zamilován.

Insanitas, dťis, ( nezdravost, nemoc:
animi C.

In-sanus. a, um |) a) nezdravý du
chem, rozumu zbavený, šílený; guod
idem contingil insanis C: homo i. C;
)) spec. o vytržení věšteckém: i. vales V u
vytržení jsoucí; ©) o věcech:šílený: con
tio C, cursus O; fluctus V běsníci; forum
V T bláznivě hlučicí; conviva solultus
legibus (se. bibendi) insanis II hodovník
sproštěný nesmyslných pravidel; d) o
vášni: smyslů zbavený, šíleny, zuřivý:
homo flagiliis i. C; tyrannus i. C;
e) nesmyslně veliký, nemirný: labor V,
moles C, substructiones C, monles L;
caedis cupido V vraždychtivost až k zblá
znění; i. amores !f šilená láska; 2) akt.rozumuzbavujicí,šílenství© působicí:
capreae sidera HH,agua 0.

in-sapiens viz insipiens,

in-seribo

In-satiábilis, e nenasytný: avaritia CCu,cupidiluas,| crudelilas,voluplasC;
manus Cu; i. gaudium C radost, jíž se
nemožno nasvtiti; pod. i. species C, va
rtelas C.

insatiábiliter, adv. nenasylně: unum
i. parandum T' oto jediné všemi silami
že jest se přičiňovali (== čeho nemožno
nikdy dosti si zjednatli).

In-saturabilis, e nenasylný:
men C.

insaturábiliter, adv.
pleri C.

in-scendo, ere, endi, énsum [scando)
vystoupili na něco: in rogum C; scae
nam T.

in-scičns, enlis nevědoucí (jen prae
dik.); me inscienle C N bez mého vě
domí; itnscientem fecisse ČC že jednal
nevědomky, neúmyslně.

Inscienfer, nevědomě,
facere C, tuba inflala L.

inseientia, ae, j. a) nevědomost: /e
nebrae insctentiae C; 1. hostium (subi.) Cs;
b) nevědění, neznalost něčeho: belli N,
locorum Cs, usus lini Cs n. pěstování Inu.

Inscite, adv. neobratně, hloupě: com
parare C, turpem pulat i. liluram H
z hlouposti pokládá opravu za ne
čestnou; naves (i. faclae L nemotorně
vystavěné; non i. nugari ČC vtipně,
jemně čtveračiti.

Inscitia, ae, /. [inscilus] a) neobrat
nost: gubernaloris C; b) nevědomost, ne
znalost: leguin H, iuris F, aedificandi T,
regendi (řízení lodi) T; per insciliam
alam occidere T nevědomky.

inscitus, a, um neobratný, hloupý:
gutd est inscilius C.

In-scius, a, um a) attrib.: nevědomý,
neznalý; jak. subst. neznalec, neodborník,
zř. absol.: medici inscii C, arlificem ab
inscio distinguere C; (obyč. s gen. obj. n. nepř.
ot.); b) doplňk.: nevěda, nevědomky: ad
morlem algrmmillere C; vdl. abl.me inscio C
bez mého vědomí.

in-seribo, ere, scripsi, scriplum a) pův.
a) napsati, vepsati něcona něco,
někam:nomen monumenlis C, algd in basi
C, in porla, in libellis C; 6) něconápi
sem opatřiti, popsati něco:sla
tuas 1., sepulcrum C; versa pulvis in

abdo

nenasylně: et

adv. hloupě:



inseriptio

scribitur hasta V píše do prachu obráce
ným ratištěm; Jffores inscrvpli nomina
(ace. vzt.) regum V květy s nadepsaným
jménem; = zvl. titulem opatřiti, na de
psati: librumC, liber gui imscribilur..Cknihanadepsaná| .;epistulam1.Č
nadepsati = adressovati; b) přenes.:Ro
men philosophi sibi 1. Č přikládat si
název filosofa; tpsos inscripsere deos sce
leri () = zastřeli zločin svůj bohv; sua
ouenujue deorum inscribit facies D tvář
náležitá každého z bohů (věrně) Vy
značuje; in fronte tnscripbhun C „na čele
napsáno“; mea dextera lelo inscribenda
tuo est () tvou smrt jest připsati iné
pravici.

inseriptio, ons. f. nápis, nadpis,nade
psání: absol n. s gen, obj.

in-sculpo, ere, sculnsa, sculptum vdla
bati, vtesati, vrýti: foedus colunná L,
summam patremonii saxo FH, sortes im
robore Č vřezati; postibus (dat.) cornua O
rohy na dveřeje vrýti; přenes. vštípiti:
in mnentibus C.

in- Sec0, are, secu?, seclum naříznouti;
dentibus 1. algm Č pokousati; cutem ?. L
zářezy do kůže učiniti; obyč. p rf.
insectus; viz toto.

inseetátio, onrs, f. [insector]stihání,
pronásledování: pův.: hostis L Ču; př n s.:
1. princípum (gen. obj.) ČC, temporum T
stálé nájezdy na. .; hostem ad proe
um per insectalionesvocareT neustálým
drážděním k bitvě přiměti; absentis 1. L
spílání.

Inscetátor, óris, m. stálý pronásledo
vatel, útočník: plebis L.

in-sector, Gri, 6lus sum[ireg. od 1M
seguor|a) stále stihati, pronáů
sledovati furiae itmpi0sČ, aguila
aves C, centuriones verberibus T; multae
eham (bestiae) imsectantes depellunt C
stihatele, pronásledovatele zahánějí; b)
přenes.herbam rastris V pilně pleti; znsec
tandis patribus tribunatun gessit L spra
voval trbunát tak, že útočil na
senatory; nullius insector calamitatem C
nedotýkám se neštěstí nikoho;
1. alterius innocentiam Č útoky činiti
na...; cívemČ napadati; pod.prae
tortanos T, curmna Liv AH.

part.

In-seroIN

insectus, a, un [vl. pzrt. perf. od tnseco]
naříznutý: insectis gurgulionibus Cs pro
tíznutým hrdlem; tnsecii pectitnedentes O
(o tkani) zuby, paprsky hřebenu „za
kousnuté“ do osnovyt. j. jednotlivé niti
osnovy oddělující.

In-senesco, ere, senu%,— sestárnouti
při něčem, nad něčím: ddris H, malis O,
negotis TŤ

In-sepultus, a, um nepohibený, bez
pohřbu; z. sepultura C pohřeb toho jména
nezasluhujíci.

In-seguor, segut, secůtus sum au)bez
prostředněnásledovati (absol.n.
s akk. ), sledovati nčco; místně časově; le
mea aelas insegutur V jsem skoro tak
stár jako ty; mors eum insecuta est C
smrt jej dostihla; pt. mseguens bez
prostředně následující; obr. tlague tn
seguebatur C proto jim (stoikům) šlapal
na patyt. j. vyvracel jejich učení lo
gcky důkazem zv. ad absurdum; b)
nepřátelskystíhati, pronásledo
Vat, někohoalgm; obr. accusatorem Ú
dotírati na. .; lileris algm 1. C; sarum
morsibus 1. O zuby chňapati po kameni;
turpitudinem viae Ú kárati hanebný
život; arva 1. V bedlivě vzdělávati; lon
gius 1. C dále pokračovati.

1 Iin-sero, ere, sévě. siťtuma) zasévati,
zasazovali, vsadili: rdnos terrae Cu do
země; = zvl. vštěpovati: ramos felici
ores insert H plodnější větve vštěpuje;
pod. ptros V; přenes.gutd sanguine Cretus
Sisyphto mmseritdeacidis alienae nomína
gentis? O proč potomkem jsa SSisyfovým
vštěpuje na kmen Aiakovců jméno
cizího rodu; b) přenes.vštípiti, vroditi:
vita tibi natura HH;antmos corporibus Č:
ostat. viz 1NS1ÚU8.

2.in-sevo,ere,seruč serfuma) vsltrči
ti, vložili, zastrčili něcod» něčeho:rol/irm
in lagueum C; caput tm lentoria L alydinignemÚs,falceslonguris| inserlne
(s háky nastrčené na žerdi; tnserto cornu
mfundere V rohovou nálevkou dovnitřvstrčenounalévati;tinseritur© medium
subtemen O doprostřed (osnovy) vhazuje,
vkládá se útek (čluinkem); collo inserta
catena Cu na krk vložený; pellhs auro
inserta V zlatem vroubená; plena per
insertas femestras se fundebat luna V



inserto

otvory oken(vl. okny vloženými do stě
ny) vlévala se plná luna; oculos in pec
tora ©. O zrak vnořili do prsou; absol.:
frecentos inseris H naložíš (na lod);
telum i, L ovrazili; inserit Aeacidis alie
nae nominu gentis O—=vkládá do řady
Aiakovců jména cizího rodu (ale srov.
také 1. tnsero); bb) vkládali, přimě
šovatu vplétati: algdsermoniČu,
ignobihtaltem suam magms nominbus T
sebe neurozeného vměšovati mezi členy
slavných rodů; epistuhs algd T; agris
meis inserta praeda Phm statky zasa
hující do mých polí; fabulam huic locoL
na toto místo vložiti; Aistoriae 10cos O,
arma femineis mercibus O přimísiti zbraň
mezi zboži ženám určené; refl. se 1%.
Míis1iti se do něčeho: bellis O; absol.
inserentibus se centurionibus TŤ ježto se
do toho vmísili; = algm 1. ale zařa
ďovati někohomezi lyricis vati
bus H, Pleiadum choro H vziti mezi P.;
stelhs algm H mezi hvězdy zařaditi.

inserto, are, ati, aťum strkati: clýpeo
stmstram V do štítu.

In-servi0, žre, %%(1%), *tum sloužiti,
býti k službám: reges tinservientes T
vasalšti králové; býti povolný k někomu:
plebi L, pubhcams C; temporibus call
dissvme 1. N říditi se poměry; = zvl. vě
novati se, oddati se něčemu,přičiňovati
se o něco:famae N o dobrou pověst; suis
commodis, voluptati C, honoribus, artibus
C, honon H.

in=sibiló, dre, — zašuměti do něčeho:
Burus (pinelis) O.

in-sideo, čre, sédi, sessum 1) nepřech.
a) seděti na něčem:eguo L Ču, toro O;
penates pemtus insident Č uvniř domu
mají sídlo;b) přenes.pevně tkvíti,
vězeti: deorum assidua insidens cura L
neustále je ovládající myšlenka na bohy;
manus capulo insidens T pevně na jilci
spočívající; tm animo fictum crimen Ú,
in memoria, suspicio C; dolor non pedibus
solis insidebat Plin bolest nevězela jen
v nohou;2) přech.obsazeno mít:
něco, Ssidliti někde: locum L, was V,
ea loca insident T na těch místech obý
vají. Pozn.: perf. bývá obyč. od insido.

insidiae, arum, f. a) záloha jako
rnísto obsszené k přepadení nepřítele: omlites

Latinsko-český slovník,

673 in-sidě

tn imsidiis collocare Čs vojíny postaviti
do z.; ex insidiis consurgere Čs vyraziti
ze z.; tn insidiis ponere C; in insidias
praecivpitare L upadnouti do z.; per
insihas tter est O nebezpečnými místy
cesta vede; jako oddíl mužstva: tmpelus
insidiarum sustinere [irt; 1.cooriuntur T
z. vyráží; nsidias eguitum collocare C's;
abstr.záloha, nástraha: locus ad insidias
aptus C, praedonum 1. C; hb) přenes. n ů
strahy, úklady: tnsidiasfucere
alci Č N K, parare, praeparare Ču, com
parare, struere C, fugere H, maturare S
urychliti; avibus moliri V nástrahy,
léčky klásti ptactvu; tendere C n. osno
vovati 1. meditari V mysliti na...;
s Gen.subj.: Nalr1S 1. C; s gen. urč.: 2nortis 1.C
nástrahy za účelem vraždy; básn. 1. moc
tis (subj.) šalba, potměšilost noci; adverb.
insidiis, per insidias úkladně, úskočně;
ex, de insidnis ze zálohy.

insidiátor, oris, m. a) vojín v záloze:
insidiatores Hirt; b) úkladník, úskočník:
uae C,

in-sidier, arž, alus sum [imsidiae]a)
v záloze ležeti; tempus ad vnsidiand um
udoneum Č čas k položení se do z.; in via
Clodio Č v zál. číihati na KL.;b) nástrahy,
úklady činiti,strojiti někomu,ukládati: con
suli C, Pompeto C; číhati na něco:lempori
L, somno maritorum Č; vitae alcis S vy
hledávati, státi o bezživotí někoho.

insidiose, adv. úkladně, úskočně.
Insidiosus, a, um [imsidiae]a) nástra

hami nebezpečný, nejistý: locus 1. €
plenus latronum C, vita C; b) úkladný,
Istivý, úskočný: amicus C, condicio pacis
C, leno H; verba 0.

In-sido, ere,seďi,sessuma) posaditi
Se na něco, Usa diti se někde: tn
dorso egui Úu; apes fioribus V; digilos
insidere membris O že prsty se vtiskují
do masa; tnsessum avibus Capitoltum T
usazení se ptáků na K.; = zvl. o usídleníse
obyv.:tugis Btruscis V; non saltus cineres
(aklk.předm.) patriae insedisse supremos?
V nebyio-li lépe usadit: se na popelu; =
vevoj obsa diti: mam, titinera, sal
tus L; arcem, agros, montes praesidis
T; b) přenes.:usaditi se, zakořeniti
se: macula penitus Cs skvrna se „zažrala“;
concitatio anim in vems Č.

43



Ínsigne

insigne, 18, %. [vl. neutr. adj. tnstgms)

a) znak, erb, odznak: clipeo insugne
paternum hydram gerd V na štítě má
hydru jako znak otcovský; id sea Gallicis
insignibus cognovisse Čs že to poznal
z odznaků gallských: na lodi: navem ex
insigm agnoscereČs; b) odznak, zv.
čestný (vojenský, úřední): tumicae pictae
2. dedit (Salis) L odzn. záležící V .;
imsigma regia C, regni Č, vmperatoris Čs,
pontificaha L, guaestona T; mailitariaČs,
sacerdotum L; ©) odznak, znak něčeho:
toga 1. pacis C, bulla 1.fortunae C; maero
ris, vartutis C; morbi AH;ozdoba, okrasa:

his insignibus vmperu (pozemků) ven
ditis C; znamení: 2., cum ad arma con
curri oporleret Čs.

Insignio, žre, %v%,itum [insigms ] vy
značiti, znatelným učiniti: algm čristi
nota L známkou přísnosti (t. j. nějakým
přijr.enim, jež by jeho bezohlednost oznsčovalo);
chpeum Io auro insimbat V štítu
(Turnovu) Io ve zlatě znakem byla(t. j.
na štítě byla vyznačena, vypodobena);
annum di morbis insignivere T bohové
rok učinili význačným nemocemi; algm
1. Plin někohooznačiti slovy, jmeno
vati.

insignis, e[stgnum]a) znamenaný,
označený, znatelný: bos macuhs et albo
V bílými skvrnami; homo omnibus notis
turpitudims C; 1. aut ahgua parte membrorumoinullesČu| nějakpozname
naní neb na nějakém údě zmrzačení;
— zvl. vyznačující 8€ něčím,ná
padný: PhoebuscrimibusV, puella tenu
fronte H; eguus ostro V vyzdobený;
odt. absol. tnsignes egu% C vyzdobení;
vestis1. auro Cu; vyznamenáva
jící se: filtus facie V sličností; genere
C, forma V krásou; b) přenes.význačný,
nápadný, vyznamenávající se, paměti
hodný, neobyčejný, stkvělý, do očí
bijící: 1. documentum dare L dáti zřejmý
příklad pro výstrahu; 4. beneficium C
obzvláštní; virtusC; 1.camenaH
vzletná píseň; addere alias insignes con
stud L památné; ut 1. ad invidiam
fortuna esset L aby jmění bijíc v oči
budilo závist; 2. titulus crudehtatis L
obzvláštní proslulost krutostí; victorram
tnstgnem facere L vítězství zjevným

674 insinienter

učiniti, zjevné vydati svědectv, 0..
(die jin. stkvělým, slavným učiniti);
latro C proslulý, pověstný; tmpu
dentia turpitudo C.

insignitě, adv. nápadně, neslýchaně:
homo 1. vmpudens C; guo insigmus L
aby tím nápadněji.

insignitus, a, um [vl. part. perf.od n
signi0o]vyznačený, znatelný, význačný,
patrný, nápadný: lacus nomen ab hac
fabula insignihus est L název jezera jest
význačnější dle této pověsti, Čapito
insigmtior infama fu T Kapitonův
hanebný čin více bil do očí.

in-silio, re, stluz (3% L), — vskočiti
do něčeho, někam, na něco: an eguum L Cu,
tn phalangas Čs, ramas, puppi O, Aetnam
H, undas O, huc 0.

insimulátio, nas, f. [imstmulo]obvi
nění, obžaloba, nařčení z něčeho: pro
brorum, capitalis crummns C; falsa 1. C.

in-simulo, are, avi, atum (lživě) ob
viňovati, nařknouti: probri, avarihae
algm C; 1. hominem discessisse C; vene
Jicii T; algm crimimbus falsis O; guod
i. C co za vinu dávám, z čeho viním, co
jako vinu vytýkám.

in-sincerus, a, um nečistý: guomodo
1. apes tuleri cruor V zkažená (hnilobou)
krev jak vyvedla (zplodila) včely.

insinuátio, ons, f. vlichocení se.
In-sinno, dve, drž, alum a) vkroutiti,

vsunouti něco někam: 9".ncuma"?
data intervalla essent, insinuabant ordi
nes suos L řady své vsunovali do mezer,
kde se vyskytly; b) vniknout,
vplížiti 8e někam (obyč. refl. Se %., ale též
nepřech.): se inter eguitum lurmas Cs
vedrati se; Tigris mari Persico se 1.
Cu vlévá se; tn sermonem se 1. C vmi
siti se; in philosophiam se 1. Č hluboko
vniknouti; malum 1. in rem pubhcam C;
zvl. o stav. duš.: per peclora instinuat pa
vor V v prsa se vdirá strach; tn fami
haritatem alcis se 1. ČCvloudsti se v přá
telství něčí; alci 1. C získati si přízeň
něčí.

11sipiéns, enlis (in, sapiens) neroz
umný, hloupý, pošetilý; jako subst. =
blázen, pošetilec.

insipienter, adv. nerozumně, pošetule:
sperare Ú.



insipientia

insipientia, ae, f. nerozumnost, poše
tilost, hloupost.

in-sist0, ere, stití, — 1) a) posta
viti se stoupnoutil na učco:
tn iugo Cs ;inststebat in munu Čereris st
mulacrum VictoriaeČna ruce Č.stála so
cha vykračujicího Vítězství; dat.:prozimí
iacentibus Čs nejbližší stoupali na padlé;
institerant rams O postavily se na větve;
stou patl do něčeho:vestigiis abeun
tvum L do šlépějí odcházejících (nepřá
tel); vestigia 1. V první kroky učiniti;
stoupati, vykračovati:noni.
poterantCs; 1.negubatT postaviti
se nemohla; dujitis 1. O na prsty stou
pati; vstou piti na něco:sceleratum
limenV; nastoupitu: ter L, viam
V; na paty stoupati někomu,dotí
rati na někoho: hostibus L, vis mali
0. alca C, 1. viventi H; b) přenes. přikro
Čit1 k něčemu, dá t1 Se do něčeho, hor
livě něco konat“, něčímse zabývati:
on bellum Čs, acrius 1. obsivdnoni Ču; ne
gotvum 1. C; Arpos oppugnare L; ho
noribus Plim, rei L, perdomandae Cam
pamae T; v něčemvytrvati, po
kračovati: sic instittťore V v řeči;
on exihtum insistitur T trvá se na; contra
1. C dotírati slovy; tempora institerant O
dostavily se, přišly;2) zastaviti,
stanoutu: paulum1. Č (v řeči);pla
netarum melus saepe instistunt Č pohyb
oběžnic se často docela 1 zastaví; sin
gulis 1. C při jednotlivostech prodlévati.

Insiticius, a, um [insttus] ořeči:CizÍ:
sermolin.

insitio, onis, f. (L. insero) pův.zasazo
vání, štěpování; čas sázení, štťěpování.

Insitivus, a, um [insifus] štěpovaný:
pěra icizí „zčizinyzavedený;podvržený.

insitor, Oris,m. [insero]PeposčTusitus, a, um [vl.part.pert. od 1. %

sero) pův. vsazený, vštípený; instta pi.
rus V štěpovaná hrušeň; přenes.vštípený,
vrozený, zakořeněný: malum C, superbia
1. ingemo L hrdost povaze vrozená;
odtum, amor, opinio, anim: furor C;
řečn.adoptovaný: in Calatinos C.

In-sociábilis, e nedružný, nespole
čenský, nesnášelivý: gens L, dat. nurut
T nesnášející se s..; 4%.regnum T ne
trpící nikoho jiného.

675 insomnia

insolábiliter, adv. neutěšitelně: do
lere H.

In-soléns, entis a) nezvyklý něčemu:
belli, bellorum Ús T, malarum artium
S, obseguu T; b) neobyčejný, nápadný,
přehnaný, upřílišený, nemírný, ne
skromný, domýšlivý, drzý, nestoudný,
zpupný: verbum, homo C; erat 1. in ahena
re C byl marnotratný v cizím majetku;
secundis rebus insolentiores Hvrt zpup
nější, drzejší; non sum tam 1. in dicendo
C nejsem tak neskromným řečníkem;
laehtia JH nemiírná; exercitus H plné
zpupnosti.

insolenter, adv. neobyčejně, nemirně:
abuti alga re C, setactarein ..C; prudce:
aestuare Cat; zpupně, honosivě: elu
dere L, gloriari Č, se efferre C; zřídka,
málokdy: 1. et raro C.

insolentia, ae, f. a) nezvyklost, no
vost, neobyčejnost: verborum, loci C; re
rum secundarum Č nezvyklé štěstí; sermo
ms L, voluptatum C; mea 1. H má vy
výšenost; b) domýšlivost, pýcha, zpup
nost: homims ČC: M. Antonu 1. € su
perbia C nestoudná drzost a zpupnost,
drzá zpupnost; Autus saeculi 1. (naproti
continenha) C marnotratnost.

insolesco, ere, — [inch. od tnsolens)
pyšným, zpupným se stávati, pýchati.

in-solidus, a, um nepevný, slabý.
in-solitus, a, um a) nezvyklý na

něco, neznajíci něč.ho: 4. genus servitu
S, ctvitas 1. rerum belhcarum S; egu
tumultus insoliti L; ad laborem Cs; absol.:
insolitae fugiunt in flumina phocae V
tuleni prchají do řek, ač jim jsou ne
zvyklí; cur.. feminas in tantum.virorum
conventum insolhtas .. prodire cogis? C
proč nutiš ženy, aby se dostavily do
tak velikého shromáždění mužů, jsouce
tomu nezvyklé?:b) pas. neobvyk
lý, cizi neznámý: genusdicendiC,
hs C, labor O, liberias L, insohtum T
věc neobyčejná; belli timor 1. S neobv.
strachpředválkou;c) neobyčejný,
řídký, vzácný: verbum, wicloma C,
spectaculum T, ratio dicendi C.

insomnia, ae, f. [insomnis] bezesnost,
nedostatek spánku: insomniis fatigari
S; (senectus) caret tnsommniis C netrpí
nespavostí = dobře spí.
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in-somnis

In-Somnis, € [2% priv, a. 800%Rus)
beze spánku, nespící, bdělý: homrnes T,
Gyges H, draco O

in-somnium,zž, ». [podletec.Ev-Újtvtov]
sen,viděni vesnu: falsu ad caelummiltuné
imsonmmaManes V klamné zjevy noční;
vezant me insomma Ó trápí mě sny.

in-Son0, dre, sonut, — zazvučeti,
zavzniti: unda, aether, nervus O; ventus
V; dla.. delapsa per auras insonuit V
zašuměla rychle vzduchem prolétajic;
flagello V zasvištěti, boreas O hučí,
skučí; calams O pískati; vento O-zašu
měti; přech.: dáti Zzavzníti něčemu: Ver
bera V —=zapráskati, švihnouti.

In-sons, ontis bez viny, nevinný;
o věc. neživ. NiČÍm Se NneprovinivŠÍ; vazba:
alga re, alcis rei, neškodný: Cerberus H
(neuškodiv t1).

In-sopitus, a, um neuspatelný, ne
spící: draco 0.

inspecti, onis, f. [vnspicio]prozkou
mání, prohlédnutí: rattonum Plin účtů.

in-specto, re, dví, tum [treg.odtnspi
C%0])opět a opět na něco pohlížeti, patřiti,
díivati se: titmorem meum Ú; obyč. abl.
absol.:tnspectante algo před očima někoho.

In-spěráns, anlis nedoufajicí; mimo
očekávání: tnsperanti mihi cecidit C.

in-Sspe atu S, a, 100 [in priv.a part. perf.od
spero| neočekávaný, nelušený; eď tnspe
rato neočekávaně; clamor, gualis ex 1.
faventirum (esse) solet L pokřik, jaký při
nenadálém obratu příznivci strhnou.

In-sperg0, ere, spersi, spersum |spargo]
nasypatl (o věcechsypkých),nakropiti, na
líti (o tekut.); přenes.egregto Unspersos cov
pore naevos JH roztroušené (tu a tam)
skvrny na krásném těle.

in-spici0,ere, spéxi, spectuma) dovnitř
něčeho hleděti, nazírati, nahližeti: ma
chtna domos V, Bos Romam O; = spec.
nahlížeti do knih: idros Stbylhnos L, la
bulas societalis, htteras, leges C; verba O;
do vnitřnosti: £bras O, exta O T; b) po
hližeti na něco, pozorovati, zpytovati,
zkoumati něco: Vulnus L ránu ohledá
vati; vas Č prohlédnouti; arma, eguos
LH „ = přenes. O) o lidech: hominem 1. Č
zkoumati; če a puero C běh života od
dětství; algm proptius 1. Plhm blíže po
znatl někoho; B) o věcech: res soctorum L

676 instar

věci spojenců prozkoumati; /idem U
zkoušce podrobili, přesvědčili se o věr
nosti.

in-Spico, are, — [spica] zašpičatiti, zů
fezy shora dokola do dřeva učiniti, aby hořelo

jako pochodeň:přiříznouti: faces ferro V
in-spiro, are, avi, alum a) zadouti do

něčeho, na něco: conchae O; b) rozdmy
chati, roznititi: ignem, magnam mnentem
V. forhitudinem Ču; ©) vdechnouti: an:
mam O; venenum V vlíti.

in-spoliátus, a, um jako kořist ne
vzatý: arma V.

In-stábilis, e a) pův.: na Čem nelze
státi: nestálý, vratký, kolísavý: tellus,
tocus, naves O; pedes L nemohoucí pevně
stanouti, cumba V, arbor V (podříznutý);
aures i. O volné, pohyblivé; hostis 1. L
neklidný; manus Ču sbory těkavé, lou
peživé; b) přenes.nestálý, těkavý, vrt
kavý: animus V, fama T; res marittmae
instabilem motum habent C námořnictví
vyznačuje se nestálostí, nejistotou.

instáns, antis [vi. part. praes. od tnsto]
a) bezprostředně nastávající, přítom
ný: bellum Cs C, tempus C, clades L,
instantia naproti Vemtenlia, instans (n.)
naprotifuturum C přítomné, přítomnost;
= zvl. hrozící: periculum N; b) naléha
jící: tyrannus H; naléhavý: cura T.

Instanter, adv.naléhavě, prudce: con
currere T, pelere Plin.

Instar, n. neskl. (pův, infn. Onstare, ustá
leni se jazýčka na vahách) 1) o kvantitat, stej
nosti: stejná, rovná váha, stejná tíže;
častolze přeložiti: tak těžký, tak veliký,
takový jako, rovnocenný: omma ez
altera parte collocala vír mímmi mo
menti 1. habent C sotva za mák váhy
mají; Plato mihi 1. est ommum Č P. vy
váží mně všecky, jest mi za všecky,
pod. unus dies úmmortalitatis 1. fu C
vyvážil nesmrtelnost; bísn. bez srovnaného
předm.: guantum +. in vpso V jaký to
mohutný zjev, jaká to vznešenost v něm;
= spec. 4) rovný počet: tak hojný, četný,
veliký (počtem) jako, tolik jako: cohortes
guasdam, guoď1. legiomis videretur Cs
rovnající se asi legii, malites duarum 1.
legionum L počtem rovni dvěma legiím;
B) stejní velikost:tak vehký jako: cybaca
triremis i, C tak veliká jako válečná loď;



iustauráti6 G

1. monlis eguum aedificant V koně tak
velikého jako horu; cliper 1. V (o oku
Polyfemově); Nauportum, guod misiicvýpn
1. erat T; 2) o kvalitativní stejnosti: ná
hrada, podoba, obraz; nazpůsob jako:
1. veris voltus tuus adfulsu [T jako jaro
zasvitl; aeguoris 1. exhorrut O; guast
puncti 1. oblinet C zaujímá, představuje
jakoby střed; — o rovnosti vůbec: latěre
3. mortis erat C rovnalo se smrti; scelus
hoc meriti 1. habet O rovnáse zásluze, jest
zásluhou.

instauráti0, on:s, f. obnovení, opětné
zřízení: ludorum C.

instaurativus, a, umobnovený: ludiČ.
In-stauro, cre, čivě,čifum[srov. restau

ro; přib.se oravoog kůl) (vl. opět posta
viti), obnoviti, opět zřídili, způsobili:
sacra L; ludos L uspořádali; sinile
instaurata (prolept.) rerisaau. proella V
nové nechte mě vyhledali seče:; diem
doms i. Vnový den (opět) začínat obětmi;
ferias Latinas L slaviti, konati.

in-sterno, ere, straci, stratum položiti
něco na něco, pokrýt! něco něčím, prostříti:
pulpita tigmis H; eguus instratus L po
krytý čabrakou, osedlaný; fulwi inster
nor pelle leonis V pokryji se, obléknu si
kůži lví.

instigátor, oris, m. popoháněč, po
vzbuzovatel: sibi gutsgue T.

instigátrix, %cis,f. podněcovatelka:
adversus algm

In-stiro, re, čivz, alum [srov.aTÍČU,
sleh, něm.slechen] popichovali, dráž
diti, štváti: Romanos tn Hannibalem L:
dea instigante L ponuknulím bohyně;
te mstigante Č na tvůj popud, na tvé
pobídnutí; tram 1. T ke hněvu popuditi,
hněv vzbuditi.

in-stilló, are, dt?, atum nakapati, pa
kapkách nalíti: oleum caulhbus RH,merum
in úgnes O; přenes: vnuknouti, vpraviti,
dodati: guuddamguast animulae instilla
runt C trošku života, odvahy; praeceptum
auricuhs HH„za uši si zapsat.

instimulátor, óris, m. podněcovatel:
seditioms Ú.

in-stimulo, are — bodcem, ostnem
poháněti; podněcovati, popouzeti.

instinetor, oris, m. podněcovatel (alcis
re T).

] In-stituč

instinctus, s, m. podnět, popud: dí
vinus, caelestisČ, centurionum T, purpu
ratorum Ču; pud: multa fecvmusinstinctu
guodam Plin.

in-stingu0, ere, stinxi, stinctum bodá
ním poháněti; př.nes. podněcovati, po
dráždity, poštvatu; obyč.jen part. perf.: II
stinetns, a, um podnícený, popuzený,
podrážděný; spwttu divino L pobidnutý,
nadšený.

instita, ae, f. [insisto] lem, obložení
šatu; weton.: %.nulla O žádná vzácná
pani.

institi0, onis, f. [inststo] zastavení se:
stellarumC.

institor, oris, m. [tmsto]podomní ob
chodník, kramát.

in- stitu0, ere, stituž, — 1) pův.a) po
staviti, vložiti něconěkam:vestigia
nuda simistrů instituere (perf. log.) pedis V
(= tinsistere) nekrytým: chodidly (hole
němi) levé nohy pevně stoupají; 4m
phora fumum bibere instituta H posta
veniů (nad ohniště)aby ssala kouř b) vy
stavěti, postaviti, zdělali,zří
dit1, vytvořiti: čurresČs, muniliones Čs,
exedria C, ojficinas armorum N; amphora
coepit institu: JH začal jsi vytvářetu
codicem 1. C hlavní knihu založiti; dapes
V uspořádati; exercitum C aciem Cs
legiones S postaviti; 2) přenes.a) usta
NOVItI někoho,něco, za věsti, za
říditi: tutorem hberis C, remigesex
provincia Ús; accusatores Č postaviti;
algos sib1 tnstituunt amicos (doplňk.)C
ustanovují si, činí si přáteli; sollemne 1. L
slavnost zaříditi; censum L; secunda
classis wnstituta intra censum... L pro
druhou třídu stanoveno jmění mezi..;
b) začíti, počíti s něčim,dáti se do..:
guaestionem de alya re 1. Č zavésti vy
šetřování; dies festos Č, ludos O, novamreligionemC;tabellariosC| dosaditi;
podniknouti něco: vztamC, iter H, sermo
nem C; institutus cursus Č začatá plavba;
sicut facere instituistis C jakož jste za
čali;, tigres subiungere curru V začal;
c) ustanoviti —=rozkázati, umíniti si,
záměr pojmouti: castra muntrreČs, cives
ad necem producere C; montanos oppu
gnare L; težs násl.ut; d) vzdělávati,
vyučovati, poučovati: adulescentes C,



Institůtió

algm terram vertere V — rolnictví na
učiti, algm aď omne officů munus C; ita
a maoribus imstituti sumus Čs předkové
naši naučili nás, takovou zásadu nám
vštípili; elephantos 1. Ču cvičit.

Institutio, čnis, f. [instituo] a) za
řízení: conservareinstitutionemČ zvyk
lost zachovávati; in ulla rerum 1. Č
v nějakémzařízení;b) vyučování,
poučování, vzdělávání: alcis rei v něčem.

institůtum, %,». [vl. part. perf. od onst
tuo] a) zřízení, zařízení, zvyklost, mrav,
obyčej: vetere instituto pubhcanorum Č
dle starého zvyku; a maoribus 1.accipere
Č po předcích zděditi; %.vitae C; = zvl.
nařízení, zákon: praetoris C; ex tnstituto
L dle dohodnutí; contra instituta C; 1.
alcis segut S v duchu někoho jednati;
b) podnik začatý, záměr, plán: tnstitula
absolvereC, manere in instituto Č = býti
s1důsledný; 2.vitae Č N životní program;
0. tenere C zásady dbáti; 1. postulat C
zásada žádá; (©) poučka, zásada něj
učení: philosophae C, Cymcorum Ču.

In-sto, čre, stiťi, instaturv8 1) pův.
a) státi na něčem,zastaviti se, stanouti:
tugis V, vn inimicisstma civitate C; b)
býti blízko: cum lennombus Varum Cs;
v patách jíti: vestigis 1. L; zvl. 0 čase:
ludi instant Č nastávají, co nevidět se
budou konati; Atems L, nor 9; odt. tn
stans brzký; o věc. nepřij. hroziti: poe
na C, bellum L, periculum £Č; telum
instare tremescit V kopí hrozícího se
děsí; €) ve sm. nepřát.: doléhati na ně
koho, dotirati býti v patách: hosti
audactus 1. NL; fugientibus O; absol.
instatur LT útoči se; Volsci instabant
eo magis L dotirali; 2) přenes.:a) dolé
hati, naléhati na někoho, V tiseň uvá
děti, dorážeti: accusalora Č; tam egutitum
clamor exire vubenttum instabat L jezdci
s křikem doráželi (na ně) poroučejíce
vyjíti nec praecedentibus insto ři ne
doháním jdoucích napřed; onsto atgue
urgeo C dorážeti nepopřávaje oddechu;
b) trvati na něčem, neustále žádati něco:
0. poscere recuperatores Ú; obsidiom Ču
neustávati od..; de alga re, ut; ©)
úsilně něco Konati, prováděti, úsilí vě
novatl něčemu:Marti wmstant currum V
rychle kují; tnstans oper: regnmisguefu
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turis V horlivě se starajíc o dilo a bu
doucnost říše; absol: tnstlant ardentes
Tyru V čile si vedou plni zápalu; fa
mae T hledět: si zjednati pověst; vesti
gns aleis 1. Plhn v šlépějích něčích krá
četi, napodobiti.

Instrátus, a, um 1) part. perf. s před.ožk.
in viz inslerno; 2) im privat. nepokrytý,
bez pokrývky: cubile O.

In-strepo, ere, — zaskřípati amis V.
Instrůctě, adv. nádherně: ludos in

structtus facere L s větší nádherou,
s krásnější výpravou.

instrůcti0, on1s,f. [instruo] a) zřízení,
vystavění: bahneí Plin; b) spořádání,
postavení: stgnorum, mihtum C.

instriictor, óris, m. připravovatel,
uspořadatel: convtvu Č.

instrůictus, a, um [vi. part. perf. od
instruo) a) spořádaný, zařízený; sešiko
vaný: taberna, naves Ú; domus Č zaří
zený —=bohatý; erereitus L; instructo

Morie V lodstvem sešikovaným; acies. N ěik bitevní; b) opatřený, vystro
jený něčim; COpiae (convivtum) ommbus
rebus C; provincia pecumá C; imstructam
Jitem gemms sustinet O drahokamy po
sázenou; convivia regis 1. pulchro appa
ratu O hostina královská vypravená se
stkvělou nádherou; ©) připravený: non
dubitare .. gutn 1.venturus sit L že přijde
dobře jsa připraven; Romanus dimica
tion ultimae 1. L k poslednímu zápasu
připraven; dictis factisgue ad fallendum
instructis L slovy 1 činy na klam na
strojenými; d) poučený v něčem,znalý
něčeho („vyzbrojený ): ommbus artibus,
doctrvms Č, ad dicendum Č, in ture ct
vih C.

instrůmentum, ž, n. a) nářadí:
aratorum 1. Č, venatorium Plin, Verris
(domácí n.), vllae C n. hospodářské;
mlitare Čs výzbroj; omni abiecto in
strumento H všecko nářadí (ševcovské)
odhodiv = vzdav se svého řemesla;b)
nástroj: 4. necis O; vide1. vmbellikum
deliciarumCu = lyra; ©)šat, okrasa:
amha 1. demere O: fehces ornent haec
1. bbellos O; d) přenes. nástroj, pro
středek: vertutis, Domiltalis,sapten
tnae C, lururiae C, vmperu T.



in-struo

in-struo, ere, strůa%,strůctum a) vysta
věti, zbudovati, zříditi: muros N, agge
res Hvrt, contabulahiones Cs; tigna 1. Cs
položiti; tuguria conchis Ču; b) zaříditi,
připraviti, uspo'ádati: epulas L, convi
vrum Ču; přenes.accusationem C, fraudem
L zosnovati; dicta ad fallendum L na
oklamání vypočítat; ©) opatřiti, vy
strojiti, vyzbrojiti, Vypraviti něconěčím:
classem ommbus rebus ČC,agrum L ho
spodářským nářadím opatřiti; domum C
zaříditi; hortulos instructos emere Č s ce
lým příslušenstvím; erercitum L úplně
vyzbrojiti; d) zvl. ve voj.: spořádati,
« šik (bitevní) postaviti: aciem, agmen,
copias, legiones, ordines atd. OsČLOu;
insidias L zálohu postaviti; €) poučiti,
vzdělati, vyučiti: algm alga re Č, ad
alad L (navésti); připravitiu se ad tu
dicum C; disciplims instrui C; adules
centes ad omne ojiaiu munus Č dávati
průpravu k..

In-suávis, e nepříjemný: vita C, homo
H.

Insubres, tumaum, m. Tnsubrové,
gallský kmen na lev. bř. Pádu mez
Ticinem a Addou s hl. m. Medolanum;
též jako adj.: Insuber egues L jezdec insu
berský.

In-siide, are, — zapotiti se při něčem:
guis (libellis) manus insudet vulgi H aby
je pošpinila zpocená ruka

msne-factus, ce,um [srov.assuefactus]
„navyklý“= vycvičený: egui Cs.

in-suesco, ere, suéta, suecum 1) nepřech.
zvykati si: neu guwbus largiri insuesce
ret S a aby neuvykal jednotlivcům roz
dávati; guarum corpori insueverat T na
něž si byl navykl; miles ad ďisciplinam
L; 2) přech. navykati někoho něčemu:algm
algd 4.

in-snětus, a, um 1) s před'ožk.19, vz
wnsuesco; 2) 8 privat. an a) akt.: ne
zvyklý něčemu: pugnae Cs, contumehae
C; navigandi Čs; moribus Romams L;
ad pugnam L, ad onera portanda C;
0. vera audire L; b) pass.: neobvyklý,
neobyčejný: pabula V, ter V, solitudo L;
kmen V azí; sol O neobvyklé světlo:
gut insueto sedente eguile saeviebant L
kteří se plašili, ježto na nich seděli
jezdci neobvyklí (jimž nebyli zvyklí).

679 Jn-super

insula, ae, f. a) ostrov; meton.též
obyvatelé ostrova, ostrované N; čtvrt
městská v Syrakusách na ostrově le
žící L; b) komplex budov nebo jediná
budova oddělená, o samotě stojící ČT.

Insulánus, a, um. ostrovní; subst.
ostrovan.

TInsulse, adv. nechutně, neslaně — ne
mastně, bez vtipu: dicere, interpretari Č.

insulsitás, ates, f. nevtipnost, nud
nost: Graecorum Č.

In-sulsus, a, um a) neslaný, nechutný;
b) přenes.nechutný, nevkusný, bez vtipu,
nudný: Bpicharmus C.

in-sult0, are, vě, afum [frog.k čnstlio]
a) skákali na něčem,v něčem,poskakovali;
haedi floribus V do květin, po květech;
egues solo V, fluctibus insultavere
carinae O tančily“; Priami busto H
na hrobě P.; aguis č. T do vody
skákati; 1. nemus (ace.) V tancem les
probíhati; b) někoho napadati posmě
chem, posmivati se (pův. vskočiti, šláp
nouti na mrtvolu protivníkovu): tacent:
O, alci in calamitate C, casibus aleis O;
ollum domonis insultasse L že šlapal po -.;
skk. pahentiam T, multos C; též zbsol.:
ul insultant Rutuh V jak v pýše (s po
směchem) dorážejí.

In-sum, esse, fu% a) pův. býti v něčem,
na něčem: digitis anulus, fronti cornua
O; vn urbe homines C; b) přenes. v někom,
v něčen býti obsažen, býti vlastností,
vězeti: causa in algo C, in uno omma
maleficia Ú, im vmperatore gualtuor res
inesse oportet Č vojevůdce má se vy
znamenávati, má míti; tn facie 1. algd S
tvář jeví, prozrazuje něco; dat. magna
cura duci L vůdce má, auctorilas sermons
S, rebusfides O dostává se; tmago animo
O tkví.

In-sim 0, ere, súúmpsti, sůmptum VY
naložiti: sumptum in algm, operam C;
věnovati: paucos dies reficiendae classt T
opravě lodi; interficiendi dominí ami
mum v. T úmysl pojmouti.

In-Su0, ere, ui, úťum zašíti do něčeho:
parricidam in culeum C, femori O (o Bzk
chovi); aurum vestibus O zlatem vyší
vati; insutus pelle O.

In-super, adv. a) navrch, nahoru:
humum imcere L, Áelnam 1. vmponere V;



in-superábilis

svrchu: tugum +1.tmminens L, specus
i. onerare T; b) nad to, kromě toho:
t. poenas erpetere L; haec 1. addidit V;
„ is (dat.) V kromě těchto.

in-superábilis, e nepřemožitelný: ge
nus bello VO; nepřekročitelný: Alpes L;
jemuž nelze uniknouti: fatum O.

in-surg0, ere, surréxi, survěcturus a)
vzpřimiti, vztýčiti se, povstati: tnsur
gere haud licitum T povstati není do
voleno; tnsurgens Entellus, altior insur
gens V vztýčiv se; (anguis) arduus
wmsurgens V do výše se vztyčuje; eguus
1. Ču vzpíná se; remis 1. V do vesel se
opřiti; b) zdvihati se, strměti: collis I;
slex V, sva T, tenebrae V vyvstávají,
agulo H zdvihá se, regnis (dat.) O proti
říši povstati; opes 1. T moc vzrůstá.

in-susurro, dre, dť?,dlum pošeptati:
tn aurem C, ad aurem Čs alci algd C; Fa
vonus insusurrat C šeptá nám, upomíná
nás.

in-táběsco, ere,tabui, — roztávati, ta
viti se, táti: cera ign? O; ponenáhlu chřad
nouti, mizeti: dtuturno morbo; pupullae
intuabescunt H oči hasnou; onvidia Ó
stravuje se.

in-lactus, a, um a) nedotknutý, ne
tknutý; nepoškozený, neporušený: corpus
ferro L; cervix V již se nedotklo jho;
integer et 1. L nezraněný; optare emptum
antactumPallanta V koupit P. nedotknu
tého, P. život; pontem intactum sinere
Cu; imtactae boves H (se. nullo mortali
opere); pod. grege de inlacto V; vestis
O čistý; muri inlaci L na něž ne
učiněn útok; inlacta regio Ču válkou
ušetřená; 2. Briannus I nepřemožený;
b) přenes. nedotknutý, čistý, panen
ský: Pallas HH,virgo Cat; netknutý: bel
lum S; prost něčeho:superstitione Ču,
cupiaitate, 1mfarma L; animus rehgione
1. L neznající rozpaků svědomí; carmen
Graecis intactum H o niž se Ř. nepokusili
ml imlactumnegue gutetum pali S nic
bez pokusu ani s pokojem nenechával.

in-taminatus, a, um neposkvrněný,
nezkálený: honores H.

in-těctus, a, um nepokrytý, neoděný:
corpus, homo T; pedes inteců T pouze
v sandálech; přenes. dušev. přímý, ote
vřený: alcz algm 1. efficere T.

650 integer

intěetus, partic. s předl. om, viz intego.
integellus, a, um [demin. od integer]

dosti neporušený, bezůhonný, čisťoučký.
integer, gra, grum [in a tango] I pův.

neporušený, netknutý, v dobrém
stavu A) tělesně Čerstvý, nesesla
bený,neuna vený, svěží: tntegri
defahgatis succeduntČs čerství nastupují
na místo unavených; exercitus N; cor
pora 1.L svěží, zdravá; tntegris viribus Cs
se svěžími silami; odt. obr.:cum oppidanos
eosdem inlegro semper certamini paucitas

fessos obiceret L pro nepatrný počet dávalisestáletížvzápas s čerstvý
m1; = zvl. ranami netknutý, nepo
raněn ý: Horatius L, saucii et inlegri
Cs; partim interfictuntur, parlim integri
procumbunt Čs jednak neporaněni pa
dají; per integram pellem V přes kůži ne
porušenou (neproraženou ranami); m
teger aevi sanguis V mladistvá,
svěží krev; tniegra facie L se zacho
valý mi rysy v obličeji; integra vale
tudo ČC kvetoucí zdraví; pars cor
poris Wnlegra ČC — zdravá; o mase:
int. aper II čerstvý; b) kvantitativně:
úplný, počtem plný, co do velikosti,stly
nezmenšený, neztenčený: n
tegra praeda ČC celá kořist; 2. annus,
aestas, dies C H úplný, celý, consulta se
integra habere S ujednání že chová ne
změněnátj. v plné platnosti;
fames C dokonalý hlad; tntegra etiam
tum domo sua T kdy jeho rodina nebyla
ještě ztenčena, nebyla bez potomstva;
Ofellum integris opibus now non lalius
usum, guam nunc accisis M jmění ještě
neztenčeného neužival hojněji než nyní
skrovného; o právu: 2US sanctum
atgue inlegrum Č svaté a nedotknutelné;
in integrum restituere C v (dřívější) ne
porušený stav právní vrátiti, uvésti,
C) kvalit.:neporušený, nesmišený,
čistý: fontes integri H (dzňoarou);
2. sapor (viní) H; sanguis V; I přenes.
A) eth: neposkvrněný, čistý,
bezůhonný: homocastusatgue1.C;
imha aetalis C, vita C; Diana [Ť panen
ská; 1. vitae (gen. urč.) JŤ člověk života
bezůhonného; 2. tn ommbus vitae parti
bus C; integrae vírgines Čat; L) spec:
neporušený, nepodplacený, nepodplati

-— zvl.



in-tego

telný,nestranný,
dictum T nestranný, infegris. animis
ditudicare T nestranně; ť. laudo II. ne
předpojalé; nemo tncorruplus, nemo i. C;
lestlisC; esse integrurn C býti nestranný;
C) psychol.:vášní atp. netknutý, prost
něčeho: adduc 1. FI (se. ab amore) lásky
dosud neznající; inlegra mente C =
s myslí zločinného úmyslu prostou;
i. a conturatione T nemající účasti v..;
d) netknutý= nerozhodnutý,
neproje ednan ý: res,omnia,causa
C; sibi de alga re integrum reservare C
ponechati si volnost jednání v něčem;
non est tntegrum s int. C není již v mož
nosti něčí, není volno, možno; causa
tntegra T pře nerozsouzená; certamen L
nerozhodnutý spor ; pod. tntegra omma
relnguere Phm; —spec.loca integra Čs =
místa nejsoucí v moci nepřítele; gentes
integrae Č —=nondum bello lacessttae; res
in integro est alco C míti volnost jed
nání; e) nový, čerstvý: labor C, bel
lum S; dě integro C znova, opětovně;
pod. ab integr6. V opět, znova.

in-(eg0, ere, téxi, téclum pokrýt, při
krýti; přenes.krýti, chrániti: Romanos L.

integrátio, ms. f. obnovení(alcis ret).
integré, adv. a) úplně: mu!are avart

ttam alcis T; b) nestranně: suďicare C;
bezůhonně: agere T, poctivě, sprave
diivě, nezištně: Ga'liam regere T, tm
alga re versari T; správně, čistě; dt
cere C.

integritás, atis, f. neporušenosta) pův.
corporis C, valetudinis C; b) přenes.bezů
honnost, počestnost, poctivost; = o řeči:
čistota.

integro, are, avi, tum [vWwteger]v bý
valý stav uvésti: artus elapsos T; ob

nov: pugnam, caedem, seditionem L;. lacrimas L nové a nové slzy vzbuzo
vati vyluzovati, opětovně rozplakati;
carmen V (žalostnou) písničku stále
zpívati.

integumentum,%, n. [entego]pokryvka,
kryt: consaepti L; poklička: lanx cum in
tegumentis L; přenes.zástěra, maska: /la
gihorum. frontis C.

intellěctus, s, m. porozumění:bom T
pro dobro; 2. tnstdiarum T tušení úkla
dů; pass. htems inlellectum ac vocabulum

poctivý: Ut

681 intel-lego

habet T jest představa, pojem zimy a má
též název.intellegéns,emis| (pozd.antelligens)
něčemu rozumějící, rozumný, znalý ně
čeho, znalec: tn hisce rebus C, cuvusvis
generis voluptalis C; imminenium Tbudoucnosttušící;existimalor| dovtus
et 1. C kritik učený a důmyslný; samost.
subst.:tntellegenttum tudictum Č úsudek
znalců.

intellegenter, adv.
audire Č, lechtare Plim.

intellegentia, ae, f. a) chápavost,
rozum, soudnost; tn nostram 1. cadu C
může námi býti pochopeno; b) znalost
něčeho: ruris C, in rebus rusticis C;
pecumae guaerendae C; —zvl. znalectví:
tn e0 homine 1. est C — sbírá jako znalec
(nikoliz lakoty); ©) představa, pojem: re
rum intellegentiae C; in gustatu et odo
ratu est guaedam 1. C v chuti a čichu
spočívá jakási soudnost, představivost;
dafficilhs erat anim 1. Č bylo těžko si
představiti ducha.

intel-lego (poktass.tntelligo), ere, lex,
fěctum [inter-lego] a) (v1. rozbírati), roz
umermněco vnimati, poznávali (naproti
smyslovému vnimání čili čití): 2. eť dudirare C;
fraudem Ču; voluntatemCintellexit insi
dias sibi fieri N poznal (z posunků),že se
proti němuněcokuje; ) dovtípili se,po
chopili, domyslili se, usoudili: facele
tntellegipotestN lze se snadno...; facile
onlellectuest H; sententiam, rem, rationem
C; Čalonem sua aelas non tntellexit
Katona nepochopili vrstevníci jeho; non
acriter inlellegens C nepříliš bystře chá
pající; guatenus tntellegit Č pokud sahá

jeho chápavost; ez 740 mmlellegi poleslN = důkazto, že...; c) rozuměti
něčemu, někomu: guem legatum ta 1m
telext Plin tak mu porozuměl; guod
nemo intellegit C čemu nikdo nerozumí;
non multum tm ea re 1. Č málo rozuměti
z něčeho, d) věděti, vědomost míti:
wntellego,guid loguar C vím, co mluvím;
gu prudenter intellegit C dobrý znalec;
e) mysliti 81,představiti si:
sanguinem gud tintellegis? Č co s1 před
stavuješ slovem „krev“*; nullum Donum
intellegere posse C nemoci si představiti
bez...

S porozuměním:



Intemelii 68

Intemelii, orum,m. Intemeliové,
hgurský kmen na vých. svahu přímoř
ských Alp. Hlavní město jejich Album
Intemelium, ve výslovnosti Alb-inte
melium, později také pouze Inteme
lium, 1%,n.

in-temerátus, a, um neposkvrněný,
čistý.

in-(emperáns, antis nemírný, mírv
nešetříci, bezuzdný: homo, vir Č, animus
L; bezohledný: fudin te 1, C.

intemperanter, adr. nemírně, bez míry,
bezuzdně, vášnivě, náruživě.

intemperantia, ae,f. nedostatek pravé
míry, nezdrželivost, bezuzdnost (v čem
alcis re1); zvl.G) nedostatek míry v jed
nánt, pýcha; (5) nedostatek kázně, ne
kázanost.

intemperáaté, dv. nevázaně, výstředně:
wvere C.

in-temperatus, a, um nemírný: dc=
nevolentia €.

in-temperiěs, €z, f. a) pův. nestálé
počasí, drsnost: cael, verna, anm L;
sohs L nemírné horko; aguarum L pří
lišné deště; b) přenes. neumírněnost,
zpupnost, pýcha: amici Ú; nekázeň: co
hornum T.

intempestivě, zav. nevčas, nevhod:
adire ad algm ČC, tuvare algm T (s po
mocí přijíti nevhod).

in-tempestivus, a, um nevčasný, ne
vhod: intempestira turbantes festa Mi
nerrů O nevčasnou prací.

in-tempestus,c,20 nevčasný zejm.n0x
ontempesta čirá, úplná, hluboká noc(zvl.
doba před půlnoci), srov.Go)pia (vvzT0c);
přenes.tydenpestae (raviscae Vnezdravé,

intemptátus viz infentatus.
in-tendo, ere, terudi, tentum 1) pův.

a) napnoutli, rozepnout, roztáh
nouti: vela V; stuppea vineula collo
intenduní V provazová pouta kolem
krku napínají (připínajíl: areum i. CVO,
tormentaČu; spec.A) se 1. rozkládat:
se: nubes caelo se intendunt Ču, tenebrae
se i. L, nox se 1. L rozkládá se, hostí se
kolem;E)+.algdalgare potáhnouti
něco něčím: onlermdu locum sertis V nata

huje, rozestírá věnce kolem (hranice);
itudbet) tntendi brachia velis V nlachty

9 intentě

natábnouti na ráhna; labernacula tnlenta
carbaseis vehisČ stany potažené plachta
m kmentovými; bracha tergo 1. V na
ruce navléci řemení; +. algd alci reě VO
něco kolem něčehonatáhnouti; b)
za nějakýmcílem natáhnout, vztáh
nouti: palmas, brachiaO, manus L T,
dextram ad statuam C; s dat. bracha
rems V k veslům vztažené, na veslech
natažené; manus verberibusT po ranách;
= spec.o zbranina miřiti, nasta
viti: dela C, hastas L, sagittas Cu;
telo intento stare L státi s vytaseným
mečem; odt. obr. čela tnlenla tugulis
civilahs C zbraň napřažená na hrdlo
obce; 2) přenes.G) napínati = stup
ňovati, sesilovati, zvětšovati:
vocem V; curam Ču, formidinem, odium,
glorvam, cupiditates TŤ, ardorem exer
citus T, lurum princvms T; officia S
svou horlivost; B) se 1.C namáhatise;inalgdprotiněčemu— Usilovati;v)zamířiti:60,guotntendit,© per
vemat C kam zamiřil; s ace. tler 1. L
cestou zamířiti, fugam 1. ad algd L Cu
na útěk se dáti směrem k; guocumgue
intenderat S očkol: usiloval, se pokusil;
novum alveum 1.Ču nové řečiště sl raziti;
0) namířiti proti něko:r.uněco, ohro
Žovati někoho něčím: periculum in ommnes
intenditur C jest namířeno proti všem;
bellum in algm L, facinus O, dolum Cu;
s) ducha, mysl UD řŤ1it1 na něco, umiíniti
si, předsevzíti: anuwnum ad n. in algd C,
animum vebus honestis i, mentem C,
cogitahones ad algd L; guod tnienderat
perficere non potuit S Č co si umínil =
záměrsvůj; zamýšletu fuga sa
lutem petere Cs; ©) úsiovně tvrditi
něco: Lupus 0. coepil s ace. c. inf. C.

in-tentátus, a, um pův. nedotknutý;
přenes. O CO se kdo nepokusil: tter T (na
proti solitum) neobvyklá (kudy nebylo
obyčejem choditi); nal 1. liguere H není
nic, oč by se nebyli pokusili; fortuna O,
sors V nezkoušená, bez pokusu; tnten
tatus et novus (eguus) C nevyzkoušený
(jiné čtení ontractatus); guibus intentala
mtes H jimž jsouc neznáma.

intentě, adv. pozorně; napjatě, s na
pětím, prudce (pugnare L, petere C);
pečlivě (custadias servare L), horlivě:



intentió

delectus habere L, bellum apparare L,
se excusare T.

intenti0, ons, f. a) napětí: v.cor
poris, animiC, cogitatonum 0.C napjaté
přemýšlení; b) péče, námaha, úsilí
Phn; ©) pozornost: animus in
tentione ...considerabit C pozorně; 1.vul
tus T napětí ve tváři, napjatý výraz;
0. lusus (gen.obj.) L pozornost věnovaná
hře;auditorumPlin; d) záměr, vůle:
adversartorum C.

intent0, are, Gv?,atum [freg.od intendo]
napřahovati, stálemířiti: ma
nus im algm L, sicam, gladtum alci L C
tasiti proti někomu,čela in algm T'; přenes.
hroziti někomuněčím:tctus T, arma
Latims L válkou ohrožovati; výris tnten
tant omma mortem V vše hrozi smrti; ler
rorem alci 1. T.

I. intentus, a, um (vl. part. perf. od
intendo]a) napjatý: arcus Ču O,
chordae C; bracha V natažené; taberna
cula C potažené; obr.: 2. labor O usi
lovná práce; tntentior discvphna T
přísnější kázeň; pretium T zvýšená;
intenti malhitesT horliví; b) pozorný,
horlvě zaměstnaný, kboji po
hotový: tntenti exspeclanísignum V
napjatě, pozorně očekávají znamení;
vnlenti paratigue S; cum tntentum se esse
somularet L stavě se horlivě zaměstna
ným; devnde vpse 1. propere segua S k boji
jsa uchystán; tntentos proelio habuerat S
udržel je v napětí k boji, zabrané do
boje; tntentus opert L zabrán do
práce; agendo censu: T; ad proehum T;
vntentos volvens oculos V kouleje očima
(na zem) upřenýma.

2. Intenfus, čs, m. napřahování, vzta
hování: palmarum C.

intepěsco, ere, tepui, — zahřáti se.
inter [vl. kompar. k on, srov. superl. 2%

tunus] pův. jako adverb. v klass. lat. se ne
vyskytuje kč v t zv. tmesi a ve složeninách;

klass. jako předl. s rkk. me z1 a) místně:
a.) pův. 2. Seguanos et Helveltos Cs mezi
Seguanskem a Helvétskem; 1. Paďum et
Alpes L; Faesulas inter et Arretium L;
tnter manus auferri C pod rukama; t.
manus habere Č v rukou: 2. ora maesto
rum parentum V před očima, manus 1.
parentum V v náručí; též o množství: 2.

683 Interamna

homines esse Č na zemi dlíti; +. tela ver
sart C, v. feras aetatem degere Ú; 1%.se
pulera Curtatiorum L v blízkosti ná
hrobků (Ú.;se %.tela et gladios patris
elapsum L z dosahu zbraní a mečů
uniknuv; k oznzč. bydliště urč. třídy lidí: %.
falcartwos Č v ulici srpařské; 1. hkgnartios
L v ul. dřevařské; odt. guaesti 1. sicar10s
C pro úkladnou vraždu; = zvl. výrazy: 4.
paucos L jako málokteří; 1. omma Cu,
cetera L především, obzvláště: «. aha L
mimo jiné; 2. manus sunt omma vestras
V jest vám vše na snadě; (5) přenes.: pa
cem 1. duas ctvitates concihure N mír
zjednati mezi dvěma obcemi; 2. bellum
et pacem dubitare T býti na vahách mezi
válkou a mírem; onter tnfensos velobno
w%0sT mezi rozhořčenými neb podlíza
vými; 2. fugaz pugnaegue constitum L
jsouce na vahách, mají-li se dáti na útěk
či do bitvy; — zvl. o rozdílu: gueď inte
rest 1. perturum et mendacem? C jaký
jest rozdíl mezi křivopřísežníkem a lhá
řem?; b) refiex. o poměru vespol.: 4. S€,
nos,00s vespolek, navzájem;
leckdy ze přel. ndjektivem: GUZTeErunÍ1. Se

opinmsonemL vzájemné mínění o sobě,
vzájemnou vážnost; ajřimtas 1. vos L
vespolné příbuzenství; 2. %08zvl. o důvěr.
sdělení „mezi námi“; ©) o zvl. části celku:
1. prvmores L mezi předáky; 1. suos C,
1. aeguales N; 1. guos L; 1. praecipua
saeculi ornamenta numerandus Plim jest
jej čítati k předním okrasám našeho

věku; . časově:a.) mezi (o dvou dobách): 2. horam tertam et guartam L;

0.bímosludosC; p) za, průběhem:%.totannosLC,1. noctemL;1%.omne
tempus L po všechen čas; 2. imitia Plin
na začátku: onler caedes cedentiague
agmna V any voje jeho jsou rubány
a ustupují; 2. fulmmna C za blýskání;
0. vina H za pitky; tnter haec L zatím;
1. arma Č za války.

inter-aestuáns, antis nadouvající se:
stonachus Plinm.

Iinterámenta, orum, n. dříví stavební
pro vnitřek lodí L.

Interamna, ae, f. (srov. Meziříčí] 1)
město v Umbrii, nyn. Terni, rodiště
Tacitovo; 2) město v Latiu u řeky Liris;
adj.Interamnánus, a, um z Interamny;



inter-áreseco

Interamnás, atis (ager L) a obyv.Inter
amnátěs Interamenšti.

inter-áresco, ere, — (dočasně) vy
schnouti.

interealáris, e nehintercalárius, a,
um vkladný, přestupný: mensis L; Ca
lendae SL 1. den přestupného měsíce.

inter-calo, are. avi, čilum (veřej
ným vyvoláváním) vkládati, vsunouti;
absol.: hoc anno intercalatum est L to
hoto roku byl vsunut přestupný mě
SÍC(což bylo pravomocí pontifiki); přenes.906
nam %.L. odložili.

inter-capedo, ms, f. přerušení:inter
capedinem scribendifacereu C psanipře
rušiti; %. molestiae C přestávka.

Intercatia, ae, “ pevnost v Hispanl
u Saragossy

inter-ced0, ere, cesst, cessum A) pův.
G.) mezi něco Vstoupiti n. mezi ně
čímkráčeti: iter singulas legiones
vnpedmenta Čs vozatajstvo mezi jedno
tlivými legiemi; etst nemo intercedebat C
ač nebylo nikoho mezi nimi; £) mczi
něímležeti, rozkládati se:
perpetua palus Cs, sivae Ú; %) časově:
mezi něčímuplynoutu 0% nulla,
annus, unus des C, pauci dies L; b)
přenes. o) o událostech: padnouti, P ř 1
padnouti: n belo magni casus
intercedunt Cs ve válce stávají se vý
znamné případy; [) o poměrech:býti,
trvati affimtas, consuetudoalci cum
algo C, immicitae C L, bella Čs, aemu
latio inter illos N; €) o osobích: za kr o
ČItI a to příznivě:pro algo C v zájmu
někoho; v peněž.zálež.zaručiti 8e:
sesteriium sexagies pro algo C; nepříznivě:
zakročiti — odporovati, veto položiti
(o tribunech lidu); též absol.: 81 tnlercessum
sit C stalo-l se zakročení, bylo-li podáno
veto; proti někomu: alei 1. C; vazby: Mé,
guominus; vůbec: proti něčemu se sta
věti: vnaginibus T.

iuterceptio, onis,f. [intercipio]vzetí.
interceptor, oris, m. [intercipio]zpro

nevěři tel, odcizitel (jenž nikomu něco „před
nosem“ vezme) alcis ret L T.

interecčssio, Osis, f. [intercedo]) a)
zakročení proti něčemu:en:pla intercessione
C koupením tribunského veta; přenes.
právo zakročení, veta: %.libera Cs; b)

084 inter-elůdó

zprostředkování, zaručení: vecuniarum
C, tntercessionem alcis parare (C.

Intercessor, óris, m. [intercedo] a)
zprostředkovatel, rukojmí, ručitel: tsto
tniercessore C za jeho ručení (kdo se zaručí
za cizí dluh); 1Wercessorem guaerere Č ru
čitele hl.; b) odpůrce (jenž proti něčemu
zakročuje):legis L, legi Č, rei malae C.

1. inter-cido, ere, cudi, cisum [caedo]
protíti, přeříznouti: zntercisae venae T;
commentarios Plín hsty ze zápisků vy
rezati; pontem L prolomiti, monlem C
prokopati; venas fontis Hůrt skopati,
odkopati; %ugum tnlercisum a castris
Htiri odříznutý, oddělený.

2. inter-cido,ere,cid?, —[cado]a) pad
nouti mezi něco: lelum inter corpora L;
b) přijíti na zmar, zahynouti: tněmaciČ;
= zvl. vypadnouti z paměti: consulatus
memoria L, nomen O T, algd alci H.

intercin0, ere, — [cano] zpívati mezi
něčím: eu guid meďdiosintercinat actus
H a ať nezpívá něco mezi jednáním,
co by...

inter-cipio, ere, cěpi, ceptum (capo)
a) zachytitu: telaet pila Čs, eptistu
lam Ču, brachtum Ču ruku napřaženou
k ráně; commeatůs Hurt vozy se špíží;
hostes in fuca Hurt překvapiti a zasta
viti; Rhoetlus hastam intercipů V. za
chytí oštěp — jest trefen oštěpem
(jinému určeným); b) přenes.«) za meziti, přerušiti: der LCu, usum
aurtum Ču poslechu, slyšení brániti,
překážeti; praeceps in salum murus
pedestre iter interceperat Ču zeď do
moře spadající nepřipouštěla pěší cestu
(nedovolovala přístupu pěšky, po su
chu); loca opportuna L. odříznouti,
hosttum maressum T zameziti; P) vzíti,
odníti vyrvati. honoremC; venenum
C odstraniti; pecuntam e pubhco T;
neci interceptus O smrti vyrvaný; solem,
glortamČu; spem anni O zničiti;
pod. Čererem O; 1. algm veneno T Plin
usmrtiti jedem,otrávili.

interciseé, adv. nesouvisle, nespořá
daně: dicer2 algd C.

inter-clido, ere, s?, úsum A) s předm.
věc.:Uzavříti, zameziti, překaziti něco ně
komualgd alci: aditum C, itinera Cs, fu
gam CsC, vocemL, spirtum Ču L dýchá.



inter-columnium

ní znemožnili (inlercluso spiru extincti
sunt zalknutím zahynul); spem alcis ret
L vz; b) s předn. osob.: odloučiti,
odříznouti, odděliti někoho od. něčeho,
něco někonu Zameziti (algm alga re
n. ab alga re); tintercludi ab oppido L
odtržen býti od města (zaskočen se
strany ©města); saepe e0s Wnterclusu
hiems V zdržela bouře; interclusus L C
odloučený; = spec.uzavříti, obklíčiti ně
koho něčím: metus, mne intercludaminí
C, angustis Cs, praesidůs C; metaf. do
lore intercludor C bolest m: brání.

inter-columnium, 7%, n. mezisloupí
(prostor mezi sloupv).

inter-curro, ere, currů, cursum vběh
noutl mezi něco: 7MStMmuS,gui inlercur
rerent Č (mezi řady bojujicích): zpro
středkovati; vmísiti se: dolor exercitatio
mbus C: zatim někamběžeti: Ves L.

inter-curso, dre [treg.k intercurro) vbí
hati (útočně):barbar: L.

inter-cursus, s, m. [intercurro) vkro
čení, vběhnutí: %. suorum L, repenti
nus L; zakročení, vmísení se: consulum
L, trmbunorum T.

inter-cus, culis [utvoř. z tnler Cu
tem] podkožní: 1. agua C vodnatelnost.

inter-dico, cre, dixi, dictum A) pův.
zapověděti, zakázati alci algd LNO,
algd C, alci a'ga re C, ne Čs C; b) zvl.
v právn. alce agua et igm 1 Č Phm
dáti do klatby někoho; Ssacrificiís 1,
alei Čs vyloučiti z obětí; o zikazu praetor
ském: praetor interdicit de a!ga re C za
kazuje užívání něčeho.

inter-dicti0, onis, f. zákaz: fintum L
vstoupiti do území; dání do klatby,
klatba: aguae et ignis 1. C.

inter-dictum, 7, n. [vl. subst. part. perf.
od iterdico) zákaz, zápověď: sceleris, Cae
8aris, deorum C; zvl. zápověď praetor
ská, rozhodnuti, nález: per tnlerdictum
aigd repetere, constiuere C; tn hoc iler
dicto C v této rozhodčí formuli.

interdictus, a, um zakázaný, zapově
zený: tvoluptas H, spes Ó.

inter-diů, adv. [dies] za dne, ve dne,
přes den.

infer-ductus, ds, m. znaménko rozdě
lovaci. interpunkce: Ndrari C.

inter-dum, adv. Čas od času, časem,
někdy.

685 1. inter-iectus

inter-ea, adv. A) časově:zatím, mezi
lim; 2. lustrabo Maenala V občas; b)
advers. Zatím však; cum 1. C. kdežto.

interempiio, onis, f. [inferimo]za
hubení, zničení, zabili.

inter-e0, čre, 17, ifitvus zajíti, zanik
nouli; zahynouti, zemříli: stíl/a mellis in
smagnitudine maris Č zaniká v ohrom
nosti moře; pergunt i. lunae FH o ubý
vání měsíce;domus O; aestas tnteritura H
letní doba, jejímž účelem jest zajíli;
ves publica, cultus Čereris, sacra Clodiae
gentis C; ignis C uhasíná; statuac C be
rou zkázu; pecunia tnteribat N přichá
zely na zmar; inleream, st valeo F „at
zhynn“ (srov.„aťse propadnu“) mohu-li.

inter-eguito, are mezi něčím, někudy
projížděti (aigd).

inter-fatio, onzs,f. [far), vskočenído
řeči, námitka.

interfecti0, ons, f. vražda, usmrcení.
interfector, oris, m. vrah (alcis);inter

feetrix, %cis,f. vražednici.
inter-ficio, ere, feci, fectum skoliti,

utratiti, usmrtiti, zavražditi alym; o vě
cech: Zničiti: messes V, exercitum N.

inter-fluo, ere, jlíxi, — téci mezi ně
čím: guam (urbem) Sangartus interfluů
Cu jimž S. protéká; unda saxa inte:fiuens
Cu voda balvany protěkající; Naupac
tum et Patras L mezi N. a P

inter-for, fa»%,fa'us sum do řečivsko
Čit1 někomu buď někobo

v řeči přerušiti.
inter-fulgens, entis [fulgeo] proble

skujicí: aurum L.
infer-fúsus, a, um [fundo] meziněčím

rozhtý, tekoucí: nowmesStyx 1. V; inter
fusa nitentes aeguora Cycladas H moře
rozlité, rozkládající se mezi K.; maculis
interfusa genas V majíc tváře podlité
skvrnami.

infer-iaceo, čre, — ležeti mezi něčím
(algďd n. alci rev) LPlhn.

intor-iaci0 viz tnlericio.
inter-icio, ere, téci, tectum (tacto] vha

zovati, vkládati, stavěti něco do něčeho:
plerague Latino sermone T do řeči vklá
dati, promlouvati latinskv; sagittarios
inler egutles Čs postaviti; preces T vmě
šovati; lbrum 1. C mezitím napsati.

1. inter-icctus, a, um (vl. port. perf.od
intericio] vložený, položený mezi něco, le

absol. n. algm;



2. infer-iectus

ŽÍCÍ mezi něčim; onleriectae collibus com
valles L údolí mezi pahorky se rozklá
dající; murus oculis 1. C mezi očima sto
JÍCÍ (o nose); saxs tnteriechis Cs vlože
nými balvany; 1%.ezerctus T tam le
žící; ahguwi guasti longo intervallo tim
teriecto vudere Č viděti něco jakoby ve
velké vzdálenosti; tnteriectt inter philo
sophos et eos Č stojící uprostřed mezi..;
časově:tteriecio brewi spali Cs po (uply
nutí) krátké době; anno, aliuot diebus
CsL po roce, po několika dnech.

2. infer-iectus, ús, m. [iericio] vlože
ní, vsunutí, místně:tnferiectu terrae C po
stavením se země (mezi slunce a měsíc):
časově:mezidobí, lhůta, doba: nocíis T
po uplynutí noci; paucorum dierum T
lhůta několika dní.

infer-iicio viz inťerici.
inter-im, sdv. [srov. ?n-de] zatím, me

zitím; někdy s vedl. význ.
prozatim (TC).

infer-im0, ere, émi, emptum odstraniti,
zničiti, zahubiti; metaf. místo usmrtiti,
zahladiti, utratiti: Sp. Maehum .. occu
patum ileremi Ú = edacag dněxtTEL
vev; stirpem vírilem L

interior, %us[kompar.od tWer) vnitř
nější, vnitřní: aedium pars Č parteles
C; tectum, domus V vnitřek domu; na
tones ČCnárodové dále dovnitř bydlící,
vnitrozemští; gyrus H — kratší; 1. nota
Falerni H druh vína hlouběji ve sklepě
ležící= lepší; bližší: ripa L, rota O
(cíli), sponda O strana ke zdi obrácená;
t. tre O jíti po pravé straně; naves inte
riores tctibus tormentorum erant L
byly blíže dostřelu hrubých kusů (takže
nemohly býti zasaženy) ; pod. 1. poriculo
vulneris L příliš blízko, aby mohl
býti poraněn; přenes.důvěrný: am
ctia L, comes O; tajný: consitum KN,
litterae Č; haec interiora Luculli Č tuto
důvěrnější, méně známou učenost; %.po
tenna T větší vliv důvěrníků; jako subst.
imteriora alcis re vnitřek, nitro; adv.čnče
rius hlouběji uvnitř. Soperl.intimusv. t

inter-iti0, onis f. (intereo) zaniknutí,
záhuba, zkáza: aratorum C.

interius viz tWertor.
inter-itus, is, m. [intereo) zánik, zá

huba, zkáza alcis; oplumattum ČC pád

oiezovacím =
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inter-.ang0, ere, úinx%,tinctum spo
jiti; deztrae interiunctae L pravice po
dány.

inter-lábor, labi, lapsus 8um mex
něčím se sunouti, plynouti: aguae V.

inter-leg0, ere, — mezi něčím sbírati:
frondes tintergue legendae V hsty pro
trhávati.

inter-lin0, ere, lévi, litum a) uvnitř
vymazati: caementa luto L, murum bi
tumine Cu; B) vymazováním falšovati:
tabulas, codicem, testamentum ČC.

inter-|iceo, čre, liix%,— prosvítati:
terrena animaha (v jantaru) T; duos soles
nocte únterluxzisse L za noc. zasvitila;
corona V kruh vojska jest průhledný =
řídký; tmterlucetalgd inter .. et inter L
jeví se rozdíl mezi..

inter-liicesco, čre, lzi, — prosvit
nouti, rozjasniti se: noctu úwerluzit L
za noci objevil se jas.

inter-linium, 1%,n. [se. tempus] doba
mezi starým a novým měsícem, mezi
luní. nov.

inter-lu0, ere, — omývati, oplacho
vati, mezi něčím téci: saza Ču, Capreas
T; guantum interlui fretum? L jak ve
hký jest ten průliv? (—=malý).

inter-měnstruus, a, um meziměsíční:
temnvs ČCdoba nového měsíce; subst. in
terměnstruum, 3, n. novoluní, nový
měsíc.

1. in-terminátus, a. um [terminus]
neomezený, bezmezný: magnitudo Č.

2. inter-minátus, a, um [mtnor] hroz
bami zapovězený: cibus FH.

inter-misceo, čre, misct.?, mizlum při
miísiti, vmísiti mezi něco alci algd.

infermissio, onis, f. [intermatto]pře
rušení: stne1ntermisstoneCbez ustá

+ Jik 0. saepe C často jest příležitost
přerušiti; per tnlermissiones L 8 častěj
šímipřestávkaml..

intfermissus, a, um [part, pert. od W
termmtto) přerušený: mlamities Cs; vlo
žený: trabes intermissae paribus spatůs;
per tntermissa moema L mezerami v hrad
bách; loca custodiis tntermissa L místa,
na nichž není hlidek; verba 1. O trhaná;
tecta villarum Plm přerušovaná řada
střech letohrádkových.



inter- mitto

inter-mitt0, ere,151. missum 1) přecb.přerušitiněco,© nechatiněčeho,ustati
od něčeho: tler Čs, bellum JH, delectum
C, magistratum C nechati dočasně ne
obsazen; rerum curam T; očase: nechati
uplvnouti, promeškati: drem CČsC, moc
tem Ús; nulla pars temporis ad laborem

intermittitur Čs pracuje se bez nejmenšípřestávky; dtes tntermissus C promeš
kání jednoho dne; mea. vento intermisso
C kdvž vítr ustal; truluo intermasso ČsC
po třídenní přestávce, po třech dnech;
2) nepřech. přestávati, ustávati; aua
ftumen intermittů Cs kde řeka nechává
mezeru; non intermitunt hostes Čs bez
ustání, rovnoměrně postupují; proelia
non intermittunt Firt trvají dále.

inter-morior, mo72, mortuus sum ze
mříti, odumříti, vvhynouti, zahvnout::
officrum non intermorturum Č že přá
telská služba neupadne v zapomenutí;
cirvitas L; tgms intermoritur Ču uha
sína.

inter-mortuus, a, um a) do mdlob
padlý, omdlelý: tn contione t. paulo post
ecspiravit L ve shrom. padnuv do mdlob,
brzo na to ducha vypustil; b) odumřelý,
v zapomenuli upadlý: memoria, Čutt
linae religuiue C, ves i. O zapomenutá,
vyhynulá.

inter-mundia, orum, n. itec. LHETAXŮG
Mia) prostor mezi světv, mezisvětí:
Epwur C (de E. žijí tam bohové,nestarají
ce se O0svět).

inter-můrális, e [murus]) mez zdmi:
amms L.

infer-nátus, a, um mezi něčím vy
rostlý: herbae saxis T; wnternata virgulta
L křovitý porost.

internociális, e zhoubný (jiné čtení
in perniciales (se. morbos) L).

Internecio, ons,f.[nex] pobití: Gallo
rum U; ctvtum Czáhuba, úplná porážka,
vyhlazení: gentemad internecionem udilu
cere L, redigere Čs vyhludili; gentis t. I;
bella ud internecionem gerere N války
vésti až do úplného zničení.

internecivus, a, umvyhlazovací: bel
lum ČL na život a na smrt.

inter-neecto, ere, — spinati,
internicio viztlernecio.
infernicivus viz ?nlernecivus.

087 inter-pónó

inter-nite0, ére, prokmitávati, prosví
tati, lesknouti se skrze něco: sidera Ču
(skrze stromy); Lucis fulgor cu (mraky);
gemmae Ču třpytici se,

inter-nodium, 7%,n.[nodws)meziklonbí.
inter-n0sco, ere, no:i, — rozeznávati

(alad ab alga re).
inter-nunti0, are, — skrze prostřed

níkv vyjednávati.
inter-nuntius, %, m., -a, ae, f. pro

středník, zprostředkovatel, zprostředko
vatelka.

infernus, a, um jinřer] vnitřní: arae O;
bellum, discordinaT domácí; aď úterna
praevertere 1 obraceti se, zření mili

k domácím věcem (vnitřní politice),
interpelláti0, 0n2s,f. [interpello]přeru“

šení, vyrušení: sine +. in lulexis versar
C; zvl. vskočení do řeči: opportuna Plint
familharis mei Č.

interpellátor, oris, m. [interpello]vyru
šovatel: ubi se oblectare sine imterpella
toribus posset C kde by se mohl neru
šeně baviti.

inter-pello, are, avi, a'um [srov.ap
pello, com-pello) a) mluviti, vskočiti
do řeči někomu, přerušiti někoho: něhil
te interpellabo C; interpellandi lecus hic
erat H přerušit jej; crebro 1. dicentem C;
jako námitku přednésti: guoď interpel
lavit HortensvusČ; dotazovati se, žádatt
vysvětlení: ss guts le imterpellet Ču b)
přenes.přerušiti, Vyrušiti, zdržeti někohv,
zameziti, překaziti něco:algm Cs, poenam,
stuprum L, ottum bello Cu, stlentium Cu,
sara interpellant specus Ču zahrazují;
absol. guantum interpellel inani venlre
diem durare H kolik by postačilo s prázd
ným žaludkem přečkati den.

infer-polo, are, act, dtum [interpolus
nově uhlazený; polio] znova zříditi,opra=
vii, čogam C; falšovali: aligučd(in tabu
lis) C.

inter-pono, ere, posuř, postťtuma)
vložiti něcomeziněco:eguitalu: praesidia
Hirt. nullum verbum Č přičinili; pod
vrci: fulsas tabulas C;rationesnonnler
positae Cůčty vložkami neporušené; ver
sus C; zvl.o knize vložku (= zmínku) při
činiti: hoc loco líbet i. N; o mě fcích přstip
ných: »nenses intercalavios IL vložii; L)
o čase:Nechati uplynouti: dielus



interpositio

guadragita interpositisCpo uplynutí 40
dní; cunctationem T otáleli; nex interpo
sita Cprodlení (jediné) noci; /riduw morá
interposita Cspo Lřídennímzdržení; nul
lam moram inferponendam C žese nesmí
prodlévali s..: ©) o0s0h. nastrčili:
accusutorem tesles C se 1. zakro
čili, vměšovali se doněčeho: č/le
se interposuit N. zakročil; audaciae
alois C z. proti; tridunus plebis se 1., guo
mnus Č; im rem (Č, scriptis Caesaris
Hnurt,belloL; dhuvá děti (jakodůvod):
causam i. N Us, auctoritatem C, religi

a). C; gladiatores Č (jako záminkuk obžalobě); e) zaručiti něco: tnlerposila
fele publica S zaruče mu veřejnou
ochranu; tn eam rem jfidem suam 1. Č
zaručiti se svým slovem; tusturandum
L; £) zaříditi, vydati: decretumL,
poenis inlerposttis Č uživ jako prostředku
trestů.

interpositie, ons, f. vloženíslov do
holového spisu, připis, vložka.

infer-positus, s, m. vsunutí se, po
stavení $se mezi něco: luna 1nterpostilu
terrae repente deficit C postaví-h se země
mez! něj a slunce.

interpres, elis, comm. pův. v obchod.
dohazovač,zprostředkovatel,
potomvůb. prostředník, vyjednavatel, po
sel, tiumočník: foederumC vobis
interprehibus C vaším prostřednictvím;
pacis C, interprete ad algd uti C, 1. divum
posel (Mercurtus). Lumo 1. harum cu

rarum V zprostředkovatelka této trýzni
vé lásky; algm per interpretem appel
lare L osloviti někoho prostřednictvím
tlumočníka; sme. tnterprete logut C;
přenes.vykladač: legum, caeh (=
astrolog), portentorum, turis, verborum C;
Orpheus ři věštec vůle božské; Trotu
gena 1. divum V věštec; přreklada
tel: verbum e verbo exprtmi, ut inler
pretes indiserti solent Č překládati slovo
za slovem, jak činivají. neobratní ve
slohu překladatelé.

interpretátio, ónis,f výklad. vysvět
lení (s gen. subj. i obj.): %.foederis C pře
klad.

interpretor, Gri, dtus sum [interpres]
a) vykládati, vysvětlovati:cuptdo

refl.;
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ad arma stimulat negue, recte am per
peram, 1. L nechci však vykládati, zda
správně Či špatně; pomertum postmoe
rum interprelantur esse L p. vykládají
jakožto „záhradbí“; sed eam sajstentham
interpretantur, guam adhuc mortalis nemo
est consecutus C dle jejich výkladu jest
moudrost něčím. čeho dosud žádný
smrtelník nedosáhl; apudďcivitatem cuncla
wmlerpretantemfunesti ominis loco acceptunest,guod.© Tuobčanů,kteřísi
vše vykládali, za zkázyplné znamení
se považovalo, že; psa mla pro vtrtu
bus 1. T chyby vykládati za ctnosti;tus,leges,insohtum| verbum,somnia,
portentaC;b)rozuměti dovésti
posouditi, chápati, pojímati: ple
rigue aspecto Agricola guaerebant fa
mam, pauci interpretabantur T vidouce
Agrikolu tázal se po jeho slávě, ale
málokterý jí rozuměl; recte 1. sententiam
C chápati; hominem simulatorem 1. C
pokládati za pokrytce; algd tn miltorem
partem 1. Č v lepší stránku vykládati;
virtutem ex consuetudine Č souditi o
usuzovati; grato animo alaďd 1. biaho.
volně posuzovati;c) překládati:
piAocogiu, st 1. velis C, epistulam, serip
tores C, ex Graeco carmine L; part. perf.
ve význ. pass. Vvložený, přeložený CS.

interpuncti0, onis, * oddělováníslov
body: verborum Č.

inter-pungo,ere, punx?,punctumvklá
dati tečky mezi slova, oddělovati slova;
odt. inlerpunctus, a, um náležitě oddě
lený: narratio Č.

infer-gueror, gueri, nářky vměšovati
(jiné čtení lemiter guesii L).

inter-yuiěsec0, ere, guiěvi, —
stávku učiniti (o řečiC).

infer-régnum, 2,n. mezivládí, bezvlá.
di; v době král. doba od smrti krále do
nastoupení nového krále, v níž vládu
vedli střídavě senatoři. Za republ. doba
bez konsulů: res ad %.radit L, vemit C,
0. tmit L nastává m., dochází k m.

inter-rex, régis, m. mezikrál, dočasný
král, £. j. správce státu (jeden i. vládi pě!
dní, načež nastoupil jiný i.)

in-territus, a, um .ezastrašený, ne
ohrožený; spectat interrita pugnas V

pře



interrogatio

neděsíc se, beze strachu; t. lett O ne
bojící se smrti.

interrogáti0, onis, f.[tinlerrogo) otáz
ka, dotaz: tribunt (sub) ) L; dotazování
se, výslech: testtum (obj.) T, 1. mea C;
závěr, syllogismus: fallaces et captiosae
1. C.

interrogátiuncula, ae, f. otázečka,
nepatrný úsudek Č.

inter-rogó, dre, avi, Glum tázati se,
dotazovati se na co (algd. de alga re, nepř.
ot.). sententiam interrogatlus L byv otá
zán na své mínění; interrogátum, 1. n.
otázka: tudicum (gen. obj.) ČC;
v soudn. dotazovati se, vyslýchati: les
tes U; lege, legibus 1. po zákoně obžalo
vati: lege Plauha 1. S dle zákona P.;
repetundarum T, ambitus 8; censules
tnterrogati poenas dederant S byvše ob
žalováni byli odsouzeni.

inter-rumpó, ere, růpi, ruptum pře
trhnouti, přervati: pontes Čs strhnouti,
aciem L proraziti; přerušiti: aler ČT,
singultus O, colloguia Cs.

inter-ruptus, a, wmpřetržený, protr
žený: acies L; proříznutý: cenae T;
přerušený: oratto C, tumultus T, ami
citia C, opera V; nesouvislý, ojedinělý:
ignesV= tu aan.

inter-saepi0, čre, saepsi. saeptum
plotem odděliti, přehradili, zahraditi:
foraminu ČCzacpati; urbem. rallo L,
guacdam operihus L; legio densis ar
bustis inřersaepta T obklíčená; rřenes.
conspectum 1. alei L vzíti, žameziti po
hled; %řerČ cestu zameziti, vzíti.

inter-scindo, ere, scidi, sctssum strh
nouti: pontem, aggerem Ús; otevřít,
protíti: venas T; oddělovati, odlučo
vati: Chaleis freto tnterscinditur L.

inter-serib0, čre, scripst, scriplum ve
psali: ala Pln.

inter-sero, ere, —vkládati, přidávati:
oscula verbis (dt.) O0; causam N před
stírati.

inter-situs, a, um vložený, mezi něčim
ležici.

inter-spiráti0, onis, f. pooddechnutí
mezi něčim.

inter-stiuctus, a, 4m [srov.ďistinctus)
tu a tam vyznačený body: facies meďdt
camintbus T obličej náplastmi polepený.

— Zvl,

I.atinsko-český slovník,

639) inter-vallum

inter-strep0, ere, — meziněčímzvučeti:
anser inter olores V štěbetá, kejhá mezi
labutěmu.

inter-sum, esse,fuž a) býti mezi
něčím, rozkládati se, ležeti; býti při
něčem,býti přítomen, účasten:
marus 1. C zeď jest mezi námi; Tiberis
inter eos Č, ammnis L; časově: ne una
guidem hora 1. C; tntersunt anní L mezi
tím léta plynou; anní dcecm inter
fuerunt C uplynulo; gut interfuerant C
kteří byli při tom; obyč. det.: numen
wmlerestrebus humanis L zasahuje, má
účast na zál. lidských; epulis, ommbus
rebus, consihko C, pugnae navah N;
interfutguerelis C byl jsem přítomen (ale
nesdílel Jsem je); speciaculo L; ale též in:
in conviti0. in caede, in lestamento faci
endo1.C; b) interest ae) jest rozdil:
guid 1. tnter..? C: guid hoc 1ntersit,
audieris H jaký jest v tom rozdil; nihil
1. inter Č není rozdílu mezi; plirimum
1. Č jest převeliký rozdíl; nepř. ot.:
B) interest záleži na tom, jest důležito:
ad algd C vzhledem k čemu; med, (tud,
sua, nostra, vestra mně, tobě ata. záleží
na lom; s gen.: guid ewus inlererat? C
co mu na tom zaleželo?; id mazime
1. rei publ. C na tom nejvíce záleží obci;
araloriS 1. s ace. c. Inf. rolníku záleží na

tom, aby; nepř. ot., ut a ne, t62 samotnýinf.

inter-(extus, a, um [texo| protkaný:
chlamys auro V; propletený, vetkaný:
flores hederis O.

intertrimentum, č, ». [lero, srov.
detrimentum] ztráta otřením způsobená:
argenti 1. L úbylek (způsobený tave
nim); přene«.vůbce škoda, ztráta.

interturbátio, onis, f zmatek, po
matenost: antm+ L.

inter-vallum, %, n. [vallus] a) pův.
prostor mezi dvěma koly na opevnění;
přenes.b) mezera místní, vzdálenost: pars
wntervalloČs ve stejné vzdálenosti, stejně
daleko; longo V; ex 1. L z dálky; tnler
valla vides humane (v.t) commoda FI;
©) mezera časová, přestávka: longo i. C
ex tanto 1. I, sine v. ČC; anňium
regm 1. L roční, rok trvajicí mezivládí
(inierregnum); tnlervalla. scelerum T pře
stávky mezi zločiny; d) rozdíl: 1. smer
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1uter-venioó

consthum et dementiam Č; v n dbě:vzdá
lenost tonů od sebe: sonorum C.

infer-venio, zre, véni, venlum A) mezi
rěco, k něčenu přijíti, vstoupiti, na
hoditi se, při něčemse objeviti: German
cguites Čs, Casstus C; orationi L, sermoni
C; plangor ommve1bo O po každém slově
následuje úder; b) vmísitl se v něco,
zakročiti, zprostředkovati: nisi legatus
iniervenisset Ú; ©) přerušiti, zdržeti, pře
kaziti: coeptis bellum. Sabinum L válka
s. přerušila, překazila podnik; cognatio
nem 1. T vyšetřování zdržeti; htiems
rebus gerendis L, nor dicenti O; fortuna
sapienti C potkává.

interventor, 0718,m. návštěvník ( =Tru
šitel) C.

interventus, ús, m. a) příchod: Pom
pitímC, noctis Čs; b) zakrcčení, prostřed
metví: Flacei Č, principis Plin.

inter-verto, ere, verli, versum odciziti:
donum C; Vůtellhiusnovtes millies sester
tum T pro sebe spotřeboval; receptum
1. € odnititi, znemožniti; aedihtatem

C obejíti, pominouti
Inter-Vis6, ere, 12st, Visum Časem na

vštíviti, podfvati se na někohoalgm ČT.
inter-volit0, Are, — meziněčím poleto

vati: inoens numerus atium L (mezi
deštěm).

Infervorto viz inlerverlo.

in-testábilis, e [pův.neschopný býti
svědkem) bezectný, prokletý: homo
L T; synon. sacer IH; perturtum L cti
zbavující.

In-testátus, a, um [testor]bez závěti:
L.mori U; tez intestato mori Č.

iutestinus, a, um. [čitus] vnitřní,
domácí, rodinný; dellum, malin C,
scelus L zločin v rodině; pod. caedes
L, intestinum exlernumte incommodum
L doma nebov cizině; subst.intestina,
črum n. vnitřnosti, střeva: se. břišní
dutina.

In-Lex0, ere, lerxu%,textum a) vetkati,
vplésti: purpureas notas fis albis O
značkv nachové do bílých nití; aurum
vestibus tntextum O šat zlatem protkaný
— vestes vntexto auro Ču; vimina 1. Cs
vplétati; casea 1. V proplětati, — o řeči:
laeta tristibus Ú veselé se smutným splé
tati; Varronem 1. C jako mluvícího uvá
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děti; b) oplétati: hederaetntexuní tr.ncos
O břečťan oplétá pně, vine se kolem pňů;
folis i hastas V ratiště oplétati listy.

Intibus 1 intibum vz intubus,
intimě, :av. [infimus] a) důvěrně: uti

ulgo N býti v důvěrmném přátelství
s někým;b) vroucně: commendart C.

intimus, a, um. [superl. k tnlerior od
inter; srov.op-hmus) a) nejvnitř
nější: dn intimum sinum L do nej
vnitřnější částuzáhvu; n tntimis aedibus
C, in inlimo sacrario C, urbis 1. pars Č;
pectusCat,praecordiaO; b) nejhlubší:
intůma Leti Tartara V nejhl. peklo, smrti
dům; přenes.ex intima philosophia haurire
C z hlubin filosofie čerpat; ©) nej
tajnější: consiha, cogitahones C,
sensus civitatis C; d) nejdůvěr
nější: famliarias Č. amica N;
subst,Infimus důvěrný přítel, důvěrník:
Catlinae, meus C; 1. Clodio Č Klodiův.

in-tingo (ttmguo), ere, tinai, tinctum
namočit, skropiti: faces sanguine O.

in- tolerábilis, e nesnesitelný: fruus,
insolentia C. vis Romanorum L, saeviha
L; homo C.

in -telerandus, a, umnesnesitelný: cru
aatus L. dolor C, imperium S; tyrannus C.

in-toleráns, čis a) nesnášející něco:
corpora 1. laboris L, Alexander secunda
rum rerum L —nedovedl snášeti; degua
tum T nemohoucí se snésti, nesnášelivývůči| .;b)nesnesitelný:servitusT,
dolor Č

Infoleranter, dv. nesnesitelně, ne
mírně, bez míry: dolere C, se tactare, glo
mari Č.

infolerantia, ae, f. nesnesitelné jed
nání, přepjatost: regum C, superbna atgue
0.

in-ton0, are, tonu%, tonátum a) pův.
zahřmíti: sntonat polus V, pateromnipotensV| zahřímati;FortunaO
(obrazvzatýod Jova); b) zazvučeti,
zavzniti atp.: stlvae V zašuměti; armis
1. V zařinčeti; cltpeus V zazvučí; vox
tribuni C; cum haec intonuisset L když
takto zahřímal; rigidas minas O zahří
mati; ©) neos. tntonuit VO zahřmělo;
d) prolept.hrom, bouři přinášeti:
tntonela jluchibus hiems I bouře snesší
se za hromu nad vodami.



in-tonsus

in-tonsus, a, um [icnďeo] nestříhaný,
neholený: capilli HH,caput O, coma Ču,
deus Pr (= Apollo), inlonst O (o starých
Řím.) vousati — Numa O, Čato II; avšak
ontensum Bumasichthona O ještě neho
leného — mladičkého; přenes.— nevzdě
laný: Getae O; o rost. plný listí: capita
guercuum V; lesnatý: monles V.

in-toruuco, ére, lorsi, tortum vtočiti,
vplésti: angucs capillis intorh [I do vlasů
vpletení; splésti: Funes O; capilli 1. O
kudrnaté; zatočiti. otočiti: verlice intorli
ajhigebantur L vichr jimi zatočil a o zemi
udeřil; paludamentum circa brachum L
plášť kolem paže otočiti, ovmouti; navis
retro intorta L do zadu stočená; metati,
mrštiti: Řastam tergo V do zad, telum mm
algm C, vaculum in auras V do vzduchu,
do výše (jné čtení attorguens); oculos 1. V
očima kouleti; přenes.contumelias C han
livá slova metati, házeti; tus 1. C pře
kroutiti.

Intortus vlz tnlorgueu.
intra, [vl. abl. fem. od ?nlevus [předl.s akk,

a) uvnitř, mezi (prostor. ): 7. Oceanum
S vice uvnilř okeánu; 2. Ocearum C
v okeáně; 7. paricles Č uvnitř domu,
1. moénia (; též jen vzhledem k hranici: 4,
montem Taurum Č = až po "U.; do
vnitř: compulsus 1. mwenta hostis L
d. hradeb sehnaný;2. castra se recipere
I, do tábora ; = obr. čnlra me T u sebe,
mlčky b) časově:v, za, po, běhemně

jaké doby: decem (tot) annos C L,
intra annum L během roku; 2. paucos dies
L v někohka málo dnech; 2. decimum
diem LCČu, 1 vuventam T za mládí;
©) o počtu:pod, méně než: 4.cen
tum L; domus 1.1 axcos libertos T skládal
se jen z několika propuštěnců; jinak: 4.
legem ČC(méně než zákon dovoluje) v me
zích zákona; %.verba peccare Ču pouze
slovy; 2. spem veniae HH v mezích na
děje v odpuštění; se 1. stlenttum tenere
Plín mlčeti; 1. fortunam Pr v mezích
svého stavu, ve svém stavu (rytiřském).

intrábilis, e pantro) přístupný: 05
amms L.

in-tractabilis, e 8 čím nelze zachů
zeti: genus 1. bello V ve válce nepře
možitelný; bruma V drsná.
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in-tractátus, a, wmnedotknutý: eguus
C na němž nebylo dosud jeto; scelus V
o nějž se kdo nepokusil.

intrátus viz inlro.
in-trem6, cre — chvěti se: Trinacrta

V; perf. od Intremiseo, 12 zachvěti se:
terra. malus V; pedes, genua Ó.

intrepidě, adv. beze zmatku, klidně:
foorů —=velí ct desilire L.

in-trepidus, a,*um v pořádku, v klidu:
senstm et vntrepidi se receperunt Úu;
klidný, nerušený: htems T; beze strachu,
neohrožený: dux L, vultus O; 1. minan
tbus T vůči..

in-tribu0, ere, — dávky, daně odvá
děti. platiti.

intrico, are — [lricae]
uvésti někoho algm Č.

intritus, a, um[priv. 2m,fero] neotřený;
přenes.neseslabený: cohortes Čs.

intro, adv. [srov. €0, guo atp.) dovnitř:
vocare algm L.

in-tro, are, at, Glum [srov. trans)
1) nepřech. a) vstoupiti vejíti, vnik
nouti někam: 2% tabernaculum Ču, in
Capitohum Č, in portum O; abso. Vicen
tim, vntravere Plim vstoupili před soud;
b) přencs.vniknouti: n rerum naturam C;
in sensum tudicis C; 1%.ellam magis C
ještě hlouběji vniknouti ve věc; dolor H,
segmtiia T nastupuje; 2) přech.vstoupiti
na něco: lemen C, mare V; agrum hositum
L; do něčeho: sadtus L, thealrum, portum
Cu, porlas L; pass.tntratur algd vstupuje
SC někam: regnum 1. Č vejíti; nulla actes
terram 1. polest C zemí pronmiknouti;
o stavech duš. vluzovati se, napadati:
animum gloriae cupido T, pavor Úu,
pudor T'; part. perr. intrálus, a, um do
čcho Vstoupeno, vkročeno: domus 0,
svae L.

intro-důco, ere, důxi, ductum a) do
vnitř uvésti: in senatum, in cubicu
lum C, copias in fines Bellovacorum Cs,
algm ad regem Úu; obr. philosophtam
in domos C; b) přenos.Zavésti: novum
exemplum Cs, morem C, ambiltonem in
senatum (Ú; = spec. jako mluvícího Uuvá=
děti, předvésti: Catonem senem dispu
tantem C; uváděti, tvrditi: deliberationem
C; introducebat Carneades s see. © int. Č
tvrdil.

v. nesnáz
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infro0-e0

intra co,7re,it čťumvejiti vstou
pili: 4) nepřech.:porta, in. uvbenm, in
větamiC, du dema I; b) přech.:domum,
Wutinam. C,

intro-fero, ferre, — dovnitř nosili:
úlad. (

intro grediov, gredi, gressus
dovnitř vstoupili, vejíli

intro-itus, s, 00. a) vsloupení,
vstup: 2. meus dn terbem Č, algm tntvoitu
prohubere C; vtržení: mílílum Cs; průmo
ontrottu T hned při vslupu: přenos.Za
čátek: defenstonis Cb) konkr.vchod:
ud ommes 4. armatos opponit Č postaví
ozbrojence ke všem vchodům: Ponti Č
vjezd do C. m.; tntroitim patefacere C.

sun

inívo-mitt0, ere, mstí, missum Vpu
stili alim; dovnitř poslati: JegčonesCs.

introrsum n. iNÉrorsus, adv. [/néro,
vorsus) dovnitř: hostem. in. castra
acciprve L, 1. pergit T dovnilř země;
uvnitř: Jomo turpis 1. HH ut non
faciče i. perspicí posset Čs že bylo ne
snadno do jeho vnitřku nahlédnouli =
viděli, co se děje uvnitř; ne/čl i. robovis
esse I, že není u. silného vojska.

intro-rump0, ere, vřípi, ruptum do
vnitř vpadnouli, vrazili.

intro-spieio, ere,spe?, spechůua) na
hlédnouti dovnitř: čuam domum C; přenos.
tn onmes vet p. partes C obec po všech
stránkáchprohlédnouli;entem C,roli
tates Ť prohlédnouti; b) zírali, hleděli na
něco:felicitatem aliorun aegris oculis I.

intro-voco, are, — dovnilř zavolali:
jilkam aď nos Č, tribus aď sujfragium L.

intubum, č, 2. a infubus, 7, m. (těž
dntybus a intibus) čekanka, endivie čili
šlěrbák.

in-tucor, ert, btus sum au)hleděti,
pohlížeti na n'co, pozorovali něco:algni,
algd SNLH; lucem 1. Č denní světlo
viděli, Aominem contra č. 1 přímo do
oči hleděli: in te intuens, Brute C (ved,
poj. „S úclou“), též aď alám V; h) přenes.vduchtprohlíželi,uvažovali— čuventu
fem, eius libidines C*algd alacri antmo
C; ©) zření (ohled) mili k něčemu,při
hliželi k něčemu: čerdlatem (C, id. guodď
opsorumdomination: utile esset N, lempes
tatem dmpedentem U; ) obr,oraistnostech:
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hleděli — směřovati někam: cubiculum
montes intuetur Plin.

in-tumesco, ere, tumuř,— nadouli se,
nabubřeti, naběhnouli: center O, genne
O, puludes crestu O; humus viperis H
naplnili se; přenes.02 1, Fepercussa T
odrazem se sesiluje: znolus T roste;
superbis 1. 7 pyšně se nafukovali: rebussecuzudis| Plůezhrdnouti;pod.7.durvba
suorum O. (o Niobě): leppiter i, alci
1. O rozhněvali se.

in-tumulatus, a, um nepohřbený
(1. rovem nepokrylý).

in-turbidus, <, r nerušený,klidný:
minus, iuventa T; pokoje milovný
Dlaesus T

int us, adv.[čr, srov.čvróc] a) uvnilř
u sloves klidu; někdy třeba blíže určiti: Uullramn
frumentum i. erat L t. v městě ; 4. inter
se dissident C t. v srdci; carmen stdí (.
canere Cve vlastním prospěchu jednati;
fovmat nota prsus nos č. HHvnitřním
pudem; b) dovnitř u slovespohybu:
ducere O; augere eguos () — nešiřili se
(v řeči); ruere T.

in-tutus, c, um bez ochrany, nechrůněný| castraL;intutamoeniumT
špatně chráněné části hradeb: urbis L;
nejistý, nespolehlivý: amicitia T.

intybus viz čněubas.
inula, ae. f. (éAéviov] oman, jehož

hořké kořeny nakládďány do octi.

inulte, adv. u Ču. Šp.čt >nímísto inulti.
in-ultus, a, 10x a) nepomslěný, bez

pomsty (o osobáchi věc.); hb) nepolres
laný, bez trestu: onulits hostibus ager
vastatur S nepřálelé beztrestně pustoší;
vegemimultum patí C nechali bez trestu;
U.videre sacra II 1.subcuntem prohibere
Cu beze škodynepříteli (dole jdoucímu)
cestu zamezili; ode. inultum fŤ ne
nasytné zášli.

in-nmmbro, are, avi. atum zastíniti
algd alsa re; přenos, inumbrante VESDOVUI
když nastávala večerní temnola; nun
bratus zaslíněný: eounis riparum amoe
netate i. Cus rozkošnými slinnými břehy.

inundátio, os, 7. záplava, velká
voda.

in-undo, re, dri alu u) přech.za
plavili: agros, canmpumI.: Bnna mu
dabitt scurgniné L bude zaplavena;



in-ung0

Buropa exercitibus Cu; Lb) nepřech. pře
tékati: tnundaní sangume fossae V;
hinc.. inundant Troes V jako velká
voda se valí.

in-ungo, ere, únri, únclum namazati:
non contemnas hppus mung AH jsa
krhavý neopomineš dáti si namazati
oči; oculis inunctis H maje oči namazány.

in-urbáně, dv. nevtipně: non 2. Sťratomcus— inguitCvelmivtipně.
in-urbánus, a, um „venkovský“, ne

ohrabaný, nevzdělaný, nezpůsobný, drs
ný: homo, orationis habitus Č, dictum H.

in-iiro, ere, ussi, ustum a) vpáliti něco
na něco, do něčeho: notam alci VČ b) při
páliti něco na něčem: sangutnem vulnere
O; c) přenes. „vpálití někomu Znak něčeho,©poznamenatiněkoho:© maculam
Claudie gentiL, notam burpiudýnia C;notam censormam Plm; „ homo inu
stus notis C člověk poznamenaný něčim;
d) vtisknouti, hluboko vštípiti: odtum
mentibus imustum C, ignomimam, mfa
mam Č; způsobiti: mala ret p., dolorem
(palčivou bolest); vnutiti: leges C.

inúsitáte, adv. neobvykle; scribere C.
in-úsitátus, a, um neobvyklý, ne

obyčejný.
in-itilis, e a) neužitečný, ne

potřebný, nehodící se G) o lidech: mulie
res ad pugnam Cs, ad bellum Čs ne
schopný; bello C, armis O (dat.) B) o vč
cech:naves ad navigandum Čs; 1. herba
O plané býli; stuďtum 1. O nevýnosné;
nomen 1. H = mh profuturum bez
významné; alga i. H bezcenná chaluha;
b) škodlivý, nebezpečný:eiws Č,
sobi 1. C; plurtum imperium bello inutile
est L více velitelů je válce na škodu;
res L, bella C, oraho C.

Inuus, %,m. ['neo] příjmení Panovo
jakožto říms. boha stád; castrum Inui
VO tvrz v Latiu s chrámem Panovým.

in-vádo, ere, tůst, vásum a) vtrb
nouti, vniknouti, vpadnoutině
kam: tn urbes Č, guo Atheniensium clas
sis tmvasit C; přech.portus V, urbem V,
imvade viam V nastup cestu; mmcollum
invasttC v objetí se vrhl; b) podnik
nouti, začíti: tnvaduntMartem
V = pugnam Wmcipťunt; půgnam sa
guus 1. Cu; algd magnum V; c) útok
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učiniti, napadnouti: m algm
CL, wmlatera L, algm ferro V, terga L,
leones invadunt greges O; im Mari mo
men C hleděti se zmocniti jména M.,
drze osvojiti si jméno M.; pass. hostes
invadi posse S že možno učiniti útok
na nepř.; gui lotum regnum animo am
tvaserat S jenž celé království v duchu
dávno již zabral; — zví. slovy napad
nouti, obořiti se: continuo wWnta
dit V; consules T; d) o stavech duš.: NA
padnout, přepadnouti: metus8
terror L pavor Ču algm; absol.tantus terror
invasit Čs, 1. avaritia S; cupido Plm;
o nemoc. a pod. 028 morbi in corpus L do
lehla; scabies corpora Ču, malum m
rem p. C.
(in-valesco, ere, valui, — moci, síly

nabýti, zmohutněti.
in-validus, a, um slabý, nemocný:

corpus O, mlites L, Anchises V; vires O,
igms T; alga re LT, ad alagd L; jako
subst. k boji neschopný: invalid: Úu;
přenes.slabý, nedostatečný: moenia T,
exercitus L, stationes L slabě obsazené.

invectič, onis, f [inveho]dovoz: mer
ctum C; vjezd: eodem flumine C.

in-veho, ere, věxi, vectum a) pův. akt.dovážetlněconěkam| pecuntamm
aerartum C, vinum iwGalham Čs; Eu
phrates movos agros Č naplavuje, při
náší; leviones Oceano 1. T na moře za
vézti; mare 1. htoribus opes Ču vyha
zuje na břeh; obr. diviliae atťaritam
invezere L zavedlo, bylo příčinou, způ
sobilo; b) ned. vézti se, Jeti ně
kam: CUTrU NA VOZE, Navi, egu0; 1% por
tum vnvehiůČL ve plouti do přístavu;
in Capitohum ČC,urbem L: imvectusjeda;
guacumgue L; portae patenti L; do ote
vřené brány vjeti; corpori patris L
na tělo vjeti, přes tělo přejeti; o řece:
téci: amns invehitur Cu; ©) vniknoutido..Jetiprotiněčemu| útočiti,
napadnouti něco:tn laevumcornu
Cu, im phalangem Cu; aves in guwm
gueremem Ču, navibus Ču; hostis utrim
gue invehitur L nepř. žene útokem
s obou stran; zvl. přenes.napadnouti ně

obořiti se, spílati ně
konw, útočili na někoho: in algm vehe
menter, aspertus, acerbius, aperte C; in

koho slovy,
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alcis perfiliam L; st guid in le sum 1m
vectus . L jestliže nějak; multa N mno

honásobně, velice.
in-veni0, čre, téní, ventun a) pův.

na něco přijíti, nalézti něco: (hesaurum
U, speluncum O, locum AN; V) najíti,
shledati něco, dověděti se: apud auc
tores invemo L, ex captivis Cs; contu
rattonem C; ©) vyhledati, vymysliti si,
vynalézti: auid agam O, guomoďocrtmen
confirmaret C důkazy pro své obvinění;
d) opatřiti si, zjednati, dosici: unde tam
incredibilem cursum inventum pulalis?
co dle vašeho soudu umožnilo tak ne
uvěřitelnou plavbu?; far nullos invenil
motibus ignes O nerozhořela se pohyby,
máváním; opes sangume 0; u: (Tor
guatus) průnus hoc cognomen invemt C
jemuž prvnímu dostalo se tcho při
jmení; aditum sibi ad obsides 1. L zjed
nati si přístup; ©) se 1.: dolor se 1. O
objeviti se.

inventio, on?s, f. [invenwo]a) vynalé
zavost: vis, guae 1. dicitur C; guidest
MEMOoTIa,cuid porro 1.2?C: b) vvnález T

inventor, oris, m. a invenfrix, 21s.
f. [imvemo]l vynálezce, původce alc's re:;
scelerum 1. Ulhxes V strůjce.

inventum, %, ». [vl. p rt. perf. neutr. od
tnvemo| nález, vynález: numerus Mt
nervae L, Arcadu magistri V; Zemnonis
inventa C zásady, učení Ženonem na
Jezené.

in-venustus, a, wm nesličný, bez pů
vabu.

in-Verčcundus, a, um beze studu,
nestoudný, nestydatý; 1. deus H — Bac
chus.

in-verg0, ere,— vi. nakláněti; be'sn.na
lévati:
Bacchi O z číší vína.

Inversio, ons, f. [tnverto] obrácení (co
do smys'u) -= ironie.

Inversus, a, um [vl. part. perf. od 2n
verto) obrácený: vomer IH, alvei navvum;
0. annus F obrat roku. rok ke konci se
schýlivší, počátek roku: převrácený,
zkažený: mores F.

in-verto, ere, veriů, versum A) pův.
obrátiti, otočiti; anulum C, kitteras Cu,
nex caelum 1. V otáčí; tnvertunt All
fanis vtnaria tota H nachylujíce džbánky
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vina fronti V, carchesia liguidi

in-victus

všechen obsah vlévají (= vzhůru dnem
obracejí) do pchárů allfanských; zvl.

terram 1. vomere V = orati;
b) přenes.změniti, zaměniti: ordinem C;
překroutiti: verba C; špatně vykládati:
vortutes II; předělati, přetvořiti eďdtla
Senecae T

in-vesperáseit smráká se.
investigáti0, čn?s,f. slídění, pátrání,

bádání, zkoumání: naturae, veri Č.
nV estigáter, čris, m. slídič, stopo

vatel: conturationmsC; badatel: rerum C.
in-vestig0, are, aw, a'um a) sliditi,

stopovati: sagacilas ad investigandum
C; o slídičich Verrových: gu% 2nvestigabaní
omma ČC „vše pročmuchali“; b) vy
stopovati, najíti, dopíditi se: Ceres La
beram (C, decta barbarorum in. ulttmo
saltu abdita Ču; comturationem Č vy
pátrati; pod. omnes tillorum conatus.

in-veterásco, ere. vete:G12,— [incheat.k
invetero) a) sestárnouti: eguies bellis Us
sešedivěl“ ve válkách; b) zahnízditi
se, zakořeniti se: consuetudo Cs, optnio
C; guorum nomen el lenos inveleravil
urbi huic C pevně srostlo s tímto městem;
exerctus mnGalia Čs zvyknouti sl.

inveteráti0, omis, f. zastarání: 2%.tm
corporibus U zastaralá nemoc.

invetero, dre, — [vetus] a) necnati se
stárnouti: peregrinam novitaltemČu: opi
mo inveteratur Č zakořeňuje se; b) p+rt.
perf. Inveterátus, a, um starý, sestárlý:
amicitia, dolor C: zakořeněný: invidiu,
odiem, error C, licentta N.- malum C.

in-vicem, [defect.vicis] a) stří
da vě, brzo-brzo: nos cantabimus 1. Ne
plunum, tu Lalonam IL; cum limor atgue
tra 1. sententias variassent L, an strach
a hněv střídavě mínění pozměňoval:
1. a suis atgue hoste vexa'a Cu; b) na
vzájem. diligerePlin, 1. scribereČu
odepsati; maemisteria 1. ac conlagio tvul
gabant morbos L vzájemné služby a
dotek šířil nemoci; oulto 1. sermone
consumplo Cu ač spolu dlouho roz
mlouvali; 2.tnler se gratulari L navzájem
si blahopřáti; multae 1. clades T na obou
stranách.

in-victus, a, um (vinco] a) nepřemo
žený: Hanniba! eltamtlum 1. C; 1. mortor
N; b) nepřemožitelný: Tuppiter Il, puer

o orání.

aiv.



Invidendus

H — Amor; dux O; virtus O; files Cu
nezlomná věrnost; vezby: a labore C
a cupuditatibus L; ad laborem L (vzhle
dem k); advorsum divihas S (vůči);
arms C, certamine O, cursu O (ve); přenes.
u. defenstoC nevyvratitelná obrana; ani
mi 1. robur C nezdolná, neochvějná síla
duševní; adamas O neproniknutelný.

invidendus. a, um [invideo] závidění
hodný: aula, postes IŤ.

Inviděns, níis [vl. part. przes. od invuleo]
závistný, závistnik.

in-videntia, ae, f. [tnvidens]) závist,
závidění (jako doč.sný stav): 1. aegritudo
est Ú; též person/f.

in=vidco, ére, vid1, V9SUM pův. na něco
závistivě pohlížeti; pak záviděti
komu alct; před.n. věcný vtrtuti alois Č la
bori meo S; alci algd C, honorem mihi H;
pouze algd C N; p-ss. Cur invideor H
proč ml (lidé) závidí; tnvidetur alci C;
básn. alci algd: collhdus pamptneas um
bras V, honorem, laudem alci H; též
abl. ne hostes guwlem sepullura tnvidení
T nejsou závistivi vzhledem k...; alci
n alga re: 20 gua re libi invideo C; negue
ciceris tnvidů HHnelhtoval, hojně uště
dřil; též s inf. n ut. ne.

invidia, ae,f. [inviďeo]a) závist:i.aut.odiumÚ;sgen.subj.:| non
efřugit cívvum tnvultam NC neunikl
závisti spoluobčanů: b) prss. nenávist,
nenáviděnost: pulsusobinvidiam
V pro n.; nomen affert plus invidiae
guam digmitatis C působí více nenávisti
než Ctl; s gen. obj.: 2. factt T, verbi C;
%.decemviralis L nenávist proti decemv.;
in 1. esse, versari C býti nenáviděn;
hoc eť magnae invidiae erat NC T bylo
mu velmi za zlé bráno; €) ut. nevole,
nepříznivé smýšlení: 2. vulgt vanum
ingentum dictatoris corrupit L nevole
hhdu; 2b1 atror 1. orta est L rozmrzelost,
nespokojenost; d) výtka, výčitka, po
mluva: tmvidiam optumo consuli tmpo
nere S vinu svésti na ..; 4. Sullanorum

agrorum C výtka týkající se S. polností;
i. auri Iudaici Čj invidiae (cat.) est
algd L vylýká Se n'co.

"invidiosé. adv. 8 nenávistí, potupně:
num minus haec i. dicuntur? C zda
3 menší pohanou (nevážností) se takta
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mluví?; potentiam alcis +. criminari O
ze závisti MOCněčí osočovati.

invidiosus, a, um [inviha) a) skt.
závistivý, nepřející, nenávidící: omnmum
imvvdtosorum amímos frangere C všech
závistníků; %.vetustas O, 1. dea O plná
zášti; b) pass. záviděný, závidění hodný:
pecuniae C, spes Pr, Ntobe O, leciiosenatus© L;—nenáviděný,hnusný:
apud bonos 1. C, mors 1. O, homo Ú,
damnatio C; ©) k:usot. závist, nenávist
budicí, působící: tnvidiosa suts O budíc
závist u svých; opes C.

invidus, a, um [invideo] závistivý,
jako subst. závistník: (alcis ret n. ali ret).

in-vigilo, Gre, dvi, atum a) bditi u
něčeho:malis O v strastech noci tráviti;
b) bdíti nad něčím, stříci něco, pečovati
o něco: ze. publicae C; aliae victu (dat.)
inviilant V jiné (včely) o potravu péči
mají; venatu (dat.) %.pueri V o lov se

starají.
in- violabilis, e neporušitelný, nedotknutelný.
inviolátě, adv. bez porušení:

ram servare Č.
in-violátus, a, um a) neporušený:

corpus C, fama S, stgnum C, memoria C;
doplňk.bez pohromy, beze škody, bez
úrazu; b) neporušitelný, nedotknutelný:
templum L, tribunus plebis L, nomen
legatorum Cs.

in-visitátus, a, um nespatřený, nevi
děný: Galli L, animalia Cu,acics ante id
tempus L; nevídaný, nový, řídký,vzácný:
forma, magnitudo C, species T.

Jn-viso, ere, vtsi, visum a) nahléd
nouti, podívati Sena něco,prohlédnouti
si něco: proelia Čaf, res rusticas C,
urbes V; b) navšliviti: Lentulum, locum
algm G Jdelum V, parentes L.

1. in-visus, a, um [čn priv.] nespatře
ný, neviděný, nevídaný: sacra č.et in
audita C,a'gd aut i.autinauditum C He
lena aris invisa seďebat Vjsouc nezpozo
rována (po:lein. výkl.nenáviděná, v.násl.).
2. invisus, a, um [tnvědeo)nenáviděný:

persona tlla C,fratres V, vita L, cypresst
H, negotia H; genus tnmsum V odporný;
ego, invisum guem lu tibi fingis V jejž
pokládáš za svého nepřítele; gu:d me
invisum falis genuisi? V proč jsi mne

MEMO



Invítámentum

zrodila, aby mne osud stíhal?; filax
wmvisaaratris V kaprad, již pluh nená
vidí; 1. dens O zub nenávisti.

invitámentum, ?2,n. lakadlo, vnadidlo,
vnada, s gen. subj. nalurae, urbis Č i obj.
hdudims, gloriaecCu, pacis T; ad luxu
nam Č.

invitátio, ons, f. pozvání; 1.benigna
L hody, kvas; vyzvání, vybídnutí (s u).

invitátus, ús, m. pozvání: tnvtlatu tuo
C na tvé pozvání, vyzvání.

invitě, aav. nerad, proti vůli:
Capuam Č.

invito, are, dii, dtum a) zváti, po
zvati, zvl za hostě: algm domum
suam ČN ad cenam Č in hospitum L,
in provinciam C; absol.tnvitandi causa Cs;
b) pohostiti: kde? domo, lecto (,
per domos L; čim? epuhs algm 1. L;
jak? gemialuer, comiler, bemgne CL;
refi.se 1. najísti, napíti se: cibo vinogue S;
C)pozývatizváti, vyzývati ně
koho k něčemu: algm in collogutum Cs
ad legendum C, hostem moenibus V do
vnitř hradeb; decedere calort V; avl.
vábity. lákati: rivus 1. somnos Ó
any vábí, spánek přiluzuje; pretiis animos
V, premis algm C, ad fruendum C; gen
als htems inulat V láká si pohověti.

invitus, a, um A) pass. nedobrovolný,
vynucený: ope invita O, guod t. facto C
z donucení; honores habitos esse ab in
viis C od nich vvnucené; b) proti vůli,
nerad: dis homimbusgue invitis Č proti
vůl bohů 1 lidí; onvilis divis V; stipes
mois correptusab igmbus arst O proti
jejich vůli; de guo vos paulo ante 1. ad
monui Č co jsem vám, ač nerad, před
chvili připomenul.

invius, a, um[vta] neschůdný: saltus L,
sva, suza Ču; nepřístupný: regna vtvi8
V pro živé, gens O, templa O; virtuti ml
invwum T nic není nemožného; invia,
čórum,n. neschůdná místa: per tnna L

in-vocatus, a, um [in priv.) nevolaný:
somma vemunt invocata Ú; nepozvaný:
guos invocatos vidit N.

in-voco, re, vt, datumvzývati, na po
moc volati: Iovem L, Iunonem C; deos
testes 1. LCu bohy za svědky volati;
leges T zákonů se dovolávati; algm do
minum 1.Cu oslovovati názvem „pane“

cep?
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involatus, s, m. [tnvolo) let.
in-volit0, ďre,—poletlovati: comaeH.
in-volo, are, ati, — vlétnouti; přenes.

vpadnouti: pecus Hygin., castra T na
padnouli; amimos cupido T náhle na
padá; alct algd Cat. provimnciam i. C
provincie v letu se zmocnili.

involiicrum, 3, n. [involvo]obal, pou
zdro.

in=volůtus, a, um [vi. part. perf. od in
volvo] zavinutý; temný, nejasný.

in-volv0,ere, voli%,volitum a) navaliti,
přivaliti něco na něco: Olympum Ossae O,
saxa O; valiti vůb.: mons armenla vtrosgue
involvens secum V stáda 1 lidi 8 sebou
strhuje; obvios tgni involvunt T svaliti
do ohně; involvWuraris V váli se na..;
b) zavinouti, zabalti. zahaliti: caput C,
manum L, vulpemfoeno O, alamfumo O,
nemus flammms V; agua navem V zalití;
terram umbra V; odt. obr. nea ine virlute
involvo H halím se ve svou ctnost; se
litteris C zabrati se, pohřižiti se do
literního zaměstnání; Veřů obscuns V
pravdu v temná slova zahalovati; bellum
pacis nomine Č válka zasiřená (pod)
názvem míru; fraudibus iwvolutus T
plný podvodu.

in-vulg0, are, a+$,aťum mezi lid roz
nésti, rozhlásiti; odt. Allobroyes invul.
garunt Cučinili udání(jiné čt.tndicarunt)

in-vulnerátus, a, um neporaněný.
10! interj. [ico] výkřik hbujného veselí:

iwhuchu! zvl. 0 triumphe! H hejsa!; jinak
lze přel. hej!, při výrazu bolest: oh!

K0, s, n. onis,f."Iój dcera Inacha,
krále v Argu, proměněná žárlivou Ju
nonou v krávu.

[ocasta, aealocastě, čs,f.["[oxaorn)
manželka krále thebského Laia, matka
Oidipova.

iocáti0, on:8,f.[tocor| žertování, žert.
ÍOCOr, G»3, Glus sum [tocusi A) žerto

vati: locus torandi Č; carum nesriogutd
i. Cat s něčím si hráti; b) žertem na
rážeti na něco: tm valetudinem oculorum
L; vtipy dělati naněco: im fuciem FH.

100086, adv. žertovně, vesele: ludere
U, dicere H. facere N.

iocosus, a, um [10cus]žertovný, veselý:
sermo tí, verba O; vwcosa(voci8) tmago H
škádlvý ohlas, čtveračivá ozvěna; res



(oculáris

seriae et 1. C; tocosus Maecenas Il
čtverák M.: Musa +.O rozpustilá.

ioculáris, e [woculus] žertovný, ko
mický, k smíchu: toculare tstuď C;
wubst.[oculária, zum, n. žerty, šprýmy:
ut gui 1. ridens percurram H jako kdo
žertovné výstupy předvádí, žerty pro
vádí.

loculátor, oris, m. šprýmař, vtipkář.
ioculor, drž [toculus] žerty tropiti

incondita guaedam miliariter L hrubě
Žerty po způsobu vojenském.

joculus, Z,n. [demin.od tocus] žertík.
loCur, víz. zecur.
iocus, %, mm.,pl. 400% a %0ca a) žert,

šprým: %0caatgue seria S, tocum repre
hendere C; hospes multi 10ci H veselý
kumpán; per tocum C 10co N žertem;
extra tocum C beze žertu; b) přenes.zábava,
hra: ad ludum et tcum ČC; milostné
hříčky: amor et 10ci H, verba apta toco O;
předmět žertu: tusturandum ns 1.est C
ne sis 1. JH.

Ioláus, 1, m. (*IóAaoc) bratranec a
průvodce Herakleův, syn [iklův.

Kolcus, %,f.["IoAxóc] město v Thes
sali u zál. pagasejského. z něhož vy
plul Argonauté; adj. [olciacus, a, um
lolcký: portus O.

Iolě, es, f. 1621] dcera oichalského
krále Euryta ukořistěná Herakleem,
příčina smrti jeho, později choť syna
jeho Hvlla.

lones, num, m. [("Iovec) Tonové,
kmen řecký v Attice, na Buboii a

ostrovech protilehlých 1 na střed. pobř.
Malé Asie; země Ionů v Malé Asii
Lónia, ae.f.: adj.[Onius, (ubásn.[onius),
a, uma[Onicus, a, um ionský; Iónium,
iz, n. moře lonské meziItalii a Reckem.

Iordáněs, is, m. Jordán, řeka palae
stinská.

Iota, n. indeci. [řrTa] řec. hláska « (1).

Iphias, adis,f. dcera Ifidova Euadne.
Iphiclés a Iphiclus, %,m. syn Amfi

tryonův a Alkménin, nevl. bratr Hera
kleův.

Iphicratěs, 1542,m.("Igixodrys] voje
vůdce athenský v I. pol. 4. stol. př. K.;
iphicraténses, tum, HMikra
tovi.

m. vojáci
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Iphigenia, ae, f. ["Igryéveaa] dcera
krále mykenského Agamemnona od
nesená Artemidou z Aulidy do Tauridy,
kde byla kněžkou Artemidinou.

Iphinoč, és, f. Igivóm] dcera krále
tiryntského Proita.

Iphis, odis,ím, a) m. jinoch kyperský;
b) f. Kréťanka, dcera Lygdova, v muže
proměněná.

Iphitus, %,m. ("Igitoc] syn Eurytův
zabitý Herakleem; syn jeho Coerenus =
Iphitiděs, ae, m.

ipse, /psa, ipsum [is-pse, pův.skloň.první
část:eam-pse Pl, reapse Čv. t.; pozdějipřešlo
sklonční na část čruhou podle t//e, iste] A) oosobě,
na n$ž se klade důraz naproti jiným osobám 00

sám: eius ponlis custodes, dum tpse abes
set, reltauit Graecos N pokud by on sám
byl vzdálen, na dobu své nepřítomnosti;
Caesar lcoionibus legatos pra«fecit, ipse
a dextro cornu proeltum commisit Cs sam
pak svedl bitvu; post ipsum (se. Lao
coonta) corripiunt V pak jej samého
uchvátí ; non tulit populus nec palris
lacrtm as nec tpstus parem animnum Lt 1.
jeho syna (hrdiny dne); (ythagoreos)
ferunt, st gu ajffirmuvent im díspu
tando, cum ex 68 guaererelur, guare
tla esset,respondevesolitos:tp se dixit
ipse autem erat Pythugoras Č; — spec.
pán, hospodář: (passer) suam norat
ipsam Čaťt svou paní. = Druhdy lzepřeložittslovem© Osobně:guamguam
ipse plurima sacra obibat L ač on
osobně většinu obětí vykonával; sedipse© RomuluscircumbatLRom.
osobně obcházel; guos tpse cognovi
C jež jsem osobně poznal; Auic deus
ipse se attollere visus V; guae digerit
ipse guaegue viderit, refert L; tpsa
canat (se. dea) V vlastními ústy;
= v seslab význ. stojí místo zájm. osob. mn.

zvrat, (zvl v nepř. řeči): Iugurtha lega

los MSU, gut Vpsi (jemu, pro něj) 0
tam peterent S; guam tpsi fecissent L —
oni; zvl. často s jinými z'jm.: le vpse co
gnosces Č, nosce le ipsum Č sebe; vpsa
se vertus ostendit S sama sebou; si gua
tamen prelium stůi merces vpsa peli
tum O má-li však ctnost sama sebou nějakou
cenu; ad vpsas tuas pavtes redeo C vra



tra

cím se k vlastnímu úkolu tvému; tpsam
per se naluram longius progredi ČC že
přirozenost samostatně dále pokročí;
*=u přísudku dvěma podnětům přisuzovaného:
také, též, rovněž: Volscostrans
né et vpsos bellum molicntes L kteří
rovněž na válku pomýšleli: Romulus el
tpse.. actus... tmguu L; hoc Ithipeus,horvpseDymas— facitVtotakéD;;
Erillus vpse est retectus Č také E;
b) význ. zvl. ©) ses'luje pojem: sá m, do
cela: Iuppiter vpse fl, distare ab re
tpsa ČCbýti vzdálen od pravého, skuteč
ného stavu věci; tpsa vtrtus contemnilur
C; ipsos im usus elimilur locus V zvláště

k té potřebě; ommitovim vpsam ommum
ČCvlastní význam; tn (psa pugna Č ve
vlastním boji; E) — sám sebou,
Osvé ujmě, na vlastní vrub, dobrovolně:
vpsi Vmlerse tres populi bellum parant L:
tumultus vpse placebat S; valvae vpsae se
aperuerunt O, dum se ipsa res aperiret N
až by se věc sama sebou objasnila;
+) = pouhý, již: nomen ipsum C
již pouhé jméno; lempore tpso pugnare Č,
non solum adventus mah, sel etiam
melus tpse affert calamilatem C již pouhý

postrach působí pohromu; psa multi
tudime Čs již pouhou přesilou; %psoaspectu© admirationem| vmcereNopři
poubém pohledu; tpsa natura C již od
přírody; tpsa re ac rahtone C nž ze samé
povahy věci; Č) vynezujepřesněji:prá vě:
an vpso discrvmine L právě v rozhodném
okamžiku; in comahtoin gradibus tpsis L
právě při rozchodu; gut ex tpsa caede
fugerunt Cs přímo z boje; tempore ipso,
guo studuerant N právě v tu dobu, kdy
chtěli; in eo vpso mentitur Č právě tím
se dopouští lžu: €) ve výZN.possess: j eh 0,
jejich: opstus nutu N na jeho pokyn;
tpstus esse (* že jemu patři.

ira, ae. f. [snad — hra (střevo) jako
sídlo hněvu,srov. stomachus) hněv, zlost,
rozhořčení, pomstychtivost: tram mo
vere IT excitare V hněv vzbuditi; algd
per tram facere C ve hněvu: tram po
nere II přestati se hněvati; sram acuere
(v. t.) V; tram erercere V hněv proje
vovati, vylévati; sine tra et studio T
bez všeliké nepřizně nebo přízně = ne
stranně; s gen. suhj. i obj.: diclatoris
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Creati L nad zvolením d.; 1. deorum C
hněv boži; plur. výbuchy hněvu: mol
rent modo tras L; miscebant jlammis
tras V; přenes. dirimere tras L — wratos
rozhněvané; tra Iovis sollicilati L roz
hněvaný Juppiter; tra deum V tresta
jicí hněv, trest.

irácundě, adv. hněvivě, zlostně: agere
cum algo (.

irácundia, ae, f. náklonnost k hněvu,
hněvivost, prchlivost, unáhlenost, prud
ký hněv: sracundid ardere, furere C;
st guid tracundia dehguere S jestliže
v čem z unáhlení pochybili; p'ur. vý
buchy prchlivosti.

irácundus, a, um [ira] ke hněvu ná
chvlný, popudlvý, prchlivý: senes C,

homo O, leones 9 vracunda fulmina Hblesky hněvu; %.vor O hlas mstitele;
in alagm C.

Iraáscor, Sci, hezperf. [ira] hněvati
se, zlobiti se, býti rozhněván ; absot.a21
auam igitur sapiens trascitur C3 ira
scentem (D;sdat. alci CsCNT Pr na nřkoho:
né noslram vicem úrascaris L za nás;
guod O3 7. tm coruua V hněv co rohů
vložili = rohama zuřivě trkati.

irátus, a, um rozhněvaný, hněvivý,
rozzlobený, zlostný na koho: alcí; proč:
de n. ob; tratos deos vinvocare L hněv
bohů; tmprobus urgel iratis precibus II
dotírá nadávaje a proklinaje (zlostnými
kletbami), 2. mare H —=bouřlivé. %.ven
ter I — kručíci žaludek.

Iris, idis, ace. tm V, in O, voc. Iri f.
(*Iors) dcera Thaumantova, poselkyně
bohů a bohyně duhy: přenes. duha.

irónia, ae, f [elovere] ironie (pro
s'ovení optiku toho, než co si mysli e).

ir-raucesco, ere, rausi, — ochraptěti.
ir-vedivivus, a, u nenahradilelný.
iv religiose, adv. neuctivě.
ir religiosus, a, um neuctivý, ne

důstojný: algd putare (ratus L) tre
lhinosum Phm pokládati za nedůstojné.

ir-remeábilis, e odkud se nelze vrá
titi: error V nemající východu; unda
(o Stygu) V návratu nedovolující.

ir-reparábilis, e nenahraditelný, ne
návratný tempus V

ir-reperfus, a, um (dosud) nenalezený,
(ještě) skrytý: aurum IM.



ir-répoó

ir-répo, ere, rěpsi — vlézti, vplížiti
se, (nepozorovaně, Istně) vniknouti: tm
testamenta, in tabulas, m optnionem Č;
lues im Itaham Plím ; pemtus trepserat
T hluboko v přízeň se vloudila.

ir-reprehensus, a, um bcz hany, ne
úhonný: probilas O; pravdivý : responsaŮ.

ir-reguietus, a, wm neklidný, nikdy
khdu nemající, nikdy neodpočivající:
Charybdis, bellum, Ceres (při hledání Per
sefony).

ir-resectus, a, um. neořezaný (t. j.
s dlouhým nehtem): pollex H.

ir-resoliitus, a, um nerozvázaný, ne
uvolněný: vincula Ó.

ir-réti0, žre. 31%,šlum[rete] v síť chy
tati: zaplésti, chytiti: laguets, erroribus,

ir-retortns, a, um (zpěl) nezkřivený:
oculo irretorto FŤočima nezkroucenýma
(= oculis aeguis V).

ir-reverens, entisneuclivý, úcty ne
mající k nžčemu:operis Plin.

ir-reverentia, ae 7. neuctivost, ne
skromnost: zuventutis T, adversus fas T

ir-revocábilis, e a) pass. zpět neza
volatelný, neodvolatelný, nezměnilelný:
verbum JI; h) akt. uminěný (nic neod
volávající): Domittaní natura T.

ir-revocátus, a, um zpět nezavolaný:
bca revobvůnus vrrevocatt HH nebyvše
vyzváni (k tomu).

ir-ride0, ére, risi, risum posmívati se,
vysmivati Se; absol. n. algm, algd.

ir-ridiculé, adv. nevtipně; non 1
vtipně.

irrigati0, onas.f zavlažování, zavod
ňování: agr. Ú.

ir-rig0, are, Gvi,Glum a) (vodu) někam
vésti. učco vlíti: čmdres V; guelem V
(srov. Eziyeťenm); b) zavlažovati, zavod
ňovati: <degyplum Nilus ČC: zaplaviti:
Circus Tiberi vrrigalus L; sopor trriga!
artus V občerstvuje.

Irriguus, a, um a) zavlažovaný, za
vodňovaný: Aortus 1; corpus mero H
b) svlažujíci; vláhu, vodu dávající:
fons V

irristo, ons, f. výsměch, posměch:
audientvum Č (gen. subj.) posluchačů; nom
laudationem, sed 1. esse Č (= ironie).

irrisor, Oris, m. [trrideo] posměvač:
alcis ret Ú.
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irvitabilis, e vznětlivý, popudlivý:
ammus U; genus vatum I popudlvý,
potřeštěný nárůdek.

irritámen, ts. (irritámentum,?.)1
[irritare] draždidlo, čehoalets rcť; k čemy
alcis v.

irritatio, čis. f dráždění, podráž
dění, popuzení pův.k hněvu: aněmoruni
1; přenes.convivčovun úrvitáattones T lá
kadla. svody při hostinách.

irrito, arc, avi, atum a)(ke hněvu)
popuzovati: algm ud ulgd; 1rritatus,
u, um (ke hněvu) popuzen, rozhněván,
rozčilen: alga ve; b) dráždili, pobizeti,
podněcovali, popouzeli k něčemuařgm
ad certemen L; jlannnas Ó vroznilili;
nlam telis V; seynius irrilant animos
demissa per aurem I slaběji dojímá
(v. demitto); ©) vzbuditi, způsobiti: tram
alcis L, včem L, amores O, bellum S,
1. exitium T popuzovati ke své záhubě;
seditio vwrrfatur L vzbouření se jitři; con
tagione irritatus L nákazou zachvácen.

ir-ritus, a, um [ratus od reri] a) ne
platný: testamentum, leges 1. facere C;
úrrila tussit esse C kázal, aby bylo ne
platno; b) marný, bezvýsledný: 1nCep
tum L, ad vanum (elG tTů zevóv) el
trrdum redacia victoria L na zmar při
vedeno vítězství; labor ammi O, pro
mmssa L; lela vactabant irria V bezvýsledku;1.lingua(oKassondře)| Pr
bezvýsledně věštici; jako subst. ad %rri
tum cadere, redigi L zůstati bezvýsled
ným, sklamati: aurae omnia nubibus
úrrita domant V nesou vše do mraků
na prázdno; luďidbrtum vrrilů T posměch
za nezdar. (©) o osobách: bezvýsledně,

nepořízenou: trmiti legati remaittuntur
T; marně: orrii dissuadení T; s gen.
1. spev Cu v naději své sklamán.

irrogátio, onis. f uložení, přiřknutí:
mulin> C

ir-rog0, dre, avi, alum Aa) proti ně
komu něco navrhnouti: leges privatis ho
mambus vrrogari Č zákony proti soukr.;
privilegiumaleť i. Cvýjimečný zákon na
vrhovati, b) uložili (Lrest).onučtamalci ČL,
poenas HH;sibi movtem i. T smrt si učinili

ir-roro, are, Gť*,alum porositi, skro
piti, pokropiti: algd alga re n. algd alci
ret (nakapati na něco); lacrinae trro



ir-rumpo

rat folis O slzy kanou na listy; absol.
wrorat aguartus V vodnář vylévá déšť.

ir-rumpo, ere, růpi, ruptum vpad
nouti, vtrhnouti, vniknouti: 21 castra C.
in provinciam C, in aerartum; thalamo
V; domum alcis Čs, limina domus V,
stattones T, I'aliam T'; přenes.curae ir
rumpunt O, adulatio T, nfas O; 1. m
fetus ales ČC rušivě se vtírati

ir-ru6, ere,rut, — vřítiti se, vpadnouti:
in mediam aciem C, im eum civem C;
s čím? ferro V 8 mečem v ruce; absol.
si tu repente vrruisses C nenadálý útok
učiniti, Aeneas irruit V vyřítí se; přenes.
m rem publ. C obec napadnouti; m
alienas possesstones i. C vpadnouti do; in
odtum populi Cupadnouti de nenávisti.

irruptioó, ones, f. ["rrumpo) vpád (in
algd).

ir-ruptus, a, wm [in priv.) nezlomný,
nezrušitelný: copula H.

Irus, %, m. ["/00c] žebrák v domě
Odysseově; meton.= žebrák vůbec.

IS, ed, ud zájm. ukaz. vztahující se obyč.

ke třetí osobě, pojí se však též k osobě první a
druhé (na př. Aaec omnia 18sfeci, gu.
eram C; gut consulatum peleres, 18...
cucurristi C), má významsubst. i adjekt. ten,
ta to; takový; on; | význ.subst.
V) 1s zastupuje subst. předchozí: flumen est
Arar: id Helvelů .. transibant tu pře
cházeli; Cato.. obiecit ut probrum M.
Nobiliori, guoď 18 tm provinctam poelas
duxisset v češtině se %S nepřeloži: poněvadžprý© přivedl;B)zastupujesubst.
ze souvislosti domyslitelné: 1VEM4, germana.
vam, guae mhi reddat eum V která
mi jej (= Aeneu) vráti; %) z st. pojem
před tím několika slovy vyj“dřený: ascribi se
in eam civitatem voluit, idgue . . vmpelra
vit C vd = zapsání do obce: a toho
také, čehož dosáhl; s? umguam dis
gratias ageretis .. hesterno id proeho fuw
L ten případ nastal; guidguidhiteris
mandetur, vd commendari.. lectioni de
cere C 18 — písemní zaznamenání; aegre
id Romana pubes passa L id = tuto
urážk u; a) %Stáhnouc se k subst. stojí
místo zájm. zvrat.: OÓocrales respondil sese
meruisse,ul.. el Victus.. tu prytaneo..
praebereturČ. aby mu strava byla po
skytována; €) z st. zájm. relat., jež by se mě'o
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opakovati: Species pulchritudims exúma
guaedam, guam intuens in eague defixus.
C v češt. rovněž:na niž patře a do ní za
brán; o) ©n.s!. relat. opsuje pojem: 18, gut
iudicat C = praetor; úl, guod guaertmus,
pettmus C cíl našeho badání, našich
přání; %d,ouod sentit C svou myšlenku;
a guo 18 accepimus, guo celeris opitulari
possemus Č jenž mi propůjčil prostře
dek jiným pomáhati ;* = s ut, ne, guod,
guia: 1d agitur, ut pons dissolvatur N
jde o rozboření mostu; = spec. 4ď guod,
ukazuje na celou myšlenku: dzem, Consumi 00

lebat, id guod est factum C což se laké
skutečně stalo; pod. iď guod evemě C,
ul guod drfficihhus pulatur N co se po
kládá za těžší; td guod guaerebat, hostem
excůnt I, a to byl jeho účel; = 1d es'
vysvětluje bliže předch. pojem: a sice, to
jest, totiž: Aodie,id est Calen
dis Octob. C; molhtia amimi, id est do

lorum fuga C; podrob. určení et 18, atgue
is, tsgue, nec is a to, a sice: habel
homo memoriam, et eam infimtam C;
cum una legione eague vacillante Č s je
dinou legii a to ještě nespoleh
livou; někdy lze 8S vynechati: severitalem
in senectute probo, sed eam .. modicam C,
ale jen mírnou; II adjekt. C) uv'dí de
terminaci substantive ten: ea menle, gua
natus est C; eam partem Oceam, guae
est ad Hispamam Cs; in ea urbe, in
gua N; samost. 60 sijno S = až svolá
lid; ex eo loco, ubi pugnatum est L s pů
vodního bojiště; = zvl. ob eam causam,
ea de re, ea re proto, v té příčině,
po té stránce; [Ž) stupňuje význ. subst.:
non ea nobihlas animo O tak podlá;
sed non ts vultus in illo O tak Istná;
ea frena V tak mocná uzda; pro eo rege
Cu = tali; etus sum populi L; = vl.
id s gen.: ud negotii N tato úloha; id
temporis C ten čas, ta doba; id aetatis
esse C býti v takovém stáří; ad id loci S
na to místo; post 18 locorum S nato;
ad hosttum L takový počet nepřátel;
4) odchyl. od češt. (t. zv. zpětná shoda): 1s
Jims factus est L tím byl učiněn
konec; idem velle atgue tem molle, eo,
est vera amiciha ČCto jest pravé přá
telství; ea, guae gemma dicitur Č to,
Co nazýváme = t. zv. očko; eam pa



Isaeus

triam, dicimus, ubi nali sumus C to
nazýváme vlastí; cu: demde publcum
ud sacerdotium futt jemuž potom
tato činnost byla přidělenaja
kožto veřejná hodnost kněžská; = zvl.
rčení S% 18 ego sum Č jsem-li já to;
ego profecto is sum Č já to zajisté jsem:
ea erat confesso L to, v tom bylo
doznání: ea vero dementiia est S tot
právě; 0) v pádech nepřím. od id bývá: evus
rei, ea re toho, tím, avšak též €T €0; zvl.
in e0 est, ut jest na tom, aby =Již již.

Isacus, %, on. Uloařos) 1) řečník
athenský kol 390—350. učitel Demo
sthenův; 2) řečník za doby Plinma Ml

Jsara, ae, m. nyn. Isěre, přítok Rho
danu od vých.

Isauri, orum, m. "I[oavgorl Isau
ro vé, kmen maloasijský na sev. svahu
záp. auru; adj. Isaurus, a. um n
[sauricus, a, um isaurský; příjm. P
Sarvilia, Vatle.

iselasticus, a, um[eiceAaotx0c| „vjez
dový: 1. certamina Plin. dostihy; jako
subst. iselasticum, %, ». [se. praemium|
odměna vítěze v dostizích.

Isiondensis, e istondský; Isiondenses,
tum, m. Isionďané, obyv. města
Istondon v Pamfyli.

ÍSis, uhs, n. 15, ace. 2M, voc. 1, f
(*Ioig])bohyně staroegyptská, cizím vli
vem bohyně měsíce stotož. s řec. He
katou. Kult její pronikl koncem republ.
i do Říma, kde měla zvláštní kněze;
adj. Isaicus, a, um Isidě zasvěcený:
focus O.

Ismarus, %,%. n. Ismara, órum, n.
Tonagos| město a pohoří v Thbraki
záp. od ústí nyn. Marice; adj. Ismarius,
a, um ismarský: onerum Pr; tyrannus
O = Tereus: bůsm.== thrácký: amnes O,
gentes O. egui O, rex O = Polymestor.

Isměnus, 2,m.(*Ioumvóc] řeka u Theb:
odt. syn Niobiu; dj. Isměnius, a, um =
thebský: hospes 0; Isměnis, údis, f
dcera Ismenova Krokalé; pur = a)
Thebanky, 3) družky Ioiny ve ptáky
proměněné.

Isocrates, 25, acc. €7%n. én, m.
zodrncl 436—338 nejváženější
výmluvnosti své doby a mistr

('1oo
učitel

slohu.
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Z jeho školy vyšlo mnoho znamen.
spisovatelů a řečníků. Působil jen jako
spisov. a učitel, jako řečník nevystu

oval. Snil © národním povznesení
Řecka za vedení Hilippova; po bitvě
u Chaironeie sám se usmrtil (hladem);
adj. Isocrateus, a, um isokratovský:
mos C.

Issa, ae, f. "Iaaa] ostrov v moři
Adriatickém nyn. Lissa; adj. Issaeus,
a, um, Issaicns, a, um a Issensis, e;
[ssael, orum n. Issenses, um, m. [ssané,
obyv. Issy.

Isse, és,f. dcera lesbijského Makarea.
Issus, %,f. [Iaaóc) přímořské město

na hran. Kilikie a Syrie; adj. Issiacus,
a, um a [ssensis, e: obyv.[ssenses, um,
m. Issané.

Istaevoněs, wm,m. národ germánský
u dolního Rýna, odvozující jméno své
od báječ. Ista, svna Mannova.

iste, a, ud zájm. ukaz. druhé os. (proto
častospojenos (uus) ten, tenhle,
tento: 1. furor tuus C: sta, guae vos
dicitis C; nec te credideris isla moneri U
že tě na tvou povinnost pamatuji; iste
deus V ten tvůj bůh; tstuď guslem fa
ctam N = to, co tv žádáš; de istis rebus
exspecto tuas Hteras C o poměrech u vás;
obsolevit tam ista oratio Ú (vztah k roz
mluvě) ona námitka; = spec užívá se tohoto
zájm. o 2. osobě v dopisech, v rozmluvě (= jak
praviš atp.) a před soudem o protivniku, často
iste C — Verres (zároveň s opovržením); = ye
sm.opovrél. isla speclacula V takovéto ne
důstojné; nostri isto nobiles Č (— tihle
nehodní). Adv. odt

Ister viz Eisler.
Isthmus, 7%,9.

L) korinthská LCO;
hellespontská Pr.

isČi, adv. [lok. od iste] tam, na tvé
straně: patet 1. tanua lelo V

1. IsÍře, aec, OC n. UC, pron. demonstr.
[tslé a enkl. ce] tenhle, ten tvůj: gu?s
guamne istuc negat? ČCkdo to (= co vy
tvrdíte) popírát; pod. dicitur guiďem
istuc C

©. dstic, adv. [isfi-c) tam; na tom
místě, kde tv jsi: seribite, guď 1.agatur
C u vás v Římě: ořenes 1. cum7ynavia

odvoz viz zvlýště.

[Ioďuóc]) šije, zvl.
2) mořská úžina



istim

est scelus L u tebe k zločinu druží se
zbabělost.

istim, adv. odtamtud; s místa, kde
ty jsi: somilus usgue 1. erauditur C.

istine, adv. [1stin=c(e)]odtamtud: fare
age iam t. V nuže mluv již odtamtud
(kde stojiš); č. pecuma, 4. fraus Č na
tvé straně, u tebe; libenter vero 1.pro
fugi C = ab tslhisnugis.

isto, adv. [srov. eo] tam (se vztah. k 2.
os.): vemrr C, czcurvere Plin.

istoc viz. 2. ssluc.
Istri, Istria ete.víz. Histrí,
l. istuc tstud-c) n. od istic.
2. istůic, adv. tam, na Lvou slranu:

ingredi, accedere C, transferri O, i. mens
fert IT k tohě.

ita, adv. [od km. *č srov. fs)tak, tako
vým způsobem u (u slovesadj. aadverb.) 1)
vůb. guae cum tla sint ČC když tomu
lak jest; omnia la sunt (U vše se
tak má; 44 logui ČC— taková slova;
tla a pueriiia fui S tlakový; da vive
re C, ua antiguus Č, Wa pemlus C; s násl.
ut, st ut, guomodo, guasi, tamguam a j
I s Ul výs'ed.; někdy význ omezov.: adhuc a
nostri imperalores contenderuní Č jen tak;
guae ta sancta fore ratus L jenom tak;
tla enim senectus honesla est Ú; někdy
lze v překl. doplmiti: atgue tla mentitur H
s takým umem, tak dovedně lže; b) zvl.
a) v odpovědech:tak — ano: 4a est C,
non úa ČC ne, nikoli; Davusne?
Wa! H; úa prorsus, 1. vero, t. profecio
zcela tak; ano, zajisté; B) uvádí n. uzavírá
myšlenku:id omem ita acceptum est: „L
v ten rozum vyloženo; ...%íanavs
capitur C, ...úa mnebealus guidem C
tak tedy, proto tedy; y) vytýkáúčet,způsob
a. pod vínku: tla eram deductus ad Scae
volam, ut numguam discederem Ú s tím
účelem, abych nikdy neodstupoval; duo
consules Wa missi, ut alter regem per
seguerelur, alter provinciam tueretur C
za tím účelem bvli posláni, aby ..; me
consulemua fecistis Č s tou podmínkou;
par Waconvemí L za té podmínky mir
učiněn; ala delicta oceultiora fore S tak
prý = za těch okolností; honesta oratio,
sed sta, st... C ale jen tehdy, jestliže;
O) ve vět. přacích, při ujišťovíní a zapřísahání:
ta vitam, ut C; Wamedi tuvent Č k tomu
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mi zpomáhejž bůh“; la vir bonus es l
jakože jsi muž dobrý: £) kvantst.stupňuje:
non esse ila magnum ČC— lanfum; non
ita multum ČC nepříliš mnoho; non Wa
multo post C za nedlouho; non ta longo
intervallo C, nom tla magna manu N =
parva ; ©) zvl. rčení: gutd 1la? C jak to?
proč pak?; ane? Č není-li pravda?
neni-li lomu tak?

Malia, ae, /. (se.terra) Italie, v době
klass. od Rubikona až k průlivu messin
skému ; meton. čofa £. C všichni obyvale
lé Italie. Pro ní slab, mčřenabásn. druhdy«'louze,

Italus, a, um italský: lellus JH, regna
O, agens V; subst. Halus, 2, n. Ital;
Italicus, a, n italský, z Italie pochá
zejicí, |. se týkající: gens, socu 9; = zvl.
italských spojenců se týkající, itahický:
tumultus, bellum C Italica, ae f. [se.
urbs) = 1) Corfimum, hl. m. spojenců;

2) m. v Huspanu u Sevilly.
ita-gue, [ adv. /srv. W4G-TE]a tak

(= el 1la) ita consktui Uague feci C;
loca eos tmpediebant, úWagueergo paucis
efugium patu Č a tak tedy; aligus
videri tague dice C někým se zdáti a tak
také býti nazýván; IŤ spojvýs. a tak,
tak tedy, tedy, tudíž, proto: %.a servis
sepultus est N; též v z vssl., v otáz. a větách
rozikaz. i vybízecích.

item, adv. [la] též, a také, rovněž,
podobně; 2. ut rovněž tak jako, stejně
jako; ttemgue a rovněž, nom 1.nikoli však.

iter, itiner's, n. [km.*et-, com
il ÚSod comes] a) pův. a) chůze, cesta,
vtinera egressusgue 8 cesly a vycházky:
1. contendere C intendere I maturare Cs
properare T cestu urychlti, pospíšiti st;
tantum tlineris contendere C tak veliký
kus cesty uraziti; = zvl. pochod:
ter facere Cs C N, ex úimere Čs hned
z pochodu; ser dte ac nocle continuare Ca
dnem 1 nocí dále táhnouti, nepřetržitě
pochod konati; td... ob commodďitatem
alineris... comungt urbi placut L pro
příhodné spo ] ení; 5) jakomíra: denní
pochod: 2. untus dei Cs, novem dierum
ter Cs devět dni cesty; guam maxums
potest úimeribus Čs pochody pokud
možná nejvíce urychlenými; T) prů
chod: negat se posse 1. ulli per provin
ciam dare Čs praví, že nemůže nikomu

Srov.



iterátič

dovohti p. provincii; aguarum iltnerurn
gue controverstae C spory o právo vodní
a průchodni; ()s mér: tn diversumter
egut concifatt (sunt) L koně popohnáni
různými směry; orbis i. O k ra j světa;
hb)konkr.cesta, silnice, stezka:
erant itinera duo Cs; iler pedestre Cs
pěšina; iťineribus. lurbů referlis L
ulice, zvl. urbis T; o řekách.dráha,
tok, řečiště: ter, guos coeperuní, per
currunl Ču; pod. vocis 1. V; L facere L
cestu založili, vystavěti; ©.munire N,
aperire S cestu raziti; ©) přenes.Cesta,
způsob, prostředek: i. ad praemtum, ad
laudem (., i. amoris C, facere i. scelert O,
duo ilinera audendí T, i. gloriae V; nova
iltnera eloguenliae T nové dráhy, směry.

iteratio. onis, f. opakování: verbo
rum C.

itero, cre, avi, lum [ilerum]po druhé
konati, opakovati něco: verba C, haec
resonis vocibus O: lanam 11 dvakrát
barviti; pugnam L opět se dáti do b.;
orfus 1. O opět vycházeli: semina ileraní
taclatla O = ilerum iaclant; tumuhun T
opět zřiditi; aeguor t. If opět vydati se
na moře; agrum C opět orati: lapsa
mella t. H opét, znova opěvali; dannam
i. O opět použiti, nalézti.

iterum, adv. |komp. KÍerus k is] a) po
druhé: u el lerlium C; P. Africano
i. consule C, imperator i. C, t. tribunus C;
ještě jednou: Nanlhusi. arsurus
O; oscula nan (. repelenda O — nikdyjiž;
opět, zase: longo inlervallo 1. ad
vocantur C; b) při opětování: opět aopětopěčtovně několikrát:
L. tlerumaue, semel el 1., 1. el saeplus:
při výčtu: sernel, Werum, terlto L po druhé,
za druhé;přiopakunaproti tomu:
pares i. causas accusandt esse TŤ,ul.stei.Csjako.© takzase.

Ithaca. ae, n. -eě. 6s, f. [l9dan]
ostrov v Ionském mořiu pobř.akarnans.
nen.Thiaki, rodišté Odysseovo; adj.Itha
Cus, a, umithacký: malres O3 jako subst.
Hhačan = Odysseus; Ithaeceusis, e: Uli
ves H.

Ithémě. es, (. | I9óun]) tvrz v Messe
nil, pod níž založ. později Messéné.

ii-dem, adv. [ila a dem, srov. idem)
právě tak, rovněž tak, též tak.
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iti0, onís, (. [co]ji, chůze: domumC;
obvtami. C jiti naproti.

Hius portus, přistav gallský naproti
Britannil.

ito, úre [freg. k eo] choditi, chodívati:
ad cenas C.

Itóně, čs. [. [Jr011,) městečko v Boio
ul u jez. Kopaiského s chrámem Miner
viným; aaj. [fonius, « um. itonský:
AJtnerva I.

Itůraei, (Zlýr.), orum m. ["Itoveařor]
Ituraeové,loupežný kmensyrský u horn.
Jordánu, výborní lučištníci; adj. Itu
raeus, a, um iturejský: arcus V.

itus, čis,m. [eo] jíti, chůze: i. el redilus
C odchoda návral.

Itys, yos, m. [rec] syn Tercův a
Proknin později v bažanta proměněný.

1. iuba, ee, f. hříva: egui, leonis C;
tubae sangutneae V (o hadech)krvavé hře
beny; Gratarum error tubarumn V cho
choly na přilbách.

2. Iuba, ae, m. 1) král numidský, synHiempsalův,© stoupenec— Pompejův
T v bitvě u Thapsu; £) syn jeho Cae
varemzajaty spisov. dějepisný.

lubar, aris, n. světelná záře, zářící
světlo, zvl. sluneční (tubare exorlo V),
meton.hvězda, zvl. jitřenka n. vlasatice:
hanc animamfac tubar O.

iubatus. a, um [tuba] hřívnalý, se
hřívou: cerviv IL (o hadu) s hřebenem.

lubeo, čre, ičissí, iussurn (iusso V =
tussero)poroučeti, přikazovatli,rozka
zovati,kázati, nařizovali, (absol.,nlgd.ace.
c. inf., inf., pass. nom. c. inf. v pozd. lat. a básn.

i s dat, a ut.) A) ob. ©) absol. defessa tubendo
O unavena rozkazovánim; eodemdie, guo
tusserisC; Byalga:neces,dribulum T uložiti;
pass.part. perf.rozkázaný ,uložený: labores,
mors T, poena F, fuga O; tussos lapides
mitlere O podle rozkazu; pod.tussos recep
tus canere O; subst.Iussum, ř, n. rozkaz,
nařízení: tussa facere V, tussis oboedire
S, tussa spernere, abnuere Ť rozkazu
poslušnost odpírati; td i. ratum eril C
bude právoplatný; v) ace. c. inf. act. při
osobějmenov.: tusseruní [ribunos de pro
vincia decedereC kázal tribunům ode
jiu; eos in eo loco suum advenlum ex
speclare tusstl Cs; — zvl. o pozdr. ami
cum valere tubere C pozdravovati, dáti



icunde

mu „s behem“;. pod. tubeas miserum
esse H ponevhej ho jeho nešťastnému
osudu; často při předm. snadno doplnitelném

s pouh. inf. act: receplu, canere 1ubet Cs
(t. tvubačěm); dusserunt pronunttare Čs:
fortitudo drmicare C membra vussit senex
relevare O pobidl (jej, abv apertre
armamentartum T) zvl. u básn. často; G)
nf. pass. není-li osoba jmenov.: syna can
tubet L. ignem firi tussit C, conttonem
advocari tub:t C; €) pass nom. c. .ní.: gu
Čarthaginem tre tussi sunt ČC jimž roz

kázáno ode) ti; zacere lapides vubemurO káže s nám; port perf. pass. k osobě
se táhn:: difugimi tusst 0 rozejdou Se,
jak jim bylo rozk.; twsst perseguemur
ottum i po tvém přání; restitere Ro
mani tamyuam. caclesti voce vusst L
jakoby na pokyn nebes; enall. cesseruníaeguoreVussoV ==cacampiparte.gua
excedere tusst sunt odkud měl rozkaz
ustoupiti ; Č) dat.: malitibys suis vussif,
ne gut eorum violareniur Čs; mh ht
terae Dolabellae vubent ad pristimas co
giattones reverti C; Britannico tusstt,cxsurgeret| T;scribae| interroganti
tusstt L; b) zvl.vestítn: nařídit,
povoliti, potvrdit, schváliti: bel
lum tubere L válku schváliti; regnare
regem ulam povulus tubet L králem voli;
perpulit, ut... exules esse tuberet L
aby je proh! ásil za vyhnance; Aaec mist
plebes vussisset, fieri vetwit C1 tussit se
naltus, ul L uznal za dobré; senalus
dictatorem dict ťusst L; = zví legem
vubereC zákon schváhtu, přijmouti; pro
vimeiam tubere alct S přiřknouti, přidělti,

iicundě, aev. vesele, příjemně: Viverc.
narrare C: tucundius bibrre ČC s větší
chutí.

iúcunditás, ars, f [iucundus]příjem
nost, půvabnost o věcech: agri, vilae.
epstulae C, urbis T; o dech: elabi cz
tudicto vucunditate sua C, ca est im ho
mine 1. Č veselá mysl: plur. příjemné
službv někoum prokázané: mhil míli
umagvamex plurimis tucunditalibus gra
tvus aceidisse Č.

iúcundus, a, um [z *tuvicundus od
tuvo) a) potěšitelný, příjemný, půvabný,lahodný:zhil| grattus(vila
nější) auť tucundius C; nom altugen
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tucuudďier (s větší chuti) desrendit tn
veniremI; tucunda narralio C zábavné
vypravování; ouiď tucundius senectute
stěpata studiis tuventutis? Č co větší roz
koší než staří (= je-li stařec) obklo
pené vědychtivou mládeži?; agri tucundi
C půvabné, utěšené: tucunda obliwmaH
lahodné: o lidech: příjemný, milý, obli
bený: +. Metello C, gui comeilalae multi
tudini tucundi esse votunt C, amicus H

Iůdaea, ae f [Iovóciu| zeměJudů,
J udea. jižní část Palaestiny; lidacus,
a, um židovský: aurum C od Židů pla
cené; bellum Tse Židy; victoria T' nad Ž;
subst. Žid: curti Judaei H.

idex, zcis,m. [z *7s-dic-8 od dico, vl.
prohlašujicí právo) soudce; alcitudicem
dare (o praetoro i) za soudce určiti:; alci tu
dicemferre I, navrhnouti; tuďicem dicere
(o obžalovaném)soudce jmenovati; z.petere
Přímžádali za řádného soudce, ř. soudce
se dovolávali; 2. reicere C zamitnouti;
iudices ouaestionum Cpředsedové soudu;
obr. adhuc sub tudice lis est H dosud
není rozhodnuta: = přen.posuzovatel, kri
tik: stediorum C, vudice T H, subtilis
veterum 1 II, sermonumn H.

iidicátio, ons, f. [tudicol souzení,
soud, posudek.

iúdicátum, 7, m. (vl. part. perf. od 2wdico]
rozsudek, nález soudní.

iddicátus, a, 47: [vl.poct.perí. od tuďico)
rozhodnutý, pevně stanovený: měht tud;
calum est dejonere illam personam C =
jsem rozhodnut.

iudicátus, ús, m. úřad soudce, hod
nost soudcovská: stí ordimi 1. nom pa
teba? (* nebylo přístupno soudnictví.

itidiciális, e soudní, před soudem ob
vyklý: consuetudo, causa C, suppresto Č.

iudiciárius, a, um soudní: controversia
C; lex 1. Č stanovil stavy, z nichž se
měl bráti soudcové; guaestus 1. Č soudy
nabytý; res 1udrciarra Č soudnictví.

iúdicium, i, m. [iudex] 1) o výsledku
a) rozsude k, nález soudní, výrok,
rozhodnuti, %:sdaciodumnari N, superiova
tudicia seaui Č. de guo homine lam prae
rlara tudiciu fecistis C ==smýšlení své
o něm dali jste na jevo, b) úsudek,
mínění: Donorum tudicia 1, omn1um tu
dicío NC. dle obecného úsudku; opt
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mum 1. de algofacere Čs nejlepší (= neipříznivější)úsudekoněkon| pronésti;
meo gudem vudicio C dle mého aspoň mí
nění; supremum vudicium Plin —=závěť;
©) schopnost souditi, posuzovati, soud
nost, vkus: tudictiominus ftrmo prarditus
C; guoď tuum est 1. de hominibus Č při
bvéznalosti lidí; algm tudicio praecurrere
T; rozvaha: 1.adhbere Ť vésti si 8 rozva

hou; tudrcro facere alagd C; 2) vzhtedem
k průbčhu:a) soudní vyšetřování, jednání,
soud: motahomtnessun! in eo tudicio L
při tom soudním. řízení; tuďicio wm
teresse ČC; 1. dare C constituere Č s. ři
zení zavésti; exerecre C konati; +. ca
puis N de capite C hrdelní soud; %.pu
blicum Ú trestní; = zvl. pře, proces: %.
nullum habere N. mevésti žádné pře; 1.
vincere C při vyhráti b) konkr. soud,
soudní úřad, soudce: frustra tudicta im
plores S, 1. alci commiltere Č; 1. pecu
ma temmplare Č.

11dico, are, aci, a'um [iudex] a) pův.
v soudn.ctví:SOU di t1, rozsuzovati, roz
sudek pronášeti: recte et ordine C5 cum
vudicat ČC= soudce; Verres Vudicabaí
C, populus tudicat comitůs ČC rozhod
nutí činí; pass. cum. tudicatus esset Č
když byl odsouzen; aď res sudicandas C
k úřadu soudcovskému: res dudicala C
věc rozhodnutá, rozsudek; s gen. crin'inis:
capitis 1., perducihoms L z velezrády
vimým uznatl, jinak perduelhhonemalci
1. L soud z velezrády na někoho Uuva
hitu; odsoudit) někohok ně
čemu, prohlásiti někým: tpsum exzulem
tudicarunt N; pecumae algm L k pe
něžité pokutě; b) ob. úsudek proná
šet, posuzovati, oceňovati:algm
virum oplímum Č pokládati za .; ex
guo 1. potestis C z toho můžete posou
diti; de algo suspiciombus N. pouze na
zákl. podezření o něk. soud pronáše
ti; m= zvl prohlásiti někoho, něco, něčím:
Antontum hostem Ú za nepřítele; hanc
anomi remisstonem tudicaretis Č to mu
si bvste uznati za duševní ochablost.

tugális, e [turum) a) jh zvyklý, do
iha, ražuť“:eu? tumentague Ču tažný do
bvtek; gemím tuzales V. dvojspřežení:;
h) ohr. spec. manželský: lectus V, dona O
svalební; č. Sacra. U == svalba, vynes

we ZVL.
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tugales V — oheň (Paris), jehož sňatek
Troju zahubi.

iugárius, a, um [irgum] a) ve jhu
chodicí; b) ke jhu se vztahující, jhový;
snadodt. vicus Iugávius I v Rimě ulice
vedouci na forum (srov.tnler fulenrtios).

lugati0, 07s, f. [iugo| uvazování ko
nečků révových (capitunm C).

jigerum, 4, 2. [vl. od Šrugus, eris (srov
sedyos) nálež.plur. £Ugerd, Um; odt. zpětně
singPugerum; srov.řugum]jilro půdy roz
měru240x 120 slop nzboliasi /, hektaru.

iigsis, ©, (n. iiges, eřis) [rungo] vl.
spřežený A) meton. čuge (iugrs) auspi
cium zlé znamenispřežné (kyž dva spřežení
voli současněutrousi l-jno ) b) spojitý, nepře
(vžilý spec. o nevysýchajících pramenech: ŽÍVÝ,
stálý: agua S voda pramenilá; ra pu
čes tugibus Č ze slálých studánek;
tugis aguae fons JH živé vody pramen.

iugláns, andis, f. [lovis glans] vlaš
ský ořech.

1u20,are,aví atum[iugum]spojili, svá
zati: vertutes Č zasnoubiti: diam alci V.

Iugosus, a, um [vugum] hornatý: sil
vae Ó.

lugulátio, ons. f 7ardoušení,probod
nutí.

lugulo, are, ai%, atum [iugulum) a)
hrdlo proříznouti, zapíchnouti, probod
nouti, zabíti: alci se 1ugulandum tradere
C dálise . ; optimos cíves 1. C.

grunmlus suis, cum tugulatur C; b)
přenes. zákeřnicky se světa sprovoditi;
křivým nálezem utratiti, nespravedlivě
odsouditi, zničiti někoho: onullis decre
hs algm C; cum vugulandum vobis tra
diderunt C; sua confessvome tugulari C
svým doznáním úplně býti usvědčen,
odsouzen.

lugulum, 7, n. [demin. od tugum] pův.
kosti klíční a dutina nad jejich spoje
ním, pak hrdlo, chřtán: a. dare alci C
h. nastaviti (k probodení); pod. porr
gere H, cífferre T, 1. resolvere Ó proříz
nouti.

1u£un, i, n. [srov. ČVYÓr, csl. igo, č.
jho, ném. Joch) 1) jho (zahnutédřevo
na krkn tažného doby!ka) a) pův. 208 onera
gutbusdam beslis, nos tuga tmpontmus
C, v. excutere Ču jho shoditi: bos *ugade
trectans V jihu se vzpouzející; collu tu
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gum trahere HH;L) meton spřežení,
avé tažných dobytčat: mullis vugisarare
C; též o koních: tmmissis tugis lora com
cutere V; picnes. hoc 1. tmypiorum Č tato
„spřež“bezbožná; ©) svislé tyče do země
zaražené a příčkou spojené ©) vtuln k v=
dení opínavých rostln, v tksle SLAV:teta Vugó
vincta. est O; 5) ve vojen. jho ze tří kopí,
jimž projíti musil poražený nepřítel na znam., že

jest roven otroku: $uĎ vugum miltere (
pode jho poslati, sub vugo wutlere L =

pode jhem propustiti abire L pode jhembýti propuštěn; <) jho otroků, kterýchuží
vůno pův. k tahu: CUtUSG Cerwcibus vugum
servile dciecerant U; ©) váha u vozu: 4.
plaustri LCu; jako souhv. Váhy: Roma
nala est, cum in iugo esset luna Č když
měsíc stál ve znamení Váhy; €) lavice
veslařská: amimas, guae per tuga longa
sedebant, deturbat V; 2) přenes. a) jho
otrocké, ujařmení, jařmo: 1. Macedonum
deicere Ču; 1. ferre H. servituůs 1. depel
lereC: B) jho povinnosti, povinnost: fer
re tugum pariler dolost (v. toto) amici H;
T) obr. jho manželské (obr. podle spřežení
spojeného jhom) 2ondďum. subacta fcerre tu
gum valet cervice H; Venus diductos
iugocogit aéno H jhem kovovýmpoutá;
G)hřbet horský, pohoři: suzunum tugum
montis Cs; tugum Alpium L horské
pásmo alpské ; consistunt tugis O po
výšinách: immensis tumet Ida tugis O.

Iugurtha, ae, m. levoboček Mastana
balův (syna Masinissova), adoptovaný
syn krále numidského Micipsy, usur

pator vlády nad Numidií, Sullou za
jatý a ve vězení v Římě popravený
r. 104. Aaj. lugurthinus, a, um.

Hileus, a, um ["LoÚAetoc]julský, (tý
kající se buď Jula, syna Aeneova, nebo Caesara a

Augusta): Actia Lulea Pr; Iuleae Čalen
due O— Lčervence.

lulia, lůliánus viz Iulus.
Iůlius, a oa Žůlusl jméno patric. rodu

(ims., z něhož zvl. 1) L. Iulius (aesar,
kons. r. 90, stoupenec Mariův; 2) jeho
bratr C. Iulius Caesar + 87; 3) C. Iulius
Caesar 100—44 vojevůdce, státník a
historik; 4) jeho adoptovaný syn Č. I
C. Octavianus, císař 31 př. K. — 14 poK;;
6) Iulia, dcera Caesarova, manželka
Pompejova: 6) Iůřia, dcera Augustova,

7006 iunc6

choťClaudia Marcella, potom M.Vipsania
Agrippy, konečně Tiberia, proslulá nezří
zenýmživotem; ai. Iulius, a, un Juliův,
julianský: řegesC zákony Julia Caesara;
edlictaH: domus O;sidus Hzbožněný Cae
sar ve hvězdu proměněný ; mensis = čer
venec, vodný měsíc Caesarův; Itilianus,
a, um Juliův : malites C vojíni Caesarovi.

kůlus, 2, +. ["[ov4oc] syn Aeneův ji
nax zv. Ascanius, myth. praotec rodu
Julského; I. sinlontus v. toto.

iimentum, %,n. |*iug-Smenfum, srov.
tugum) dobytek (kollekt.): 1. agere per
Tuscuianum C; obyč. tažné dobytče:
cum morarentur tumenta Ú; veclus vu
mentis tuncthis N. spřežením; 18, gut
tumenta agebat L kočí; též = Soumar:
tumenia oneraria L.

lunceus, a, um [wuncus)sítinový: vin
cula. O.

iuncosus, a, um plný sítí, sítím za
rostlý: lřora Ó.

ipneti0, onzs, f. [tungo] spojení: ver
borum U

iinctůra, ac, f. [tungo] spojení a)
konkr.: geem O svaz, kloub; degilo
rum O (vespo'ek) blána plovací; laterum
tuncturae V záponka opasku; %.dagno
rum Cs spoj, spára; o šatu O šev; D) obstr.
ď. generis O příbuzenství; verborum Il
spojení, vazba slov.

iinctus, a, um (vl. part. perf. od LUNYO|
spojený, sloučený: corpora inter se Ú;
natura cum aho vunc!la C; tuncta vehi
cula I. zapřažené povozy: eguis rheda Č
do níž koně zapřaženi; aěr mari 1. C
Ss mořem sousedící; ponio vunchor O
moři bližší; přenes. spřátelený: comes,
pectora O; tunchsstmů, orum, m. T
nejhhžší příbuzní.

luncus, %,. sítina, sílí.
iung0, ere, tuni, tunctum [tugum,

srov.sečyvuuu)a) ve jho poutati, zapřa
hati ouvencos V, tuneti boves O spře
žení volské; curru (dat.) 1. eguos V do
vozu zapřahatu tumcetos eauns comscen
dere V do zapřaženého vozu vstoupiti;
tuncti leonesVspřežení Ivů; b) mostem
překlenouti, fluvium ponte 1. L
Cu, vumeto ponle milites transmiht T
dav vvstavěti most, převede po něm;
c) zasnoubiti, manželskýmsvaz
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kem spojiti: conubio V, nuviůs C;
feminam secum matrimomo 1. L; fitas
tuvenibus remus + L dcery provdati
za jinochv z rodu královského; nupliis
tungi L ve sňatek vejiti; d) vůbce něco
spojiti: tigna Dina inter se, membra
O, oscula O = líbati; dexiras n. dextrae dex
tram V pravice si podati; pes cum pede
sunctus O noha na noze; ve voj n. COD10S8,
arma alce 1. L vojsko ke spolku váleč.
s někým spojit, k společnému boji se
sdružiti; relex. me castris tungant V:
cursum eguis 1. L výrovnali se v běhu ko
nim, držeti stejný krok s...; tumelae
fenestraz H zavřené krámy; límes ef
fugt vunetam aguilonbus Arcton O zn
ká severního pásu; ©) o vče. abstrakt.:
hospitia amiciliasgue 1. L vejíti v po
hostinství a přátelství: affimtatlem 4. L
v příbuzenský porěr vstoupiti; 7. ami
mos societate L spolkem přízeň si zjed
nati; pacem 1. L mir zjednati, učiniti;
foedere tungi alcí L smlouvou s někým
ve spolek vstoupiti; focdera 1. L O
smlouvu učiniti.

Iůniánus viz Iunrus.
Iinior viz tUVen?s.

iiniperus, %,f. jalovec.
Iůnius, a, um [ jméno rodu říms.

1) L. I Brutus, první konsul říms.;
2) I. I. Brutus, legát Caesarův + 43
v boji proti Antomovi; 8) M. I. Brutus,
miláček Caesarův a jeho vrah, $ v bitvě
u Filpp; II adj.: Iuma lex ČC; Iunius
mensis ČC červen; Iiiniánus, a. um:
tudictum C; III kromě Brutů jmenují
se ještě: M. Iunius zv. Graechanus,
přítel C. Graccha; (C. I. Norbanus,
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Karthago; mensts O červen; [iinonális,
e Junoně zasvěcený: temrus O; Tino
nicola, ae, m. ctitel Junonin; Iiinoni
gena, ae, m. syn Junonin = Vukanus.

Iůppiter, zr. Iúpiter, een. Jovis, m
[vl. vok. *dieu-piter k nom. Diespiter (druhů
složka puťer), srov. dies, deus) nejvyšší
bůh, ztotožněný s řec Diem, choť Ju
nonin; ochránce státu, rodiny, domu
a pohostinství: I. Optimus Aluximus;
ochránce spolku latinského: I. Lutialis
C L, jemuž kecti slavenyfer'ae Latinae.
Zasvěcen mu orel: Jovis ales O sutelles C,
a dub; Lovisstellu C oběžnice Jupiter ; J.
Mygws V —=Pluto; neton. jasné, volné
nebe: sub Iove pars durat O pod širým
nebem; sub Iove frigido H ; malus I. [I
špatné počasí; I. meluendus uns V =
deštivé počasí.

Iúra, ae, m. obyč. Jura mons pohoří
Jura ve vých. Gallii.

iúrátor, oris, m. [vuro] přísežný od
hadce jmění při censu podávající dobro
zdání o údajích občanů.

iuratus, a.um (part. perf. (vl. adj.) od 74
ro) přísahavší, přísahu složivší, přísahou
vázaný: Regulus t. missus est ad sena'um
C: dixit i. C pod přísahou; subsu. jů
ratus, 7, m. porolce.

iurecOnsultus
consullus.

iúreperitus víz peritus.
jurgium, dř, ». [srov. furgo) hádka,

spor, váda; per iurgia dicere O v hádce;
irrila 1regia iactare V marně se hádati.

Iur40, dre, avi, — [*tůrigus od ture
úgere) (+1souditi se) svářiti se, hádati se,
vaditi se: Aaeciurgans L takto se vadě;

viz durisconsul(us a

konsul u Kanusie Sullou přemožený; © přenes.vure Traustus iuryutur H prá
L. I. Pullus, kollega Klaudia Pulchra:
D. I. Silanus za soudu nad Katilinovci
konsu!l desion.

Ino, omas, f. staroitalská bohyně
manželství ztotožněná s řec. Hérou,
též jako bohyněporodu Lucina (v. t.);
dc. Saturnova a Rbheina, sestra a choť
Jovova; Iuno infema V —=Proserpina;
Iunons urbs Ó — Argos; metvn. er
cussa pectore I. est V t. j. vytržení,
zběsilost Junonou způsobená; adj. Iů
nonius, a, um Junonin: ales O = páv;
Hebe O dcera Junonina; regna V =

vem se laje Trausiovi.
itridiciális, e soudní, právní (kdenejde

© věc, nýbrž zdali je čin trestný či nikoli) Č.
iúris-coOnsultus, též tureconsullus zna

lec práva, právník.
iúris-dicti0, onis, f. a) jednání před

soudem, soud: 1urtsdichonem conficere
C; b) pravomov soudní: sub %. suam
algd subtungere Ú.

lúris-peritus viz peritus.
iiro, Zre,dvt.čtum [1. ius] přísahati,

přísahu složiti: přičem:p.r algd n.u/gd:
per Lovem deoseue Penales C, síderu V.



l. is

numina O; předn. vnitř.: verisstmum
tisturandum Ú; ex anim. sentenha C
s nejlepším svědomiin; na co: in verba
m-gmstrí H —=slepě následovati; tm
č gem C na zákon přísahu složiti; zn
Foedus L (t. j. uznati ji pro sebe za zívaz
nou); falsum +. ČC. křivě př.; zapřisáh
nouti Se k něčemu,přísahou se zavázali:
in facinus O; in me turarunt somnus
ventusgue O proti runě se spikli: ca
lumntiam 1. L odpřisáhnouti, že neža
lujeme ze zlého úmyslu; Stygiam pa
ludem, di cutus turare timent et fallere
numen V jejiž velebnost bohové bojí
se křivou přísahou uraziti; dis turanda
palus O při niž musí přísahati, turata
numina O při nichž bylo přisahano So
jení Is iurandum vizza2. (U.

1. is, 10r1s, n. A) pův. právo, zvl.
právo lidské naproti božskému (fas)
1. atgue fas est L dle lidského i božs.
práva přísluší; hoc fas ac tura sinunt V,
contra tus fasgue C; tura dare I, právní
ustanovení dáti, vyhlásiti, dáti ústavu;Acestes| patribusdatturavocatisV
svolav senát, dává jim zákonné zřízení;
= zvl a) souhrn práv n. zákonů : 4.
pontificum C, 1. Flarianum; P) právní
názory, zásady: ts gentium, hominum
Č právo přirozené a na něm založ. t. zv.
právo mezinárodní; . civile C občanské
naproti publicum II státní; 1%.praetonvum
C zásadv praetory stanovené; tus hu
manum ac divinum SC; tus aeguum L
ioovouia rovnoprávnost; tura et ritus L
politická a sakrální zařízení; urbem ture
legibusgue de integro condere parat L
chystá se založiti znova město právními
a zákonným! ustanoveními; komínmihl
turis esse cum Destiis ČC mezi člověkem

a zvířaty není žádného právního po
měru; b) přenes.«) soud: tn tus tre N;
in tus tvocare algm ČC před soud; im
tus rapt JH vleče před soud; £$) záko
nem stanovené právo něčí, pravomoc
nad něčím, moc; nárok na něco; oprávně
nost, právní postavení: tus suum per
segu:1Č pr. své uplatňovati: de suo ture
cedere C vzdáti se svého pr.; tus agendi
cum plebe, 1. auxzihi L: tus militum T

vrchní moc nad praetoriany; tura liber
torum concedere Ť vrátiti právo na pro
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puštěnce; in paucorum tus atgue dicio
nem concedere S v moc a podnoží se
dostati; gen. subj.: tus legattonis C, tura
hbertalis C; sui vuris esse C býti své
právný, samostatný; %.de tergo ac vila
habere L míti právo trestati 1usmrtiti; 2.
im aeguora O moc nad mořem; tura mu
hebria L právní postavení žen; tus La
tinum T omezené právní postavení ob
čanů latinských; abi. itire právem, po
právu. způsobem právním: Spojeníis
iiranduul vizza22s.

=. IUS, vádvůs, m.[srov. Čýzny, čes. jicha]
polévka, omáčka: negavit se iure illo
nrýro delectatum C černou polévkou
sparlanskou; se sarkast. hří kou slovní: %US
lam neouamesse vervivum C právo Ver
rovo — vepřová polévka.

iús iůrandum, gen. ičirís(irandě, n.
přísaha: čure turando algm obstringere
Cs, adigere L přísahou zavázali; dure
turaneo teneri Č přís. býti vázán; 1.1.
concepere přísežní formuli sestavili.

iuss, [čubeo) na rozkaz: vestro 4. 1.
consulis C, populi NU.

iussum, 7, ». viz fubeo,
justě, adv. spravedlivě, správně: čm

perure ČC; aestimare Cu; právem čimere
O, reprehendí H 1. piegue L ve shodě
S právem a zbožnosti.

lustificus, a, um spravedlivý, spra
vedlnost milující: mens deorum Cat

iistitia, ae, f. [iustus] spravedlnost,
spravedlivost, spravedlivé jednání: A»%
stiďis N, Pompei C, Scaevola vustitič
praestans ČC;i. erga algm C, in alom Cu.

iustitium, 77, n. [tus - *statium od
status k sisto) zastavení civilní soudní
činnosti, soudní klid: č.per aliguot dies
sevoatum est L zachovávatli; i indicere,
edicrre C ohlásili, 1. sumere T zastavili
jednání soudní; eguere T, remittére L
obnovili j. s.: omneum rerum i. L vše
obecný klid, úplné zastavení veřejných
praci.

iistus, a, um [ius] a) o lidech:spra
vedlivý: Pompetus C, i. m sociosÚ,
Aristides N; enan. n servitute Vusta esse
C býti v službě u spravedlivého pána;
b) o věcech:spravedlivý: porna Ú; ugror
CL zákonitá, řádná manželka; morx Ji
zasloužená; bellum ÚL řádná, pravi
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delná (s vnějším nepřítelem) = vusla
arma C; vustit dies Č zákonem stano
vené; subst. iistum, 2, ». právo, spra
vedlnost; ©) — odůvodněný, náležitý,
správný: triumphus, honores ČC zaslou
žený; causa C důvodná věc; preces Ú,
lacrimae O, odtum O; Ncormtos tibi cacli
plus vusta parte rdinguit V zanechává ti
více místa na nebi, než by patřilo (než
dvanáctinu kruhu); nec act vsguam
ad wisti cursum poterat amnis L nemohlo
se nkde přistoupiti k toku pravé, vlastní
řeky; tustuon sit necne „poema Il skuteč
ná-i báseň (vyhovující požadavkům
aesthetiky); čustum funus Č řádný po
hřeb; ster Cs obvyklý: muri altitudo Cs
náležitá výška; eloguentia C náležitá,
dostatečná; gravis, plus vusto HO více
než slušno: d) iista, orum, n. «) věc
slušná, náležitá, spravedlivá: st tusta
peto O; servis tusta praebere Č co slušno;
starobylé zvyklosti, obyčeje: mec prtus
ingredi hostiumfines, guam ommatusta .
perfecta erunt L až budou všecky ob
vyklé formality vykonány; £) (= rá ve
tučóueva) náležité, obvyklé pohřebni
slavnosti: «. solvere C vykonati; post
guam allů more regio i. magnifice fece
rant S když mu po způsobu králov
ském nádherný pohřeb vystrojili; malri
proxrýma 1. +uli O matce jsem náležitý
pohřeb vystrojil; germanae 1. dat ante
suae O slušný pohřeb strojí, poslední
poctu trvznou vzdává.

Iůturna, ae, f 1) pramen v Latiu a
teho vila, sestra rutulského krále Turna;
2) pramen v Římě u chrámu Kastora
a Polluka.

luvenális, e [čuvenis] mladický:
pus V, hůaritas L. tempora O, lusus
t0cus, certamen L; Tuvenália, um, n.
slavnost mládí, divadelní hry Neronem
zavedené.

iuvenáliter, adv. mladicky, s mladi
ckou silou: tn stlras tre O. ingemo m
nmiářum€. usus O příliš mladicky, neroz.
vážně.

iuvenca viz n'sl.

iuvencus, a, um [tuvenis] mladý ; obyč.
jako subst. mladý býk, býček V; mla
dík, jinoch, junák, mladá dívka, mla
dice: te suis matres metuunt tuvencis H
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(od 20—40let): zumořes L Cu,

iuventůs

k vůli svým mladým dcerám; Graia
čuvenca O mladá Řekyně: obyč.tem. žu
venca, ae mladá kráva, jalovice; puseiéuv
in magníi stlrá formosa i. V; [naclia
i. V— Dov krávu proměněná.

Iuveněsco, ere, nu?, — [inchoat. k tu
vems) dorůstati, dospívati: vilulus iu
venesci! JŤ (t.j. stává se z něho 7UVeICUS
mladýbýk); opět omládnouti: Pyltus tu
venescere posset O.

tuvenilis, e [vuvenis] mladický, mla
dicky bujarý, veselý; tuvemilta lusi
O. ml. veselé písně; dicendi licentia C
mladicky nevázaná; canut O: signum O
socha Jinoch a.

juvenis,€ comp.iůnior naj 1Pům) [srovjunák, jinoch, něm.jung) «)
adj. mladý: loto anno tumor H, iuvenes
anní O mladá léta; G) subst. mladík, ji
noch, mladice: vegtus i. L králevic;
cum globo čuvrnum impetum facit L se
sborem mladých mužů; = zvl. term. techn.
ve vojen: (Gu7drés. um. mladší mužstvo

1UNLOrum
centuriae C.

iuvenor, rt, [ruvenis]počínati si jako
mladík: ne nimrum tleneris tuvenenturv
versibus F1 ať nelaškují (o strojené skotači
vosti) příliš něžnými verši.

iuventa, ae, f. [tuvenis] a) mladý
věk, *mládí (n básn. m. Zuventus, iuven
tas, paku LT):h)bohyně mládí: arue
Iuventue O; ©) mládež vmbellis H;
mladická bujnost, sila: anguis mitiďus
tuventa V; lumen iuventae V záře mla
distvé svěžesti; mladý vous, chmýří:
intonsa ora prima luventa V

iuventás, a'is.f [tuvenis]mladistvost,
mládí: fugit retro II: prima 1. genas ve
stibat flore V; personit. bohyně mládí
Iuventas ČLH; mladická síla: agutlain
1. mdo propuht KM.

juventůis, čičes,j. [iuvenis] a) zřídka
mládí, mladost, mladý věk: nemo
v'am. duventulis suae seneciulis dede
core foedare C; b) ob. mládež, mladé
mužstvo: Aeneas et Troiana i. com
veniuní V mladý lid; z. convenerat
Cs, ouo omnis 1. venit C; ©) zř. mla
distvá síla, svěžest: res guae tuventute
geruntur C; (W) spec. ve 1ojen. mladé
branné mužstvo (naproti semiores): de



javo

lecta t.H'vt; zejm.ordo egnesterjezdectvo:
princeps vwventutis vl. náčelník jezdců,
za doby cís. tilul udělovaný členům cís. rodu.

iuvo, dre, dvi, tůtum (tuvalurus) a)
obveselovati, těšiti, radost, požitek či
niti: guiď te tuvit Neronis iudicium?
C jak tě potěšil; uť tuviť te cena H jak
ti chutnal; non me tuverint conchylia H
nechutnaly by mi; snultoscastra. tuvant
A mnohým se libí život v láboře; sunt
guos genus hoc míníme tuvut II které
ani dost málo netěší, nelibi se; = zvl.
neos.duval : eť haec oltm meminisse iuvabdit
Vivzpomínka natylto utrapy nás jednou
polěší; guiď 1. argenti pondus deponcre
terra? F jaká pak radost; i. tndulgere
choreis V líbí se, oddati se tanci; %.(cos)
ire V láká je jíti ven (z bran města);
hoc 4. et melli (v. t.) est F i. (me) tre
druhdy— rád jdu; = pass.aures tuvanlur
C sluchu jest milo; b) podporovati, po
máhati: hostesfrumento ČC, neslres du
ces auxilio C; iuvante deo ČCs pomocí
boží; absol. classes .. mulluu iuvant C
jsou velmi užitečny; pa.s.pudlico auxilio
nullo tuvor L nedostává se mi podpory
od žádné obce;ea lex prascriptum iuvari
vetat C zakazuje mu pomáhali; = zvl.
tmber arva iuvat Ojest prospěšný; vul
nera 1. O mírnili, ulehčení působili.

iuxtá, adv. a předl, 1) adv. a) lelkálně:
vedle, blízko, na blízku: legio, euae i.
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constiterat Čs; t. accubat V; negue enim
est accedere %.ausa O poblíž přistou
piti; P) stejně, rovněž lak: víťam mor
temgue t. aestumo Sslejně málo —=nic;
suae hostiumaue vilae i. pepercerant S
stejně života svého jako nepřátel; :
periculosum T; i. bonos et malos in
terficcre © bez rozdilu šmahem; ab
sentiun bona t. atgue inferemplorum di
visa fuere L stejně jako; 1. ac st meus
frater esset C stejně jako kdyby byl;
res 4. magnis (dat.) difficilis L stejně
těžká jako veliké: 2) předl.sakk. «) ve
dle, při: č. murum castra posut Čs,
sepultus est 1. viam Appiam N; fotos
aies i. focum atgue ignem agunt T;
aram tuxta (N; mezi: periculostores
sunt tnimicitiae 1. libertaten U mezi
lidmi svobodnými; B) časově:4. finem
vitae T přímo u konce života; +) mo
dálněš:skoro až k: gravitalte únnonae
v. sediltonem ventum est I' došlo téměř
až k povstání; G) o podobnosti: téměř
jako: velocitasi.fornudinem est T téměř
se rovná; €) o pořadu:€. deos T' po bo
zich.

Ixión, ones, m. ["Ičíov)] král Lapithů
v Thessalii, otec Peirithoův pro úklady
Junoně svržený Jovem do Tartaru, kde
vpleten do kola stále se točícího ; adi.
Ixionius, a, um [xionův: orbiís V kolo;
ix1Oniděs, ae, m.syn [xionův Peirithoos.

K

Pův. lat. K zatlačeno v klass. lat. pís
menem (C, jež vyslovováno ja 40 K. K uží
ráno potom skoro jenom před a, na př.i

vustálených zkratcích jako zejm.1) K-— kae
So jm. vl., 2) K n. Kal. — Kalendae kalendy
(I. den v měsíci).

L
L jako zkratka 1) praenomen Lucius;

2) číslice O'l.
Labdacus, 1%,m. [AdBóaxoc] my

thický král thebský, otec Laiův.

Labcátěs, tum n um, m. Labeaté, ná
rod usedlý na hranici makedonsko
ilyrské; hlavní město jejich bvla Ncodra,
ayn. Skadar; odt. adj. tem. Labeátis, idis



Jláběcula

labeatská: L. terra L; L. palus L je
zero Labeatské (nvn. Skadarské).

laběcula, ae, f. [a min.oa fabes] skvrn
ka; obr. (menší) poskvrna, úhona Č.

labefacio, ere,fé. fictum (pass.labefio,
fer, factus sum) [srov.labo]viklati.
otřásati (algď něco,něčim),vyvraceti,
podvraceti, káceti, vůb. hýbati věcí
z jejiho (pevného) místa, (pass. — se); 1) labe
facta magna parte muri Čs když byla po
rouchána; mole publicae viae labefactas
(sc. esse) aedes suas T že byly poškozeny

základy jeho domu; (btsm) vabeaola(prolept.)— m0vensřugerafossorVvl
zkypřené lány přehaznje = hluboko pře
kopávaje lány; od. odstraniti
z mísla: guamvis cera sit a vinclis non
labefacta suis O: 2) metat.a) zviklati,zvrátiti| (přesvěděcní,úmysl),rozrušiti,
rozechvětli (cit): primores I. T; ant
mum (acc. vztah.) labefactus amore V
rozechvěn v srdci; calor labefacta per
ossa cucurrit V rozechvěným nitrem:
b) pracgn.podrývati, porouchati,kazit, poškozovati, hubiti,ni
čiti, uváděti v nebezpečenství, ohro
žovati: Gallorumcorporafluminis
aviditas labefecit T ublížila tělům (=
zdraví), — spec. (sm. polit.) poraziti, po
valiti, připraviti pád někomu,svrh
nouti, (politicky) zničiti: (Aunc) labe
feci Macroms odtum T

labefacto, are, aci, alum[fregu.-inns
va labefacio) (opětně n. usilovně) vi
klati, otřásati (algd něco,něčím),Vy
vraceti, vypáčiti,káceti1; = mct.
filem alcis I. L T zviklati něčí věrnost,
někoho U věrnosti, conspirationem bo
norum confringere el I. Č; praegn. pod
vraceti, poškozovati, rušiti, ni
čitiu ne nvidia verli labrfactetur oratto C
aby špatný zvuk toho slova nebyl ka
menem úrazu pro mouřeč.

1. labellum, 2. 1. [demin.od 1. labrum]
rtík.

2. labellum, %.n. [a min od 2. labrum]
umyvadlo, pánev, mísa.

Labeo, ons, m. [od labea, ae, f. ret,
pysk; vi „Pyskatý“] římské příjmení;
zejm. 1) L. Fabius Labeo, jako prae
tor r. 189 př. Kr. bojoval vitězně na
Kretě; konsulem byl r. 183 L: 2) An
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tistius J-abeo, účastník spiknutí proti
Caesarovi, po bitvě u Filipp skončil
sebevraždou H; 3) M. Anlisttus Labeo
(syn předešt.), slavný římský právník a
spisovatel právnických knih, jako ana
losista sok C. Ateia Kapitona, poli
tický odpůrce Augustův T; 4) Pom
pontus Labeo, správce Moesie za vlády
Tiberiovv; sebevraždou ušel trestu za
úplatnost a vydirání T.

Laberius, jméno plebejského rodu
rimského; zejm. 1) ©. Laberius Durus,
vojenský tribun Uaesarův, padl v Bri
tannui Čs; 2) D. Laberius, současník
Caosarův, proslulý básník mimův AH.

lábčs, is, f. (1. lébor) 1) pád. sřícení
klesnuti: I. terrae ČÚ sesutí; 2) metaf
a) úpadek, zkáza, záhuba, zhouba,
zlo, neštěstí: (básn.) próma mah I. V
první rána neštěsti; melon. 0 osobách;
b) metonúhona, poskvrna, skvrna:
victima, labe carens O bez poskvrny,
concrela (v. t.) labes V; I. prioris tyno
mmae T; meten o osobách: (hendiad) duem
opponam labi ili atgue caeno C hnus
nému ohavníku; hana, hanba; = básn.
konkr. skvrna, kaňka: labem remittunt
alramenta (v. t.) H.

Labici, orum, m. 1) Labičané, oby
vatelé latinského města sev.-vých. od
Tuskula, zvaného též Labici, Labiky;
odt. adj. Labicánus, a, um labický; =
subst. Labicáníi, orum., m. Labičané,
obyvatelé Labiků: 2) Labicánum,?, n.
území kolem Labiků, I.abicko.

Labiénus, %, m. [oa labřum] římsképříjmení;zjm.T.Attius| Labienus,
tribun lidu r. 63 př. Kr., v Galln byl
legátem Caesarovým a za jeho nepří
tomnosti 1 velitelem (legalus pro prae.
tore); ve válce občanské přestoupil
k Pompejovi a padl v bitvě u Mundy
r. 43.

labium, 1%,n. ret, pysk (srov. 1. la
brum).

labo, are, avi, alum [srov. I. labor
viklati se, hýbatise, kolísati
se, klátiti se, býti na spadnutí, chýht:
sek pádu;káceti se, klesati potá
ceti se, vrávorati; 1) gua summa
labantes vuncturas tabulata dabant V
kde horni patro mělo (slabé spojení)



1. lábor

jen slabou vazbu; genua labant V kle
sají; alci labant vestigia V ničí kroky
jsou nejisté; (obr) mm2morna labat L
jest slabá; = spec. labans acies T ko
lísající se; 2) metat A) sm býti ne
stálý, vrtkavý; váhati, rozpa
kovati se: labamus mutamusgue sen
tentiam C; I. plebis ammos L že viklá
se smýšlení lidu; pozbývati odvahy,
klesati: labantiu corda V. skleslá
srdce; b) otřásati se, býti v neji
stotě, v nebezpečí; (praegn.)upa
dati; rozpadati se: guamauam ingen
tibus bellis tabaret ves publica T byla
otřásána, ladante iam Agrippina T když
už A. pozbývala moci; st guiď in mort
bus labaret T nastane-li nějaká porucha
mravnosti.

1. lábor, /abz (= Iahrer H), lapsus sum
[srov. labes, labo] I 1) sunouti se
(vl. ze svého pevného místa, pak o pohybu vůb.,
i metat.),Šinouti se; sme kati se, klou
zati se; lévi sanguvne Nisus labilur V;
(z ju. o tichém,volném pohybu) P ly nout I,
plouti;plaviti se; letěti; jeti; pla
ziti se, plížiti se: sidera labentia caelo
V plující po nebi; labitur ex oculis gutta
O roní se; oleo labente O plynným; (obr.)
labitur per iter seneciae O ubírá se; 2)
spec.osměrudoů káceti se; klesat,
spouštěti se, sjížděti, pa dati: de
missum lapss per funem | spustivše se;
part. spoj ného s urč. slovesem někdy zvlůšť ne

překld me: lapsa ceďduntfolia V listí opa
důvá; de caelo lapsa stella cucurrit |
s nebe sjela hvězda; II metař.(často význ.
rozm. komposit, zejm bésn ) 1) klepýtnouti;
poklesnouti,pochy bit1, pobloudit::
l., errare malum ducímus C; spe (abl.
vztah.) lamsus Ús v naději zklamán:
2) vklouznoutir někam.plížiti
se, vkrádati se; sklesnouti, spadnouti,
upadnouti někamomnia in ex
ternum lapsa sunt morem Cu. zabředlo;
in sonnum[. T; 3) uklouznouti
odněkud,Vyváznouti; vytratiti se, vy
mizeti: ne adiectae voces laberentur
atgue errarent C; guam nostro illius
labatur pectore voltus V; lapmsus cu
stodiáT; 4) uplývati, ubíhati,mí
je ti, mizeti: tempora labuntur 0; tot
zam. labentibus annis V po uplynutí
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tohka let; labente die V na sklonku dne;
labi spěritum (se. Tiberiv) T; 5) ká
ceti se, kolisati se; a) poklesnouti,
upadati, býti v úpadku: labentem
et prope cadďentemrem pubhcam fulcire
C; (res) procltvis ad permiciem. cum semel
coepil (se. labi), labitur C jakmile jednou
se octla na šikmé ploše, střemhlav klesá
v záhubu; e0 cittus lapsa res est I, věc
vzala za svě: lapsis guaesitum oracula
rebus (dat. com.) V pro nastalou. tíseň;
b) sklesnouti,shroutiti se, se
souti se: 2% cineres l. O:
ných ochrnouti, zejm.o zraku has
nouti; odt. praczn.Zmíratu zemříti:
labitur et longo viz tandem tenvporefalur
V ztrne: labitur exsanguis V

2. labor (starolat. labós), Ort8, Mm.1)
(liopotná) práce, námaha, na má
háni, hmoždění, trud, dření, robota;
úsilí, přičinění: stme ullo labore =
nullo labore C beze vší námahy; l. est
s int. L O stoji (velikou) práci, jest
pracné, obtížné; (mari) labore et opere
ante alios T zdi vystavěné s větší ná
mahou a umělostí než jiné; laboris mato
rts opera L pracnější; sgen determ.= NA
máhavý, pracný: I. dtineris Cs
operis I. L V namáhavá práce; = person.
Labos V Triud; = spec bésn. zápas: l.
[stimius KH;(úsilný) boj: Trotani fama
laboris O pověst o válce trojské; lov,
hon O: 2) meton. a) výsledek práce:
hine ann: I. V —=výnos celoroční ná
mahy; práce, dílo, čin: multorum
monstum I. Cs; longa I. anni O; perrupil
Acheronta Herculeus I. II čin Herakleův;
labores AHnamáhavé činy; hic l. alle do

můs (gen determ ) V zde Jest dům, ono
pověstné dilo (t. labyrinth) b) praco
vilost, přičinlivest, vytuvalost: l. n
negotiis C: mnyni fornuce Laboris IT při
činlivý; schopnost ku práci: (čumenta)
sumuni ut stmt laboris Us k práci co
nejsilnější; 3) metar. tru d, trmácení,
klopota, útrapa, psota, strádání,
bída, strast, trýzeň; obtíž, potíž,
nesnáz, svízel, zápas; starost; bo
lest. nemoc, u tr pení (ob. pi.): labori
(dat. úč.) esse C býti na obtíž; guanto
deviles (se.mala) antmi capitlisgue labore
If 8 jak velikou bolestí duše 1 hlavy,

o orgánech těles



laborifer

sm. = co se natrápiš duševně 1 tělesně,
abys unikl lunae, solis labores V
těžké zápasy, (t. j. zatmění); (o porod
ních bolestech) nec tam tolerare labores Do
teram O těžkosti principis labores e con
věvio prospectantem T nevolnost.

laborifer, fera, ferum (2. labor a
fero|práci,námahu snášející.
silný (ku práci).

laboriose, adv.[tabortosus]pracn č.
lopotně,trudně; pi) ně, snaživě, přčinlivě.

laboriosus, a, um [Ž. tabor] 1) s ná
mahou spojený, namáh avý, pracný,
lopotný, trudný; obtížný, těžký,
nesnadný; metat. klopotný, strast
ný: his laboriosis exercitationbus C;
aerumna (est) aegritudo laboriosa ČCklo

potnáútrapa;2) pracovitý, dělný,
pilný, snaživý, příičinlivý; 8)
(prací)týraný, (lopotou)sužovaný,
bědný: I. Ulixes H (— noAťTAac u Ho
mera).

laboro, are, a 3, atm (2. labor] 1) (lo
potně)pracovati, hamáhati
Se (tělesně n. cuševně), lopotiti se, hmož
diti se;usilovati,přičiňovati se,
snažiti se (abs., s inf., ut n. ne aby „ klass.

ob. zápor.): l. in re Č zaměstnávati se
něčím:/. on algd L pracovati, usilovati
o něco; I. pro n. de algo pracovati pro
někoho,dbáti, pečovati, starati se.
býti starostliv, míti starost, péči o ně
koho; guast de verbo, nom de re laboretur C
jako by šlo o slovo a ne o věc; (básn.)
obliguo laborat lympha trepidare rivo [1
pilně spěje; = b:isn. a pozd. l. algd dě
lati, zhotovovati, vyrábětiněco:
dona laboratae Čereris (gen. det rm.) V

dary zpracovaného obilí = připravené
pečivo; frumente: ceterosguefructus labo
rant T pěstují; 2) metar.trápiti se, trpě
t1, strádati; býti tísněn, svírán, býti
V tísni, v nesnázi, v nouzi, v úzkých,
v nebezpečí; zá pasit1 s něčim;váz
nouti; bráti škodu, býti poškozen
(abs., ab re, ex re, 1 něčim):ne gua popu
lus laboret I; luna laborat C zápasí,
jest v tísni (o zatmění); silvae laboruntes
H (sněhem) obtižené; (vojen.)ne legatus
laborantibus suis auxilhio foret S stis
něným, v tisni; maxime ad mumltiones
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laboratur Cs nejhůře jest u.. ..; ex aere
aheno I. Cs dluhy býti stížen, zápasiti
s... a re frumentaria I. Cs trpěti ne
dostatkem obilí; pestilentiá laboratum est
L přišla morová rána; -= spec. (o chura
vosti) 8tonati: Ž.ex capite C miti
bolení hlavy; groď vehem=nteretus artis
laborarené Č měl silné bolesti v údech
(t dnu); (o Ksce)rů pili Se pro n koho:
guančů laborabas Charybdi 1; laboran
tes in uno Penelopen (et) Cireen H.

labos, viz2. labor.
1. labrum, 7, n. [souvisís Jambo) ret

pysk: ?.seeperéusChorní rel; l. ufertus C
spodníret; přísl.pyěmis n. promoribus čab
vis ultrngeve n. gustare algd C krajem rtů
něčehose dotknouti = povrchně poznati,
(jen) zavaditi kraj,
okraj.

2. labrum, %,1. [z lavabrum od lavo|
umyvadlo, pánev, vana; meton.koupel O;
metaf.vůb. misa, kotel, nádržka; kád
spumat plenis vindema labris V.

labrtisca, ae, f. (pův. adj., se. Utť?s)
planá reva.

labyriníhéus, a, um [labyrinthus] la
byrintheis e fb:xibus Čat z bludných cest
labyrintu.

labyrinthus, 2%,m. [AaGůorvĎboc od
AčBovo ( — dvojitá sekyra, náboženskýsym
DOLpův. U Kar) pův. „dům dvojité seky
rv“ uňeků blud+ště, labyrint (,dům
s velikým množstvím komnat. z nichž nelze na

O něCO; m motaf.

lézti východu“); zejm. se vypravuje o labyrinthu
cgyptském, kretském, jejž vystavělDai
dalos pro Minolaura (ta b“je vznikla asi, když
Řekové poziali zbytky paláce v kretském Knos
su), asamském (Polykratově).

lac, lactis, n. [srov. váAaj mléko;
metat.mléčná (t. 4.bílá) šťáva (her.
barum) I. Ó.

Lacaena, ae, f. [Aaxaiva] Lakonka,
Sparťanka: L. adultera F (t.j. Helena);
= adj. lakonská bísn. u CV

Lacedaemon, onis, f. (acc. Lacedae
mona 1 Lacedaemsnem) |Aanxedainov
Lakedaimon (město — Sparta i země,
Lakonsko); adj. Lacedaemonius, a, um
lakedaimonský (lacedaemonský): Lace
daemoniun Tarentum ří (viz Phalanthus):
subst.Lacedacmonii, rum, m. Lake
daimoňané (Lacedaemoňané) = Sparťa



lacer

né (proti jiným. státům, Opartiatae proti
perioikům a helotům).

lacer, era, erem roztrhaný, roze
draný, rozsápaný, rozervaný,
rozdrásaný: I. currus O roztříštěný;
laceras (prolrpt.) aries concutit arces O
otřásá (až jsou rozbořeny =) a boří;
tectorum vestigia lacera T rozbořené, roz
valené zbytky domů; odt.zohavený:
funus lacerum V zohavená mrtvola; l. ora
(ace. vztah.) V zchavený vtváři; lacerum
cornu (abl. vztah.) caput O hlava (zko
molená co do rohu —=)s uraženým ro
hem; = (básn.)artus lacero divellere morsu
O drásavým.

lacerátio, onis, $£.[lacero) rvaní, sá
pání, drásání muhebreslacerationes
genarum Č (při smutku).

lacerna, ae, f. plášť (podoby ob
délníku, zapinaný na prsou přeskou;
míval obyčejně kápi, cucullus; Římané
jej nostli přes togu nebo tuniku za ne
pohody, na cestách a p.).

lacero, are, avi, atum [lacer] trhat),
dráti, sápati,rváti, drásati; tři
šťiti, bořiti 1) lormentis lacerari I

býti mučen; lacerata comas (ee vztah.)O s porvanými vlasy: (bísn.) 7. fame
algm O týrati, mučiti; 2) metat. a) (po
věstí, řečí) „trhati, přemílati, pře
třásati: (Nero)vulgirumorelacera
hatur T; sápati se, dorážeti, obo
řiti se naněkoho;b) rozdirati, jitřiti:
(čnvadia)solet I. plerosgue C; ©) mařiti,kaziti,ničiti| famamvicoriael.Ť

lacerta, ae, f. [srov. lacertus] ještěrka.
lacertósus, a, um [2. lacertus] sval

natý, svalovitý(= silný).
1. lacertus, 3, m. ještěrka (— lacerta).
2. lacer(us, 1, m. [snad metaf. k I. la

certus, srov. musculus, myška = sval)
1) (ob. pi.) svaly; 2) synekd.rámě, pa
že (vl. část nad loktem, pak vůb.): (obr.
o včelách) aplaní lacertos V; = mctar. kle
peto, chapadlo (štíra) O; rameno (řekv)
O; 3) meton. sila (vl. tělesná, pak i metaf.):
arma Caesaris Augusti non responsura
lacertis I; (obr.) tn Lysta sunt saepe la
certi JH (o síle řečnických výrazů).

lacesso, ere, 7%%(17), %lum [intens. od
lacio) lákati (obmvslně);vyzý
vati, vybízeti pokoušeti, škádliti,
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drážditi popouzeti, podněco
vati, provokovati (algm ré něčím n.
k něčemu): A) guam capilahter me apud
centumuviros lacessisset Plin do jak ne
bezpečné léčky mě lákal; ne guemaguam
voce lacessas V ke zpěvu ; b) (bísn.) mhd
supra dcos lacesso H o nic nad to bohů
neobtěžuji; l. pelagus cartna JI pokoušeti
(plavbou jako něčím smělým); (taurus) ventos
lacessit icibus V do vzduchu ranami do
ráží: aurigae mambus lacessunt pectora
plausa (prokpt.) cavis V dlaněm: po
pleskávají koně po hrudi; aera fulgent
sole lacessita V kov zasažený sluncem;
pacem I. T porušovati; (©) spec. vojen.
proelio algm l. k bitvě vvzývati, zne
pokojovati,napadati dorážeoti
na někoho;ferro regna l. V napadati;
Sardos lacesstsse magis guam exercuisse
Romana arma L spíše podráždili (na čas)
brannou moc římskou, než (vážně) zaměstnali;aďlacessendum,| tempusÚs
k útoku: d) (s ace. vnitř.)pugnam, ferrum
l V boj sváděti; způsobiti, dáti
podnět k něčemu; sermones I. C.

Lácetáni, orum, ». kmen španělský,
sídlící na úpatí Pyrenejí; jejich území
zváno Lácetánia, ae, f.

Lachěes, etis, 14. [Adxync] syn Melam
pův, athenský vojevůdce za pelopon
neské válkv; padl v bitvě u Mantineie
r. 418 př. kr.

Lachesis, is (ace.Lachesin), f. [<kd
zeGic) jedna ze tří Sudiček (Parcae),
která přede nit života.

Laciaděs, ae, m. [Acezuddnc) občan
z attického demu Aaziádcu.

lacinia, ce, f [lucer] v1.útržek; cí p,
roh.

Lacinium,:%, n.[ Aaziviov čzeov] La
kinion, mys v již. Italii blízko Krotona
s proslaveným chrámem Junoniným,
nyn. Capo delle Colonne; acdj.Lacinius,
a, um lakinjský, na Lakinu n. z La
kima: diva Lacima V = Juno.

lacio, ere [srov. „lákatř] lákati (vy
skvtuje se jen v čelných složeninéch).

Laco, ónis, m. [Aázev] Lakon (= La
kedaimoňan); spec. a) N o Lysandrovi a
Agesilaovi:b) — lakonský pes HO; La
eOnis, zdis, £. [Aaxovic) Lakonka; au
Laconicus, a, um [Aazeovrxóc) lakon



lacrima

ský; subst.a) Laconice, čs,f. [Jaz
viz sc.vůl n.Laconica, ae, f. Lakonská
země, Lakonsko; [$) Laconicum, %,n.
[se.balneum] potní lázeň (s horkým vzdu
chem) = sudatorium.

lacrima (starolat.dacruma a lacruma),
ae, f. [srov. Oáxov] slz a; meton. pláč:
multis cum lacrims Čs Č s velkým plá
čem; lacrimas dare a!ci O slzy roniti nad
někým;tre in lacrtmas V dáti sedo pláče;
Jine tllae lacrimae ČÍÍ (v1.citát z Terentia,přislov.opřekvapujicímvysvětlení| zvláštního
počinání) srov. „tady je to“, „tu to máme“;
básn. s gen. obj. Jacrimas pelle Creusae V
pro Kreusu; sunt lacrimae rerum V
(také zde) jsou slzy nad (naším) ne
štěstím — naše neštěstí 1 zde vzbuzuje
slzy; = melaf. o krůpějích podobných slzám; (U
rs lacrimae O (— ztuhlé kapky); nar
cissa l. V.

lacrimábilis, e [lacrimo] hodný slz,
pláče, slzavý, slzy vzbuzující; ža
lostný: lacrimabile bellum VOIT(srov.
u Homera Oaxzovóetc TÓÁEMoOc);gemlusVA

lacrimábundus, a, um [lacrimo) (do
plřik.)slzeje, slzy prolévaje, se slzami v očích.

lacrimo0,are, av1,atum [lacrtna] sl ze
ti, roniti slzy; meton.plak ati; metat.
o rostlinách: lacrtmalas cortice murras O
v. vyplakanou (dle běje) = vyroněnou
z kůry mvrrhu.

lacrimosus, a, um [lacrima] 1) slze
jící, uslzený; plačicí,uplaka
ný; žalostivý; 8) slzyvzbuzující;
a) l. fumus IO palčivý, štiplavý; b) ža
lostný, smutný: lacrtmosa poemata
Pupi H plačtivé básně.

lacrimula, ae, f. [demin.od lacrima|
slzička; neupřímná, pokrytecká
slza C.

lactens, eniis [vl. part. praes. od lacteo
k lac] 1) ssající mléko, (o dětech)
k ojený, kojenec, (dopiňk.)u prsu; (0 zví
řatech)(ještě) neodstavený. odt
mladistvý, mlaďounký: lacientiia (= lac
tentrum) viscera O; lactentes hostiae Ú;
i subst. Žactentibus rem divinam facere L
obětovati dobytčata ještě neodstavená;
2) mléčnatý, plný mléka n.vůb.šťávy,
sfavnatý.

spce.
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lactesco, ere, —, — [inchoat. k lacteo]
mléčnatěti. stávati se mlékem, měniti se
v mléko.

lacteus, a, um[lac] 1) a) mléčný
I. umor O (= lac); b) plný mléka, mléč
natý: ubera laclea V; 2) mcetaf.sm.
bílý jako mléko, bělostný: laciea
colla V; via lactea O mléčná dráha.

lacto, are, dvi, tím [tac] 1) podávati
mléka,kojiti; 2) ssáti (mléko):
lactantes vituli O ještě neodstavená te
látka.

lactiica, ae, f. [lac, tedy vi. „mléčí“]
locika (jejíž dužnatá nať i listy chovají mléč
nou, přihořikloušť+vu), salát.

lacůna,ae,£ [lacrs]prohlubeň,
dolík; spec.louže, kaluž, močál, mo
čidlo, rybník; metat. nevyplněné místo,
mezera, díra; nedostatek,ujma,
ztráta lacunam rei famiharis ex
plere Č.

lacůnar, aris, n. [lacuna] strop s pro
hlubeninami,kasetovaný, vykláda
ný strop (t.j. s prohloubenýmipoli, uměle
vyřezávanými a vvkládanými zlatem a slonovou
kostí).

lacino, re, G 2, alum [lacuna] zho
tovovati kasetovaný, vykládaný strop,
vykládat: sumoma(se.atria) lacn
nabant conchae O.

lacůinosus, a, um [lacuna] (místv)
prohloubený, vydutý: (spáaera)ni
hil eminens, mihil lacunosum (habetť) C
nemá žádných výčnělků, žádných pro
hlubin (vydutin).

lacus, s, m. (dat. a abl.pi. lacubus,

též lacidus) [srov. „louka'] rikatnina, naplněná vodou; I) (přirozená)
rybník, jezero, močál;stojatá voda;
b'sn. vůb. VOd a, pramen, zdroj,
reka, proud: č. (est) Ifadrna If ryb
ník jest Hadrií (při hře hochů); Otyg20s
innare lacus V; 2) (umělá)nádržka;
a) (veřejná) studeň, kašna: lacůs
sternere lamde L; redeuntes a lacu II;
(obr.) fastidire lacis et rivos apertos
H (o mělké a všední poesii); b) káď U.)
na vylisované víno: fiuere lacůs T plnily
se kádě; (obr.) 1slam guasi de musto ac
lacu (se. haustam) fervidam orationem C
teč jakoby nabranou (přímo) z mestu
a kádě, ještě kvasící: (3) kovářská,k ochla



Lácýděs

zovánt železa, hasidlo, hasírna:
aera lacu V.

Lácýděs, is, m. [Aaxions] hlosof
střední akademie, nástupce Arkesilaův
v řízení akademické školy (211 — 225
př. Kr.).

Ládon, ons, m. [Aúdwv] 1) řeka na
Peloponnesu, přítok Alfeia; 2) jméno
Trojana z vojska Aeneova V: 3) jméno
jednoho ze psů Aktaionových ©.

Laeca, ae, [*Laivica od laevus]
římské příjmení: W. Porcius Laeca při
vrženec Ratilinův CA.

laedo, ere, s, sum pův.naraziti na něco;
porouchati, poškoditi,. pokaziti,
porušiti; hrubě, nevážně s něčím
zacházeti n. něčehose dotýkati; 1) vul
nere laesa O poraněná; laesae vestes O
zašpiněné; tn duro laedi corpore ferrum
O na tvrdém těle meč se kazí (= otu
puje se); duleia barbare I. oscula II hrubě
se dotýkat: rtíků; guae laeďunt oculum
festinas demere řť co tlačí oko (= co

vlelnedooka); ZE cobžumH sláhnoulihrdlo (= oběsiti se); 2) metar. a) fidenr,
loedus, signum U.H porušili; pass. Zaecde
býti poškozován, bráti škodu. trněti:
non modo non laedetur causa nobilitatis,
verumetiam ornabiturC neutrpí; b) urá

tinguní

žeti, zlehčovati někohoou bližo
vati, škoditi,křivditi proviňo
vat1 se protiněkomu;pohrdati, opo
vrhovati někým: Vvullu saepe laeditur
ptetas Č (pouhým) pohledem se často
hřešivá proti (povinné) lásce; numen
laesura deorum Fl (hřích majíc spáchat:
—=)nebojíc se hříchu proti bohům; nec
guteguam mist vucumdum el laesurum

acetperel T že nepřijímal nic než věci
příjemné, avšak pro budoucnost škod
Jivé; ©) působiti nelibost někomu,trá
piti, mrzeti,rmoutiti, dojímati:
timor laedit Hirt znepokojuje; nihilte si
fuga laedit H jestliže tě nesráží (s koupě),
neodrazuje.

Laeetáni, orum, m. kmen v Hispanu,
sidlicí u moře mezi dolním Ebrem a
Pyrenejem! (ale někt.= Lacetani).

Laelars, pis, m. [AaiŽaip bouře, vl
chřice] jméno psa

Laelius [*Laiviius oa laevus) římský
rod plebejský, původem z Tiburu; zejm.
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L) C. Laelius, přítel Scipiona Staršího,
bojoval za 2. války punské v Hispanil a
Africe, kde přemohl Syfaka ;konsulr. 190
př. Kr.; byl činný při kolonisování před
alpské Gallie a často členem poselstev
CL: 3) C. Laelius Sapiens (zvaný tak pro
studium (ilosofic; syn předešlého), přítel Sci
plona Mladšího, milovník řecké kultury
a příznivec umělců (ku př. Lucia a Te
rentia), smýšlení aristokratického, bojo
val v 3. válce punské a v Hispanii proti
Viriathovi; konsul r. 140 př. Kr.; hlavní
osoba Ciceronova spisu O přátelství CH;
3) D. Laelius, žalobce L. Valeria Flakka,
jehož hájil Cicero; v občanské válce byl
na straně Pompejově a po bitvě u Cirtv
sám se usmrtil Cs C; = odt. adj. Laeli
ánus, a, um Laelův.

laena, ae, f. [z řec.zdadva) plášť.
Laenas, římské přijmení, vizPopihus.
Láčrtěs, ae (zř. 18s), m. (ace. En i em)

[Aaéoryc] král ithacký, otec Odysseův;
odt. aaj. Láěrtius, a, um Laertův: L.
heros O hrdinný syn Laertův; patronym.
Láčriiaděs, ae, m. [|Aaeoradno) Laer
tovec, syn Laertův (= Odysseus).

laesio, on1s, f. [laedo] poškození;
žení, urážka; spec. řečn.(úmyslné)
ždění, provokování odpůrce.

Laestrýgoněs, um, m. [AcuorTovyóvec]
Laistrygonové, u Homeralidožraví obři,
sidlící v daleké západní zemi; někteří
starověcí vykladalelé Honmcra pokládali za jejich

urá
drá

stdlo město L.continoi na Sicilii, řimští básníci
doby Augustovy město iormiae v Kampanii;
odt. adj. Laeslrýgonit:3, a, um laistry
gonský: Laestrygomů in amphora H
= Formana, s vínem formijským).
laetábilis, e [laetor)radostný,

potěšitelný, veselý.
laetátio, onis, f. [laetor)radost,

plesání, veselí.
Jactě, aiv. [Jaetus] vesele, radostně.
laetifico, are, at?, datum [laelifous]

činiti bujným, úrodným, zůrodňo
vati: Indus non agua solum agros
laetifat Č; = metat.obveselovati,
rozradostniti, potěšiti: sol laetifizat (ter
ram) C.

lactificus, a, um [laetus a facio) pův.
zůrodňující; bísn. sm. Igetus úrodný, buj
ný, zdárný: vites laetificae básn.u C,



laetitia

laetitia, ae, f. [laelus]veselost,
veselí, radost (s vnějšíniiprojevy,Srov.
gaudium) (alcis rel z něčeho):a gaudio
laetiltam distinguimus C (0 rozjařenosti,ve
selém rozčilení); algm laetitici afficere ra
dosti naplňovati, obveselovati, rozra
dostniti, rozjařiti někoho;laeliliae (dat.
účel.) esse alci O býti k radosti, dělati
radost; convivit I. T veselé hodování:
(básn.konkr.) agnos, munera laeliliamague
dit (gen. sg. od dies) V jako dar pro ve
selý den (= aby si udělali veselý den);
=- person. DaTId Laelilia Ó.

laetor, úri, dlus sum [laelus] vese
liti se, radovatise, míti radost,
těšiti se, plesati, býti potěšen (rč, de n.
eT r© z něčeho. něčím, s ace. ©. inf. n. guod

že): gaudere decel, I. non decel C (o rozjařenosti,nemírném| projevováníradosti);nec
A lciden me sum laetalus accepisse V ne
smál jsem se (= přišlo mi draho), že..
(Charon byl polrestán ročním vězením za to, že

převezl IHeraklea); (s ace. vnitř. neutr.) utrum
gue laetor C; laelandum magis guam do
lendum pulo casum luum S myslim,
že z tvého osudu jest se spíše těšili
než truchliti (= že jest spíše radostný
než smutný) (ace. pro spojenís dolendum).

Laetorius, jméno plebejského rodu
v Římě L.

laetus, a, um [snad souvisíse slovem G
ridum (tuk)) 1) tučný, vykrmený,
vypasený: laela boum armenta V; lae
lum pecus Fl: (o půdě)úrodný, žírný:
laelta arva O; oat. bujný, zdárný:
pabulum laelum L; I. alcis rei úrodný,
b oh atý něčímna něco:frugum I. ager
93 (básn.) lucus laelissitmus umůrae V;
2) metat.a) veselý, potěšený, radu
jici se (rč něčím, z něčeho); radostí
zářicí, šťastný; (doplňk.)vesele, s radosti,sveselou,rád:| cunclasocialia
prospere composila non laelum Ger
manicum habebant T Germanikus ne
měl (= necítil) radosti ze šťastného
urovnání spojeneckýchzáležitostí; (básn.)
laela laborum (gen. obj.) Dido V ma
jic zálibu v práci; laela frons O vy
jasněné, jasné čelo; laelos dies agere
T oddávati se veselí, radovánkám; b)
(význ. příčin.) působící veselost, radost,
veselý, radostiný, utěšený, rozkošný,
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příjemný,šťastný: laela saecula V
požehnaná, šťastná doba; laelae sedes
H blažená sídla (—=Elysium); laelos
oculis adflarat honores V libezný půvab;
subst. laela, Orum. n. O štěstí; — (spec.
o znameních)šťastný, příznivý: laela exla,
omina T.

laevě, aav.[laevus] neobratně, nejapně,
zpozdile, hloupě.

Laevií, orum, m. kmen ligurský.
Jaevus, a, um [srov. Žatc. čes. Jevv“]

levý, na levo n. v levo (jsoucí,jdoucí),
z leva (přicházející); 1) dexlera Sigel,
Rhoetei laeva profundi (gen. dle gen. part.
přimedius) ara O oltář na pravo od tůně
Sigejské, na levo od Rhoitejské; laevo
mari L v levo po moři; subst.a) laeva,
ae, f. ©) (sc. manus) levá ruka, levice;
6) (se. pars) levá strana: laevam pe
tere V O v levo plouti, jeti; laevč na
levo, v levo; b) laeva, órum, n. levá
část, strana: (s gen.part.) laeva Italtae L,
maris T; maris Eurinií ad laeva Ó na
levém břehu; 2) t.t. mluvy augurské;
a) poněvadž etruský a řimský aufgur, jsa
obrácen k jihu, měl na levo šťastnou stranu vý

chodní,byloznameníz levapříznivé, blaho
věstné, šťastné: (doplňk.) infonuil lae
vum V na le vojlaevas ad seplentrionem
(sc.partes) esse dixit L prohlásil severní
stranu za příznivou; h) u Řeků naopaklevá
stranabyla nepříznivá, zlověstná,
neblahá, nešťastná, odt. leckdy též u řím.
básníků; l. picus F; laevum. lumen V
nepříznivé, zhoubné; (obr.) lempore laevo
FI v nepříznivý, nepravý čas; 3) metaf.
neobratný,odt.nejapný, zpozdilý,
hloupý: mens laeva V; oego l. gui. H
bloud (srov. aza10<).

laganum,č. n. [v aa'0r] lívanec.
lagčna lépe lagoena v.t.
lagčos, či, f.[» Zdveroc se. RuneÁoc)

za ječí vino (druh révy, nazvaný tak od barvy
hroznů).

lagoena (n. lagóna), ae f. [4Adyvvoc,
čes. „Jáhev“| láhev, lahvice (hliněná n.
skleněná) .

lagois, idis, [. [Zayeoic]pták kurovitý,
snadLetřívek Fl.

laguncula, ae, /. |demin. od lagoena)
lahvička.



Láis

Láis, wdis, f. [Aařg]) ženské jméne
řecké, zejm. 1) pověstná hetaera z Ko
rinthu za peloponneské války; 2) he
taera ze Sicilie, přítelkyně Alkibiadova.

Láius, %,m. [Ad'oc) mythický král
thebský, syn Labdakův, manžel Iokas
tin, otec Oidipův; odt. palronym.Láiaděs,
ae, m. (Aarádng) Laiovec, syn Lalův
(= Oidipus).

Lalagěe,és,f.[Aakayň odAalém žvat
lám; vi. Žvatlalka, Švitorka] žertovné
jméno, zejm. smyšlené milenky Hora
tovy H.

láma, ae, f. [srov. lacus] louže, kaluž,
kalužina.

lam bo, eTe,čamhi, — (srov,Aapicam
(hltati) a č.labužník : sowist s 1. labrum]
lízati olizovali, oblizovati: /umbendo
mater in avtus fingit (v.t.) O; —metar.sm.
lehce se dolýkati: flumma proprrabat
l. tectum HH (— ošlehávati); Aetna
sidera lambit V; loca lambit Hydaspes
H (= oplakuje, omývá).

lámenfa viz lamentum.
lámentábilis, e [lamentor]V)nářky pů

sobicí, hodný nářků, hořekování, k pláči,
žalostný, smutný, bědný:lamenta
bileregnum V; 82)naříkající, na
říkavý, žalostivý, žalostný, úpěnli
vý: I voz C; I. mulierum comploratio L.

lamentáti0, onis, f. [lamentor)naří
kání, nářek, hořekováni, bědování.

lamentor, ari, atus sum [lamentum)
naříkati, hořekovati,bědovati a)
abs.; B) algd pro něco, nad něčím; s ace. c. inf. že.

lamentum, i, n. (sg. zř.) [od onomatop.
koř. *la—, Srov.Čes. látv] pl. n árk y,
naříkání, hořekování, bědování.

1. Lamia, ae, f. [Žania, srov.Aapóc
jícen] čarodějnice, ježibaba, bubák v řec
kých pohádkich, pův. prý krásná dcera libyj
ského krále, milenka Diova, stižená žárlivosti He
řinou.

2. Lamia, ae, m. [srov.Lamus] příjmení
bohaté rodiny v rodě Aeliů; zejm.1) L.
Aehus Lama, člen stavu rytířského,
praetor r. 43 př. Kr., přítel Ciceronův
C; 2) (£.) Aelus Lamia (syn předešl.),
přítel Horatiův: Lamiae pmetaset cura H
přátelská starost o Lamiu. Adj. Lami
ánus, a, um Lamiův: AortiLamiani Č
(na Esauilinu).
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3. Lamia, ae, f. [Aaglo] město v již.
Thessalu, nedaleko zálivu Malijského,
nyn. Zeituni.

lámina n. lámna, ae, f. tenký k o u
sek kovu, dřeva, kamene a p, plát,
plátek, plech, plíišek; deska,
deštička: l. fulva O žlutá= zlatá
kůra; čigna lamims clavisgue religant Cs
železnými pláty a hřeby; ardentes la
minae Ú vozežhavené kusy železa (k mu
čení); ventres lamna candente urendos H
(o vpalování známky); (básn.) l. serrae V, l.
disstiut O čepel; inmice lamnae H
nepříteli „mrzkého kovu“ (= peněz).

lampas, adis, f. [Aogurac])svítilna,
kahan, pochodeň, lampa: (obr.)Phoe
beae lampadis instar V jako Phoebova
ohnivá koule; nieton. světlo: cum
prima lustrabat lampade terras dies V
prvními paprsky.

Lampsacum, %,2. n. Lampsaecus, 2, f.
[Aduwazoc) město v Mysu při Helles
pontu, nyn. Lepsek; adj. Lampsacénus,
a,um[ Aauwazivóc] lampsacký,vLamp
saku n. z Lampsaku; subst..Lampsacéni,
orum, m. Lampsačané, obyvatelé Lamp
saku.

Tamus, %,m. [Aduoc, srov. 1. Lamia)
u Homera král Laistrygonů; dle výkladu
Římanů zakladatel města Formif (viz
Laestrygones).

lána, ae, f. (m. *ulana, srov. „vlna“,
Aňvog (Aďvoc)= vlna] vlna; 1) lanae
velamen L vlněná rouška; lanas ducere O
příst (vlnu); fama factiendae lanae O
že umíš práce z vlny; pi. vločky
vlny; lanae cadunt O; (přisi.) de lana
caprina rixan. M hádati se „o Žžabi
chlup“ (t.j. o něco,co ani není), o hloupost;
synekd. aurea lana O zlaté rouno; meton.
A) sm. vlněné roucho: če murice tinciae
vesttunt lanae H; b) práce s vlnou,
zpracovávání vlny: dedita lanae
L zaměstnána předením (vlny); te lanae
decent H tobě sluší přísti vlnu; 2) metar.
nemora molh canentia lana V (o bavlní
ku); lanae per caelum vellerajerri V „be
ránky“.

lanálus, a, um [lana] vlnatý: capras
lanatas fuctas (esse) L kozám narostla
vlna.



lancea

lancea, ae, f. [slovo pův. keltské] (špa
nělské) kopí, opatřené uprostřed há
zecím řemenem.

lancin0, dre, avi, atum [lacer] trhati,
IBápati; (obr.)bona I. Cat (= prohý
řiti, rozházeti).

láneus, a, um[lana] vlněný, z vlny,
meta. měkký jako vlna, hebký.

Langobardi, orum, m. Langobardové;
germánský kmen, usedlý při dolním
Labi (T), později v Uhrách, konečně
v sev. Italii („Lombardie“).

languefacio, ere, féci, factum [lan
gueo a facto) unavovati, zemdliti, osla
biti; tišiti, uklidňovati.

langueo, čre, gu%, — [od koř. *slég-,
srov.laxus, Aayaoóc, Ayo] býti una
ven, zemdlen, mdlý, ochablý, ma
látný, zmalátnělý, sesláblý, vy
sjlen; 1) vl.; = spec. o nemoci churavěti,
býti neduživý: st trtsti languebuní cor
pora morbo V; = (obr.)recursus languentis
(prolept.)pelagi V odtok sesláblé vlny;
(o květu) býti zvadlý: fis languentishyacinthiV32)metat.| languentidus
omntum studus T když ochabovala hor
livost; cum plenus languet amator H
když nasycený (t čtením) milovník se
nudí; býti nečinný, zaháleti:
nec eam solitudinem I. pattor Č (= me m
ea solitudine l.); = spec.vor nec languens
nec canora C ani jednotvárný ani zpě
vavý.

languěsco, ere, guž,
langueo] chabnouti, ochabovati,
slábnouti, zemdlívati,malátněti;
1) vl. spec.© nenocichřadnouti
= obr. luna visa I. T zatmivati se;
flós languesců V vadne; Bacchus langues
ci míht H (jest uloženo, by pozbylo
ostré chuti —) stárne; 2) metar. sláb
nouti; klesati, povolovati, malomysl
něti; utišovati se.

languidě, aav. [langutdus] mdle,
malátně,slabě; |hostejně, netečně,
hknavě: negant guicguam dictum esse
languidtius C nemužněji, malomyslněji.

languidulus, a, um [de-ntn.od langut

ďus] (poněkud) unavený, mdlý; (příčin.)(poněkud) unavující, zmalátňující.
languidus, a, um [langueo] una

vený, zemdlený, mdlý, ochablý,

— [inchoat. od
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mnalátný, zmalátnělý. vysílený, se
sláblý, slabý; 1) a) languidioribus
nostris Čs protože naši byli příliš ze
mdleni; (básn.) languida lumtina O těžké,
přemožené spánkem oči; ferae dulc
sopore languidae H; = spec. o nemoci
churavý, neduživý,stonavý; = obr.
languida agua L malá voda = mělčina;
(o květu) zva dlý; langudiora vina HH
(zbavené ostré chuti —) dobře vyleželé,
lahodné víno; l. conviva H zmožený =
nasycený;b) loudavý ý, pomalý, zdlou
havý: flumine languido Coc:los erramsH;
C) (sm. příčin.) unavující zmalá t
ující, oslabující:langutdaevolupta
les C; languida gues V tuhý spánek;
©) metat. senectus languida atgue vners C;
chabý; lhostejný, netečný;ne
činný, lenivý; = spec. (orattones)
languidiores Č poněkud mdlé.

languor, 01s, [langueo] únava,
zemdlenost,umd lenost, ochablost,
malátnost, zmalátnění,sesláblost,
vysílenost; 1) confectus languore et fame

>; = spec. © nemoci: NeMmMOC, chu

ravost, neduživost: I. aguosus (v. t.) H;
omnia l. habet O; 2) metat. I. et stlentium
H zádumčivost, zaraženost; nečin
nost, lenivost, liknavost, nedbalost.

laniátus, ús, m. [lanio] trhání, sá
pání: ferarum (gen. subj.) l. C; =
n:etat. s%recludantur tyrannorum mentes,
posse aspici lantatus et ictus T že by bylo
viděti jejich rozervanost a rány.

laniéna, ae, f. [lanio] jatky, masné
krámy.

lánificus, a, um [lana a facto) vlnu
zdělávající, zpracovávající: lamfica ars O
umění přísti a tkáti.

lániger, era, erum [lana a gero] vlnu
nosící, vlnou pokrytý, vlnatý, rou
natý: lanigerae pecudes V (= ovce);
lanigeri apices V vlnou (= vlněnou stuž
kou) ovité čepice, zde meton. flaminové
8 vlněnými stužkami; = subst. lániger,
er%, m. beran 0.

lani0, are, dvi, tum trhati, rváti,
sápati, rozdírat!: pueriverbe
rum dolore lamiati C bolestnými ranami
do krve mrskáni; zejm. jako výraz duševní
bolesti (význ. med.) rváti 81, trhati
sl: lamat a pectore (8 prsou) vestes O;



lanistalamata| (prolept.)pectoraplangensO
prsa. sl ranami rozdíraje; též pass. význ.: fta préma lantata (est) genas V;
laniata sinus O s roztrženým na prsou
rouchem.

lanista, ae, m. lanista, mistr šermiř
ský, cvičitel a majitel čety gladiator
ské (famlia gladiatorum, ludus glada
fortus), který vycvičené gladiatory ke hrámpronajísnalnebo| prodával:(obr.)hicse
ad eum lamstam contulit Č k němu
do učení; num úlle l. a gladio recessisse
videtur Č „ten starý rváč; odt.. obr.
pořadatel,ředitel zápasu; po
puzovatel, podněcovatel k boji: duas
acies lanista Čticerone důmicantes Č; po
puhum Romanum cum Antiocho lamislis
Aetolis dimicare L z popudu Actolů.

lánitium, 7%,n. [lana] vlnařství, p č
stování vlny; vlna.

lanius, 1%,m. [lanio] řezník.
Lanterna u pozd, Jaterna, ae, f. [zřec.

ZUuTTŮE s kone.podle lucerna] svililna,
lampa.

lanternárius, 2%,m. [lanterna] nosič
svítilny (jeden z otroků); obr. Catilimae
l C sluha, pochop.

lániigo,ms,ď [lana]chmýří 9dobné vlně), pÝTÍ, chloupky; spec. au) (na

postitnácn) tenera lanugine (ebl. gual.) malaV: 3) (první vousy): dubta I. O neurčité,
sab: chmýří.

Lánuvium,%, n. staré latinské město
již. od jezera Albského. se slavným chrá
mem Junoniným; a+j.Lánuvinus, a,um
lanuvijský, v Lanuviu, z Lanuvia;
subst. Lánuvini, orum, m. obyvatelé
Lanuvia, Lanuviané; Lánuvinum,?, n.
statek (a letohrádek) v Lanuviu.

lanx, lancis, f. (srov. Aéxoc, AExuvn=
mísa) mísa, miska «€) jako nádoba; P)
u vah: Zuppiter duas lances sustinet V

Láocoon, ontis, m. [Aaozówv] kněz
(Poseidonův, dříveprýApollonův) v Troji,
který varoval Trojany před dřevěným
koněm Řeků, avšak v zápětí byl i se
svými dvěma syny zardoušen od dvou
hadů.

Láodamia, ae, f. [Aaodóduera] dcera
Akastova, manželka Protesilaova, jež
z lásky ke svému muži dobrovolně s ním
zemřela.
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Láodicea, ae, f. [Aaodixeia] jméno
několika měst v přední Asii, pojmeno
vaných dle jména některých žen krá
lovského rodu syrského (Laodike); zejm.
1) L. přímořská(ézi tý JaAdrrn), slavné
obchodní město a pevnost v Syri na
proti Kypru,nyn. Ladikiyeh; 2) L. v jiho
západ. Frygil, nyn. Eski Hissar; = adj.
Láodicensis, e laodikejský, z Laodikeje;
= subst.Láodicení (n. Laudcění), orum,
om.Laodikejané, obyvatelé Laodikeje.

Láomedon, ontis, m. [Aaouédov) vl.
jméno mužské; zejm.král trojský, syn
Oův, otec Priamův a Tithonův, po
věstný svou věrolomností k Apollonovi
a Poseidonovi, jimž nedal smluvené
mzdy za opevnění Troje, a k Herakle
ovi, jehož neodměnil za zachránění své
dcery Hesitony a od něhož byl usmrcen:
= aaj. Láomedonteus [Acoueoóvretos|
n. Láomedontius [Aaouedóvuoc], a, um
Laomedontův, laomedontský, básn. vůb.
trojský: L. heros V (= Aeneas); —patro
nym.Láomedontiaděs,ae, m.[Aaonedov
Tte0ns] Laomedontovec (o Priamovi);
pi. Lacrm-dontiadae V — Trojané.

lapathus, ?, m. n.f. = lapathum, %,n
[Adnaioc, AdnaWov] šťovík (— rumez).

lapicida, ae, m. [lapis a caedo) ka
menik.

lapicidinae, arum, f. (pl. tantum)[lapi
cila] (kamenné) lomy.

lapidátio0,onts, f. [lapido)házení
kamení m, kamenování.

lapidálor, oris, m. [lapido] kdo hází
kamením, kamenovatel: (Sergius) per
cussor, I. ČCkamením útočící zbojník.

laptdeus, a, um[lapis] kamenný, z ka
mene.

lapido, are, ara, atum [lapis] 1) (neos.)
lapidat prší kamením, sype se, padá ka
mení: Reale úmbri (abl.) lapidavit L při
ljáku padalo kamení = strhl se kamen
ný lijavec; perf. též pass. lapidatum est;
part. perf. subst. propter crebrius e0 anno
lapidatum L protože toho roku častěji
pršelo kamením; 2) (trans.) l. algm há
zeti kamením na někoho, po někom,kame
novati někoho.

lapidosus, a, um [lapis]kamenitý,
plný kamení; bísn. tvrdý jako ká
men: lapidosa corna V; (pams) l. H.



lapillus

lapillus, 7, m. [demin.od lapis] ka
mének, kamínek; spec.a) kamí
nek vykl ádací, mosaikový:Lt
byci lapih H mosaika (které bylo užíváno
pův.v Africe);3) drahý kámen, draho
kam: inter niveos viridesgue lapillos H
(= perlya smaragdy);v) h lasovací
kamének: nwei atrigue lapilh O.

lapis, dis, m. kámen (jednotlivý
i Jako látka), p. kameny, kameni; 1) ar
dentes lapides L planoucí, ohnivé ka
meny (— meteory); stmnelapide L (sm.
bez házení kamením); Iovem lapidem
wurare Č (t. 4. při křesacím kameni,
symbolu Jovově, jenž byl chován ve
svatyni Jova Feretria na Kapitohu;
tato přísaha platila za nejsvětější);
l. dibulus V (= pemza); Phrygius

l. H (= mramor); l. albus H nu). kamenná deska (z laciného mramoru); 2) spec.
«) milníkámen, milník (= mila
rrum), kterými bylo označováno na řín.ských
silnicích vždy 1000 řím. kroků (= asi 1 W km.);
číslovány byly od prvního inilníku, který byl

na římskémforu: SETÍUSo urbe I.O (1amB) dražební
kámen, výstupek pro vyvolavače při prodávání
otroků: praeler duos de lapide emptos tri
bunos Č (= podplacené);v) drahý
k á men, drahokam: gemmas et lapmides
H; kámen broušený a hlazený: lapides
varu ŽŤ pestré kameny — mosaika na
podlaze.

Lapitha (n. Lapilhes), ae, m. (gen.pl.
arum 1 um) [Aajiwau) (ob.p.) Lap
thové, mythický horský kmen v Thes
gali, pověstní vítězným bojem s Ken
taury, jenž vzplanul při svatbě Lapitha
Peirithoa s Hippodamelí; adj. Lapi
thaous [AazĎďačos]aLapithěius| daru
Vwt0c], a, um Lapithův.

lappa, ae, f. (srov. „lopuch“] lopuch.
lápsio, onis, f. (1. labor) padání; obr.

náchylnost, sklon (k pádu, t. 4.ke zlému).
lápso, are, ati, dtum [tregu.— intens.

od L labor) smekati se; klesati;
otácetil se.
lápsus, čs, m. (1. labor)[ 1) smek

nutí, klouznuti; (zejm. o tichém, volném
pohybu)plynutí, tok; |2t; jizda,
běh; plížení: obr.mediovolvuntur
sidera lapsu V hvězdy plynou středem

sahalo kdysi římské územi);
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své dráhy; pedibus rotarum subiciunt
lapsus V — labentes rotas (= válce);
gemini lapsu dracones dijfugiunt V
(rychle) se odplazí; (vičem) serpentem
multiplici lapsu C plazící se rozmanitý mi
závity; 2) spec.klesání, sjíždění, pád:
egui I. VT pád s koně; l. terrae L sesutí,
strž půdy; II meta. pochybení.

lagucar, dris, n. [srov.lacunar, lacuna,
lacus) (ob. pi.) kasetovaný, vyklá
daný strop (= lacunor).

lagueátus, a, um [vl. part. perf. pass.od
lagueare (laguear), srov. lacuno]) s kase
tovaným, vvkládaným stropem; odt.
vůp. vykládaný, zdobený: lagueata tecta
H; (antra) lagueata pumice 0.

lagueus, 2, m. [srov. lacio, čes. lákati“,
Jéčka“] léčka; smyčka, osidlo, glička,
provaz; zejm.©) (v lovectví) oko: (me
fuit) acevpiler čagueos F 8) (k oběšenín.
uškreení) collum tn lagucum inserere C;
pars anvmam lagueo claudunt O osidlem
(zamezují dech —) končí život; = obr.
artcribus apud populum Romanum la
gueis lenebitur C pouty; (bísn.) mortis
laguei H osidla smrti; laguet StovcorumC
kličky (t. 4.klamné a nedůsledné nauky).

Lár, Laris, m., pi. Larés (starolat. La
ses), um (zř. tum) 1) Larové, ochran
ná božstva jednotlivých domácností
i města u Římanů, dobří duchové ze
mřelých předků (srov.Larvae); v rodině
jim obětoval otec zejm. o Kalendách a
při všech význačných událostech rodin
ných. Ochranajejich sahala 1mimo mě
sto, odt. Lares viales, marimi, mililares,
rurales. Důležitý byl kult Larů na křižo
vatkách (Lares compitales); 2) meton.
dů m ; domácnost,rodina, rodinný
krb; vlast: (omajetku)patrvum fun
dum laremgue H statek 1 dům; (apes)
sud terra fovere larem V zřídí si teplý
příbytek; avis in ramo tecta laremaue
parat O „rodinný krov“; vam suum mihi
dat pro lare verra locum Ó za domov;
guo me lare tuter H (t. j. kterou školou
Iilosofickou, srov.famila).

Lara, ae, f. nymfa, kterou Juppiter
pro jeji povídavost potrestal odnětím
jazyka; dle O jmenovala se dříve Lala
(nomen ex vilio postltum t. j. od AaZely);
jiné její jméno bylo Larunda; pro pos
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Lárcius

dobnost jména byla Č. jmenována jako
matka Larů; s ní byla stotožňována
podsvětní bohyně Tacila (n. Muta).

Lárcius, jméno římského rodu; zejm.
T. Larcius Flavus, první diktator v Římě
r. 901 př. Kr.

lárdum viz laridum.
Lárentália, tum, m. viz cca.
Lárentia vizcca.
1. Lares pi. od. Lar, v. t.
2. Larěs, sum, f. město ve východní

Numidii, nyn. Larbus.
large (zr.largiter), adv.[[argus]hoj ně,

v hojné míře, mnoho; bohatě;
štědře: largius aeguo H více než
slušno; apuďd cvvitates largiter posse Cs
míti velikou moc; facto I. senatus com
sulto T (t. 1. s povolením velkých výhod).

largior, dra,čus sum [largus] 1) h oj
ně dávati, udělovati,poskytovati,
uštědřovati,štědře rozdávati,
rozdělovati, dávati štědré dary (abs.,
algd, alci alad): praedam l. L bohatě roz
dělovati; ==spec.sm.podpláceti:
largiendispecunusfavorem mlitum guae
rere T; %2)metat. a) Menoeceus largitus
estpatriae suum sangutnem Č rád, ochot
ně věnoval, obětoval; b) dáti do
přáti se guis deus mil largiatur C;
guisguis honos tumuli... largior V rád
dopřeji; ©)„darovati sm. promíjeti,
odpouštěti: plus vos reo I. oportere C.
Part, largilus s význ. pass. 1ib.

largitás, ais, f. [largus] štědrost.
largiter viz large.
largiti0, on:s,f. [largior]1) hojné

dávání, udělování,uštědřování,ště
dré rozdávání, rozdělování;(jako
vlastnost)Štědro8st; (konkr.) hojné,
štědré dary; a) frumentaria I.C roz
dávání obilí; servorum alios largitione,
guosdam verberibus adfecit T štědrými
dary; b) spec.nemírné n. nezákonné roz
dávání, zejm.pod plácení, konkr.úplat
ky: consul, gui largitioni resistat C; lar
gitione perverhit mores N; ubi femina lar
gittonem temptet T; i. et luxus T marno

tratnost; 2) metat.a) udělování, dopřávání,prokazování: aeguttatisl.C
(= hojná dávka); b) povolnost, sh o
vívavost: periculosaseveritas,flagi
nosa I. T.

122 Lás

largitor, oris, m. [largtor] štědrý
dárce, rozdavač: praedae erat l. L
štědře rozděloval kořist; «= spec. ne
mírný dárce, zejm. podplacova
tel, úplatník: largitores et factiosi Č.

largus, a, um [srov.laridum] pův. tučný
1) hojný, bohatý, plný,valný, vrcho
vatý, štědrý, vydatný: largae herbae
H bohatá, bujná tráva; larga sumite
wmnamanu Ó hojně vína = plné číše;
(s gen. obj.) I. opum V bohatý (jměním);
subst. largiora fiagito H štědřejší dary;
2) štědrý, hojně n. rád dávající:duosuntgeneralargorum,| guorum
alteri prodigi, alteri hberales C (štědří
— marnotratní — dobročinní); (básn.
s Inf.) (caďus) spes donare novas l. HHjenž
štědře dává.

láridum (n. lárdum), %,». [srov. 4a
orvóc tučný, čes.lůj] tučné maso;
slanina; tuk.

Lárinum, %,a. město v území Fren
tanů, nedaleko hranic apulských, nyn.
Larino; adj. Lárinás, tis larinský; subst.
Lárinátěs, um, m. Lariňané, obyvatelé
Larina.

Lárisa (n.Lárissa), ae, f. [Adoioa n.
Adoiaaa] jméno několiků měst; zejm.
1) L. v Thessalii nad řekou Peneiem,
sídlo Aleuovců, později Filippa II., za
dob řím. 1 nyní hlavní město Thessalie,
nyn. Larisse; odt. adj. Lárisaeus, a, um
lariský, z Larisy, básn. sm. thessalský:
L. Achilles V; subst.Lárisael, orum, m.
obyvatelé Larisy; 2) L. Cremasče(0e
uacT7 == „visící“ „+pro polohu hradu na sráz
ném kopci)v Thessali, sev.-vých. od zá
livu malijského dle pověstí rodiště Achil
leovo; adj. subst. Lárisenses, tum, m.
obyvatelé Larisy L; 3) hrad v Argu L.

Lárius, a, um, zejm. (lacus) L. jezero
v sev. Italii, nyn. Lago di Como: Lar:
maxzume V

Lárs, tis, m. pán, kníže, král (títut
u Etrusků): ad Lartem Porsinnam L.

lárva (starolat.lárůá), ae, f. [srov.Lar]
(zlý) duch zemtelého, strašidlo; odt. za
kuklení, spec.škraboška, kukla, mas
ka (divadelní).

Lás (ace.Lan), f [iGo] staré přímoř
ské město v Lakonice, jihozáp. od Gy
theia.



lasanum

lasanum, ř,n. [Adoavov] (noční) kbe
ik, nočník.

lasarpicifer viz. laserpicifer.
lascivia, ae, /. [lascivus] bujnost;

1) euf.sm.vilnost; 2) rozpustilost,
nezbednost, svévole, volnost, ne
vázanost, prostopášnost, lehkovážnost:
lasciviá epularum T (= 'cum lascivas
epulas celebrarent): lascivlam a vobis
prohibetote L zpupnost; 3) dovádivost,
skotačČčivost,čtveračivost, laškov
nost, veselost.. (hend.)per lusum
atgue lasciviam L s nevázanou veselosti.

láseivio, čre, ii, itum [lascivus| bujeti,
bujněti; 1)býtirozpustilý,
svévolný, nevázaný: otio l. LT bujněti
zahálkou;2) dováděti,skotačiti,
laškovati: agnus lasctvit fugů O skota
čivě pobíhá.

laseivus, a, um [srov. ŽiÁatouat a čes.
„Jáska“]| bujný; 1) euf. sm. vilný; 82)
rozpustilý, pustý,nezbedný,s v é
volný, volný, nevázaný,prostopášný,
lehkovážný: lasciva decentius aelas (viz.
decenter) H; — obr. lasciva edera H
bujný; 3) dovádivý, skotačivý,
čtveračivý, laškovný, veselý: luden
tem lasciva (verba decent) H veselému
sluší žertovná slova.

laserpicifer (n. lasar—), fera, ferum
[laserpicium rostlina o oličnatá, z níž
se dobývalo koření a voňavky, zv. laser
n. lasar) lasarpiciferis Cyrenis Cat v Ky
reně lasar plodici.

lassitudo, inis, f. [lassus] únava,
unaveni, ochablost, malátnost, zemdlení,
mdloba.

lasso, re, (vi, útlum [lassus] una
v o vaty, oslabovati: lassatus unavený,
sesláblý, zemdlený.

lassulus, a, um, [demin.od lassus) po
někud n. příliš ochablý, znavený.

lassus, a, um fsrov.laxus] una ve
nÝ, zemdlený, ochablý, sesláblý, ma
látný, malý (re, de re, a re něčím):lassa
lumina O hasnoucí oči; (prolept.) verbis
lassas onerantibus aures HMdo únavy;
(básn.) lassae res O sm. neštěstí.

lité adv.(2, lalus] rozsáhle, pro
stranně, na velikém prostoru, ve velkém
rozsahu, daleko; široko, široce; 1) vl.
longe lategue i pouhé I. daleko široko;

23 lateó

minus l. Čs ne tak daleko; guam la
LisstmeN na ploše co nejrozsáhlejší; la
ttus exlenta stagna H rozsáhlejší ryb
níky; guo non possederat alter lalius O
neměl rozsáhlejších pozemků; latius reg
nes H budeš králem rozsáhlejší říše; l.
rex V, tyrannus H širovládný (= eťot
xo8ia); loca nocle tacentia late V Širé
kraje noci a ticha; 2) metat.dum latius
metuttur T ve strachu, aby se pohroma
nešířila; hunc legio l. comitatur V valně,
četně, opibus latltus uti II vice užiti;
—spec. ©) obšírně: l. dicere C; f)
(logicky)7. palere C míti široký rozsah,
smysl, význam.

latebra, aef. [lateo]úkryt, skrvše,
zákoutí, (tajný) kout, útulek, doupě; 1)
st diem latebrá vitavisset T ve svém
úkrytu; (básn.)felt latebras rescindere V
(t. j. ránu, v niž vězel šíp); hae lalebrae
dulces H zátiší; obr. caecis (v. t. W 2))
obscura latebris verba O; 2) metat.útulek,
útočiště; vy mluva; záminka: ne
guaeratur l. perturto C.

latebrosus, a, um [latebra] plný skrýší,
hojnýn bohatýskrvšemi, ský
tajicí úkrytů: l. pumex V dírkovatý.

latens, enlis [vl. part. praes. od lateo|
skryty, ukrytý; nepovědomý,ne
známy: rem lalentem explicare defi
niendoC; tajný: mandata latentia O.

latenter, adv.[latens]skrytě, tajně,
podtají.

lateo, čre, tuti, — [srov. Aavědáva,
Aida, Avro] býti skryt, ukryt,
schován, skrývati se, ukrývati se, scho
vávati se, tajitise; 1) (vl.zraku)
scuta latentia (prolept.)condunt Vdoúkrytu
schovají; umbdráomne latel caelum O jest
zakryto, zastřeno; laleť sub classtbus ae
guor V jest zakryto (= pokryto); obr.
ingentum latet hoc sub corpore H v tomto
těle; 2) metar.a) býti, žiti v ústrani:
Vetantus latet abditus agro H žije v ústra
ní na venkově; b) býti skryt, chráněn;
ec)býti v pozadí (= méněvážen):
guodam modo latebat N; Pindaricae (non)
latent camenae H; d) býti nepo
zorován, neznám,tajný: causalatet
O; neklass. s ace. latel me alad jest mi
neznámo, tajno. Part. praes. lufens význ.
adj. v. t.
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later

later, erčs, m. cihla, ustavu váha
(z pálené hlíny) T%b.

Lateránus, %, +2. římské příjmení.
laterculus, 3,m. [demin.od later] (malá)

cihla (sg. sm. koll kt. cihly).
Laterénsis, e římské příjmení v rodě

Iuventiů.
latericius, a, um [later] cihlový, z ci

hel; subst.latericium, 1, n. stavba z ci
hel.

Laterium, 4%,n. statek a letohrádek
©. Cicerona u Arpina.

láterna, láternárius vizlanterna, lan
ternartus.

latex, cis, m. tekutina, m ok, vláha;
= spec. ©) voda: oceulios latices L
proudy; p) víno: laticum hbavit ho
norem V ulila (vinného) moku na počest;

vůb. šťáva: latices radice nocenli
spargt O; Palladios latices O (= olej).

Latiális, Latiar, Latiáris vizLaltum.
latibulum, %,n. [lateo]úkryt, skrýše,

doupě,koutek, útulek.
Latině, Latinus atd. viz Latrum.
látio, onis,f. [laťusoafero)n esení,

přinesení, Vynesení; = spec. (dle frasl se
slov.ferre) Anagnims civilas stne suffragit
latione data L bez hlasovacího práva;
auxzilhi I. L právo (tribunů lidu) při
spěti ku pomoci (jednotlivým plebejům

proti magistratům); l. legisC návrh, předoha zákona.
latito, are, avt, alum [fregu. —=Intens.

od lateojskrý vati se, ukrývatise,
schovávati se, býti skryt;= spec.
schovávati se soudu; = ob. part. praes.
latitansskrývající se; skrytý; metat.
neznámý, nepovědomý; tajný,

látitido, ones,f. [2. latus]rozsáh
lost, prostrannost,rozlehlost; šíř k a;
= metat. o slobu plnost, bohatost
Plin.

Latium, 1%,n. krajina ve střední Italii
u moře Tyrrhenského s městem Římem,
jež obsahovala po římských výbojích
od konce 4. st. př. Kr. území od Tiberu
jihových. až k městu NŠinuesse; nyn.
Campagna di Roma; = básn. druhdy
sm. Rím,říše římská. Obyvateli Latia
byli kromě Latinů kmeny mluvící
různými nářečími italskými (Aurunci.
Volsci, Hernici, Rutuli, Aegul); pův.

124 Latium

politickým střediskemspolku Latinského
byla Alba Longa, později, ale ještě za
doby královské, Řím; po válce r. 340 —
398 př. Kr., ve které byli Latinové od
Římanů poraženi, spolek byl zrušen a
poměr latinských měst upraven zvlášt
ními smlouvami, na nichž se zakládalo
t. zv. tus Lat (— Latium: Lalium ex
terms dilargiru T), nižší stupeň k plnémuobčanskémuprávu© římskému;
zákonem Julhovým z r. 89 př. Kr. stali se
Latinové občany římskými (vetus L. T)
a tus Latin od té doby bylo udělováno
obcím v provinciích. — Ochráncem spol
ku Latinského byl Iuppiter Latiáris,
k jehož poctě byla slavena spolková
slavnost Latinae fčriae (n. Latinae,
arum,f.;tez Latiar, ars, n.) nahoře Alb
ské. záležející zejm. ve velké oběti Jovovi
a obětní hostině; řízení její přejali spolu
8 polit. vedením Římané. — Aaj. La
tinus (básn. též Latius), a, um (zř.
Latiális, Latiáris n. Latiniěnsis, e) la
tiský, latinský, básn. casto sm.
římský: Latina via L latinská silnice,
vedoucí z Říma branou latinskou mezi
pohořímsabinským a albským do Kapue;
sermo L., hngua Latina latinská řeč,
latina (t. 4. řeč, kterou se mluvilo
v Římě); subst.tn Latinum convertere C do
latiny; aav. Latině latinsky, po latinsku;
praegn. G) L. et diligenter logu: Č správně
(latinsky) a pečlivě; 2) zřetelně, srozu
mitelně, přímo, jak se patří: L., non
accusatorte loguě C. = Subst. Latinus, 2,
m. o) Latin, obyvatel Latia; £) (vlastní
jm.) dle pověst' zejm. u Vergilia SYN Faunův,
král kmene latinského v Laurentu, man
žel Amatin, otec Laviniin; ve skuteč.
nosti smyšlený heros eponymos latin
skéhokmene; Latini, orum, m. (zr.Lati
pičnses, tum) Latinové; a) vi.obyvatelé
sev.-záp. části Latia; B) kdo měli t. zv.
tus Latit (vizshora): soc et Latim C;
Latinitás, čtís, f. a) správná latina:
malus auctor Latimtatis Ú; B) latinské
právo (= tus Lalii, viz svrchu). Lati
nius, vlastní jméno římské; zejm. 1)
Ti. Latinius Pandusa byl legatus Au
gusti pro praelore v Moesu T; 2) Lati
mus Lataris, bývalý praetor, udavač
Tita Sabina T.



Latmus

Latmus, %,m. [4drnoc] hora v Karii,
vých. od Miletu, známá z báje o Endy
mionu a Seleně; odt. adj. Latmius, a, um
latmijský.

T.at0, s a (ob.)Látona, ae, f. (dor.
AatTů = att. AnrW) dcera Titana Kona,
milenka (dle starši pověsti manželka)
Diova, matka dvojčat Apollona a Arte
midy. jež porodila na Delu; odt. adj.
Látous [4rre$o0cl, Látoius n. Let0ius
[Amyrewoc], Látonius, a, um (tem. též
Látois n.Létois, dis [Anrořc]), Letoin,
Latonin; subst. mase. syn Latonin =
Apollon; subst. tem. dcera Latonina =
Artemis; Látonigena, ae, m. 1f. [Lato
a gigno) Latonin rozenec, syn n. Lato
nina rozenka, dcera; pi. Latoniny děti.

Latobrigi (Latovici), črum, m. ger
mánský kmen usedlý mezi prameny
Dunaje a Nekaru Čs.

látomiae viz lautummae.
Latona viz Lato.
látor, čris, m. [fero význ. navrhovati]

navrhovatel.
Latovici viz Latobrig.
látrátor, óris, m. [1. latro) štěkavec,

štěkoun (— pes); l. Anubis V psohlavý A
(acgypští bozi byli zobrazování se zvířecími
hlavami).

látrátus, ús, m. [1. latro) štěkání,
stěkot.

1. látro, are, avi, atum [srov. lamenitor
od onomatopojet.koř.*a—)štěkati; 1)
tatrasse Dymantida O (t. j. že se promě
nila v psa); trans. Ď. algm, algd na ně
koho, něco; 2) metat. latrant guidam ora
tores, non loguuntur Č (o nelahodné reči);
o nadávání: Tumperis et latras H (= la
ješ); se guts opprobrus dignum latraverit
H (= oboří se, vyjede si na...); la
trantem stomachum H vrčicí; latrantibus
undis V za jekotu vln.

2. latro, ónts, m. [od Adroov žold,
AaToeúw sloužím (za mzdu)| 1) pův. na
jatý voják, ná mezdník, žoldnéř
Pl; obr. voják, figurka ve vojenské hře (ša

'chové): latromrm proeha O; 2) (vojenský)
zbojník; oat. vůb.loupežník,
lupič, zákeřník; padouch: contra
latrones atgue servilem manum H (opo
vržlivě © vojsku Sex. Pompeja, všelijak sebraném);obr.latronistelumV| zákeř

725 3. latus

níkovo(t. 4.lovce, jenž číhal v záloze) =
zákeřnické dřevce.

latrocinium, 1%,n. (latrocivnor] 1) pův.
námezdnictví, služba žoldnéřská, obr.
válečná hra (srov. šachy): sz latrocím
sub omagine calculus ibit O; 2) (vojenské)
zbojnictví;odt. vůb.lou pežnictví,
loupežení, loupež, zákeřnictví,
(konkr.)loupežný útok, nájezd,loupežnávýprava:latrocíma| nullam
habent mfamam Ús; forma (v. t. 3)
latrocínii L latrocínii magis guam belli
more L spíše zákeřnicky než vojensky; =
metaf.furtim et per latrocvma pottus guam
boms artibus S pokradmo a zbojnicky
(= násilím); = meton.loupežnická rota,
sběř: guodsi ex tanto latrocímo unus
tolletur C.

latrocinor, art, aťus sum [2. latro] 1)
pův. sloužiti (na vojně) za mzdu, býti
námezdníkemPlin; 2) loupežiti,
býti loupežníkem, zákeřníkem; vystu
povati na pocestné: latrocinaniem in
terfici C býti zabit jako lupič.

latrunculus, %, m. [demin. od latro)
(bídný, ničemný) loupežník, zákeřník,
padouch.

latumiae viz lautumaae.
1. látus part. perf. pass. od fero v. t
2. látus, a, um [ze *silálos, od koř.

*stela-, srov. čes. „stlátí — prostírati; srov,
locus] rozsáhlý, prostranný; roz
lehlý, daleký; širý, Široširý, široký;
1) vi. lattor murus F sm. s větším ob
vodem; subst. (buctna) in latum crescit O
do šířky roste, šíří se; latisstma moenmum
T nejrozsáhlejší část opevnění; obr. l. u
in circo spatiere H „aby ses roztahoval“
(= vypinal); 2) metar. latior metus,
terror T vice lidí zasahující = větší;
spec. A) obšírný: oratio lahor C:
(genus orandi) latum T „plnýsloh; B)
(logicky) olluď est latvus C má širší vý
znam.

3. latus, eris, m.
latus; poclobně

[snad příbuzné s 2
„strana“ od koř. *sterá-,

srov. sterno] bok, strana, stěna;
1) (vůb.) fluminis I. O břeh; I. Alprum
L bok, úbočí; často o boku lodním: lazis
laterum compagibus V; (vojen.) ab latere
invehoL se strany =iv bok vraziti; ab
latere aperto Cs; též am. křídlo; (básn.)



latusculum

(hosles) I. omne lenenl O obsadi každou
stranu (roviny) = rovinu sevšech stran;
k ra j, končina: florenlisstmum Ilalie l.
T; Boreae finilimum [. H; básn. sm.
směr: lalere sinistro O na levo; in omne
[. O na všechny strany; *2)spec.o těle a) 1.
mulare O převaliti se, lehnoutisina dru
hou stranu; (obr.)l. obdere alci H vysta
viti(nekrytý) bok; laleris dolorfi pichání
v boku; —(básn.)pás, život, vzrůst: brevi
latere H; prsa: reddes forle l. [1 zdravá
prsa; per I. summum O; hřbet, záda
perusle junibus I. (ace. vztah.) I: —
básn. synekd. tělo; b) obr. U) (o bliz
kém styku s někým): sedere ad [. praelo
ris C po boku; ul a senis lalere numguam
discederem C abych nikdy ani na krok
neodcházel od toho starce: ab lalere alcis
LCu nejbližší okoli = salelliles; negoliu
per capul el circa saltunt l. H hlavou a
kolem těla (t. j. vlastní myšlenky a hejno
žadateli); (3) (o původu dětí) gutbus (li
beris) videor a meo luogue lalere pro
num ad henores iler relicturus Plin ze
své strany; €) sila, zdravi,
„prsa', „plíce“ (klass. pl): guae VOL,
guae lalera, guae vires C; (esl) munus(oraloris).© lalerumeltamelvirtumC
vyžaduje dobrých plic a tělesné sily;
ad infirmilalem lalerum ČC vzhledem
k slahým prsům; voci lalertgue consulere
Plin šetřiti hlasu a plic.

latuseuhun, Z, n. [demin.od 3. lalus|
(útlý) bok.

laudabilis, e [laudo]ch valit e b
nv, chvályhodný,chvalný;slavný.

laud abiliter, adv.[laudabilis] ch v a
litebně, chvalně;slavně.

laudátio, onis, f. [laudo] chválení,
c hvála, pochvala,pochvalnázmínka;
— spec. a) ch valořeč, slavnostní
řeč, zejm. pohřební (alcis o někom): ca
daver spoltalum pompa, laudalione C;
6) pochvalné svědectví, po
chvalný projev (před soudem);a dres
sa díků, projev uznání (jaké posí
lali, ob. v únoru, obyvatelé provincii
o svých správcích do Říma senátu):
(adest) princeps laudalitonis tuaeC hlavní
tlumočník pochvalného projevu o tobě
(při processu Verrově poslali takový
projev Mamertinové z Messany).

meton.

p/ 26 Laurentum

laudátor, orts, m.[laudo] vychvalovač,
vychvalovatel:l. lemporisacliF
velebitel;spec.«) chvalořečniík,
slavnostní řečník (zejm. při pohřbu):
l. eloguenlisstmusPlin; 3) pochval
ny svědek (předsoudem):gut decem
laudalores dare non polesl ČCvésti de
set sobé příznivých (u nás: vývodních)
svědků.

laudatrix, žcis, [. [laudalor] vychvalo
vatelka; chvalořečnice.

laudiitus, a, um [vl. part. perf. pass. od
laudo)vi.pochválený; chvály hod
ný, chvalitebný; vynikající; slavený,
slavný, proslavený.

Laudicení viz.Laodicea.
laudo, re, dvi, alum [laus] ch vá

Jiti, vychvalovati, schvalovati, chválu
vzdávati, projevovati (glod, zř. ace. c.
int. že); 1) laudemur el ipsae O nechť
dojdeme (sm. dojdu) chvály; subst.DeX
stmum inimicorum genus, laudanles T
pochlebnici; 2) spec. a) chváliti (slav
nostní) řečí, míti, konati slavnost
ni řeČ nad někým, o někom (zejm. při
pohřbu): laudalum (se. esse IDrusum)
pro roslris T; b) vysloviti někomu
pochvalu,pochvalné uznání
(před soudemn. úředně, srov. laudalto):
Mamerlinacivilas tslumpublicecommuni
consilto sola laudal C; 3) praegn.v el e
bití, vynášeti chválami, blahosla
viti; oslavovati, slaviti:pass.lati
dart dojiti slávy; o laudande H slávy
hodný; eorum forluna laudalur C. —
Part. perf. pass. laulalus význ. adj. v. t.

laurea, ae, f. [laureus; vl. adj. se. ar
bor) vavřín, bobek (strom, meton.ra
tolest, vénec a p.): praegn. lauream ge
slae prospere rel misi! Ť vítěznou
zprávu o svém úspěchu (o význ. srov.
laurus); —meton.sm.vitězství, sláva,
vítézosláva, triumf: deporlare lauream T
získati si vítězný vavřín.laureatus,| a,um[laurea]vavřínem
ozdobený, ověnčený, ovinutý ( na zna
mení vítězství): laurealae lillerae L (t. i.
zpráva o vitězství, viz laurus); též bez
subst.(A gricola) ne laurealis (sc. ltlleris)
guidem gesla proseculus esl T.

Laurentum, Z,n, staré město v Latiu,
jihových. od Ostie, dle pověstísídlo krále



laureola

Latina; aaj. Laurčns, entis n. Lauren
(ius 1 Laurenfinus, a, um laurentský,
básn. též sm. latinský; Laurentes, tum
i um, m. Laurenfané, obyvatelé Lau
renta; Lauréns, entis n.Laurentinum,
3, n. (sc.pracdtum) statek (a letohrádek)
u Laurenta Phin.

laureola (n. loreola), ae, f. [demin.od
laurea] vavřín (meton.ratolest n. vě
nec jako odznak triumfu): přísl. loreo
lam in mustacco (v. t.) guaerere Č vítězný
vavřín.

Laurétum, %,n. (laurus; vi.Vavřínový
Háj) kraj na pobřeží Etrurie mezi městy
Populonií a Kosou; aa. Lauretánus (n.
Loretanus), a, um lauretský: L. portus L.

laureus, a, um[laurus]vavřínový
bobkový, (často meton. sm. vítězoslavný);
subst. laurca, ae, f. v. t.

laurus, %n. s (podle4. dekl.), f. V a
vřín, bobek, synekd.sm. ratolest va
vřínová, háj vavřínový, meton. věnec
vavřínový. Vavřín byl u Řeků i Římanů
pokládán za očistný prostředek a byl
zasvěcen Apollonovi; jasný praskot jeho
listů, hozených doohně,věstil štěstí; byl
symbolem vítězoslávy v uměních 1 na
pol válečném; zdobili se jím Apollonovi
kněží, básníci a triumfující vojevůdcové
jím byli věnčeni, vítězové posílali své
listy senátu s vavřínovým! ratolestmi;
vavřínem byly ovíjeny o triumfu fasces
lktorů, o svátcích a slavnostech obrazy
předků 1 domy.

laus, dis, f chvála (alcis od ně
koho n. někomu vzdávaná, alcis rei pro něco);
1) (akt.)chválení, pochvala, ocenění,
uznání, chvalná vzpomínka: pi. laudes
vychvalování, velebení, slavení, spec.
chvalořeč (zejm. pohřební), chvalo
zpěv; algd laudibus ferre, efferre chválou
vynášeti, slaviti, blahoslaviti, velebiti;
laudes et gratias agere L, habere T vzdá
vati pochvalu a díky; solitae parents
laudes H obvyklé velebení otce (t. 4.Dia
po způsobu homerských rhapsodů, kteří zači
nali slovy £m roc doxwneada); tulere
corpus cum laudibus et lacrims T schva
lořečením a pláčem; 2) (pass.) čest,
sláva: č. belli, bellica, rei militaris
sláva válečná; laudem habere alcis rei
míti slávu z něčeho,býti proslulý, vyni

127 lautus

kati něčím;algd lawudiest jest ke chvále,
ke cti; /. perfech belli L sláva ze (šťast
ného) skončení války = že válka šťastně
dokončena; muliebris certamims I. L
sláva ze sporu — vítězství ve sporu
o ženy; multa cum laude H u veliké slávě
n. k veliké slávě, cti; dignum praestabo
me pro laude (=prout I. (= čest) po
stulat) merentis (t.uť me dignum prae=
stem) H; 3) meton. a) (konkr.) slavný n.
chvalný čin, záslužnýskutek,zá
sluha: on laude n. laudis estalad Č
náleží k chvalným činům, jest chvali
tebné; cutus lauďis ut memoria maneret
N; dicere laudes alcis V opěvovati něčt
slavné činy, pěti o slávě; per laudes tre
tuorum O procházet slavnými činy
(= líčiti slavné činy); b) (abstr.) pro
slulost, výtečn ost; cena: venanihů
et egmlandi laus C výtečnost v.. .; L
pedum O proslulost v běhu.

Lausus, 2, m. 1) syn etruského knížete
Mezentia, zabit v boji od Aenea V;
2) syn Numitorův (jinak Aegestos), za
bit na lovu od svého strýce Amulia O.

lautě, aav. [lautus] vi. Čistě; švarně,
nádherně, skvěle, skvostně;
slušně, způsobně.

lautia (starolat. dautia), orum, n.
pohoštění cizích vyslanců nebo
jiných vzácných cizinců v Římě na
státní útraty, (celé) za opatření:
aedes lberae, loca, I. legatis derecta L byt,
volná místa (ku př. v divadle) a celé
zaopatření.

lautitia, ae, f. [lautus) nádhera,
nádhernost, skvělost, nákladný,
skvělý život, přepych, elegance, luxus.

lautumiae (latomiae n. latumiae),
drun,f. (zřec.AarToniat) | o my, jichž byloužívánovSyrakusáchzavězení;| podobně
v Římě bylo takové vězení, pojmenované pův.

dle lomů, „kamenný Žalář“: carcer lautu
marum L vězení v lomech.

lautus, a, um [vl. part. perf. pass. od
lavo| 1) vi. umytý, čistý; 2) metat.
a) švarný, lepý, úhledný, pěkný; nád
herný, skvělý, skvostný: lautae
Carinae Vvýstavné; b) slušný, řádný,
způsobný, uhlazený, vznešený: plurum
et lautisstimi Č četní lidé z nejlepší



lavátió

(= elegantní) společnosti; ©) znamenitý.
vzácný

lavátio, onis, f. [lavo])mytí, koupání;
lázeň, koupel.

Laverna, ae, f. [srov. lucrum] římská
bohyně zisku, odt. tez bohyně podvod
níků a zlodějů /Ť; měla svůj posvátný háj
u via Salaria.

Lavernium, 2%,n. osada v již. Latiu
blíže Formií.

Lávinia, ae,f. dcerakrále Latina, choť
Aeneova, dle níž prý bylo pojmenováno
Lávinium, 1%,n., staré město v Latiu
již. od Říma, založené dle pověsti od
Aenea; adj. Lávinius, a, um lavinijský,
lavinský: Itaham Lavimague (či Larin
javue) litora V; Lavins (m. — 11s) lito
rdus Pr.

Lávinium viz Lavima.
lavo, are (starší latěre, odt. básn. [Gvi«,

lávit, lčvimus), la, lautum n. pozd.
lótum (lavatum Pl H) [z *lovare, srov.
Aoůw, 2. luo) mý ti, umývati, omývati,
oplakovati, koupati; pass.. neklass.
I akt. význ. med.. mýti se, koupati se
(tm re n. rě v něčem); l) luminis effossí
lávnt cruorem V vymývá Sl; básn. (věl
lam) Tiberis lavit H omývá; 2) metat.
smáčeti skrápěti, svlažovati,
zbrotiti: vino lavére favillam V; lavit
ora cruor V; = básn. praegn. mala vino
lavěre H smývati, splakovati (sm.= za
háněti).

laxámentum,%, n. [laro)uvolnění;
1) rozšíření; 2) meta. ulehčení,
ulevení, úleva, oddech; volnost: l.
dare alci CL poskytovati volnosti, dá
vati vůl.

lax6, adv. [laxrus]volně; 1) nena
platě, nest a ženě, roztaženě,nestěs
naně, řídce: larius stare, tendere Ču
zaujímativětšíprostor;2) prostran
ně, rozsáhle, široko, daleko: Aabitare
l. C. míti prostranný byt; 3) metat.
svobodně, nevázaně,bez obmezení:
Romanos laxtusfuturos S povedou si vol
něji; laztus vivere L (t.j. u větší hoj
nosti).

laxitás, atis, f. [larus]volnost;
prostrannost, prostornost,poho
dlnost.

128 Lebedus

lax0,are, ar*, atum [larus] uvolňo
vaty, rozvolňovati; 1) povolovati, p 0pouštěti,rozvazovati,| rozpínati;
otvíratl: (básn.)tneclusosDanaos et
pinea larat claustra V otevře Danaům
závoru; ubi lazatas sensit cusloďias L
že řetěz stráží jest uvolněn; (básn.)va
voci laxata dolore est V bolest dala prů
chod hlasu; = obr. gutes laraverat artus
V (vi. uvolnil napětí údů; my naopak:
spoutalúdy);2) roztahovat, roz
širovati, rozprostraniti, rozváděti: l.
manvpulos Čs rozvolniti, roztáhnouti;
l. ordines T (ale jinde: uvolniti, zviklati);
3) metat. povolovati, slevovati, uleh
čovati zmírňovati; l. anno
nam L zmírniti drahotu, snižiti cenu
obilí; (udr) laratam pugnam vidit L
že boj povolil; animalia laxabant curas
et corda V ulehčovali srdcím od sta
rosti.

laxus, a, um [langueo, srov. Aayaodc)
volný; 1) povolený,popuštěný,
nenapiatý, neutažený, nestažený, roz
tažený, otevřený: U.arcus V JJ
povolený; obr. lagisstmas habenas ha
bere C; I. fums (v. t.) H; I. calceus FI
(příliš) volný; = metaf. larior annona
L mírnější cena obilí; 2) prostorný,
prostranný, rozsáhlý,rozlehlý,ši
roký, daleký: metat. diem statuo luxzamČ
dlouhou lhůtu.

lea, ae, f. |srov. leo] lvice V O.
leaena, ae, f. [dle Aéaiva; srov. leoj

lvice.
Leander, dri (voc. Leandre O k nom.Le

andrus), m. [Aeiavóooc] jmoch z Abvdu;
miloval kněžku v Šestu Hero a každé
noci k ní ploval přes Hellespont; jednou
za bouře utonul.

Learchus, 2, m. [Aée070c] syn orcho
menského krále Athamanta (v.t.), který
jej v záchvatu Šilenství zavraždil. Adj.
Learchěus, a, um [Aedozewoc]Learchův.

Lebaděa (i Lebadia), ae,f. [4ebádsc]
město v záp. Boiotii, proslulé věštírnou
Trofoniovou v podzemní jeskyni;
Livadia.

Lebedus, %, f. (děpPedog] přímořské
město ionské sev.-záp. od Kolofonu,
znájné za řírn. doby Již jen jako středisko
umělců, pěstujících kult Dionysův.

nyn.



leběs

lebes, élis (ace. pi. ledětás VO), m. [2é
6n9) měděnec, kotel, kotlík (ob. tři
nohý, rmědčný, vl. k n. k mytí, ale
kotlíky ze zlata a stříbra byly dávány jako

ceny při závodech i jako dary).

Lebinthos, 2, f. [<4éBivdoc]ostrůvek
ve Sporadách sev.-záp. od

Lechacum, 2%.n. [déxatov] přístavní
město Korinthu u zálivu korinthského.

lectica, ae, f. [2. lectus) nosítka (k te
Zení, srov. sella gestatoria), (obyčejně krytá,

uvn tř vystlaná koberci a

vaření

opatřená oponami,
poduškami; užívalo se jch pův. na cestich,
v městě pak byla dovolena jen pro nemocné

uživáno jich vše
obceně asi jako u nás kočárů).

lecticárius, 12, m. [lectica) nosič (no
sítek). nosítkář.

leeticula, ae, f. [demin.od lectica] no
sítka; spec. márv N.

lěeti0, onis, f. [1. lego) 1) sbírání,
vybírání, výběr, volba: suďicum
l. C; 2) čtení: scriplum dignum lecti
one C; a) předčítání; spec. I. senatus L
předčítání seznamu sená
torů, jejž bvl. sestavili censoři a
z něhož bylo patrno, kdo byl do senátu
přijat a kdo z něho vyloučen, odt. 8
stavení senátu b)četba (lektura):lectitonemsimeulla| delectatione
neglego C neutěšenou četbu.

lectisternium, 1%,n. [leclus a sterno)
vl. prostírání (hodovních) lehátek; odt
spec.hostina bohů, bohům vy
strojená, při níž byly sochy bohů kla
deny na podušky (pulvinaria) a před
kládána jim na zvláštních stolech jidla;
obřad ten byl zaveden r. 399 př. Kr.
k vybidnutí knih sibyllských; v ně
kterých chrámech byl konán v pravi
deiných lhůtách, veliká lektisternia
mimořádná byla pořádána přidůležitých
událostech, jež se týkaly státu, od
zvláštních družstev, k tomu určených.

tež sellistermium.

lectito, re, dvi,

a ženy; za dob císařských

Srov.

a/um [tregu. - intens.
od 1. lego] (pilně) čítati, (opět a opět)
čísti: (armartum), guoď non legendos
lhbros, sed lectitandos capit Plm knihy,
jež třeba čísti ne jednou, nýbrž opět a
opět.

729 légátič

Ičetiuncula, ae, f [demin.oa lectio] dteslectvunculhhsconsumpserisČ| „nějakým
čtením“, trochou čtení.

Lecton (n. Lectum), %,n. [Aextóv]
Lekton, mys v Mysu proti Lesbu.

léctor, oris, m. [1. lego] 1) čtenář;
2) předčítatel.

lectulus, 7, m. [demin. od 2. lectus)
Jože, lůžko; spec. I) (ke spaní) postel;
2) pohovka, lehátko A)kestudiu,psant
a p.; b) k jidlu: Čectulů Pumicani C (dle
punského způsobu).

l. lcetus, a, um [vl. part. perf. pass. od
1. lego)vu.vybraný, vyhledaný; meton.
výborný, vzácný,zvláštní.

2. lectus, 7, m. [koř. *legh —, srov.
AÉvOc, AÉ1TO0V, homerské tvary od ÁE%-0),
čes. „lože“, „ležeti“, „po-ložiti', něm. le
gen] lože, lůžko; spec.1) ke spaní postel:
l. cubicularis Ú; zejm. lože manželské,
básn. meton. sňatek, svatba: non (adest)
ili Gratia lectoO; 2) pohovka, le
hátko, ob. sm. /. convivalis (stolní; byla
to široká pohovka obyčejně pro tři osobv, jež
se ležice opiraly levicí o podložené polštáře a

braly pokrmy; o rozestavení lehátek
u stolu viz črachenum); 3) pohřební lože,
katafalk: circumfusas (esse) lecto (se.
def uncti Drusi) Claudiorum vmagines T.

Leda (n. Lčde), ae, f. [Aůda] dcera
aitolského krále Thestia, choť Tyn
darea, krále spartského; její děti byli
Kastor a Polydeukes, Helena a Klytai
mestra; Polydeuka a Helenu porodila
prý Diovi. Dle mladší báje zrodila z Dia,
proměněnéhov labuť, dvě vejce, z nichž
vzešla Helena a Dioskurové. Adj. Lč8
dacus, a, um Ledin: Ledaeis devsO bož
ským svnům Ledimým (t.j. Dioskurům);
Ledaeam IHermionen V vnučku Ledinu.

legatió, ons, f. [2. lego]1) poslání,
vyslanectví, poselství: munus le
gationis Cs úkol vyslanecký; legatione
fung T jíti jako vyslanec; = spec. li
bera I. vyslanectví volné (t.j. bez po
vinnosti), titul vvslance, který dostávalt
od senátu senátoři, již chtěli za soukromými

pravicí

účely cestovati do provincie, aby byli na cestě
účastni všech výhod a výsad skutečných vyslanců

státních; 2) meton. a) sm. vyřízení posel
ství,zpráva o poslání, úkol
poslání: legationemrenuntiare ČC;b)



légátorius

vyslanectvo, poselstvo, vyslanci,
poslové: princeps legationms C; 3) spec.
ú řad (místo, povinnosti) legátův a) (vo
jen.)pobočnictví, úřadpodveltelův:
praeoccupatus legatione Čs jako legát;
b) (za dobycísař.)a) úřad místodržitelský
(v císař. provincii) — munus legati Cae
saris pro praetore; (Othonem) in provin
ciam Lusitamam specie legatioms seposuil
T; P) úřad (samostatného) velitele vo
jenského: revertentem ab legatione le
moms T.

legátorius, a, um [legatus] vyslane
cký, vyslanci (zvlášť) uložený: legatoria
provincia C zvláštní úkol.

lěgátum, %,n. (vl. part. perf. pass. od 2.
lego) odkaz (v závěti).

legátus, 1, m. fvl. part. perf. pass. od 2.
lego) 1) vyslanec, posel: legaios mit
tere ad algm de re; 2) spec.legát a) (za re
pub.)pobočník velitelův,podvelitel (l.
alci8 něčí, alct u někoho); legati byl od
senátu jmenováni a měli hodnost sená
torskou; v poli byla jejich působnost
určována rozkazy samostatného velitele;
nejstarší Z. býval náměstkem nepří
tomného velitele a pak slul l. pro prae
tore, zástupce velitelův (ku př. T. La
bienus u Caesara); V pokojných provin
clích byli legáti pomocníky místodržitelů
ve věcech správy; b) za doby cís. U) 8a
mostatný správce, místodržitel v císařské
provinců (legatus Caesaris pro praetore);
B) samostatný velitel jedné nebo něko
lika legií (legatus legiomis).

légifer, fera, ferum [lexafero] zákono
dárný: legifera Ceres V (poněvadž orboudalazákladkzákonitémuuspořádání| společ
nosti; srov. ÚTMÝTNO ÚECHODŮOOG u He
rodota).

legi0, omas,f. [1. lego] pův. vybírání,
výběr; meton. výbor, vybrané (odvedené)
mužstvo (na začátku doby královské 3000
pěšáků a 300 jezdců), branný lid,
vojsko: ad hos I. Romana ducta pa
latos oppressit L; spec. t. t. vojen. le
g1e, oddíl (pluk) vojska římského,
jenž obsahoval 4200—6000 pěšáků (ve
vojště Caesarově 3000—3600) a 300
jezdců; legie se dělila na 10 kohort po
3 manipulech; jejím odznakembyl stří
brný orel. Legie byly jmenovány buď

730 1. lego

podle čísla (I. prtma, nona a p.) n. měly
zvláštní jména buď dle některého boha
(Martia, Minerva), dle zakladatele (Clau
diana) 1 jiná (Victriz, Alauda, Rapaz
a 1); = přenes. (o vojsku jiných národů)
vojsko, vo j.

legiónárius, a, um náležející k legii,
řadový : cohortes legionariae Čs (proti

.» kohortám spojenců, jež netvořily legit); subst.
Jegionárius, 1% (se. miles) legionář, řa
dový voják.

legitimě, adv.[legittmus]zákonitě,
zákonně,podle zákona (práva),
právně, spravedlivě; náležitě, řádně,
správně.

légitimuS (starolat. legitumus), a, um
[lex] zákonitý, zákonný, podle zá
kona(práva),právní,zákonem sta
novený (určený, vyměřený), dle zá
kona náležející, spravedlivý; 1) (básn.)
legitima servas credwa rura fide O se zá
konitou věrností — věrně dle zákona;
subst. legitimis guibusdam confechs N
po vykonání zákonných předpisů; 2) me
taf. náležitý, řádný, správný, pravý, pra
videlný: poema JH (podlezákonůuměni..legiuncula,| ae,f.[demin.odlegio)
bídná (chatrná) legie L.

1. lego, ere, légi, léctum [srov. Ačya
v pův. význ.sbírám] 1) sbírat1, shro
mažďovati a) l. flores, mala VOsbírati =
trhati, česati; tuniores I. L; (básn.) ex
tremus si gui super halitus errat, ore
legam V zachytím — vssaji do sebe po
lbky; vela l. V. kasati, svinouti plachty;
extrema Lauso Parcae jia legunt V
(spřádají konec) — dopřádají, končí nit
života Lausova; b) spec. básn. l. vestigia
O jiti po stopě; odt. deďdit ingrato ja
legenda viro O (Ariadne) dala nit, aby
podle ní šel; zejm.oram I. (vi. jednotlivá
místa břehu postupem v před zachy
covati, sbírati a nechávati vzadu) plouti
podél břehu; saltus I. O běhati po hvo
zdech; pontum I. V proplouvati mořem;
pars cetera pontum pone legit V moře
brázdí; Aeneas tortos legit orbis V kvapíkřivolakýmizatáčkami(cesty);© obr.
prim lege htoris oram V pluj u samého
kraje břehu (t. j. neodchyluj se od zvo
lené látky), ©) praegn. bráti, sbirati
pro sebe — krástu: sacra divum l. H



2. lego 7%

npáchati svatokrádež (srov. sacrtlegium);
©) vybírati (si), voliti: legit vírum
vir V (t j. vyhlédl si za protivníka); ale
more mlitari, guo vir virum legeret L T
(t.4.jako druha v boji na život a na smrt);
in senatum, in paires l. algm pnijmouty
přibratido senátu; s acc. př dm. a doplňk.
l. alom ducem zvoliti za vůdce; 3) metat.
sbirati vjemy, vnimatu a) unde
omms posset adversos č. V prohližeti,
pozorovati; b) spec.Číst; %) pro sebe;
subst.legentesčtenáři;5) předčítati;
spec.senatum l. L předčítati (nově
sestavený)seznam senátorů, zně
hož bylo patrno, kdo byl do senátu při
jat a kdo z něho vyloučen, odt. sesta
viti senát (srov.lectiosenatus): Si
lanus ordine senatorio movetur, guam
guam lecto pridem senatu T.

2. lego, are, avi, datum [ler] vi. ně

komuněcozákonitě uložiti; 1) vypraviti
s poselstvím, poslati, vvslati (v zá
ležitostech státnich): lres adulescentes in
dA/ricam legantur S; 2) spec. jmeno
vati legátem, pobočníkem(veli
telovým ve válce n. mistodržitelovým
v pokojné provincn): I. alym alci dáti
někomu někohoZa legáta; Calpurnius le
gat sibi homines nobiles S jmenuje

svým! pobočníky; uť nepo super nuanerum legaretur, gut T aby byl Le
pi loví přidán přespočetný (4.) legát; 3)
odkázati závětí, poručiti někomuněco:
uxTor1 lestamento legat grandem pecu
nam a jiho C odkáže peníze, jež jí vy
platí syn (t. hlavní dědic).

leguléius, z,m.[7] úzkoprsý právník,
jenž Ipi jen na liteře zákona: Z.guidem
cautus Cpunličkářský vykladatel zákonů.

legůmen, ns, n. luštěnina; zejm.bob:
laetum siligvá guassante l. V.

Lelegěs, um (acc. pi. Lelegas), m. [AE
Aevec] Lelegové, předřecký národ nestá
lých sídel vMalé Asii a Řecku (dle po
věsti zejm. v krajině Megaris); odt. adj.
Lelegěis, idis, f. [uleževníc) n. Lele
gč1us, a, um [AeAevřtoc) leležský: Lele
vela moenta O (= megarské); nympňae
Lelegéiděs O (—ěs dle řec.).

Lemannus, ?, m. (lacus) jezero Le
manské = Ženevské (lac Léman).

Ilemurěs

lembus, %,m. [AčePoc] (rychlý) člun,
loďka.

lemma, ctis, n. [Awa] 1) látka,
předmět (spisu); £) (krátká) básnička,
epigram.

Léčmnieola, ae, m. [Lemnus a colo)
Lemňan, obyvatel Lemnu (t. j. He
faistos): Lemmcolae stirps O (t. 4. Erich
thonios).

lemniseátus, a, um [lemniscus] ovi
nutý, zdobený stužkami, fábory (viz
lemmscus): palma lemmniscata C (nejskvě
lejši pocta pro vítěze; zde sarkastťcky).

lemniseus, 2, m. (4nuvioxoc] stužka,
fábor; lemmsci byly buď ovinovány
kolem věnců a čestných darů zápasních
nebo samy o sobě věnovány; také do
vlasů bývaly vplétány. Za nejstarších
časů bývaly z lipového lýčí, pak z vlny,
později z drahocenných látek a zdobeny
stříbrem a zlatem.

Lémnos (Lemnus), %(ace.Lemnon i Le

mnum), f. [Awwoc] vulkanický ostrov
v sev. části aigajského moře, nyn. Li
mno (Stalimni); dle bájí sídlo Hefai
stovo (sopka Mosychlos), jenž prý tam
spadl, shozen byv s Olympu; tam byl
vysazen a zanechán nemocný Filoktetes
na cestě do Troje O; odt. adj. Lemnius,
a, um [Aňuvioc] lemenský: furtum Le
mmum Č (ze sopky Mosychlu vzal prý Pro
metbeus oheň, jejž pak dal lidstvu); pater L.
V isubst. L. O— Vulcanus; subst. Le
mnii, orum, m. Lemňané, obyvatelé Le
Innu; Lémnias, adis (dat. pi. řec. Lemni
asi C), f. [Anuviéc] Lemňanka.

Lémonia tribus Lemonská tribus
římská (z venkovských), pojmenovaná
dle osady Lemonium za branou Rapen
skou.

Lemoónuln, %,n. město Piktonů v Gall
keltské, nyn. Poitiers.

Lemovices, cum, m.Lemovikové,kelt
ský národ, usedlý v Aguitaniil sev.
záp. od Arvernů.

lemurěes,um, m. duchové zemře
lých, dle obyč. výkladu buď dobří (la
res) nebo zlí, strašidla, přízraky (lar
vae) nebo bez určitého vztahu k lidem
(mancs); k jejich usmíření slaveny svát
ky Lemůria, orum, n. 9. 11. 4 13. květ



léna

na, o nichž byly chrámy zavřeny a ne“
konány sňatky.

léna, f. kuplířka, svůdnice;
obr. guasi su? sit l. natura C k sobě
samé svádí.

Lénaeus,a, um (téžsubst.)[Ajvatog, vy
kládánobuď od Arvóc vinný lis (= ochrán
ce lisování vína) nebod Ava, Bak
chantky (— bůh Bakchantek)] lenajský,
název boha Bakcha, dárce vína: odt. adj.
sm. Bakchův: latices infundere Lenaeoa
V vinný mok; poa. Lenaeum hbat hono
rem V.

lénímen, očnis,n. H O—= lěnimen
tum, 2, n. T [lenio] věc působící uleh
čení; polehčení, zmírnění, úleva: s gen.
obj. laborum dulce I. H mírnitelka trudů;
s gen. determ. adďilo honestae missioni8
lenimento T upokojeni byvše propuště
ním; útěcha: l. senectaeO.

lenž0, tre, Zv?(it), itum [lenis] mír
niti zmírňovati,uklidňovati, tl
šití: l. úgresH krotiti seslabo
vati, umenšovati; konejšiti, chlácho
Jiti, usmiřovati, udobřiti lena
est caede Diana 0.

lěnis, e [srov. líný ] 1) pomalý, v ol
ný, povlovný, nenáhlý: lenífluit agmine
Thybris V; aguila len. meatu praevola

T; 2) metar.a) lehký, slabý, mír
ný: paulo lemorefastigio Čs mírnějším;
stagnum lene L mělká kaluž; (iitot.) lecta
distecta non leni rutna H ne lehkým
pádem;b) «) klidný, tichý, mír
ný, jemný, něžný: verbis lenior L umír
něnější v řeči; (básn.) lene papaver O
(= leniens) uklidňující, tišivý; B) vlíd
ný, laskavý, milostivý, šetrný
(in algm k někomu):(básn.s inf.) nom l. fata
recludere... Mercurus H (= non reclu
dens lenižer);v) lbý, lahodný, lí
bezný, příjemný: lene merum H; spiram
f18 lene (ace. vnitř.) Favom O.

lénitás, alis, f. (a význ. rovné lěni
tudo, znas,f.) [lenis) 1) povlovnost,
volnost, zdlouhavost: (flumen) tnfluu
wmecredibii lemlate Cs; 2) metat. a)
klidnost, klid,tichost,mírnost,
jemnost,něžnost; b) vlídnost, las
kavost, milostivost, šetrnost;c)
[ahodnost, líbeznost: (ořeči)Ď. sine
nervis C lahodnost bez síly.

132 lentitůdo

léniter, adv. [len's] 1) zvolna, po
vlovně, nenáhle, lehce, slabě: collis
L acechvisCs; zdlouhavě, pomalu,
liknavě, pohodlně; st (senatus)agat
lenius Cs přiliš nerozhodně; 2) klid
ně, tiše, mírně, jemně: Ž in spem
adrepeHtiše (= nepozorovaně);vlíd
ně, laskavě, milostivě, šetrně; la h od
ně, příjemně.

lenitiido viz lemitas.
léno, čnis, m. [lena] kuplíř, svůdce;

metal. Jenonem guendam Lemtuli concur
sare circum labernas C sm. náhončí.

lénocinium, 2%, n. [leno] 1) ku plířství,svodnictví;| meton.kuplířskývýdělek:I.agregetuventuths| petere
C; 2) metaf. lákání, sváděn Í; meton.
lákadlo, vnadidlo, vábidlo, vnada:
cupidůatum lenocima Ú; corporum le
nocíma Č prostředky k zvýšení svůdnosti
těla; nec ullum orahioni aut I. addit au
pretwum T am lákavých slibů ani peněz.

lénocinor, arz, atus sum |leno) vi. pro
vozovati kuplířství; přenes.1) lísati

e (alct k někomu), podlízatl někomu: trbó
sermet, libi lenocinabitur C; 2) svůdně
krášlii, dodávati vnady, půvabu:uhbroistinovitas| lenocinetur
Phmn;oat. pomáhat! něčemu,zvět
Šovati, zvyšovati něco:Haru insilae
feritati arte lenocinantur T.

léns, lentis, f. čočka.
lentě, ad.. [lextus] vi. ohebně; zv ol

na, zdlouha, zdlouhavě, pomalu; vá
havě, liknavě, nečinně: l. agere L likna
vě 81počínati;klidně; opatrně,
rozvážlivě: l. ac fastidiose probare C
8 rozmyslem a 8 přísným měřítkem.

lentěsco, ere, —, — [inchoa'. k lentus]
vl. stávati se ohebným; stávati se vláč
ným, měknouti: (sucinum) ut in
picemlentescitT; stávati selep
kavým: (tellus) ad digitos lentescit V
přilíná,lepí se;= meta.povolovati.

lentiscifer, fera, ferum [lentiscus a
fero) úrodný lentišky O.

lentiscus, %,f. [lentus] lentišek (Pista
cta lentiscus) (nazvaný pro hojnou pryskyřici,
zv. mastix, jež vyplňuje lýkovou část kůry a na
vzduchu tubne vc vláčnou hmo'u).

lentitado, vnis,f. [lentus]vi. ohebnost;
1) zdlouhavost, váhavost:durante



lento

tractu et lentitudine mortie T: likn a
vo8t, loudavost; (o slohu)rozvláčnost;
2) klidnost; netečnost, lhostejnost,
tupost: guamlemiatem mosdicmus,
lentitudins nomine appellant C (klid
nost — tupost).

lento, are, avi, tum [lentus] ohýbati,prohýbati(něcopružného):© Trw
nacria lentandus (se. est) remus in unda
V musí se prohýbati (t. j. veslovati).

Lentulitás viz Lentulus.
1. lentulus, a, um [demtn. od lentus]

(poněkud, trochu, přiliš) zdlouhavý, vá
havý, liknavý, loudavý.

2. Lentulus [die Plinia od lens, tedy pův.
„pěstovatel čočky] cognomen v rodě
Kornelů; zejm. 1) P. (Cornelius) Lentu
tus Sura, konsul r. 71 př. Kr., pro ne
mravnost vyloučen ze senátu; přivrže
nec Katilinův, po odhalení spiknutí po
praven r. 63; 2) P. Cornelius Lentulus
Spinther, jako konsul r. 97 př. Kr. při
činil se o povolání (iceronovo z vy
hnanství; v občanské válce bojoval na
straně Pompejově; + r. 47; 3) L. (Cor
nelvus) Lentulus Crus, odpůrce Klodiův,
konsul r. 49 př. Kr., protivník Caesarův,
po smrti Pompeiově zavražděn; 4) Čn.
Cornehus Lentulus Cossus, konsul r. 1 př.
Kr., vítěz nad Gactuly v Afnce T. —
odt. Lentulitás, als, Ť. (slovo úmyslně
utvořené):ullam Lentulitatem valere apud
me plus guam ornamenta virtuhs C
„jméno pánů Lentulů“

lentus, a, um 1) ohebný, pružný,
švižný; l. arcus O; lentum aurum O,
argentum V tažné; táhlý, vláčný,
lepkavý: gluten pice lentius V; (básní)
l. umor V (v1. činící vláčným); tuhý,
houževnatý: J. cortex O; ohr. s gen. argu
mentil. O1. přilepenýk .. 32)metat.a)Lu
hý, neoblomný, zatvrzelý, nepoddajný;
vytrvalý, vleklý, nezmarný, dlouhý:
lentum bellum H L; hosce infitiatores
lentos esse arbitror C jsou tuhými za
pěrači; guam lentis macerer igmbus H
neúmorným žárem; bb) volný, ne
náhlý; zdlouhavý, váhavý,likna
vý: lentum titer T'; lentum venenum T, re
medium Ču pomalu účinkující; sane U.
in suo dolore esset (Tiberius) T ne ukva
pený — shovívavý; lentae adversum vm

133 L. lepidus

peria aures Ť pomalu slyšící = „hluché;;
= oslohu rozvláčný; ©)nehybný,
klidný: tn lento marmore V; amara
lento temperet risu HHklidným; a) po
hodlný: l. in umbra doces V poho
dlně rozložen; lenti consedtmus arvis V;
B) tupý, netečný, nečinný, lhostej
ný, necitelný:/. spectatorI; pressare
lentissiíma bracehta HHbezcitná.

lenuneulus, %,m. [m. lembunculus, de
min. od lembus] člunek, loďka, lodička.

leo, omis, m. [srov. Žéwv, lev“, Lówe]
lev; metat. Lev (souhvězdí); 23. červen
ce vstupuje slunce do znamení Lva a
začínají největší vedra: stella vesami leo
ms H

Leocorion, , n. [Aeox0otov] chrám
v Athenách, vystavěný na památku tří
dcer attického krále, zvaného Leos
(odt. Leontides, wm,f. Leontovny), které
se k radě věštby obětovaly, když v zemi
zuřil hlad.

1.Leon, ontis, m.[ Aéev] osobní jméno
mužské ČL.

2. Leon, ontis (ace.Leonta), m. [Aéov]
osada sev.-záp. od Syrakus L.

Leonidás, ae, m. [Aewvidac] osobní
jméno mužské; zejm.syn Anaxandridův,
král spartský, slavný hrdina thermo
pylský.

Leonnátus, 2, m. [ Aeóvvatoc] vo
jevůdce Alexandra Velikého, po jehož
smrti byl správcem Malé (= Helles
pontské) Frygie; padl ve válce lamijské,
pomáhaje Antipatrovi, r. 323.

Leontides viz Leocorton.
Leontini, orum, m. [Aeovrřvor] Leon

tiňané i Leontiny, jméno obyvatel 1 mě
sta na Sicilů sev.-záp. od Syrakus, nvn.
Lentini; adj.Leo:tinus, a, um leontin
ský: campus L Č rovina sev. od města,
pověstná svou úrodou, zejm. pšenici.

Leontium, 22,f. [ Aeóvrov] vlastní
jméno ženské, zejm.athenská hetéra, ml
lenka Epikurova.

lepidě, aav.[lepiďus] jemně; pěkně,
hezky;vkusně; vtipně, ducha
plně.

1. lepidus, a, um [srov. fee. AEjTÓG

jemný, tenký; lepos] vi. jemný; 1)
něžný,lepý, pěkný, půvabný, hezký,
sličný: lepidum hbellum Cat; hi puers



2. Lepidus

tam lepidi ac dehcati C; 2) metat.vkus
ný, uhlazený: tnurbanumlepido seponere
dictoH; vtipný, trefný: l. versusCat.

2. Lepidus[1. lepidus] cognomen v rodě
Aemiliů; zejm. 1) M. Aemihus Lepidus,
zprvu přivrženec Pompejův, jehož vlivem
dosáhl konsulátu r. 78 př. Kr.; hned po
smrti Sullově pokusil se obnoviti moc tri
bunů lidu 1 komitií a pro sebe vynutiti
druhý konsulát, byl však poražen od
Pompeja a zemřel jako uprchlík na Sar
dim1; 2) M. Aemilius Lepidus (syn předešl.)
známý trumvir s Antoniem a Oktavia
nem.

Lepontii, orum, n. Lepontiové, kelt
ský kmen, usedlý v Alpách kolem pra
menů Rýna.

lepos (zř. pozd. lepor), čris, m. [lepi
dus) jemnost, vkus; zejm. o slohu lepost,
půvab, kouzlo; (jemný)vtip, roz
mar,duchaplnost.

Leptis, 15s (ace. tm, zř. im, abl. 4), f.
[Aéx1c] jméno měst na pobřežíafrickém;
1) L. Magna mezi Velkou a Malou Syrtou,
nen. Lebida; 2) L. Minor mezi městy
Hadrumetem a Thapsem, nyn. Lempta.
Adj. Leptinus, a, um leptijský; subst.
Leptitáni, orum, m. Leptiané.

lepus, oris, m. (jednoufecundae leports
H) zajíc; přenes.Zajíc (souhvězdí).

lepusculus, 7, m. [demin.od lepus) za
jiček.

Lerna, ae, f. [Aéovn] řeka, jezero a
město již od Argu, kde dle pověsti He
rakles zabil mnohohlavou vodní s"ň
(belua Lernae V); v jedu zabité saně
omočil své šípy, jichž rána byla pak
nezhojitelná; adj. Lernaeus, a, um [Aeo
vaioc) lernský.

Lesbos (Lesbus), % (ace. Lesbon O.
Lesbum T), f. [AéaBoc] aiolský ostrov
v moři aegejském, roza, Mytilene zvaný
dle svého hlavního města, nvn. Metelino;
pověstný vínem; vlast básníků Terpand
dra,Ariona,Alkaia a Sapfy,z nichž
tito dva vypěčstovalh důležité odvětví
řeckélyriky, a1iolskou píseň; adj
Lesbiacus, básn. a pozd. Lesbius ([cs
bous JI), a, um lesbický, z Lesbu (básn.
té2 význ. alolský, m ton.lyrický): (venum)
Lesbium (též subst.); L. civis H (t. 4. Al
ka10s); L. pes H (= sapfické metrum);
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Lesboum tendere barbiton HH(t. 3. naladiti
varyto k alolské písni, kterou se Horatius
snažil napodobovali); fem.Lesbis, 1di8 [Aec
Bic) n. Lesbias, adis [Aeopiac) lesbijská,
subst. Lesbanka (zejm. o Sapfě) O.

lessus, ace. um, m. nářek nad mrtvo
lou (u C ze zák. XII desk).

létális, e [letum] (básn.)smrtící,
smrtelný, smrtonosný, záhubný: I. sonus
V (= smrt věstící).

Lethaea, ae, f. [Aňďaia] choť Ole
nova, jež byla za svou pýchu 1 8 man
želem proměněna v kámen 0.

lethargicus, a, um [AnSaoyixóc] (cho
robně) spavý, stížený spavostí.

léthargus, 2, m. [Aňďbaoyoc] (chorob
ná) spavost; mdloba.

Lethé, čs (ace. Lethen),f. [An]
(pův.asi skrytá: řeka) řeka v podsvělí,
z níž zemřelí pili, aby zapomněli na život
pozemský;adj.Lethaeus,a,um [An$ařoc]
lethejský (častovýzn.podsvětní): L.amnisV;zapomenutí přináše
jící; omamující, uspávající: L. sucus
O; Leihaea papavera V.

letifer, fera, ferum [tetum a fero]
smrtonosný, smrt přinášející, smrtící,
smrtelný, vražedný: l. (se. esť) alle locus
O jistá smrt jest zranění toho mista.

leto, are, dvi, atum [letum] usmrtiti O.
Leto, Letois, Letoius viz Lato.
létum, %,n. smrť (arch. a básn., u pozd.

prosa ků zejm. ve slavnostních formulich): alam
leto dare VO usmrtiti, utratiti; guo ver
gat pondere I. V los smrti; person. jako
bvtost v podsvětí V; ==přenes. (sm. záhuba,
zkáza): Teucrum res eripe leto V.

Leucadia, ae, f. [Aevzadia] n. Leu
cas, adis (ace. adai odem) f. [Aevzác)
ostrov, dříve poloostrov v ionském moři
u zálivu Ambrackého, nvn. St. Maura;
na již. mysu Leukatě stál chrám Apol
lonův; hlav. město Leucas, adis, f. za
ložené od Korinfanů. Aaj. Leucadius,
a, um leukadský: L. deus O —=Apollo;
tristia Leucadio sacra peracta modo O
(viz Leucales); subst. Leucadia, ae, f.
„Divka z Leukady“, veselohra Sex. Tur
pilia, příteleTerentiova;Leucadii, orum, m.
Leukaďané.

Leucae, rum, f.[ Aeůxai]osada v La
konsku blíže Helu.



1. leucaspis

1. leucaspis, tdis (ace.idem) [AeVxaa=
c) běloštitný; 2. Leucaspis, tits, m,
vlastní jméno Trojana (ace.tm) V.

Leucátěs (Leucatas), ae, m. (ace.en, abl.
a LC, e L) [Aevxárac] mys na již. cípu
ostrova Leukady, na němž stál chrám
Apolonův, nyn. Capo Ducato; při výroč
ních slavnostech Apollonových bývali lam. sha
zováni zločinci do moře (přežítek lidských obě't);
také nešťastní milenci (prý po přikladu Sapfině)
vrhali se s Leukaty do vln.

Leuci, orum, m. Leukové, keltský ná
rod v již. Lotrinsku, jehož hlav. mě
stem bylo Tullum, nyn. Toul.

Leucippus, 2, m. [Aeúxxnoc] Leukip
pos, vlastní jméno mužské; zejm.1) král
v Messenu, bratr Afareův, Tyndareův
a Ikariův; Dioskurové unesli jeho dvě
dcery Hilaeiru a Foibu, jež byly za
snoubeny dvěma bratřím, Lynkeovi a
Idovi; v nastalém boji zahynul oba že
nichové a Kastor. oa:. Leucippis, ds,
f. [devnezsric) Leukippovna, dcera Leu
kippova; %£)řecký filosof, žák Zenonův,
hlasatel učení o atomech, jež od něho
přejal Demokritos C.

Leuconoě, és, f. [ Aevxovón] vlastní
jméno ženské; zejm. 1) dcera Minyova
O; 2) (fingovaná) dívaca, již apostro
fuje A.

Leucopetra, ae, f. [Aevxonéroa =
Bílá skála) mys v Bruttiu již. od Rhe
gla, nyn. Čapo dell Arml.

Leucophryna, ae, f. [Aevxopoúvy,
jinak ÁEvxogovývym od Aevxópove =
Bílá skála) příjmení Artemidy, ctěné
v Magnesii nad Maiandrem, kde se jeji
kult pojil k bílé skále, jaké byly j na jiných ml
stech významné, srov. Leucales. |

Leucosia (-8-0), ae, f. [Aevxwcia]
ostrůvek v tyrrhenském moři již. od
ústí řeky Silaru.

Leucosyri, orum, m. [Aevxóavoor =
Bílí Syrové] jméno syrských kmenů,
usedlých v Kappadokii (prot vlastním
Syrům v Syri1), pozdějizejména obyva
telů na pobřeží Černéhomoře.

Leucothea, ae (n. Leucotheé,čs abi. € O),
f. [AevxoĎěa] bohyně, v niž byla pro
měněna Ino, manželka Athamantova
(v. t.).

735 2. lěvis

Leucothoě, €s, f. [AevxoďWón] my
thická dcera perského krále Orchama,
milenka Apollonova 0.

Leuctra, orum, n. [Aeůxroa) osada
v Boioti, jihozáp. od Theb, pověstná
vítězstvím Epameinondovým nad Spar
fany r. 371 př. Kr.; odt. adj Leuctricus,
a, um leukterský: Leuctrica pugna C
u Leukter (též přenes. o půtce mezi Klod:em
a Milonem C).

Levaci, orum, m. Levakové, kmen
v Galln Belgické, poddaný Nerviům.

levámen, ons i levámentum, %,n.
[řevo] polehčující prostředek, uleh
čení, úleva; výpomoc, pomoc, pod
pora; útěcha (alcis rei v něčem):Umi
seriarum C; (o osobě) omnis curae leva
men V útěcha (= těšitel) ve všech tru
dech; uxortum levamentum T potěšení
s manželkou; tributi I. T sleva daní.

leváti0, ons, f. [levo]polehčení,uleh
čení, úleva,pomoc; zmenšení:
l. viltorum C.

leviculus, a, um [demin.od 2. levis) ma
licherný: I. noster Demosthenes Č trochu
ješitný.

leviděnsis, e (2. levis] lehce utkaný;
obr. munusculum levidense crasso filo C
sm. Chatrný.

1. levis, e [koř. *let-, srov. ltno, Aeřoc)
hladký, hlazený: l. cupressusH hla
zený, leštěný; mec levibus atria toplis
structa O z drsného tufu; I. sangus V
kluzká; o věcechz kovu lesklý; subst,
(obr.) externi neguid valeat per leve mo
rari H na hladké ploše (t. j. na duši doko
nale vyrovnané); spec. holý, bezvousý,
lysý: I. senex O (t.j. Silenus); I. vuven
tas H; l. pectus V (sm. mladistvá prsa);
= o slohu: subst. sectantem levia H hlad
kost, hladký sloh.

2. lěvis, e [z *leghuis, srov. „lehký“,
čAavůc) lehký (akt. netížící 1 pass. ne
zatížený) Jako v češtině v nejrůznějších význ.;
zejm. 1) ví. a) I. armatura lehkooděnci;
s abl. lehce zatížený, pokrytý, oděný,
ozbrojený něčím:nuďdiaut sagulo leves T'
ense Il. nudo V; leves arms L lehko
oděnci; ==spec. o věcech nehmotných: l. aer
O; nehmotný, vzdušný; mátožný: levem
cočrces turbam H; leves populi O; b) meton.
rychlý, hbitý, kvapný, prchavý (tez



levitás

obr ): leves cervi V; Nympharum leves
chort H; (Messapus) l. cursu V v rych
lém běhu; l. hora O; 2) metaf a) význ.
lehce snesitelný: U.senectusC;
paupertatem ejfecere levem O; mírný: leve
postulatum Ús; gut leviore nomíne ap
pellant C; leves, ignobiles poems adfi
ciebantur T mírní (op. destrictus ostrý“);
Sithonus non l. Buhus H ne mírný,
přísnýk...; lehcevykonatelný, snad
ný: lemora tolli (= ad tollendum) Per
gamař snázedobytná; b) nepatrný,
chatrný, malicherný, skrovný,la
ciný, prostý, slabý; nezávažný, ne
podstatný, bezvýznamný, povrchní: auc
tor l. L málo vážný (vážený); mitte leves
spes H (= spes levium rerum) bez
cenné, prázdné; l. auditio Čs jalová po
věst; subst. guocumgue casu acciďdtl (se. 1d),
tn le hubitum (se.est) T pokládali to za
věc malé váhy; ©) (o povaze) nevážný,
lehkovážný,lehk omyslný; vrt
kavý, nestálý, těkavý; ne ] 1stý,
nespolehlivý: tu levior cortice H jsi (my
sli) lehčí než korek; brachyl. praefecto
ad honesta seu prava iuzta levi T při své
nestálosti stejně náchylnýk...

1. levitás, atis, f. (1. lévis] hladkost.
2. lěvitás,alis,f.[2. levis]lehkost;

1) vi.; meton.bbitost, pohyblivost:
Termine, I. tibi libera non est O (1. j. ne
smíš se hnouti se svého místa); 2) metat.a nepatrnostmalichernost,
nezávažnost, bezvýznamnost, povrch
nost: opimomsI. C; b) lehkováž
nost, lehkomyslnost, vrtkavost,
nestálost, těkavost: tmsila l. T nedo
statek pevné povahy; alit amatoriis levi
tatibus dediti C lehkomyslnému zálet
nictví.

leviter, adv. (2. levis] lehce; mírně,
slabě,nepatrně, málo: l. auďita in
alios transferunt T povrchní, nezaručené
zprávy.

1. lévo, are, avi, datum [1. lěvis] či
niti hladkým,hladiti, leštit:
nms aspera levabitcultu H uhladí.

2. levo, are, avi, atum [8. levis] [ či
niti lehkým, lehčiti,ulehčovati;1)
vůb; metaf. ZMenŠšovatli (něco tíži
vého), zmírňovati, seslabovati: onopiam
l. Cs; fructibus evus (se. provinciae) levari

obr.
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posse centesimae vechigal T; prela fru
gum U. T anižiti; viam sermone levabat
V krátil; vulnera I. O vyléčiti; ictum U.
H zadržeti (a odvrátiti); omen l. V od
vrátiti; multa filem promissa levant H
oslabují; cladem auctore (. O v1. ulehčiti
záhubu — těšiti se v záhubě vědomím
o (jejím) původci (L. j. že jest původcemsám
Juppiter); praegn.tnturias l. Čs odstraniti,
ukliditi; = odt. I. alci algď n. rem alci8
ulevtit1 někomu, pomáhati v něčem,
usnadňovati něco, těšiti, posilovati,
podporovati někoho v něčem:tnnocenltum
calamtatem I. C; 2) zejm. l. algm re (abl.
odl.) činiti lehkým (lehčím) od něčeho=
ulehčiti někomuodněčeho,8ej mou
Ú1 něco s někoho A) vl. ego hoc te fasce
levabo V; vinculis l. algm L; b) metat.
guae (htterae) me molesha valde levarunt
C; zbavovati, sprostiti někohoněčeho,
osvoboditi: haec levaverant religione am
mos L; hac opimone levandi sunt C: le
vata est (sec.partu) Alcmene O slehla, po
rodila; 3) odt. meiať.abs polehčiti,
prospěti někomu,zota viti, posíliti, ob
veseliti: Phoebus levat corporis artus H
hojí, sílí; l. tenta spiritu praecordia H
(= oddechnouti 81);(Brinys) terrras cae
lumgue levabat V zemi i nebi se (od ní)
odlehčilo (jejim odchodem); Graect, guorum
sermonibus levaretur (Tiberius) T aby
měl z jejich řečízábavu; II nadleh
čovati; I) opírati: daculsleva
Oopirajíce se o hole; 2) zdvíhati,
vznášeti: non las pluma levarit O; pen
ms levati O kridly jsouce nadnášeni;
agua levata vento L; de caespite virgo se
levatO; praegn.furca levat terga suws O
8ejme.

lex, lěgis, f. [oi koř. *legh-,
lectus, něm. legen; codovýzn.srov.eouóc
= ustanovení oa koř. *dhé- (řec. *WE-)
vtídnu) 1) pův.ustanovení (určitě
formulované a pro tv, jichž se lýče, závazné)
a) předpis smlouvy,smlouva, kon
trakt: l. censorta nájemní smlouva, se
psaná od censorů; synekd. (jednotli
vá) podmínka smlouvy; odt. vůb. pod
mínka: dicta tibi est H; foederis,pa
cis leges; foedus ictum est his legibus L
8 těmito podmínkarni; přenes. lege certa
Ů s pevnou podmínkou; legem accipere

srOVvDn.



Lexovii

O; L) spec.zákon: pole římské ústavy Z
jest právní pravidlo, závazné nro obec,
které k návrhu magistrálovu stanovila
hromada veškerého občanslva (comi/ta)
(podle zákona Horten:tova z r. 287 př Kr. nabyla
fplebfscitaplatnosti zákonů);podle n avrhuj ici
ho úředníka rozeznávaly se leges regiae,
consulares, dictatoriae, decemvirales, prae
toriae, tribuniciae a podle toho, která hro
mada je přijala, leges curtalae, centuria
tae, tributae. Návrh zákona (rogaho
n. též ler) musil býti veřejně vyhlášen
(promulgare) 24 dní, než se o něm hla
sovalo; v té době se konaly schůze
(contiones), kde o něm rokováno. V ko.
mitiích dal magistrát hlasovati (o celém
návrhu beze změn); byl-li návrh přijat,
vešel zákon po vyhlášení výsledku hla
sování (renuntiare) ihned v platnost.
Někdy byl zákon vryt na měděné desky
(aera legum) a veřejně vystaven; jméno
měl podle rodového jména navrhovate
lova a dle obsahu (na př. lex Cornelia de
ré n. aleis rei): legemferre navrhovati
zákon,dávatinávrh zákona;
perniciosis legibusČs při zhoubných ná
vrzích zákona; lege agere (cum algo) jed
nati, postupovati podle zákona, buď o vy
konání zákonitého treslu se strany liktora (L)
n. o zákoníté žalobě proti někomu, pořadem
právajíti, nastoupiti právní cestu; poena
legis N zákonný trest; per leges licet Cs C
podle zákonů; lege (abi. způs.) podle zá
kona, po zákoně. Jiné frase viz u přislušných
sloves.= Pl. legesa) zákony, ústava:
básn. totum sub leges mitlere orbem V
uvésti pod (svou) vládu; P) zákonitá
ustanovení; zákon vzhledem ke svým jednotlivýmustanovením(Capila):| placuisse
guondamOpptasleges T; 2) zákon sm
přénes.;předpis, pravidlo: citharae le
ges T; numeri lege soluti H rhythmy
nespoutané zákonem (t. strofickým, t. zv.
čnoAeAvnéva); řád, norma; pořádek;
způsob: legemsibi dixerattpseO (ta
kový) řád (t. j. jak s ním jedna i) stanovil
ti sám; hanc legem Parcae cecinere tibí
Olos života, osud; tmmorlalis ut maneas
nascendi lege creatus O s lím určením
přišed na svět; hac sine lege vuunt O
bez pořádku ; lex cadempoenae dicta 1uo
generi esto O tentýž trest budiž uložen.
Vitinsko-český slovník,

131 1. liber

Lexovii n. Lexobii, órum, m. Lexo
viové, keltský národ na pobřeží Norman
die při ústí Seguany.

libámen, onis, n. a libaámentum,2, n.
[dibo]úlitba (konkr.); vůb. obět.

Libanus, %,m. [ AiAavoc] Libanon,
pohoří v již. Syru T.

libátio, onis, f. [lebo]ulévání, úlitba.
libela, ne, f. [d-min.od hbra] = a

(v. t.); a) jednotka, celek: fecit te (he
redem) ex bbella C hlavním dědicem;
b) nepatrná mince, „haléř“:HS 199
ad libellam sibi deberi ČC do haléře, t. 1.
přesně 50.000.

libellus, %, mm.[demin. od ber] 1)
knížka, spisek, dílko (téžvýzn Nber):
garrire libellos H své kousky (t j. veselo
hry, frašky); meton. le (guaesivimus) tn
omnibus libelhs Cat v knihkupectvích;
2) a) listina,spis; sp:e.zápisník: st
guvd memoriae causa rettult in libellum
C; se zn a m, účet; b) žaloba; udání:
(Sulcius ambulat) cum libelhs H; lbellos
el auctoresrecitatCaesar T; e) žádost,
přípis, pamětní spis: plures guam centum
vginti lbellos praemium exposcentum
žádosti za odměnu; d) pozvání, ná
věští: gladiatorum hbelli C vi. seznamy
(vystupujících) gladiátorů — programy
gladiátorskýchher; e) vyhláška: po
sths propalam libelhs ad hbertatem vo
cabat serviha T veřejným provoláním;
f) dopis, psaní;g) han opis, pam
flet: cognitio de famosis lbellis T.

libéns (starolat. luběns), enlis [isol. part.
praes. k lobeť] rá dd, ochoten: me hbenle
(hoc facis) jsem rád, když (že) to děláš;
hbentisstmis animis Čs s největší rado
stí, ochotou;dobrovolný: senatuspopulusguehabitumdolentum| simula
hone magis guam I. induebat T.

libenter, aiv.[Ibens]rád, milerád,s ra
dostí, ochotně, s chutí; dobrovolně,
nenuceně; dle libosti, volně.

Libentina (Lubentina), ae, f. [hbens]
„Bohyně rozkoše“ příjmení Venušino;
později byla s ní stotožňována Dibilina (v. t.).
1. liber, bz, m. [srov.Tab,též loupali) 1)
lýko, lýči (poi koroustromů):obďucuníur
lébro auť cortice truncií C; libro ct su
bere clausam V; cínguntur praecordia
libro O. Lýka bylo užíváno v Italii za
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o. Liber

staré doby a částečně £ později jako papíru a
slovo I. bylo přeneseno i na cgvptiský papy
tus; odt. 2) meton. A) závitek (papíru)
i s obsahem, kniha (buď celé dflo nebo jen
část většího spisu), Spis, dilo: scrtpst tres
libros de oratore C; —spec. adtire bros
L = libros Sibyllinos;b) psaní, dopts,
přípis: ddrum gramulemverbis multis con
scripsit N: ©) seznam, katalog: lite
rarum adlatarum libri Č.

2. Liber, eri m. o». L. pater, sla
roilalský bůh vzrůstu a zdaru rostlin
i živočišstva; stejného významu bylo
ženské božslvo Libera, ae, f.; k je
jich poctě byl 17. března slaven
svátek Liberália, 0. n., o kterém
ebyčejně oblékali dospělí jinoši po
prvé mužskou togu (loga virilis). Záhy
byh Liber 1 Libera stotožněni s řec. Dio
nysem a Peorsefonou a tvoří spolu s Ce
ie ou kterou jest často vyrozumívati,
kd ž sc jmenuje jediná CČeros; odt. Liber =
bůh vína, neton. nápoj Liberův, víno:
pressum Calibus Liberum IH;veraz L. H.

3. liber, era, erum [z koř. *(e) leuďh-,
:ov. čÁeúdevoc)|svobodný, volný;

1) vůb. A) sm. nepoutaný; neobmezený,
nepodrobený, nezávislý: egues corpore
armisgue (abl. vztah.) Z. L moha volně
pohybovati tělem 1zbraní; libera custodia
volná vazba (t.j v domě váženého ob
čana, ne ve vězení); !. legatio (v. 1.); l.
lectulusC mládenecké lože (svobodného

trojici,

muže'); -= pec. svobodný mravně, sm. filos.
CH; —(básn.)smnevynucený: 44
gera liberas fruges ferut II (= nullo
cogente creatas O); I. sanguis O svobodně,
dobrovolně prolitá; devola morli pectora
liberae IT (1. 4. ve svobodnémboji); = šp
sm. svěvolný, nevázaný, roz
pustilý: zmorecslibera Čs: I. Čupido II;
b) I. TČ n. Gare, básn. též alcis rei osvo
bozený, prostý něčeho,zbavený:
omní metu I. L; vásn. enallage libera vína
H zbavujíci starostí; též sm.liberatus: ta
tolhit vnmdďuttas,ut libera fide incepla ex
seaueretur L (= sproštěn daného slova);
libera fati gens V (— jenž naplnil příkaz
osudu); ©)volný sm dovolený: bberum
(est) senatori non adesse ČC;non est mora
lbera nobis O; na vůli jsoucí, pone
chaný: libero (abl. abs. = cum liberum
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essel) guid firmarel mutaretve senatus T:
negue enim Turno mora hbera morůis V
odklad smrti není v moci Turnově; U
berum habere algd míti něco k volnému
používání, moci s něčímvolně (dle vůle, l
bosti) nakládati; 2) spec. a) svobodný
rodem (op. otrok): básn. enallage testas libera
O (= ťoga); subst. ldberC = homol.; odt
liberi, orum, m. v. 1; b) svobodný po
litick,: Civitas libera; 3) metat přímý,
upřímný,nepokrytý; smělý (v ušlech
tilém smyslu).

Libera viz Liber.
Liberália viz Liber.

liberális, e [liber] týkající se svobod
ného člověka: causa I. Č pře o uznání
svobody (občanské);zejm.a) důstojný
(svobodnéhočlověka), šlechetný,
ušlechtilý,čestný, slušný: arlea
lberales; de guaestibus, gut lberales ha
bendi, gui sordidi sit C; fortuna libe

K L; forma el species I. Č (o tělesnékráse); b) spec. «) laskavý, vlídný,
ochotný; p) velkomyslný, dobročinný,
štědrý: Ocneficihberalesguesumus C;
(o věci)se liberales seanper epulas struxisse
T; s gen. obj. pro shodu s předcházejicíim Gen 3

laudis avidi, pecumae (= co do peněz)
hhberales erant 8.

lberálitás, atis, f. (ltberalis]smýšlení
a jednání důstojné svobodného člověka
a) šlechetnost, ušlechtilost,čest
nost, slušnost; bh)spec.«) laskavost,
vlidnost, ochotnost; [£$)velkomysl
nost, dobročinnost,štědrost;
konler.uštědření, dar: l. deciens sestertii T.

hberáliter, adv.[derals] důstojně
(svobodnéhočlověka)a) šlechetně,
ušlechtile,čestně; slušně: 1. edu
catus C „dobře“ vychovaný; b) spec «)
laskavě, vlídně, ochotně: l. respon
dere Cs; (5) velkomvslně, dobročinně,
štědře: indulgeresibí lberalius N více
si přáti, dopíávati si hojněji požitků;
l. instructus Č skvěle; domeccomitaretur
l. T. nešetře nákladu.

liberátio, onis, f. [libero]osvobo
zení, zbavení, zproštění (alcis reč ed
něčeho):7. culpae C; spec. osvobozu
jicí rozsudek, propuštěníz obža
loby: lbidinosissonae beraliones Č.

-- nelon.



liberátor

liberátor, oris, m. [l'bero] osvoboditel:
(appos.)č.allepopuli Roman animus L duch
osvoboditel — duch (příštího) osvobo
ditele; Fuppiter Liberator T (dle analogie
řec. Zedo čAevWďěpioc).

hbere, adv. [3. čder] svobodně,
volně; a) neobmezeně, nezávisle, bez
překážky; nenuceně: I. incedereČs;
tellus omma liberius ferebat V (= bez
nucení, srov. u Hesioda xGojTov O'ErpEevE
oovou CŮTOHGTN); šp. sm. Své
volně, nevázaně, rozpustile,bez
uzdně; b) přímo, upřímně, ne
pokrytě, bez obalu; směle: lberius
dicere.

liberi, orim (n. liberum), m. [8. ber]
vi, svobodní členové rodiny, spec. děti,
dítlky (klass. vzhledem k rodičům, srov. pueri).

libero, dre, dvi, datum[liber| os vo
bozovati, uvolňovati;vybavovati;
1) vůb. Ž. algm rě (ab algo) od něčeho,
zbavovati, zprostiti, zhostitiněčeho:
philosopma cupiditatbus liberat C: ad
liberandum Mogontiaci obsidium ducebaturT(=adWMogontiacum| obsidio
hberandum); (Tmolus) aures liberat arbo
ribus O — (bůh hory, porostlé lesem)
odhrne s uší stromy (aby lépe slyšel); abs.
l. patriam L (potit.); dttnera l. L vykh
zovati, uvolňovati; t. t. sakrál. cum au
gurato (= po vykonání auspicií) bera
retur Capitohum L když bylo vyvazo
váno
augurů přesně vymezeno, odděleno oc ostatního

(stavební místo pro chrám býva!o od

prostoru a zvl. obřady osvobozeno ode všech ji
ných sakrálních závazků, které na něm byly;
srov. effari); nomina I. L vypořádati
dluhy; fidem suam I. C (vi. osvoboditi
svůj shbod závazku, t j) dostáti svému
slovu; pod. valo hberari L. zhostiti sc
shbu (vyplněním jeho); 2) spec. A) osvo
bozovati,na svobodu pouštěti
(otroky), srov. manu milttere; ) (na soudě)
osvoboditi propustitiz obžaloby,
zprostiti, prohlásiti nevinným: pronum
liberatur Alilo non eo consiho profectus
esse, ut C M. jest potud zproštěn obvi
nění (= uznán nevinným), že.

liberta, ae, f. [lbertus, v. t.) propu
štěnka.

libertás, atis, f. (3. liber]svoboda,
roinost, 1) vůb. Ž. alcis rci v něčem;omni
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um Č. (ve všech věcech = ) naprostá, ne
obmezená svoboda; I. vitae Čs volnýživot;guodeidicendilibertalem© ade
m;sses C svobodu, volnost slova; d o
volení: l. loguendi O; — praegn.svo
bodný duch; láska ke svobodě, smvsl
pro svobodu; = šp. sm.svěvole, zvůle,
nevázanost, rozpustilost:l. Decem
bris (v. 1.) H; 2) spec. a). svoboda ob
čanská (op Otroctví): in. hdertalem vin
dicare (v. 1.); b) svoboda politická, Svo
bodné zřízení, samospráva, samostatnost:libertatemetconsulatum| Brutus
institut T (1 j. republiku); ne vitam pro
zime lbertatem actam servihofoedaret
T život, jejž strávil téměř jako repu
blikán; Arnumus regnum adfectans lbertatem© populartumadversamhabutt
T (lásku ke svobodě); 3) metat. pří
m ost, upřímnost, nepokrytost (srov. řec.
zaPonci«); smělost (v ušlechtilémsm
slu): Ž.tngenii S svobodomyslnost. Perso
nit.Libertás bohyně Svobody(pův. osob
ní, občanské, poza. svobody státu); měla
chrám zejm. na Aventinu: atrium(v. 1.)
Libertatis.

hbertinus, a, un [hbertus] týkající se
propuštěnce(-ův): l. ordo L, hbertinum
genus T stav, třída propuštěnců; subst.
libertinus, 2, m. propuštěnec (co
do svého právního postavení ve státě, proti
servus a Wmgenuus srov. libertus); liber
tina, ae, f. propuštěnka.

libertus, 2, m. (čiber; tvořeno jako pat.
perf.pass.| (vl.propuštěný z otroctví) pro
pu štěnec (proti svémubývalémupánu,
Srov. Iibertinus); s gen. possoes.,značícím býva
lého pána: res per Bellum, Fausti liber
tum, admimstrata est Č. Fem. liberta
v. t

hibet (staršílubet), ere, Ibuzf n. Zibilionest(totoČastovýzn.praes.),slov.© ncosobné
[srov. Čes. „Jhbý“ ze staršího Vubý, bití
(se), líbati, něm. lieb] libí se. jest
J1 bo, milo, chce se, těší (abs.: alci s int.
někdo má chut, přeje s1, chce); též Ize při
překladu vystihnouti kondicionálem s přidaným
rád“: Iibitum est mii plura di
cere Č rád bych promluvil
obšírněji; dat. osoby bývá leckdy vynechán:
l. interponere N dovolim si pozname
nati; guoď magis credere I. L čemu by
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Libethriděs

chom spíše uvěřili. Part. perf. pass. jako
subst.libita, orum, n. libost, chout
ky: usgue ad hbia Pallantis provo
luta T.

Liběethriděs, um,f. Libethrijské musy,
zvané od pohoří Libě'hrion (ABňVotov],
zop. to části Heolikonu; (am jim byla zasvěcena
jeskyně s pramenem V.

Libethrum, %, n. [AeiSydďoor] osada (a

krajina) na jhovýc straně Olympu L.
volně, i 1bovolně: m humilhores
l crudelitergue consulebatur L: 2) podle
chtiče, náruživě. c hlipně, vilně, buj
ně, smyslně, rozkošnicky,zhýrale,
prostopášně.

libidinosus, a, um [hbido] 1) své
volný, libovolný, nezřízený;bez
uzdný, náruživý: libidinosisstmae libe
rationes C: 2) smyslný, chlipný,
vilný, bujný: č. caper H: zhýralý,
prostopášný, oddaný rozkoším.

libido (sta:št Inbido), snis, f. (lbet)
1) vůb.libost, záliba, chut; teuha,
chtivost, žádostivost (alcisret ně
čeho,po něčem): tuvenfus tn decoris armis
libidinem habebat S měla zálibu, libo
vala si; l. voluptatis Č (nezřízená) žá
dost rozkoše; l. sanguims T krvežízni
vost; guacumgue I. est, incedo solus H
kamkoli se mi zachce; 2) spec.a) chout
ka. libovůle, rozmar, vrtoch: ad
kbidinem, ex libidine podle své vůle, li
bovolně; svěvole, zvůle, nezříze
nost, nevázanost, bezuzd nost; smě
lost, opovážlivost, drzost; b)
chtíč, smyslná (nezřízená) žádost, ná
ruživost, chlipnost, vilnost.bujnost;
smys nost, rozkošnictví,požitkář
slvi, zhýralost, prostopášnost.

libita, Orum. 1. vizbet.
Libitina, de, f. [snadod etrusk. Zupu

— smrt) staroitalskibohyně pohřbívání
(rozději byla ztotožněna s Lisentiia tím s Venuší);
v jejim chrámě bylo uloženo pohřební
nářadí a úmrlí zapisována do úmrtnici,
malrik“: autumnus, Libilinac gunestus
acerbae JŤhojná žeň pro Libilinu (t doba
hojných úmrti);nihil nisiguodL. sacravit
HH(— co jest už mrtvo); multa pars met
vilabit Libitinam F] (== smrti); meton.
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pohřební ústav, pohřební nářadí: pesít
lentia tanta, ut L. tunc víz sujfFiceretL.

libo, are, avi, tum [srov. AeiBu, čes.

hji) L) ulíti tochu tekutinyza obě; 6,konati úlitbu (alct někomualgd něco) a)
vi. Lenaeum I. honorem V ulévati vína
na počest, v oběť; (básn.) pateris (abl.)
altaria hbant V ulévají na oltář z misek;
ob-. carmen aris (dat.) tibia Mygdomis
bet caďis (abi.) Pr ať vylévá píseň
(přioběti);b) vůb obětovati, dávati,
přinášeti za obět, věnovati: l. dapes:
vernas pasco hbadis dapibus HHpo oběti
(domácím bohům); přenes.ture lacrtmas
Celso libamus O: 2) metat. ubíra ti z ně
čchoA) a) upíjeti, vůb.ochutnáva

1, okoušeti: (anguis) libavit dapes V;
lihata gustu potto T; nulla nec amnem
hbavit guadrupes mec gramimis alligil
herbam V nenapil se z řekv = nedotkl
se řeky;od. P) dotýkati se (lehce):
utergue summam pede hbat harenam O;
(Iuppiler) oscula hbamt natae V dotkl
se rtíků; v) (ubráním)zm enšovati,
ztenčovati: věres I. L ubírati sil; b) n a
bíra ti z něčeho,čerpati: tnde Ibatos
hauores O. —přenes. vertice Ihbatas comas
O ustřižené s hlavy; a natura deorum
haustos animos et libalos habemus C; v y
bírati: bas er omnibus(disciphnis),guodcumgue.| €.

libra, ae,f. [odt. řec.Airoa] 1) váhy
(dvouramenné, s dvěma miskami) a)
zejm. ve rčení ČodDra el aere mercari
právoplatnou koupí, právoplatně (nej
staršími mincemi byly neražené pruty měděné,
jež byly při koupi odvažovány na vahách: odt.
se udržela p'ávní forma. že při koupi dotkl se
kupující u přitomnosti 5 svědků měděnou mincí

pronesl předepsanou formuli a odevzdal
prodávajícímu peníz); obr. guasi in allera
kbrae lance C; b) metar. ©) váha vodo
rovnosti:n nambus ad hbram fecerat tur
res Čs t.j. aby byly stejné výšky; f)
Váhy, souhvězdí ve Zviřetníku: seu
L. seu me Scorpios adspmcit H; L. die
(gen.) sommague pares ubi fecerit horas
V (23. nebo 24. září vstupuje slunce do
znamení Vah a nastává podzimní rovno
dennost); 2) libra, j>dnotka váhy
v Italu a na Sicili (= as) = 0.327 kg:

vah,



libráamentum

coronam auream hbram mondo (v. t.) po
smt L.

lhbrámentum, %, ». [hdbro) 1) váha,
závaží, přítěž: (artes) lbramento plum
bi gravatus L; 2) pružina, pružný
svaz, vzpruha: vincla ac libramenta T,
3) o vodopáduspád Plin.; 4) rovná plocha C.

librvariolus, ž, 99. [demin.od [/brartus]
opisovač, pisař.

librárius, a, um (L.liber] knižní, knih
(se lýkajicí): čaberna libraria Č knihku
pecký krám, knihkupectví: seriptor l. F
opisovač; —subst. a) librárius, 7ž,17.opi
sovač, písař (vzdělaní otroci, mezi něž n leželi
také kniiovnfci, tajeninici, účetní a j.); b) li
brárinm, 2, 2. skříň pro knihy,knihovna:
exinbe 1. illud legum vestrarum C.

lhbrátor, oris, m. [libro] měřič výš
kových rozdilů, geometr (užívajícívou
níchvah) Přin; 2) T — lritor v.t.

libratus, a, um vi. part. perf pass od
dro] vi. rozhoupaný,vymrštěný,prud
ký: gravior ac pondere Vpsohbralior su
perne ictus erat L.

librilis, e [libro) k házení, házecí (die
jinéhovýkl. od Čidra: lbru těžký, liberní);
subst. ltbrilia, um, m. (vojen.) kameny, jež
metali na nepřítele t. zv. Ibritores: fundis,
hdrilibus sudibusgue ac glandibus Gallos
proterrent Čs (die jiného výkladu je zde bĎrt
hbus adj přívl. k fundis: praky na li
berní kameny).

libritor, óris, m. [libro) metač kame
nů; hbritores byli vojáci, kteří metali
na nepřítele kameny (zv. bbrilia) ne pra
kem jako fundiores, nýbrž rukou:
funditores hbritoresgue T.

libro, are, avi, atum [hbra) vážiti; 1)
držeti v rovnováze: telluspon
deribus (tíhou svých jednotlivých částí)
hbrata suis O; pass. význ. med. (obr.) S1 VM
periu corpus stare ac lbrari stme rectore
possetT; nadnášeti: velalbrantur ab
aura O jsou zdouvány; corpus librabat m
herba O spouštěl tělo == zvolna, opatrně
si uléhal; v znášetli: (apes) se librant
V; I. in aere cursus O vznášeti se letem;
—praegn. gemanas opifex hbravit in alas
suum corpus O vyvážil své tělo na
dvojici křídel =— vznesl se na dvo
jici křídel; 2) (v rovnováze) hou
pali něčím, rozhoupati, rozkývali, mů
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vat), máchati.ro zmávnouti roz
máchnouti; odi.me'on.mrštiti, házeti,
metati: telum I. OT. Part. perf. pass.
hbrátus j adj. v. t.

Uibni, orum, m. Libuové, keltský
kmen na horním toku Padu.

libum, %, n. (srov. „chléb“] koláč,
mazanec, placka (z pšeničné n'oukv, vajec,
sýra, oleje a medu), zejm. obětní.

Liburni, orum, m. [AiBvovoi]) Libur
nové, přímořský národ v nyněj. západ
ním Chorvatsku a sev. Dalmaci; Živil
se námořním lupem a obchodem a vyni
kali jako plavci; Liburnus n. Liburni
cus, a, um liburnský: Liburnae n. Libur
mcae (naves) liburnské lodi (vl. i metat.
vůb. lehké, hbité loďky), jež byly za císař
ské doby jádrem řimského loďstva: subst. 1bis
Liburnis (abl. instr.) JH.

Libya, ae (n. Libye, €s), £. [ArBór]
A) (u Řeků) celá známá Afrika; b) (u Ři
manů) severní pobřeží Afriky od Egypta
až ke Kyreně n. vůb. až k Atlantickému
oceánu; básn. též význ.Afrika; Libys, os,
m. Libyj (p. Libyové), obvvatel Libye
(též adj. hbyjský); -—adj. Libycus n. Li
byus, a, um (tem. též Libyssa, ae a Ii
bystis, idis) libyjský, význ. někdy —=afri
cký: Libycae areae RH(zejm. krajina kolem
Utiky a Hadrumeta byla pověstná úrodností);
Libyci lapill H (t. j« mosalkové podlahy
z numídského mramoru).

Libyphoenices, um, m. [ArGvpoivi
xec) Libyfoiničané, obyvatelstvo sever
ního pobřeží afrického L.

1. licens, enlis, part. praes. od liceor
t.

2. licens, enlis [vl. part. praes. k lcet)
volný, neobmezený; sp. sm.svévolný,
nevázaný.

licenter, adv. [2. licens] volně,
s volnosti, neobmezeně, libovolně; sp. sm.
svévolně, nevázaně.

licentia, ae, f. (2. lcens] 1) vol
nost, vůle, svoboda, neobmezenost
(s gen. gerund. V něčem, něco činiti): l. lu
dendi C; guiďam, ut im licentia vetusta
this,adfirmant T jakož vůbec dávná mi
nulost připouští volnost výkladů; (básn.)
ommensa I. ponti O (volná, nespoutaná
nesmírnost); dovolení: dabitur I. sum
pta pudenlerII, 2) spec.a) libovůle,
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hbovolnost, zvůle: č., atoue impuni
las. asyla statuendi T; b) svévol
nost, nevázanost, bezuzdnost,buj
nost; smělost, zpupnost, drzost, vojen.
nekázeň: per liceniam L zpupně, drze;
in. civitate inter libertatem ac licentiam
incerta T; JFescennina (v. 1.) U.If; = person.
lascíva L. I Bujnost.

keeo, ere, ea, — býti na prodej (zejm.
v dražbě) (s abl. n. gen. prelii Za. .):
Drusi hortis, guanti heutsse tu seribis,
id ego guogue audieram ČC; přenes.Laevi
am. UMLUSasSiS nom. umaguam prelo
(abl. miry) pluris (gen. pret.) dcuisse H
nebyl ceněn (přessvůj rod) ani o haléř
Vice. Přenos. neos, licet v. £

liceor, €r7, itus sum [vl. med. k diceo:
dělám, aby mi bylo něco na prodej) (při
dražbě) podávat! (algdna něco),kupo
vati v dražbě (při čemž kupující zdvihl prst

contra (algm) l. více po
dávati (proti někomu), přihazovati (na ně
koho); digito l. C; přenes. (homainem mer
cede conductim) ad nutum hcenttum Cir
cumferriČu (t. j slouží tomu, kdodávíce).

licet, ére, liciit a lictum est (toto často
cel), slov. neosobné, 08s. jen

bůsn. a pozd. [liceo, vi. jest na prodej] 1)

jest dovoleno, volno(jest) lze,možno:licetalci| někomu,někdoSMí,
může; per me I. dovoluji; guoad per le
ges liceat Č pokud zákony připouštějí;
podmětem bývá inf., neutr. pronom. n. adj., acc.
c. int, zť. o modlitbě precatlus est, ul
eam invidiam lenire liceret L aby ráčili
zmirniti;

v češtině ak

nebo kývl hlavou):

význ. praes. =

conj..

o ději obecném bývá podm. fakč iní.

l. cognosci jest lze po
znati (tak zejm. často o tom, co jest dovoléno
zákonem); jméno doplňk. bývá ob. v dat.: Uf
11singratis esse non hceat C; cut tantum
de te licut V kdo směl tak s tebou na
ložiti; zř. pi. felices ouibus tista licent O:
libi licet narres O můžeš vypravovati; li
cebit ler vmecto pulvere curras H budeš
moc dále spěti; part. pérf. pass. licitus,
a, wm dovolený: Řeito tandem sermone
fruuntur V subst. Zpseper lcila aigue
odicita fcedatus T; 2) hcet (licebit) u koni.
připoušť. (praes. n. pert.) přelkládá se spojkami

ať, třeba (1), kdybych, bych 1, dejme
tomu Že s ind. nebo kondicion.: |. concur

rant omnes plebeůi plulosopli C; placeat

pass,

2 Eicinius

sibi guisgue heebit, tamen O; zř. bez
urč. slov.: Č. caeli regione remotus Ó. Part.
praes. Jicens j. adj. v. t.

Lichás, ae, m. [Aizac] 1) sluha He
rakleův; od Ileraklca byl shozendo moře, kd.ž
nu byl přinesl od Betfaneiry otrávený Šal, 2)
Latin, zabitý od Aeney V.

Licinius, plebejský rod římský, pů
vodem z Etrurie, k němuž náležely ro
diny Calvi, Vari, Črassi, Macri, Lu
culli, Murenae, Nervae, Sacerdotes: zejm.
1) C. Licinius Čalťus Stolo, jako tribun
hdu r. 316 př. Kr. učiml s kollegou
L. Sextiem Lateranem známé návrhy
ve prospěch lidu (leges Liciniae Sexliae),
přijaté teprve r. 360; konsul r. 364,
T. 361 zvítězil nad Herniky; pozdějipoku
tován pro přestoupeni svého vlastního zákona
agrárního;2) P. Licinius Crassus Dies,
konsul r. 205 př. Kr.; bojoval proti Fan
nibalovi; jako pontitfer maximus vynikl
znalosti práva; 38)L. Licimus Crassus,
slavný řečník, * r. 140 př. Kr., konsul
r. 96, r r. 91, s M. Antoniem hlavní
osoba Úiceronova spisu Ďe oratore: 4)
M. Licinius Črassus Dives. vítěz nad
Spartakem, konsul r. 69 př. Kr., známý
triumvir s Caesarem a Pompeiem (r. 60),
padl v boji proti Parthům u Karrh r. 53
př. Kr.: pověslný svou touhou po majetku a
přislovečným bohatstvím ; 5) P. Licinius
Crassus DiveS (mladší syn předešl.), legát
Caesarův v Galli, padl v boji proti Par
thům; přítel Ciceronův; 6) L. Licimus
Lucullus, konsul r. 74 př. Kr., vítězný
vojevůdce proti Mithridatovi, protivník
Pompejův; muž vzdělaný (příznivecArchiův),
pověstný též svým bohatstvím a labužnictvím:;

9) L. Licimus dlurena, bojoval pod Lu
kullem proti Mithridatovi, konsul r. 62
pr. Kr., obžalován pro podplácení, ale
osvobozen (Ciceronovařeč); působil proti
přivržencům Katilinovým; 8) L. Lici
mus ifurena (adoptován od A. Terenta Va
rona, odt. — A. Terentius Varro Murena),
konsul s Augustem r. 23 př. Kr., po
zději zapleten ve spiknutí proti němu
a popraven H; 9) M. Licimus Crassus
Mucianus, správce Syrie, přivrženec a
podporovatel Vespasianův, čmný též
hterárně T. —Adj. Licinius, a, um Lici
mv: lex Licima C,



lcitátio

licitátio, oms, f. [hcitor) podávání na
něco, zejm. při alražbě, nabidka.

licitátor, oris, m. podávač, zejm. při
dražbě,nabízeč, přihazovač, kupec.

licitor, ari, alus sum [intens. od liceor]
podávati přidražbě, nabízeti (licitovati).

lcitus vizcel.
licium, +2, m. [srov. oblrguus] vi. příční

nit, útek: lcia telae (= k osnově)ad
dere V (1. j. začíti nový kus); = přenes.
nit vůb.: diversa colore licia V: cantata
oa O0stužka: haa velemiiasaepesO.

hetor, res. 90. [ snad I Zigo|vi'kdo
poutá (provinilce), lik tor; likloři (ob.li
berlini) byli úřední zřízenci vyšších mna
gistrátů (právě úřadujicích), před nimiž
všude na veřejnosti kráčeli, jeden za
druhým, nesouce fasces; jejich úkol byl
dělati úředníku v zástupu místo (tur
bam summovere), upozorňovati lid, aby
mauistrátu vzdal úctu (amimaďvertere)
a prováděti disciplinární tresty; hlavní
(., jenž kráčel přímo před magistrátem,
slul 7. proximus n. promus. Liktoryv měli
madgistratus cim. imperio a to diktátor
24, konsul (dříve král) 12, praetor v mě
stě 2, v provinci 6, císařský legát ;
mimo to měli ffamen Diahs a každá
Vestálka po jednom liktoru (bez svazku
prutů); — přenos.prozumus I. Jugurihae
S nejpřednější v družině Jugurthově.

Licymnia, ae, f. [Auzvuvia] 1) H
smyšlené jméno dívčí (dle básnikovy ety
mologie asi od ÁvyčG Útwwog, „zvučně pě
jiei“); dle starého výkl. míněnt prý Ierentia,
mladá choť Maecčnatova;2) jméno otroky
ně /

ligámen, ms a ligamentum, %,n. (1.lgo)| vazadloa)pouto:dempsisse
ligamina venlisO; b) obvaz, obvazek:
vulneribus (na rány) gamenta parari wu
bet I.

Ligárius, plebejský rod římský, pů
vodu sabinského; zejm. ©. Ligartus, při
vrženec Pompejův, bojoval v Africe
proti vojsku Caesarovu; byl zajat a do
stal milost teprve, když mu ji Cicero
vyprosil v jeho processu s ©. Aeliem
Tuberonem; účastnil se spiknutí proti
Caesarovi; aaj. Ligáriánus, a, um. Ii
garův: (oratio) Ligariana (též subst.)Č
za Ligaria.
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Ligdus, %,n. [<líydos] Kreťan z Fai
stu, otec Hidův O.

Liger, eris (ace. em i tn, abl. € i 4), m.
řeka v Gallii, nyn. Loire.

lignárius, č, m. [lignum]obchod
ník dřívím, dřevař:tnter hgnarios
L místo blíže Tiberu, kde bvla sklaliště
dříví (u nás „v ohradách“).

lignáti0, oms, f. [lignor| porážení (a
dovážení) dříví: gu: lignation:s causa
discessissent Čs pro dříví.

lignátor, oris, m. [lignor] dřevař,
dřevorubec; ob. sp. vojen., pl. Vojáci, posí
laní k opatření dříví.

ligneolus, a, um [deémin.od ligneus]
dřevěný.

hgneus, a, um [hgnumn]dřevěný,
ze dřeva; přenes. ltgnea comiux Čat (sm.
„suchá“).

lignor, art, alus sum [hkgnum]snášeti,
dovážeti dříví, zejm.vojen. zásobovati dří
vím: lignandi causa Čs pro dříví.

lisnum, ž, 94. [lego] (1. nasbírané)
dříví, poki dřevo, kus dřeva,poleno;
pl. sm.kollekt,Žgna dříví (zejm.palivo):
přísl. 2%sdvam lígna ferve HH(o konání zby
tečných<čef);ul covpora clarorum viworum
certis lignis crementur T (dřívím jistého
druhu); = bůsn.strom: naulis venerabile l;
= meton, o věcech ze dřevaku př. rališlě, kopí,
násada šípu Ču (protispiculum); nervis
alienis mobilel. [I dřevěná loutka; incluse
ligno Achivi V (v dřevěném koni).

1. lig0, are, aví, dlum vá za tl, uva
zovati, přivazovatiI) svazovati;
spec poutati: (básn. ) 2m glacie pisces l
gatuO zamrzlé; = metat.sloučiti, spoji tl:
(básn.) Tarpea pacta (ace. vnitř.) kgat
Pr učiní smlouvu; 2) ovazovati,
obtáčeti, ovinovati: vulnera I. O: penmis
ligat ille pedes O ováže nohy křídlv =
přiváže křídla k nohám; dum mula l
gatur H než jest zapřažen; (o had ch)
ipswn spiris ligant ingentibus V sevrou;
lagueo ligavit guttur O zadrhla.

2. ligo, onis, m. [srov. Žiavoc) mot y
k a, kratec, plečka.

ligula iz lngula.
Liguria, ae, f. Ligurie, krajina již. od

horního Padu k moři, hl. město Genua
(nvn. Janov); obyv. Ligus n. Ligur, uris
(abl.urt Cat). m. (f.) Ligur (Ligurka), pl.



Ligurinus

Ligurés, um, m. Ligurové; aaj Ligus,
uris, Ligusticus n. Ligustinus, a, um
hgurský.

Ligurinus, %, m. /Ť jméno smyšle
ného miláčka básníkova.

ligůr (r)10, Tre, dvi (11), tum [lhingo]
olizovati; líznouti Sl něčeho,mlsati,
smlsnouti SI na něčem: gut semesos pis
cis hgurrreri HH;(puer) dum furta (kontr.)
hgurru JI podtají mlsal; = metat.míti
lasko miny, zálusk na něco:agrariam
curationem I. C.

ligur(r)itio, ons, f. [lgurio] mlsnost.
Ligusticus, Ligustinus vizLtguria.
ligustrum, %,n. ptačí zob (keř bíle kve

toucij.
lilium, di, n. [z řec. Aefotov] lilie;

= metaf. vojen. zákop, skládající se z jam
8 koly uprostřed zaraženými (jm no od po
doby) Cs.

Lilybaeum (Lilydbaeon O), %, n. (pl.
Liybaea O) [(Ai4úBatov) mys a město
v záp. cípu Šicilie, nyn. Capo Boeo n
Lilibeo, městoMarsala; aaj. Lilybaetánus
(psáno tež Lilybitanus) a Lilyběius, a, um
hlybejský, z Lilybaea.

lima, ae, f. (od koř. * lei-, srov. lévis,
hno]pilník; metat.„vypilování
spisu, básně: defu?t scrýphis ultima I. meis
O; limae labor et mora F.

limátě, aav. [lomatus) vypilovaně, v y
broušeně; o spisechfilos.(j. opakk po
pulariter) vědecky, hluboko: duo
genera Ihbrorum, unum populariler scrvp
tum, alterum limatus C.

limátulus, a, um [derrin.od lemalus)
(jemně)vypilovaný,vybroušený,
vytříbený (metaf.) C

limátus, a, um [vl. part. perf. pass. od

limo) vi. vypilovaný; metaf.vy
broušený, vytříbený (oslohu):lima
hus dicendi genus C; fueru Lucihus li
snalor H.

limbus, 7, m. obruba, lem; okrai.
limen, čs, m. práh a) vl. Ž. supe

rum (= podvoj) inferumane Plaut;
přenes.s7gnoaudito [. relinguuní Vhranici
(závodní dráhy); b)synekd.vchod, dve
ře: 14 lémine primo V u samého vchodu;
C) meton. příbytek, dům: extra l. Fl
venku; v tomto sm. básn,často pl; d) metat.

744 2 limus

prá h, sm. brzký příchod, začátek: inomne porlus (v. t.) V; in limne belli T
limes, als, m. [1. limus a * 1-L:jdoucí

napříč| příční cesta, mez (mezí poli):
ultra limiles salis E; ==přenes.A) cesta
(polní 1vůb.), stezka, pěšina: obr. (básn.,
lato te limite ducam V (po cestě prosekané
mečern mezi nepřáteli), básn. dráha slunce,
komety, řeky;duha, ap.; B) hranice,
pomezí, spec. náspy opevněná hranice
říše římské, hraniční násep: Romanus
timtem a Tiberio coeptum scíndit T.

Vimnaeum, %,». n. Limnaea, ae, f.
[viuvaia] 1) přístav v sev. Akarnani;
©) osada ve středu Thessalie.

ELimnátis, sdis,f.[ Auuváuc) příjmení
Arteridino podle chrámu v osadě Lim
nai (= „Slatiny“) na hranici mezi Mes
semí a Lakonikou: templum Dianae
Limnatidis T v Limnéch.

limo, čre, avi, atum [lima] 1. pilo
vati, brousiti, tříbiti; metať.4)
guod (genus acumims) elhiam arte lima
veratC; unum (= nad jiné, jako málokdo)
moribus domesticis limatlum Č (= ušlech
těný); = praegn. veritas tvpsa matur
in disputatione Č (pilováním filos. otázky)
pravda se tiíbí (k žádoucí čisté podobě);
b) opilovati, otříti, zmenšitide
tua prolixa beneficague natura limavit
aliguid posterior annus C; nomistie obliguo
oculo mea commoda gutsguam hmat H ko
sým (= závistivým) pohledem „se ne
otírá“ o . Part. perf. pass. limátus j. adl.
v. t

limosus,a,um(2.ltmus)bažinatý,
bahnitý, kalný.

limpidus, a, um [srov. čes. „lepý“) či
slý, jasný.

1. limus, a, um [srov. limes, odli
guus) šikmý, kosý, spec. o očích
Šilhavý: subst. uf limi8 (se. oculis)rapiasguid.© Habysúkosemzachytil
(= zahlédl); — subst. [imus, 2, m. (sc.
cinctus) opas obětníkův, na němž byl
napříč purpurový pruh V.

©. límus,?, m. kal, bahno,bláto:
radu coguebaní flumina tepefacta ad
limum V (= do dna); obr. l. malorum O;
usazenina ve vině: letmum colliit KH;
hlína, jíl: princeps I. H prvotní hlína,
ze ktejé tvořil Prom.-theus lidi.



Limyra

Limyra, ae n. Limyre,es, f.[ Atnúoa]
město v jihozáp. Lykil.

Lindos n. Lindus, ?,f. [4ivdoc] město
na Rhodu.

linea, ae, f. (subst. isol. od lneus] 1)
vi Iněná nit, šňůra, provázek, spec.
řidicí šňůra (tesařskán. zednická),
olovnice: ferri deorsum suo pondere ad
lineam Ú svisle; vectis lineis C přímo,
kolmo (vzhůru); 2) čára, linte; spec.
bílá rýha na závodišti, označující začá
bek a cíl závodění, řec. VOGEL; odt. obr.
hranice, cíl, konec: mors ultima
l. rerumst H konec všeho.

lineamentum n. liniámentum, 2%,».
[lineare oa lineaj čára, linie; pl. rysy,
obrysy,kresby: tu operumlineamenia
perspicis C umělecké kresby, rytiny;
br. Čatoms limeamenta Č kresby (=

Spisy); = spec. ryYSY obličeje, tvářnost,
tvář, podoba: lineamenta oris L; figura
et limamenta hospitae Č.

Jineus, a, um [hnum] Iněný; plá
těný: 4 amictus T; linea terga V
(štítu).

lingo, ere, linxi, Imnectum[srov. Atíya,
čes. „lízati ] lizati, ohzovati.

Lingoněs, um, m. Lingoni, keltský
kmen při pramenech řekMatrony a Mosy;
sg. Lingonus, %,m. T.

lingua, aé, f. [m. starolat. dingua vlivem
slov. lingere lízati; srov. přibuznéněm. Zunge
i čes. Jazyk] ja zy k; 1) vl; o) meton.
sm. řeč, mluva, slovo (slova); hlas:
hhnguae commercium (v. t.) L; magnae
vindex linguae F chlubného jazyka; mala
l. V (který zlým kouzlem škodi); A Latina,
sermones utriusgue linguae F (t.j latin
ského 1řeckého); 3) metaf. o věcech podob
ných jazyku: emmnetin altum I. L ostroh.

lingula (n. ligula), ae, f [demin. od
lhngua] jazýček; metat. o včcech podobných:
ostroh, okřídlí: (oppida) posila in extre
mais lingulis Čs.

liniger, gera, gerum [linum a gero)
Iněným rouchem, plátnem oděný O
(o Istdě a jejích kněžich).

lino, ere, lévi n. lvi, hitum [od koř.
* Jez —, srov. I. lévis, Žečoc, 2. limus] n a
tírati potírati,m azati; 1) l. pice
L, cera V, cedro H (= cedrovým olejem);
Sabinum, guod ego vpse levi R zasmolil,

145 linum

zalepil (hrdlo naplinčné amfory bývalo zacpá
véno zátkou a zalepováno sádrou n. smolou); 2)
básn.přenes.A)víb. pokrýti: ha corporaguttisVpostříkaná,© pokropená
skvrnami; b) za ma zattu, špiniti: obr.
scrtptores carnune foedo splendida facta
hnunt II; ©) 8m a zat1 (něconapsan'ho
na voskové desce): plurima cerno digna
hm O.

lingu0, ere, ligui, — [srov.Aeirreo]z a ne
chávati opouštťtěti (túžpracgn.):
urbem et tecta l. C; socios ignotae l. terrae
(dat.) V v zemi; precibus non hnguar
inultis II (se. a te) nebudu opuštěn, aby
mé prosby (a kletby) nebyly pomslě
ny = opuslíš-li mne, dojdou mé prosby
pomsty; linguentem anmmum revocare
Cu probrati se z mdloby, přníti k sobě;
(animo) lingu: O omdlévati; linguebat
habenas V pouštěl; upou štěti od
něčeho,nechávati něčeho;longum fugae ne
lingue laborem V neochabuj v námaze;
s doplňk. gusď intactum liguvmus [.

linteátus, a, um [hnteum] pokrytý
plátnem: ea legio linteata ab integumento
consaepli, in guo sacrala nobilitas erat,
appeltata est L (dle jiného výkl. pocházelo
to jméno od plátěného brnění n. oděvu).

linter (tz lunter), tris, f. (zř.m.)
člun, loďka:obr.guis loguereture jn
C; naviget aha mih: I. aguá O (= začnu
něco jiného); tm liguida nat tibi l. agua
T%d(= jsi na nejlepší cestě); 2) neckv,
koryto: cavat arbore lntres V.

Linternum 1izLernum.
linteum, 1, n. [subst. isol. od adj. hn

teus] 1) věc z plátna a) plátěný šátek,
plátěná rouška; b) spec. (lodní) pl ach
ta (ob.pl.): lintea dare retro V — plouti
nazpět; 2) plátno.

linteus, a, um [linum]Iněný, plá
těný: čhorazxI. N L plátěné brnění
(t. j„ z několika vrstev plátna; Římané ho
užívali zř., časlěji Řekové, VWdoaě Awvočo);
hhntei libri L (seznamy úředníků, se
stavené chronologicky a napsané na plá
těných svitcích; chovány byly na Ka
pitolu v chrámě Junony Monsty).

lintriculus (luntriculus), 7, m. [demin.
od inter) člunek.

linum, 2, n. [srov.Aivov, len“] 1) len;
2) meton. (0 věcech ze Inu a jim podobných)



Liuus

nit, tkanice, motouz, provázek: nos
l. incidimus (dopisy bývaly křížem pře
vazovány a na uzel přitisknuta pečet); žinka,
vlas u udic. moderabar harundine l. O;
provaz, lano: lína comae fiunt O;
příze: reticulumtemussemolino C; lina
plagarum V spleť tenat; síť (lovecká
n. orybářská): umda lína V (nevod“);
plátno: (vine) lino vítala IL 1 j
procezená plátěným pytlíkem (saccus).

Linus (Einos), 2,».[Aioc] mythický
pěvec řecký, dle ob. báje syn Apollonův a
Musy Uránie,eponymos žalozpěvu(Zí1'oc,
ar2rroc). opěvujicíhojeho násilnou sinrt
v mladém věku (srov. Adonis).

Lipara, ae a Lipare, €s, £. | Aundou]
největší z Aiolských n. Liparských
ostrovů sev. od Sicilie, nyn. Lipari; pi.
Liparae, rum, f. Liparské ostrovy; adj
Liparaeus, a, um aLiparénsis, e liparský,
z Liparv, z ILaiparských ostrovů; subst.
Liparaei, rum, m. n. Liparenses, tum,
m. Lipatané.

lippio, are, (iv%), dtum [lippus] míti
krhavé (zanícené, bolavé) oči.

lippitiido, 21s, f. [lippus] krhavost,
zánět (oči).

lippus, a, um[od koř. * lez (p), srov. lťno,
čs. lepit“| +1.mokvající; krhavý,
se zanícenýma očima (nemoc v Itímě vehni
hojná, pokládaná za následck rozmařilého Života

ča-slo stihaní posměchem a vtípy,; přísl. omm
bus et Irppis not et torisovibusH.

hyuefacio, ere, féci, řactum (pass.
liguefio,fteri, factus sum) [ltgueoafacio]
1) rozpouštěti, taviti a) lgue
facta coagula (v. 1) O; lguefacto tempora
plumbo diffidit V (staří myslili, ž se olo
včná koule prudce letící lak rozpaluje, že se

až taví); wuctibus liguefacta meďullas (ace.
vztah.) O rozplynuvši se; = spec o roz
kladu při hnití: diguefacta boum viscera
V zetlelé: Lb)metafsm.oslabovati:
guos nullae futiles laetitiae guefactuntU;2)zčistiti,zjasnili:| /ouefacta
vursus in ugua O. MiřenoItaněfuctis O.

ligneo, ere, ligu%n. licuž, — 1) j-n part.
psacs.liguens,ntis tekutý plynný:
campi lguentes V vodní pláně; liguen
tes undae O, 2) býti čist, prů
hledný, jasný; metat. algd hguet alci
něco Je SÚ nikomu ) a 8 n o, zřejmo, zjev

“] jev6 2. liguor

no, jisto: spec. non liguet (značka NL)
t tt.

hlašovali věc za přiliš nejasnou, byv
soudní, jimž soudcové při hlasování pro

mohli v1
dati nález, a žůdali o pokračování

parum liguet [ není dosti jasno.
liguěsco, ere, —, — [inchoat. od l'gueo]

1) roztékatise, rozplývati se,
rozpouštěti se, taviti se, rozehřívati se,
táti: tura l. II; —spec. o rozkladu při
bnii: rozkládati se, tliti, hniti: (cor
pore) dilapsa liguescunt O; 2) meiaf.ma

přelíčení;

látněti, chabnouti,slábnouti: vo
luptate liguescimus C.

liguido (zr. liguide), aav. [lguidus]
jasně, zřetelně,
firmare hoc l. possum Č s
domím.

liguidus, a, um [ligueo] I) tekutý,
plynný: liguidi odores, colores H; l
gudae Baiae H přímořské; HHisterl. bella
repellit O dokud plvne (t. j. dokud není
zamrzlý); básn. ltguidae sorores O vodní
sestry — nymíy; subst. lgutdum, %, n.
tekutina, zejm.nápoj HO; 2) čistý,
jasný a) l. Fortunae rivus H (1 j. proud
ryzího zlata); I. aer; nare per aestalem
liaumdam V letním jasem; dguida nocte
V; oúter liyuidum V cesta (čistým)
vzduchem; b) metat. ©) o hlaseliguida vez
VH; $) partem hgudae voluptatis et
hberae C; %) jistý, určitý: subst. aď
hgutdum erplorata L k (úplné) jistotě.

ligu0, are, avi, atum (liguo]) 1) činiti
tekutým, rozpouštťtěty, taviti: €
guo (corpore) ligualae solis ardore ex
cidunt guttae básn.C; 2) čistit u vinu
ligues H (vína bývala u Římanů procezována
cedníkem (column) nebo plátnem a tak zbavována
usazeniny).

1. liguor, ligu, — [řigueo] 1) býti
tekutý, téci, plynouti, řinouti se,
kanouti: montibus wnor haouttur V stéká;
liguentia mella V tekutý, plynný; (básn.)
hauitur in lacrimas O rozplývá se v sl
zách; (Niobe) liguitur O — pláče;
2) melaf.praegn.rozplývati se, mizeti;
chřadnouti, hvnouti: lenta tabe liguitur
O.

% liynor, óris, m. [hgueo] 1) abstr.
tekutost: aguae I. C; 2) konkr. tek u
tina, kapalina, mok, šťáva: rursus
abundabat jlindus I. V mokvající sliz;

určitě, jistě: cen
dobrým svě



Liriopé

spec. VO da, odt. moře: gua meďius
l. secermitFuropen ab Afro l (= fretum
Gaditanum); víno: novum fundens
gnorem FH„vinný mok'

Liriopě, es, f. [* Aerotórm — jemno
hlasá] nymla, matka Narkissova Ó.

Liris, 28, mn. (ace. tm i em, abl. 2) řeka
v jihových. Latiu, nyn. Garigliano.

hs (starolat. stlis), ws, f. [srov. něm.
Streit?] spor,rozepře,pře; hádka,
váda; různice, svár 1) v b. Řles com
ponere spory srovnati, ukhditi; bičemlite
resolvit MHspornou otázku; ©) spce. t. t.
soudní A) (právní) spor, soud, proces
(— res in tudictum deducta): decemvtri
(v. t.) stlitibus tudicandis: litem orare C
= causam dicere hájiti se (před soudem);
l. capitis Č hrdelní pře; b) sporná
věc, předmět sporu: Rem in suam
zem vertere L přivlastniti si spornou věc;
litem nestimare (v 1.) odhadnouti sporný
předmět — vvměřiti odškodné, náhradu,
pokutu; perdere litem vi. ztratiti sporný
předmět — ztratiti při.

Lissus, %,f.[ Aiaaos) město se strmou
akropolí v již. Dalmacii nedaleko ústí
řeky Drinu (Drilon), nyn. Ljuš (ital. A
lessio).

Litana (silva), ae, £. les nedaleko
silnice Aemiliovy jihových. od Modeny,
kde byl konsul L. Postumiuus r. 216
př. Kr. poražen od Gallů.

litáti0, ons, f. [lito] vi. usmíření (bohů
obětí), zdar (oběti) o němžse soudilo
z vnitřnostížirtvv: per dies aliguot hostiae
stne litatione caesae L; senatus usgue ad
litatvonem sacrificari tusst L.

Liternum (n. Linternum), %,n. pří
mořské město v Kampanii, sev. od
Kum; a4j. Liternus, a, um. liternský;
subst. Liternínum, 2, n. (se. praedtum)
statek (a letohrádek) u Literna.

liticen, ins, m. [lituus ©cano] trubač,
lituus, ob. u jizdy.

litigátor, oris, m. [litiygo] člověk ve
doucí při.

„itigiosus, a, um[litigo] 1) akt. svá r

troubicí va trubku zv.

Jivý, svářivý, milovný sporů, hašteřivý“| homoU.C;subst.sudič:ne
mum msi. litiyioso aut nocenti C; 2)

i. ager O.pass.Sporný.

1141 littera

itigo, re, avi, dlum[lis]příti se,
hádati se, svářiti se; spce.souditi
se cum algo s někým.

lito, are, Gvi, atum [so-. ŽiTů, ic
Gora] 1) vl usmířiti bohy obětí; míti
zdar při oběti (což sc poznávalo z vnitřnosti
žtvy), šťastně,se zdarem oběto
vati (réněco,dostávati dobrá
znameni při obi (řec. xaÁŽievěm):
Manlkum egregie li'asse L vykonal obět
za nejlepších znamení; čribuni militum
nec auspicato mec hlalo (abl. abs.) 10
struunt aciem L bez auspicií a bez pří
znvých znameníobětních; anima lan
dum (se. est) Argolica V milost jest vy
koupitt; = básu. trans. sacra U. VO při
nésti se zdarem oběť; = zř.hostia nulla
bitatO nedává příznivých znamení; 2) vůb.
obětovati: (WMercurio)humans ho
stiis l. fas habent T lidské oběti přinášeti.

htorális, e [htus] pobřežní, pří
mořský: litorales di Cat (t. j. bohové
mořští, kteří mívali na břehu svatyně; Veoi
čnaxT10u).

litoreus, a, um [htus] pobřežní,
přímořský.

littera, ae, f. (psánotezlitera) [ino] pův.
napsaná (vl. namáznutá, namalovaná)
čára, značka [ písmě, písmeno, pí
smenko: sus rostro st humi A htteram
impresserit C; salutaris in tudicando U.,
op. tristis C (t. j „1 značící na hlasovací de
stiče> aĎsolvo, op. Č — condemno); l. commums| puerogue(t.yacintho)virogue
(t. Aiaci) inseripta est folis O (t. AI
l. funesta O, ať ai interj. žatlu);epistula
GGraecis conscripta liiteris Cs řecky se
psaný; ditteras discere apud alam C
učiti se písmenkům čísti; II meton.
1) písmo, umění psáti, užívání písma:miraculum© litterarum© Lpodivuhodné
umění psáti; rarae per ea tempora Nile
rne erant L; 3) pi. lifterae (básn. tíž sg.)
písemné zaznamenání: guodlitterisexstet,© PherecydesSyrtus.prt
mus „C pokud jest písemně zazname
náno; = spec. a) nápis: manebantstructismolibus| ŘtteraeAegyphaeT;
in sepulero tunget nos I. O; b) psaní,
dopis, list: dare literas ad algm
někomu psáti; per litteras n. lilleris
(gratularo alcí) dopisem, písemně; též pl.



litterárius

dopisy: důmissts círcum mumicipia hlteris
Cs; litterarum secreta viru pariler ac fe
minae ignorant T tajného dopisování ne
znají; (o úředníchdopisech) (písemní) roz

az, nalizení, oznámení, zpráva: laureatae
(v. t.) litterae L; litterae mandatague Čs
pisemní a ústní vzkazy; litteras mísit de
vilico P. Septimii C zatykač; ©) vůb. 11
stina: lterae publcae Čs úředníli
stiny = archiv; zápis, smlouva, do
klad, protokol. účet a j.; d) spis, dílo,
kniha: me scrýptio et litterae nomleniunt
C = psaní a čtení; guae ili htleris, ea
mihtando didict S z knih; (básn.) nulla
tudicio I. laesa meo est O; odt. a) pí
semnictví, literatura: algdLatimis
htteris mandare Č převěsti do latinské
literatury, zpracovati po latinsku; v zdě
Janos t, kultura národa (v nejširšinsn1.;sem
náleži na př. i ře č, filosofie, dějiny, umění
a p.): $) obsah knih = vědy, nauky,
včeomosti;theorie;substudium věd,
vědscképráce; učenost,vědecké vzdě
lání: erant in eo plurimae htterae Č měl
veliké vzdělání; scire htteras C miti vě
decké vzdělání, býti vědecky vzdělán.

litterárins, a, um [littera] týkající se
(písmenek =) čtení a psaní: I. ludus T
počáteční (elementární) škola.

Jitteráte, adv.[ltteratus] 1) čitelně,
zřetelně: (rationes) ila sunt perscriptaesciteetl.,ut.— C;2)slovně,doslova,
doslovně: l. respondissem C; 3) meton.
učeně,vědecky, vzdělaně:aniguila
tis nostrae I. peritus C důkladně; perbene
Latine logui hlteratitusgue guam ceteri Č
správněji.

litterátor, o71s,m. [littera] učitel čtení
a psaní, grammatik: (posměšně)Sulla I. Cat
„učenec“.

litterátůra, ae, f. [lttera] 1) písmo:
i. constat ex notis htterarum et ex eo, im
guo imprimuntur illae notae C; 2) ab e
ceda: Graeca l. T.

htteratus, a, um [htteru] pův. písmeny
napsaný n. popsaný; = meton.učený,
(vědecky)vzdělaný: virl. C učenec;
servi litterati C; oddaný, věnovaný
studiím; přenes.ottum ltteratum Č klid
ný život, věnovaný studiu; plena hltera
lae senectulis oratio ÚU.

748 liveo

litterula, ae, f. [demin. od ltttera] 1)
písmenko: admiratussumaůyyvatv
htterularum C; 2) pi. m ton. a) psaníčko,
d opis: ne paliamur tntermitti litterulas
C; b) písemnictví, literatura;vzdé
lanost, řeč; vědy; studium věd, vě
decké práce; vědecké vzdělání
(význam deminutiva naznačl se vhodným adj.,
např malý, skrovný, nepatrný; pěkný,
milý nebo slovy trochu, málo s gen.): verna
htteruhs Graecis tmbutus II jenž umítro
chu „té“ řečtiny.

litura, ae, f [hmno])vi. natření, pře
treni; spec setreni slova n. písma na voskové
desce,Smazání, výmaz; opravování,
oprava: hts in tabulisnullam lturam
in nomne <A.Licinit videtis C; carmen,
guoď nom multa I. coercuit H které četné
opravy neoklestilv; — meton. Smazané,
opravenéslovo,opravené místo:
videtisne hoc totum nomen esse in litura
C; skvrna vůb.: haec erit e lacrimis
facta I. meis Pr místo (dopisu psaného
inkoustem),smazané mými slzami.

lhtus, or1s, n. (básn. často p!. význ. sg.)
břeh mořský(srov. ripa): (flumina) pro
ripms litora pulsant O místo řečiště biji
do břehů mořských; přisi. I. arare O, wm
l. arenas fundere Ó (= konati marnou
práci); cs přenes. o břehu jeze. i řek, "=
synekd.nábřeží, pobřeží, pomoří: htora
et lacus Campaniae peragrantem T (= vÝ
letní místa, mořské lázně na břehu Kam
panie.)

lituus, %, m. 1) hůl, berla, nahořezahnutá,kteréuživaliaugurové| při
ciich; 2) trubka, polnice na širšímkorci
zahnutá, tak že se podobala augurské holi; užívali
ji trubači jízdy (liliCines); = melon. trou
bení, znamení, signál: obr.de lituis Boozu
dog ČCjak 3. (= sestra Klodiova) troubí
k povstání; Guintum fratrem Jituuní
meae profectioms fuisse C dal mi signál
k odchodu.

Jiveo, čre, —, — [ze * sliveo, srov. „sli
va') býti modravý, namodralý,
zsinalý, modrati se; 1) ob.. part. livěns,
entismodravý, namodralý, zs
nalý, tmavý: margarita subfusca et hven
tia T; zejm. o krevníchpodlitinách: ventia
(prolept.= do modra) pectora tundunt O;
černati se: lvent roigine dentes O; 2)

auspi



Livia

spec. býti zsinalý závisti, melon. zá v i
dě ti (alci n komu),býti závistiv: et l. et
ceteris vitis adfici T.

Livia viz Livtus.

lividus, a, um [ltveo)modra vý, na
modralý, zmodralý, zsinalý; 1) lvvidos
TaACEIMmOSH; zejm. o modřinách: NEUE tam
livida gestat arms bracecha MHnemá již
na rukou modřin od zbraní; tmavo
modrý, temný: vada liwda V; dens U.
H černý; %2)spec. zsinalý závistí, meton.
závistivý, žárlivý: (básn.)Itvidaeod
hwones A.

Livius, starý římský rod plebejský,
v němž byly 10dinyzejn. Drust a Sahnatores;
zejm. 1) M. Livius Salinator (nazvaný tak
p oto, že jako c*nsor zvýšil cenu soli), jako kon
sul r. 219 př. Kr. zvítězil s kollegou
Aemiliem nad Illyry; později pro zprone
věření peněz odsouzen; r. 207 s Klaudiem
Neronem zvítězil nad Hasdrubalem u Me
tauru; 2) M. Livius Drusus, odpůrce C.
Grakcha a 3) jeho syn téhož jména; (o obou
viz Drusus 1) a 9)): 4) Liwa Drusilla,
manželka Ti. Klaudia Nerona, s nímž
měla syny Tibena (císaře) a Drusa; od
r. 38 pr. Kr. byla chotí císaře Augusta,
který ji adoptoval do rodu Iulského (odt.
Iulia s čestnýmtitulem Augusta); + r. 29
po Kr.; 5) Lvvia (n. Livilla) dcera Dru
sova, sestra Germanikova, manželka Ti
beriova syna Drusa, + r. 31 po Kr
K tomuto 10du netáležejí 6) Lvvvus Amndro
nicus (v. t), nejstarší dramatický básník
římský, překladatel Odysseie; 7) T. Lt
vous, římský dějepisec, * r. 59 př. Kr.,
+ r. 17 po Kr. Aaj. Livius +Liviánus,
a, um náležející rodu Liviův n. Liviovi,
Liviův.

Iivor, oris, m. [hveo])zsinalost;
1) spec.modravá skvrna, podlitina, mo
dřina: metutt, pressos veniat ne I. im
artus O; 2) mston.závist, nepřízeň:
obtrectatio et I. T; person. Livor Závist O.

lixa, ae, m. (vojen.)markytán, proda
vač: pl. tíž výb. nezařazené mužstvo, zá
škodní chasa, záškodníci pomahači 14
hnoucí s vojsk>m a konající mu rozličné služby.

locáti0, onis, f. [loco]vi, umíštění; =
spec pronajetí, pronájem; zadání:
locationes praediorum L; meton.nájem

749 loculus

ní smlouva: locationestnducere (v. t.)
L zrušiti, prohlásiti za neplatné.

locátor, oris, m. [loco) pronajímatel:
se nec dominum etus esse fundi nec lo
catorem ČC.

loco,re, avi,dtum[locus]umistiti,
dáti, vykázati místo, na určitémístoklásti,
stavěti; usazovati, usidliti (abs.,algd in re,
básn. 7€ někde, někam) 1) a) vicos locant non
in nostrum modum T stavějí; fundamenta
l. V klásti; castra I. L tábor rozložiti,
polem se položiti; cornua tn summa locat
arbore O připevní; ad oppidum, ubí sti
pendium et commeatum locaverat S kde
měluloženžolda zásoby;ubytovati:
mmlesin iiberms locatur T; b) obr. caeli
in parte I. V dáti místo v nebi; (eum)
regni in parte locavi V učinila jsem ho
vládcem nad částí říše — dala jsem mu
půl království; ©) metaf. eo loco locati
sumus, ut mos prospicere oporteat casus
rei publhicaeČ jsme v takovém postavení,
že.. .; vos hortor, ut ita virtutem lo
cetis, ut... C abyste tak vysoko kladli
ctnost; prudentia est locata in dilectu
bonorum et malorum Č záleží; curam U.
im re Č vynakládati péči na něco; 2) spec.
a) (o penězích)ukládati na úrot, půj
čovati: pecuniam I. Pl; oat. discvplina
locabat se non minus HS CCCIDIDI C
vynášela; obr. beneficia locata apuď tam
gratos L uložená; b) (o pozemcícha p)
pronajímati, dávati do nájmu(ré
za něco);(o pracích)zadá vati, dávati
něcodělati podnikateli, nájemci: fundum alci
l C; statuas demoliendasI.C bourání soch;
anseridus cibaria pubhice locantur Č do
dávání potravy jest od obce pronají
máno.

Locri, orum,1. [A000] 1) Lokrové,
obyvatelé krajiny ve střed. Řecku zv.
Locris, vdis, f. [Aoxoic); odt. 2) oby
vatelé a město (Lokry) v Bruttiu, lo
kerská kolonie(zv.Joxo0i Iučepýoror);
odj. adj. Locrensis, e lokerský; subst.
Locrenses, tum, m. Lokřané.

loculus, 7%, m. [demin. od locus]) vl.
místečko: in cella est paulum mímis
loculi lubrici Pl; —spec. pl. loculi, orum,
m. schránka, skřínka, pouzdro, kra
bice: gramina loculis depromit eburnis
O; gestit nummum im loculos čnvittere



locuples

il do pokladny; luevo suspenst loculos
tacerto IL s mošnou“
na levém rameni.

locuples, éls (abl. e i 7, Cob. oosobach,
gen. plo tum i u) [locus a koř. *pelé
v plěnus| zůámožny, bohatý (pův.
pozemky, pak vůb.) ré něčím; 1) +1 m
nus l. uno guadrante H chudší o haléř;
subst. ex Čiliďdine locuplettum T boháčů;
2) metaf. locuplehtor hominum nalim
dď (co do) beate tirendum. est guam
deorum U; — spec. reus 7. L (vl. len,
který je zámožný a prolo schopen
platili pokutu, náhradu a p.) jislý; odt.
přenes.spolehlivý, hednověrný, vá
žný č. auctor, teslis C.

locuplěto, are, avi, alun [locuples]
činiti zámožným, bohatým, oboha
covati (algm rč někohoněčím).

locus, %, m. [starolat. sllocus od. koř.
*stel(a), od něhož i ldtus a čes. „stlát“ =
prostirati; výza. srov. čes. „pro-stor | (pl
ob. loca, Orum, n.; mase. l0CTvýzn. mista
v knihách a význ.filos.,[ 2) e)) misto
vl. prostor 1) de loco supenore dicere C
s vyvýšeného mista; gladůu ex ommbus
locis deverliculi protrahebantur L ze všech
koutů; gen. part. €0 loct na tom mistě,
tam; pod. eodem loci; leckdv s2 nepřekládá:
guwo loci kam; ubicumgue locorum H
kdekoli; gen poss s. loci lze někdy přeložitiadj.
mistní,; Ž) a) spec půda, terrain: lora
superiora Cs výšiny; l. aeguus Čs rovina;
l. uligine profunda ad gradum insta
bilis T; poloha nista: NumidasJisosloco,guia| vashis.círcumsallibus
claudebantur,b) kraj, krajina, země:
ea loca tenere L; (<leneas) didicit tura
locorum O seznal zákony (těch míst =)
tam platné; ©)dědina, osada, město:locomarusnomenRomanus| habebatO
větší než město (= sahající ples hranice
města); d) místnost: hanc tuxzta
(se aram) locum fecerunt sub terra N
podkop; rueretectum loci multo plumbo
grave T; bydliště, byt: ut er
instituto loca lautia acciperent L byt a
zaopatření (ale aedes liberae, loca, lautia
lenatis decretaeL volná mista vdivadle);
©) misto v knize; dslum ego locum lot
tem. verbis a Dieaearcho transtuli C;
loca (p.oti ob. loc) tam recilata Lf; praegn.

(na počítací kaménky)
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speciosa locisfabula H vzletnými místy;
= meton.o obsahuG) článek, odstavec,
část,díl, kus, partie; obor; nauka;
věc, předmět, látka: er guatiuor
locis, tn guos honesti naturam divisimus
C; (Theophrastus) cum tractat locos ab
Aristotele ante traclalos C; 3) sp. u rhetorů
loct. communes obecné věty (zásady,
poučky, principy, myšlenky, kategorie)
a methoda jejich použití k důkazům,
schemata: locos nosse C; f) cum
in locis semen insedit C v rodidlech;;
3) praegn. misto někomu určené, přislušejíci,
vhodnéa) loco n. tn loco na pravém místě;
stmul deus arcana promorat loco HHz jeho
mista — ze srdce; verba movere loco H
odstraniti; loca luminis haurit Ó oční
důlky; mota loco cur stemO = z vlasti;
= odl. přenes. locum habere býti na svém
mistě; loco (tež in. loco) alcis esse (ha
bere algm.) býti (míti, pokládati někoho)
na něčím místě, někým, za někoho:praetorem.| guaestori,suoparentsloco
esse oportere C býti druhým otcem; loco
hostis hubere algm. b) spec. (©) vykázané
místo,stanoviště, postavení,posi
ce: voj n. loco cedere Čs; loca sorte legunt
V (k závodům), "= ocl. přenos. p) (o pořadí)
suo loco sententiam dixzit L (v senátě)
a pod.C. Casstus sententiae loco
disserut T — když naň došlo; obr. Ve
slam, guae loca prima tenet O (ale řeckého
zvyku byla Hesiia první vzývána, kdežto Fimané
ji jmenovali poslední): melon. ante omnes exil
l. Hippocoontis V los (pořadí určující); II.
metat. I) postavení, 6t a v; a) (o osobách)
a) I. senatorius C; rod, rodina: loco,
fortuna, fama superiores. C; vir. summo
loco natus ze vznešeného rodu, z nej
lepší rodiny; f) místo úřednické a pod.
úřad, hodnost: pugnahun, tm loca vacua
ut patriců cooptarentur L; de locis com
tendebant Cs o důstojnická mista; ) o 1ě
cech2 €0 loco res sunt nostrae L tak s ná
mi jest; způsob; 2) (o čase)čas,doba:
guorum ego auctorilalem apuď vos multis
locis plurtmum valutsse confiteor Č při
mnohých příležitostech; aď 1d locorum
SL až do té doby; praegn. pravý Čas,
příležitost: onlerpellandiI. hic erat
H vhodný okamžik; non hic l. est, ut ..
není zde na místě, nehodí se; odt. 9)



1. locusta

říiležitost,možnost: Ť. cestalci (a lo
cum dare alci) alcis ret i alci rei; pod
nět: dubitationi locum dare Č.

1. lócusta n. lůcusta, ae, f. kobylka.
2. Locusta, ae, f. [locusta] jméno po

věstné travičky, jejichž služeb užival
Nero Ť; usmrcena za císaře Galby.

locůtio, onis, f. [loguwor)mluva, řeč.
Locůtius viz Aťus.
logéěum (logaeum) i

[Zoyeřov| archiv C.
logicus, a, um [4oyrxóc] lomcký (sm.

přesně vědecký); odt. subst. logica orum,
». logické výklady C.

lolium, 0, n. [srov. „Jilek“]lek, jlek
mámivý (plevel, jehož semena se někdy
dostanou mezi obilí a požitá působí zů
vrať a omámení smyslů, zvláště zraku):
lohis oculos vittantibus O.

lolhg0, s, f.sepie (oliheň):ngraesu
cus lolligims H (symbol potměšilosti,poněvadž
sepie, jsouc pronásledována, zakali svým barvi

- logium, 2%, n.

vem vodu a tak unikne).
Lollius, jméno plebejského rodu řím

ského; zejm.» M. Lolhus (Paullinus)
byl r. 25 př. Kr. legatus pro praetore
v Galati, r. 21 konsulem, r. 16 legatus
pro praetore v Germanii, kde byl od
Sigambrů krutě poražen; přes to mu
Augustus svěřil dozor nad svým vnukem
Gaiem v Asu (r. I př. Kr.); římštídějepisci
inu vytýkají zištnos!; Hloralius bvl jcho přítelem
a věnoval mu odu TV. 9. jeho synovi pak dva
iste: 8) Lola Paullina (vnučkapředešl.),

ucházela se proti Agrippině MI. o cis.
Klaudia, začež byla z jejího rozkazu
usmrcena T. Aaj.Lolliánus, a, sn Lol
hův: Lolhkana clades T (viz shora).

lomentum, %,». [lavo]) obr. u C „mý
dlo“

Londinium, %, %.nyn. Londýn T.
longaevus, a, um [longus a aevum]

dlouhého věku, letný, letitý, starý,
prastarý.

long, adv. [longus] vi. dlouze; d al c
k O0; 1) vl. o prostoru: ab eo oppido non I
fanum est Iunoms C; l lategue daleko
široko; l. gradiens dlouhými kroky,
zdlouha (srov. u Homeranazod Jr9ďc); na
ot. odkud?Zdaleka: gemmtumaudimus
l. V; l. despectat terras O; = ob: l. abesse
alci sm. nepomáhati, nepřispívati někomu,

Al 51 Longula

opustiti, „neslyšeti“ někoho; l. dicere C
dlouze, obšírně; 2) o časedlouho (klass.
ve spojenísle7 pUs, annus, d1e8, básn. i jinde):

longius anno remanere Čs déle než rok =
přes rok; negue im terris morabor longvus
H; 3) scsiluje pojmy, značíci různost (sm.
zcela, docela, naprosto): l. aliter; l.
dissentire, l. praeslare; častou superl.: (zdvo
jenč pro důraz) longe longegue plurimum C;
n klass. u kom:par. (m. multo): l. melior V.

longinguitás, atis, f. [longinguus]1)
(o prostoru)a) d élka, dlouhost: l. vine
L; b) vzdálenost, dalekost: l. lo
corun C; 2) (očase)délka; dlouhé
trvání, zdlouhavost: Caesar temports
longinguitatem timebat Čs ztráty času.

longinguus, a, um [longusJdaleký,
dálný, vzdálený; I) vl. o prostoru:
longinguiora loca Čs; Partlů longinguam
mhiiam aspernabantur T v dalekém
kraji, v dáli; per longinguos nunhios T
zdaleka přicházejícími; v dáli bydlící,
CIZi; = subst. cuncta, ut ex longinguo
(sc. esse solet), auctla im deter'us adfe
rebantur T jak tomu bývá při zprávách
z veliké dálky; saturi longingua Tarent:
V vzdálený kraj (břeh) Tarentu; lon
gingua imperii T vzdálené končiny
říše; 2) o čase A) longingua vetustas V;
im longinguum tempus difjerre C; lom
ogmaua spes T „daleká“; b) dlouho
trvající, trvalý,dlouhý; zdlou
havý: non longinguum inter mos di
gressum et discessum fore C; longingua
innera T.

Longinus, jméno rodiny v rodě Kassiů
(viz Cassius).

longitiido, ins, f. [longus]delka:
1) o prostoru: 0m. longitudinem v délce,zdél;© ignislongitudinem| circiCor
riput T cirkus v celé jeho délce; 2)
zř. o čase: »octis I. (proti dieu Drevitas)Č.

longiuseulus, a, m [demin.odkompar.
čongius] poněkud (dosti) dlouhý: guod
epigramma fecisset alternis versibus lon
gvusculis Č ze střídavých delších veršíků
(t. j. elegickým dvojverším).

Longobardí viz Langobardi.
Longula, ae, f. jméno města; 1)

město v území Volsků nedaleko Antia
2) město samnitské (vítězstvínad Sam

nity r. 309 př. Kr.).
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longulus, a, um [demin. od longus|
dosti (n. poněkud, trochu) dlouhý.

longurius, iř,m. [longus)dlouhá tyčka,
dlouhé bidlo: falces praeculae affixae
longuriis Čs.

longus, a, um [srov.něm.lang] dlou
hý; vi.1) ralis lonaa pedes centum L; na
vis longa dlouhá — válečná loď(obchodní
lodi nákladní byly poměrněširší); gradus longi
O dlouhá řada schodů; obr. longos imi

tana IL — magnos velké pány (s na
nážkou na malou postavu IHoratiovu); longae
manus Pr dlouhé, štíhlé, poda. long?
digitů Čat (znak kás.);, natažený,
roztažený, táhlý (obr. zejm.o z uku);
prostranný, širý: l.fluctus H, Olympus
V, longa aeguora O; daleký: longa
via T1b; adv. longum inguit V, clamet H

daleko (t.j. že ho bylo daleko slyšeti,sto© uIlomeraax00vúůTEL);8)přen's.
a) sm obšírný: longumest s int bylo
by (příliš) dlouhé, dlouho by trvalo, da
leko by vedlo; longum facere alad Č
prodlužovati, protahovati; ne longum
faciam FHabych dlouho nemluvil; nolo
esse I.C: b) o čase dlouhý; o trvání
dlouho trvající; zdlouhavý; trvalý:
longa senecta O dlouhý věk, vysoké
stári; nehil mai longius est (n. vidctur),
guam ul (n. guam dum) Č nemohu se
dočkati, až by (aby již); subst.2 longum
na dlouhý čas, na dlouho; collecia
edendi ex longo rabies (viz 2. colligo
2) d)); význ. adv. longum lactari V O
dlouho; = daleký do budoucnosti:spa
to brevi spem longam reseces H:; di
lator, spe I. H s dalekými nadějemi.

loguácitás, áťis,f.[loguaz] povídavost,
mnohomluvnost, žvástavost.

loguáciter, adv.[loguaz]povídavě,
hovorně, mnohomluvně; žvá
sta vě, prostořece.

loguáx, acis [loguor) povíidavý,
hovorný; mnohomluvný: šp sm. žŽva
stavý,breptavý,prostořeký: ez.
Titius, homo I. et sahis acutus C člověk
obratného jazyka; = přenes. ranae lo
guaces V skřehotavé; (básn.) stagna lo
guacia V hlučné; štěbetavý, švitorný:
mdi loguaces V švitorná = plná švito
ření; čestudo nec l. oltm negue grala H

šp. sm.

lorum

jež jsi neměla řeči ani půvabu; oculk
loguaces Tidbvýmluvné.

loguela, ae, f. [loguor]řeč; slovo;
mluva, jazyk: fundit has ore loguelas
V tato řeč mu plyne z úst.

loguor, loguů, cůtus sum [srov. u Io
m a Áúoxo] mluviti, hovořiti, pro
mlouvati, povídati, říkati; 1) intr. bene,
male de algo [.; l. apud algm před někým;
l. pro algo bud za někoho, jménem něčím
n. pro někoho, na obranu, ve prospěch
něčí; často bývá podm. person. věc: Uť COM

suetudo loguitur Č jak se obyčejně říká;
ut annales populi Romani et monumenia
vetustatis loguuntur ČC hlásají; = (básn.)
pinos loguentes V hovorné; guid loguar,
ul (jak) U; 2) trans., ob. s předm. acc. neutr.:
haud ignola loguor V; magna I. O pyšně
mluvit: vychloubati se; mluviti o ně
čem: singulas l. urbes L připomínat,
uváděti; multi Catilinam atgue illa por
tenta loguebantur (stále) mluvili o
(básn.) proeha l. HHsm. opěvovati, líčiti.

lorica, ae, f. (lorum] 1) brnění, pancíř,
pav. kožený, pak vůbec i kovový; římští le
gionáři nosili kožený pancíř 8 kovovou
deskou na levé straně prsou; jiné druhy
zejm. a) I. hamata pancíř řetízkový
(p..vodu gallského): lozicam. consertam ha
ms V; b) I. sguamata pancíř šupinový:
duplici sguama (v. ) Ď. et auro V; c) U.
pozdějinazvaná8egmentata pancíř pásovitý
(z kovových pásů, připevněných na silné pod
šivce);2) metaf.vůb.ochranné opatření; spec.
poprsní hradba, předprseň, plaňky (plot
z 1ohoží (plulet), zřizovaný někdy na náspu
k ochraně bojujících vojáků) Čs T,

lorico, are, avi, atum [lorica) zejm.part.
perf. pass. loricátus, a, um. opatřený
brněním, pancířem, obrněný.

loricula, ae, f. (demin. od lortca] po
prsní hradba, předprseň (menší 1 vůb.).

lorum, %,». [srov. u Homera6ĎÁn0a =
otěže) řemen: dulla parvis loris vincta
O řeménky; zejm. G) význ. pouto: adďu
cere I. L utáhnouti; lora restricis lacer
ns sensit IH; B) otěž, oprať: lora dare
V, remttere Ó popustiti, povoliti otěže;
básn. meton. media inter lora V za jízdy;
4) význ. bič, důtky: eumi serva loris ce
ciderunt Č ubičovali.



Lotis

Lotis, id's, f. [Aoric) nymía, promě
něná v lotos O.

lotium, 22,n. moč.
lotos (lotus), 2, f. (2ř. m) [Aetóc]

Jotos: ji jménoněkolika druhů stro
mů: genus haud unum nec sahci lotogue
V; zejm. a) strom s plody, podobnými
olvám, rostoucí v Oricntě, sev. Africe
a v Itali; b) strom s tmavým dřevem,
z něhož byly vyráběnv píšťalv; m ton.
píšťala: I. adunca O; 2) egvptská vodní
rostlina; z plodů jednoho druhu při
pravoval se chléb, plody druhého po
živány čerstvé 1 sušené; 3) jetel,
jetelina: cytisum lotosgue freguentis V.

Lua, ae, f. Iluo) římská bohyně,
sdružená v kultu se Saturnem, jež byla
usmiřována spalovánímukořistě
ných zbraní L.

lubeéns, lubet, lubido viz /ihens ata.
lubricus, a, um [srov.něm.schlůpfen] 1)

kluzky, klouzavý, smekavý a) vialubrica| L; kluzkápůda:
egui lubrico paludum lapsantes T; per
lubrca surgens V: odt. vůb.hladký;
b)metatnejistý e)nebezpečný,
povážlivý, choulostivý: voltus nimtum
I. adspici (int. vztah.) I svůdný; subst.
im lubrico esse T v nebezpečném po
stavení; P) podvodný, Istný, ob
myslný: (doplňk.) patrias lemplasti U.
artes V; %) (axr.) rychle a snadno se
smekající a) pohvblivý, spěšný,
hbitý, kvapný: lubricos oculos et mobiles
C; L. Simois H; bb) metat. nejistý,
vrátký, nerozhodný, nepevný: du
brica primevpisaelus T (kritický ); lubrica
ad mutandam fidem classe T (snadno)
náchylné; subst.lubricum tuventae T doba
náchvlná k pádu.

Lůca, ae, f. město v sev. Etrurii, nvn.

neutr. subst

Lucca; aaj. Lůcensis, e lucký, v Luce.
Lůcání, orum, m. Lukanové, oby

vatelé krajiny v již. Italii, zvané Lů
cánia, ae, f.: meton. země Sama; adj.
Lůcánus a Lůcánicus, a, um lukanský;
odt. subst. lůcamca, ae, f. klobása, uze
nice.

lůcánica viz Lucanmi.

lůear, aris, m. [lucus] pův. důchody
z posvátných (vi. „zádušních“) hájů,

Latinsko-český slovník.

159 Lůcilius

vvnakládané na hry náboženského rázu,
odt. vůb. peníze na hry.

lucellum, %, m. [demin. od lucrum])
(malý, milý a p.) zisk, výděleček.

lůceo,čre, lůxi, — [lux]s vít1t1 (se),
zářiti A) neos. luce! jest světlu (denni),
jest bílýden;= obr. třpytitise, skvíti
se; b) spcc.prosvítati, jeviti se:
rara per occultos lucebat semita colles V;
odt.přenes.vysvítati, býti ] A8
ný, zřejmý, vynikati cum res tam
claris argumeniis luceut C.

Lůcerés, um, m. jedna ze tří starých
tribuí v Římě (Ramnes, Tilies, L.)

Lůceria, ae, f. město v sev -záp.
Apulii; aaj. Liicerinus, a, um lucerijský;
subst.Licerini, orum, m. Luceřané, oby
vatelé Lucerie.

lucerna, ae, f. [luceo])svítilna,
lampa: ut accessit numerus lucerms H
vzrostl počet svítilen (jak se zdá podnapi
lému); meron. symbol noční hostiny (hodovní)
světla: vino et lucermis acinaces discre
pat H.

liceseo n. lůcisco, ere, lůxi, — [in
choat. od tuceo] SV 1t at l, zejm. neos. lu
cescit svítá, rozednívá Se; = básn. NOvUu8
sol lucesců V; cum cras I. nonas dici
mus O že budou nonv.

lůcidě, adv. [lucrdus] = dilucide v. t
lůcidus, a, um [luceoisvětlý; odt.

Jasný, zářivý, třpytný,lesklý
a) lucida ovis Tib bělostná; ace. neutr.
adv. lucidum fulgenles oculi H jasně: b)
obr. č. ordo H jasný.

lůcifer, fera, ferum [lux a fero] přiná
šejicí světlo, světlonosný: subst.Lucifer,
feri, m. světlunoš— dennice, jitřenka
(= planeta Venuše,řecBwapóoocn. Bwc
Eóoog, dle báje syn Eoin, bratr Hesperův (t. j.
več>rnice),otec Kek)v); m-ton. den: me
mento venturum paucis me tibi lucifens
Pr: Lucifero tuo O.

lucifugus, a, um [lux a fugio) světla
se štítící: 'ucifugis blattis V; odt. ukrý
vačný, nesdílný, samotář C.

Lůcilius, jméno římského rodu; z jm.
1) C. Luciltus (180—103 př. Kr.), nar.
ve Suesse v již. Latiu, přítel Scipiona ML.
a Laelův, zakladatel římské satiry
s látkou ze současného společenského
života; 2) ©. Luciltus Balbus, filosof
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Lůcina

stoický, hlasat-l stoických názorů v Čice onově
spise De natura deorum 3) C. Lucius
Hirrus, tnbun lidu r. 53 př. Kc., přivr
ženec Pompetův.

Lůcina, ae, f. (lux, „Světlá“, dle ob.
výk adu „na světlo přivádějící“], příjmení
bohyně Junony a Diany jako ochránkyň
rodících žen a novorozených dětí (rec.l
AeiDviw); meton.porod: altera tum primos
Lucinae experta labores V; přenes.o zvířalech:
(b sn.) Luctnam pati V význ.oteliti se.

lůcisco viz lucesco.
Lůcius, 2%,m. [lux, vl.

(denního) světla“]
zkrác. L.

Lucmo(n) viz Lucumo.
lucrátivus, a, um [lucrum] poskytující

zisku, výnosný, výhodný.
Lucrětia +izLucretius.
Lucretilis, 2s, m. (se. mons) horský

hřbet v Sabinsku sev. od říčky Anienu,
nedaleko něhož měl Horatius villu; nyn.
Monte Gennaro A.

Lucretius, římské jméno rodové; zejm.
1) Lucretia, dcera Sp. Lukretia Tricipi
tina, konsula r. 509 př. Kr., choť Tar
guina Kollatina, jejíž znásilnění od Sex.
Targuin'a bylo podnětem k odboji proti
královské rodině Targuinovců, kteří

v něm byli zbavení trůnu a vypuzeniz Říma; 2) T. Lucretius Carus (98—55
př. Kr.), vynikající básník římský,
skladatel ÚDilosofické básně De rerum

natura, v níž vyložil Epikurovo učení
o přírodě.

luerifacio viz lucrum.
Lucrinus, %.m. (lacus) Lukrinské je

zero (vi vnitřní část zálivu Bajského)
vých. od Kum, pověstné zvláštním dru
hem ústřic; adj. Lucrinus, a, um n. Lu
criněnsis, e lukrinský, z Lukrinského je
zera: res Lucrinenses Č (1. j. ústřice).

lucror, art, atus sum [lucrum] získá
vati, vydělávati,těžiti,nabývati:
aleam exercent tanta lucrandi perdendive
temeriale, ut T s tak náruživou odváž
livostí ve výhře 1 prohře; = metaf. nomen
l. H: lucretur vndicia veteris infamiae C
(t. j. nechci se zmiňovati 0. .).

lucrosus, a. um [lucrum] poskytující
zisku,výhodný,výnosný.

narozený za
římské praenomen,
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„rum 7. m. [srov.droAÁavo,Áeta,Jov', Joviti“. něm.Lohn) I) zisk,
vývýdělek, výtěžek: l. facere vydělávati,
těžiti; lueri (gen. part. doplňk. facere, psáno
ez luerufacere) s ace. obnosu vl. vyzískati,
vydělati, jinak přenes.obraceti něcove svůj
zisk, těžiti z něčeho;obr. (diem) lucro ad
pvoneH vi. připiš k zisku; de lucro vivere
CL žíti jen z milosti jiných lidí; = metat.
prospěch, výhoda: alci lucro (dat.účel.)
n. básn. tm lucro esse býti výhodný; 2)
a) zištnost, lakota: ?nier contagia
tucro H. b) bohatství: (s přihanou)
l. — candidum pauperis ingemum H ma
mon; i vůb. omne I. premebat humus O.

luctámen, ins, n. [luctor] zápas; přenos.namáhání V
luctátio, onis, f. [luctor] 1) zápasení,

z á pas, zápolení; (obr. sm.)zápas slovní,
spor: cum Academcis incerta l. est C;
©) metaf. zápas 8 překážkami, odt. namá
h á ni, trmácení, klopota, svízel.

luctátor, óris, m. [luctor) zápasník.
kictificus, a, um [luctus a facto] ž a

lostný, zarmucující: luctica clades
básn. Č.

lúctisonus, a, um [luctus a sono] ža
lostně znící, žalostný, žalostivý: l. mu
gitus O.

luctor, ari, alus sum [ou koř. * lug—,
srov. 4UyiČle)ohýbám] I) zápasiti
(v křížku), zápolti: Olympiis I. Č, odl.
včb.potýkati se, bojovati: onterse
luctantur cornibus haedi V; = obr. luc
tantur funera plaustris (s dat. řec.)H sm.
střetnouse; luctandum (est) in turba H
musím se dráti davem; par!. luctans
vzpírající se, vzpurný, odbojný,bouřícíSe;básn.naisluctanhia| oscula
carpit O sm. odpírané; £) zápasiti s pře
kážkam),odt. namáhati se, trmáceti
se, lopotiti se, hmožditi se: luctanďum
est non solum cum ardore el siccilate re
gioms, sed etiam... Cu bojovati; básn.
s intn. remolri luctatur pondera terrae Ó.

|iictu0ose, adv.[luctuosus] žalostně: Cor
nelii luctuostus nobis guam vobis perierui
L k větší žalosti.

lůctuosus, a, um [luctus]1) žalost
ný, truchlivý: o diem illum rei mu
blicae luctuvsumC; 2) truchlící:
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Hesperae luctuosae H (pro ztráty v občan
sk m boji).

lůctus, s, m. (lugeo]smutek (pro
někoho, projcvovaný na venek, PNAETOT,

trisitia); 1) sm. truchlení, žalost (alei3subj| něčín.obj.proněkoho):indicia
luctus Č, I. publicus, privatus L; (básn.)
tu non inventa reperta I. eras levior O
menší jst působila hoře; = person. Luctus
Smutek V; 2) mston. = smuteční šat:
hic I., hae sordes susceptae sunt propler
unum me Č; I. amišsae sororis T smutek
po sestře.

lucubrátio, ones,f. (lucubro]pracování
n práce za světla (sc umělého),
večerní neb noční práce: tista sunt vix
dina lucubrahone amcularum Č věci
„sotva tak“ pro babí přástky (t. 3. k vy
pravování při přástkách).

lůcubro, are, avi, atum [lucubrum
(srov.lux) svíčka) pracovati (při
svíčce) při světle (t. umělém): l.
Vulcanalibus incipiebat Plim (časně ráno);
ob. pracovatl večer (n. v noci), praco
vati do noci: lucubrantesancillaeL.

luculentě i lůculenter, adv. [lucu
lentus]skvěle, znamenitě, oká
zale;řádně,pořádně.

liiculentus, a, um !lux] vu světlý:
luculenturn (vestibulum) Pl: I. caminus C
(t.j kamínka, v nichž plane hojně ohně);
meta. skvělý, vynikající, zna me
nitý, okázalý; řádný, pořádný:
luculenta oratio S; U scrvptor C.

Liicullus, jméno rodinv v rodě Liciniů,
viz Licinius: aaj. Lůculliánus, a, wm,
Lukullský, Lukullův: Luculliani horti
T sady na sev. straně Říma, založené
od L. Licinia Lukulla.

Lucumo n. Lucmo0, onis, m. [etruskvLauchme]čestnýtitul| vládnoucích
šlechticů etruský ch, jejž Římané brali
za vlastní jméno.

lůcus, %,m. [lucco] promýcený (1.
prosvětlený) les, há j, zejm. posvátný,
zasvěcený některému božstvu: l. Dranae;
lucum hymnapulas H v posvátném háji
vidíš (jen) dříví; =. přenes.vůb. les.

licusta viz locusta.
Ilidibrium, 2%,». [luďus] 1) hračka,

hříčka: ob. folha ludibria venhs V;
msi ventis debes (v. t. 2) b)) I. H; přenes.

STOV.

5 lůdo

l. vertus guam comes L šašek; l. oculurum
L šálení zraku; 2) meton.a) hraní,
hra, zábava, kratochvíle,žert; komedie:ludibriaserůs| permscereT;
ludibma rerum mortalium T hra osudu;
b) posměch, potupa, pohana;rou
hání: ludibrio (dat. účel.) esse (facere
algď) alci ku posměchu, na posměch
někomu.

liidibundus, a, um (ludo) hravý,
hrající (si), žertující, veselý;
dopň. hravě (t. j. lehounce,
mahy).

lůdicrus (mask.nedolož.)a, um [ludus]
náležející ke hře; 1) závodní, zápasní;
divadelní, herecký: ludicra prae
ma V (obyčejné) závodní ceny; ars lu
dcera LT: valeat res ludicra H divadlo;
orta seditio ludicro tmtio T k němuž dala
podnět (nevinná) hra; nor sollemmbus
epuhs (dat) ludicra T věnovaná hodům
a hrám: spectaculum ludicrum Úu n. subst.
lidicrum, %,n. — ludi, hry v divadle
n. V cirku, vůb. slavnost: Istkmiorum I. L
hry isthmijské; I. fu egui pugilesgueL
hry záležely ze závodů jizdeckých a zá
pasů pěstních; 2) zábavný, krato
chvilný, žertovný: subst. luďicra exercendi
aut venandi C zábava při cvičení a lovu;
versus et celera ludicra pono H hříčky
(t. j. obyčejné zábavy společensk ho žinota)

ludificáti0, onas,f. (ludifecor]v1.zahrá
vání s někým,Škádlení, pokoušení:
l. hostisL; posmívání,posměch (alcis
z někoho):l. veri L; klamání, šálení, ba
lamuceni.

hidifico, are, avi, atum, ob. dep. liidi
ficor, ari, atus sum [ludus, facio) z a
hrávati 81 (algm s někym), škádlt:,
tropiti si žerty n. posměch z někoho, p 0
smívati se někomu:pass. (Romaní) lu
dificati incerto proeho S stavše se hříč
kou nepravidelnéhoboje: klamati,
šálty; praegn. ZM a f1L1 něco: gui ludi
ficati priorem locationem erant L.

ladimagister, tri, m. (psáno též lůďi
magister) učitel.

lůdi0, onis a liidius, 12,m. (ludus) he
rec, „komediant“,
tanečník v pantomimech:Žudiones ex Eru=
via aceiti L.

lido, ere,

s- melaf.
bez ná

zejm. nižšího druhu, srov.

st, sum. [srov. luďus) 1)
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h ráti (si) a) I. pila v míč, alea v kost
ky; básn. č. calamo V pískati na píšťalu;
pohrávati, laškovati, čtveračiti,sko
tačiti:žertovati, baviti se, ve
seliti se: ludentem lascíva (verba deceni)
H veselému; zejm.o tanci: 0 numerum l.
V poskakovati do taktu; = (básn) ludunt
vubae per colla V pohrává, vlaje; fjlorum
coloribus ludit ager O „smějese“ barvami;
b) trans. konati něcohravě n. hravého, pro
zábavu: haec ego ludo F já skládám tyto

hříčky (t. satiry); tn pulvere l. opus H
stavěti si domeček;2) metat.zahrávati
81 (algd s něčim): ladit im humamis důvina
potentia rebus O zahrává si s hdskými
osudy; oat. a) škádlity, pokoušeti,
tropiti si smích, posmívatise; b)
podváděti, klamati, balamutit;, oblou
diti, šáliti: (canes) lla ludit O = unikne
psům.

lidus, %,m. [ludo|1)hraa)zábava,
kratochvíle, zejm.tělesné cvičení(,sport“):
fectere I. (sc. est) eguos V: I. militaris L
cvičení; nocturnus l. L: fru lulo aetalis
L užívati radosti mládí; (básn.)amori dare
(v. 1.) čudum H milostně laškovati; b) spec
(veřejné) hry, provozované státem puv. jakočástněkterých| slavnoeli,| později
pro zábavu lidu, zejm. byty hry v cirku (ludi
circenses), zápasy gladiátorské (ludt gla
diatori) a divadla (ludi scaemci): ludos
facere vystrojiti (n. konati, slaviti) hry;
ludis (abi. času) o hrách; ludi Olymma
(neutr. pl.) hry Olympnské; 2) meton.
v. hřiště a) cvičiště, škola pro gla
d átor;: gladiutores, guos ibi1 Caesar wmtudohabebatČs,© Aemilum(v.t.)cr
ca ludum H; b) od: přenes. škola jiternt:
luda litterarií počáteční, nižší (elemen
tární) školy; Flavi I. I; už o školách
grammatilkůa rheiorů: (/socratis) domus guasi
u. guvdam atgue officina dicendi C. 3) metat.
hříčka, hračka: honores, ad guos per
ludum pervemstisČ hravě; žert: amoto
guaeramus seria ludo F: šp. sm smích,
posměch: st olle tubi I. (,pro smich“)
fuwt Č.

luěs, 2s, f. [srov,lutum, Ačna] 1) ma
kažlivá látka, nákaza, jed n. hnis
nákazy: dum prima I. pertemptat sen
sus V: obr. ut eos ludos haec I. impura
pollueret C; 2) metoa. MOT; metať. po

samostatné
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hro ma, zkáza: asperrima in Sardianos
l. T.

Lugdůnum, %, ». jméno několika
měst; zejm. nyn.Lyon; adj. Lugdůnensis,
e lugdunský, lyonský.

lugeo, ěre,lůxi (luxti Čat = luxisti), —
[srov. luctus, Aevyahčoc, Avyoóc] míti
smutek (pro někoho, projevovaný na venek);
1) truchleti a) abs.učlemporelugeat
omni O aby směl truchleti po všechen
čas; (básn.) lugentes camp: V pole smutku;
b) trans. Ď. algm (algd) truchleti pro někoho,
želeti někoho: lugeběre nobis (dat. pův. =
a nobis) O; 2) meton.nositi smu
tek (= smuteční šat) (algm po někom).

Lugii viz Lygii.
lugubris,e [lugeo]souvisící se smutkem;

1) smuteční: sordeslugubres C; lu
gubre sagum FH subst. lugubria, um
n. smuteční roucho O; lugubres cantus
H — doňvor (carmen) rebus et verbis
et modis lugubre Č plná smutku; 2)
truchlící, smutný;; 3) metonsmutek
působící,ža l ostný, smutný,neblabý,
nešťastný: tugudre bellum HT; zlo
věstný, příšerný: cometae lugubre
rubent V

lumbus, %,m. [srov.ledvina“] led vl.
na, pl. bedra, Jedví.

lumen, ns, m. [z *louc-smen,srov.Iuo.
luceo| 1) v o. světlo; a) (básn.pl.)
lumna solhsO paprsky; světkast, jasnost;
lesk, svit, třpyt, záře: argenti l. O;
= ob U. tuventae V: guae iacerent in
tenebris, misi litterarum I. accederet Č
kdyby nebylo ozářeno světlem spisů;
nec ullum habutit (se. philosopma) I. hlte
rarum Latinarum Č (tj. nebyla po la
tinsku vysvětlována); b) meton.svítilna,
pochodeň: lummn:oleum instillare C; sub
lumina prima venire H když se rozsvě
cují světla (= večer);2) spec.a) (denní
světlo; meton.a) okno, vyhlídka,
průhled: obr. CČatoms lumimbus obstru
rit haec posteriorum oraho Č (zakryla
mu vyhlídku —) Katona zastinila; duo
lumina ab animo ad oculos ČC; 3) den:
lummne guarto prospexi Itaham V; %)
světlo života, život per guem nec L.ademplum(se.mihiest)O:| cassum
lumne lugent V; svět; b) světlo
zraku, zrak, oko (oči): lumina ocu



liminária

torum amist N přišel o zrak; tuetur
Vesta, guod assiduo lumine cuncia videt

O MajS okem (vl. o věčnémohni na jejímoláři)j;3) m taf a) okrasa, chlouba,
hv čzda“: lumina civium C hvězdy
občanstva; lumina ducum V hvězdy
mezi vůdci; = spec. Verbre'um et senten
harum lumina ČC slovní i myšlenkové
ozdoby; vzor; vrchol, rozkvět; skvělá
stránka; b) spása, spasná hvězda:
hunc I. guondam rebus nostris dubns futurum L.

luminária, tum (n. um), n. [lumen]
okenice.

liminosus,a, um [lumen]světlý, jasný,
obr. skvělý.

1. luna, ae, f. [z *louc-sná, srov.uceo,
Aizvoc) měsíc (tělesonebesk): per lu
nam V při měsíci, za svitu měsíce; mt
norem adlunam H když měsíce ubývá,
při poslední čtvrti měsíce; pl. o měste.
v různých fasích: Movae pergunt interire
lunae H; lunae seguentes ordine V čtvrti
měsíce; edt. meton. měsíc jako část 1oku:
damna (v. t) celeres reparant caelestia lu
nae H; = básn. meton. roscida I. V (mě
síční) noc; = person. Lůna, Luna, bo
hyně měsíce (= ŽeAývm),sestra boha
slunce (Sol), s nímž byla zobrazována;ochránkyně© dvouspřeží,hlavníjejí
chrám byl na Aventinu; na Palatinu
ctěna jako Nochluca v. t.; často stotož
ňována s Dianou.

2. Lůna, ae, f. přístavní město na sev.
hranici Etrurie, nvn.Spezzia; aaj. Liněn
sis, e lunský, z Luny.

lináris, e [luna] měsíčný, měsíční;
metaf. měsícový, měsícovitý, podobný
srpku měsíčnému: tnerant lunaria fronti
cornua 0.

lino, dre, avi, datum [luna] ohýbati,
zahýbsti v podobě půlměsíce, do polokruhu:
l. arcum O; acies I. Pr. part. perf. pass lu
natus, a, um zakřivený v podoběp Iměsíce,
měsícovitý, srpovitý: lunalae peltae V.

lunter viz inter.
1. luo, ere, ui, (luiturus) [srov. Aw,

něm.lósen; odt. solvo)|odpykati, spla
titi, napraviti, odčiniti, „smýti 1) (algd
re): lbidinem sangumme I. Č zaplatiti
krví: post non sumli poend comnnssa
luetns V; luitur homicidium certo pecorum
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numero 4 z vraždy možno se vyplatiti;
trpěti, pykatl za něco:foedus l. V od.
pykati za porušení smlouvy; magna lut8
commissa V: přenes. uč luendis periculhs
publcis ptacula stmus L abychom byl
(smirnou) obětí k odvrácení nebezpečí;
2) spee.odčiniti zaplacením,zaplatiti:
aes alhenum I. Ču; zejm. poenam n. poenas
l. vi. zaplatiti pokutu, odt. víb. býti tre
stán, vytrpěti trest; capile poenas l. T
zaplatiti to smrtí; odt. basn. crudele luisti
supplicium Vkrutým jstodpykal trestem;
exsihum poenam (dopiňk.)luebat O pykal
vyhnanstvím za trest 0.

2. 1u0 odvozeno z komposit. s lavo (jaro
abluo, diluo) mýti (pozd.).

lupa, ae, f. [lupus] vlčice;
nevěstka, děvka.

lupánar, daris, n. [lupa] nevěstěinec,
lupátus, a, um [lupus] opatřený (vl

čími, jako vlk) zuby, zubovatý, zubatý:
lupatis frenis H' subst. lupáfti, orum,

m. (sc.freni) n.lupáta, orum, n. (se.frena)
tvrdé udidlo.

Lupercal viz Lupercus.
Lupercus, 7, m4.[lupus a arceo, vl. od

vralilel vlků ?]luperk, člen družslva pro
kult boha Fauna(v. t.); Luperci byli dvojí,
Puinctiules a Fabiani (družstvo L. Iulii,
zřízené na počest Caesarovu, k němuž
náležel 1 Antonius, bylo brzy zrušeno);
o svátku Faunově (zv.Lupercália, tum
n.sórum, n., už Lupercal ludicrum L svá
tek luperků), jehož střediskem byla Fau
nova Jeskyně (Lupercal, alis, n.) na
sev.-záp. svahu Palatina, slaveném 15.
února, po obřadech značících očišťování
a smiřování běžcli nazí luperkové, opá
saní jen kozlími kožemi, kolem Palatinu
a mrskali každého na potkání řeménky
(februa, «. t.) pro štěstí a zejména ženy,
aby byly plodné.

Lupia (n. I:uppia), ae, f. (?) přítok
dolního Rýnu s pravé strany, nyn.Lippe.

lupinus, a, um [lupus] vlčí; subst. lu
pínus, 2, m. n. lupinum, 2, 1. vlčí bob n.
hrách, škrkavičník; děti při hře a herci na
jev šti užívali bobů jako „penčz“, odt. MeC 1gno
rat, guiď distent aera lupims H (asi =
„jaký jest rozdíl mezi zlatem a pozlát
kem“, t.j zná cenu svého daru).

metal.



1. lupus

1. lupus, č, 9. [sr. Zůxoc, „vlk“,Wolf;
pův. */ugwos z *ulguwos] 1) vlk, zvíře vý
znamnév bájích a pověrách lup M oerim 1
dere prtores V (na koho se vlk př nenadálém
selkání nejdříve podíl. á, ten prý na chvili oněnmí);

= přísl. l. on fabula C „my o vlku a vlk
za humny“; Aac urguet l., hac canis HH;
l. custos ovium Č srov.kozel zahradníkem;
= spec. (. tn virum solitus vultus mutare
fertnos O (t. j- vlkodlak, jehož existenceod
p:adávna bylo věřeno); 2) přenes. a) tvrdé
udidlo (= frenum lupatum)O:b) (že
lezný) hák: lupi ferret L; 3) druh ryb,
okoun mořský, šlích: l. Tiberi

94s H.
2. Lupus, vlastní jméno mužské:

zejm 1) L. Cornelius Lentulus Lupus,
konsul r. 156 př. Kr., proti němuž
prudce útočil Lucilus ve svých satirách
C H; 2) viz Rutilius.

lůridus, a, um [sro yAo0óc] bledo
žlutý, žluta vý, zažloutlý,bledý:
meton. Ž. horror O bledá hrůza; lurida
aconita O (13 působící smrtelnou bledost).

luscinia, ac, f. [— cane) slavík.
luscus, a, um mhouřící jedno oko;

jednooký.
lůsio, onis, f. [ludo] hraní,

ludum (do školy) discendi,
stoms C.

Lůsitánia, ae, f. jihozáp. část polo
ostrova pyrenejského, asi nyn. Portu
galsko; adj. Lusitánus, a, um lusitan
ský; subst. Lůisitání, orum, m. Lusitané.

lisor, oris, m. [ludo) hráč; mat
l. amorum O básník milostných hříček.

lůstrális, e [2. lustrum]1) očistný,
smirný, náležející k očistné, smírnéoběti:I.aguaO.| lustrahaextaV;
2) vždy po pěti letech se opakující,
pětiletý: lustralecertamenT.

1. lustrátio, ons, f. [1. čustrum] pře

hra: in
non lu

bývánívdoupěti:— silvestrescursus
tustrationesgue pati C.

2. lústratio, onis, f. (2. lustro] 1)
očišťování, očista,smírnáslavnost,
lustrace: /. byl důležitý úkon nábožen
ský, jimž byljistý předmět (město,národ,
vojsko, loďstvo, pole) očišťován od vě
domén. nevědomé poskvrny, smiřován
s božstvem a uváděn znova pod jeho
ochranu; při č. bylo užíváno různých
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očistných prostředků, jako vody, ohně,
kuřidel a žertva byla voděna kolem
očišťovanéhoobjektu; lustrace byly pra
videlné (vizlustrum) a mimořádné (ku př.

při prodigiích); 2) synekd.a) (od lustrace
vojska, spojené s přehlídkou) pře
hlížení, obcházení: l. munictp
orum Č: b) solis I. C dráha.

1. liistro, are, av?, atum [od * lůstrum
osvícení k luceo] osvěcovati: (Aurora)
lustrabat lampade terras V.

2. listro, are, avi, atum (2. lustrum]
1) u. očišťovati (a smiřovati:ový
zramu viz lustratio), posvěcovati: I. agros,
urbem L, exercitum (CT, classem L;
lustrata suovetaurilibus area (sc. Capt
toliv) T; (bísn ) med. lustramur Iovi (dat.
posp.) V 1 j. konáme smírnou obět
Jovovi; 2)syneka. A) konati přehlídku
vojska, přehlížetui I. exercilum;
= přene. prohlížeti, pozorovati;
dohlížeti, hleděti, zírati na něco: totum
lustrabat bumine corpus V; Sol, gut
terrarum opera lustras V (— "Hěhóc ©,
dc náVT ÉPOOÁG Zai IGVT ENAZXOÚENG
u Homera);vestigia lustrat V hledá = jde
po stopě; odt. I. antmo algd Č zkoumati,
uvažovati: b) obchá zet1 něco:tgnem
lus ravere in eguis V objeli; I. choro
algm V tančiti kolem někoho; stella lustrat
orbem (C prochází kruhem; odt. v.b.
procházet! něco,něčím:ulltmas lerras
lustrasse Pythagoran C; I. navibus aeguor
V rřeplouti; = přenes.multa ala victrix
mostra lustravit manus básn. C mnoho
vykonala; pericula V přestáti.

1. lustrum, 7, n. [* lu-strom, srov. lu
tum, lues, Aue] vi. močál, kaluž; ob.
brloh, doupě, peleš zvěře;meton. h o u
stina: per devia lustra vaguntes O;metaf.
brloh, nevěstčinec: +x fenebris lustrorum
C. = Podlejinýchvýkl.totožnés 2, |istrum.

2. lůstrum, 7, n. [lavo; srov. 2. duo]
1) v. očišťování (očista,smírná
slavnost, lustrace) občanstva, shromá
žděného jako ezercitus na poli Martově,
konané od censora, losem určeného,
každých 5 let jako závěrečný akt censu;
žertvou byla při něm svovetaurila (v. t.);
o významu viz lustratio: l. condere L (vý'zn.
peragere) provésti smírnou slavnost =
dokončiti census; 2) meton.pětiletí,



lůsus

lustrum; básn. circa lustra decemflectere
molhbus tam durum (t. t. I 2) a)) vmpe
runsH skoro padesátiletého, padesátníka;
vůb. léta: venmietlustris labentibus aelas V.

lisus, ús, m. [ludo] hraní, pohrávání,
hra: hendad.per lusum atgue lasciviam
L ve skotačivé rozpustilosti; zábava:
lusus gravitale carenies O; přenes.žerto
vání, žert; hříčka: lusibus adver
tere numen inephs O.

Lutátius, jméno plebeiského rodu řím
ského; zejm. 1) C. Lutatius Catulus,
zvítězil jako konsul r. 241 př. Kr. nadKathagiňanyuAegatských| ostrovů;
2) ©. Lutatius Catulus, konsul r. 202
př. Kr., porazilspolu s Mariem Cimbry
u Vercell na t. zv. polích Raudských
r. 201; účastnil se činně války se spo
jenci; za války občanské, podlehnuv
8 optimaty Mariovi, skončil sebevraždou
(r. 87); muž vzdělaný, řečník a spisova
tel; 3) ©. Lutatius Catulus Capuolnus
(syn předešl.),přivrženec optimatů, jeden
ze soudců Verrových; zasvětil obnovený
chrám na Kapitolu (odt. přijmení); od
půrce moci Pompejovy, (Caesarův a
Katilinův.

láteolus, a, um [demin. od luteus] žlu
tavý, žlutý.

Lutetia, ae, f. (L. Paristorum) nyn.
Paříž.

1. luteus, a, um [1. lutum] 1) vz. a)
z bláta: luleum opus O (= vlašťovči
hnízdo); jilovitý: Rheni luteum caput H
b) zablácený; 2) metatbezcenný,
ničemný,daremný: luleumnegottum
C bezcenná věc.

2. liiteus, a, um [2. lutum) vi. zbarvený
resedou; žlutý, žlutavý, zažloutlý,
nažloutlý: lutea Aurora V O (srov. u Ho
mera "/Ťac xo0xórerAoc); I. pallor H.

lutulentus, a, um [1. lutum] za blá
cený, blátivý, zamazaný: lutulenta
palma H; diluvio tellus lutulenta recenti
O rozbahněná potopou; = obr. 0 slohu
cum jflueret l. HHkdyž jeho tok je kalný
(t. j. chybuje proti „čistotě“);
čistý, ošklivý, hnusný, šeredný: lu
tulentavia Č.

1. lutum, 7, n. [srov. lues, 1. lustrum,
Aňua]bláto, bahno; hlína, jíl: obr.
o tenebrae, l., sordes Č (= neřád).

přenes. Ne
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2. litum, ž, ». ryt, žlutinka, reseda
barviřská (Reseda luteola); meton.žlutost,
žluť.

liix, lůicis, f. (abl. význ. lokál. lic? s'arolat.
m.) [z koř * leuk—, srov. Aevxóc, AeVocw,
něm.Licht, čes louč] 1) v.b. světlo a)
l. longe alia est solis guam lychnorum C;
zejm.světlo sluneční: auclor lucis O (=
Apollon); aestiva I. V letní paprsky; (básn.)
(egui) lucem naribus ejřlant V oheň; b)
svit, lesk, záře, třpyt: luce coruscus
ačna (v. t.) V; obr. honoris l. C (sm. sláva);
C) přenes.sm Jasnost, objasnění, vy
světlení: (sententiae) lucem auctoris desi
derant C; parum claris lucem dare H;
2) spec. a) (denní) světlo: ante lucem pře
de dnem; sub lucem na úsvitě, k ránu;
in lucem do rána, do bílého dne; príma
luce za svítání; luce n. luci ve dne; =
odt. meton. G) den: centesima l. est haec
ab vnterttu P. Člodi et altera C; 3) světlo
života, světlo světa, život: edi in lu
cem spatřiti světlo světa; animus lucis
contemptor V; +) světlo veřejnosti, v e
řejnost: Zsocratesforensi (v. t.) luce
caruit C; im luce algue in oculis c*vtum
C; b) světlo zraku, zrak, oko (oči):
damnum lucis ademptae Ó; 3) metar. a)
okrasa, chlouba, „hvězda“: urds, l.
orbis terrarum C; b) spása, hvězda
spásy, štěstí: lucem ajfferre rei publicae
C; I guaedam affulsisse cívitati visa est
L: ©) (o osobě) mea I. má hvězdo, má
duše; odt. gemina stimul luce carere O (t. 4.
života a milenky).

luxuria, ae, f. i luxuries, 6%,f. [luxus]
bujnost; 1) vi bujný vzrůst: L se
getum V; luxzuriem premit O; 2) metat. a)
sm zbujnělost, nemírnost: Aaec victoria
in haud salubrem luxuriam vertit (zvrhlo
se) L; b) přepych, záliba v přepy
chu; marnotratnost,roz mařilost
(jakovlastnost,srov.luxus); hýrivost, prosto
pášnost, zhýralost: meton. exercitum col
lectumex agresti luxuria Č z venkovských
rozmařilců; obr. motum et luzuriem ad
did arti tibicen AHzměkčilost.

luxurio, are, dvi, alum, pozd. tž dep.
luxurior, ari, atus sum [luxura] bu
jeti; 1) zví. bujně růsti: seges luru
mabit O; = obr. luxurial toris pectus V;
membra tuxuriant O (plnosti) bujejí, kypí;

LLy
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subst. luzuriantia compescet H bujné vý
honky; 2) býti bujný a) bujně ská
kati, dováděti: (eguus) fremit luxurians
V; in pratis luxuriat pecus; D) metat.
bujněn nemírněsi vésti, zbujnětu:
laela principia magistralus etus mms lu
ruriavereL; specbýti rozmařilý,
prostopášný,hýřiti

luxuriose, adv. [tuxvurtosus]bujně,
nezřízeně, rozmařile, prostopáášně,
zhýrale.

luxuriosus, a, um [luxurta]bujný;
1) vi. luzuriosa frumenta u C; 2) metat.
a) sm. nemirný, přílišný,nezřizený:
luxzur'osa laetina L; b) spec. a) marno
tratný, ro z m ař 1|YÝ,rozkošnický, zhý
ralý,prostopášný; E)milovný přepy
chu, nádhory; o věcech:nádherný.

luxus, s (dat.už,tezú), m. bujnost;
1) ví u rostlin; obr. mimo ne luru ob
ftunstor usus sit gemali arvo V ztučně
ním; 2) metat 4) rozmařilost o jed
nání (srov. tur urta), hýrivost, prostopášnost, zhýralost: mmo luxufluere
L tonouti v rozmařilosti; b) (bezpřihany)
nádhera, přepych, bohatost:hen.
diad. tn conviwo (v. t.) luxugue L; regalis
L V

Lyacus, %,m. [Avařoc = vyprostitel,
osvoboditel] příjmení boha Dionysa jako
dárce vína, jež osvobozuje od starostí:
pater L. V; —=meton. ©) subst. Bakchův
mok — víno: uda Lyaeo tempora H
B) adj.Bakchův = vinný: latexL. V

Lycabas, (an), m. [AvxáBagrok. ro
dle jednoho(pochybného)vskl. vl. doba, po kle
rou vrah musil jake vyhnanec (ZÚxoc)
pobývati mimo vlast) vlastní jméno
mužské O.

Lycacus. %, m. [se. mons, Aůxawov
000c] pohoří v jihozáp. Arkadu, za
svěcené Diovi a Panovi; aaj Lycaeus,
a, um lykajský.

Lycamběs, ae, m. [Avxáubns] par
ský šlechtic, otec Neobuly, o niž se u
cházel Archilochos; jedovaté verše od
mitnutého básníka dohnaly prý jej 1
jeho dceru k zoufalství.

Lycáon, onis, m. [Avxáwv] mythický
král v Arkadu, jejž Zeus proměnil ve
vlka za to, že jemu jako hostu předložil
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lidské maso; jeho dcera byla nymfa
Kallisto (v. 1.),jež odtud sluje Lycáonis,
dis, f. [(Avxaovic) dcera Lykaonova;
= přenes. sm Lycaemdes vnuk Lykao
nův, t. Arkas (v. t.): terlia post nonas
removere Lycaona Phoebe fertur O; ad).
Lycáonius, a, um Lykaonův: Lycao.
ma mensa O; Lycaomo sub axze O pod
severním nebem (poněvadž Kall sto byla
proměněna v souhvězdí Velk ho medvěda).

Lycáoněs, um, m. Lykaonové v Malé
Asu, sev. od. pohoří Tauru (město
Ikonion); adj. Lycáonius, a, um lykaon
ský; subst.Lycáonia, ae, f. (Avzaovíc)
země Lykaonie.

Lyceum a. Lycium, 2%,n. [Aizewov]
posvátný okres v Athenách, zasvěcený
Apollonu Lykeiovi (Aúxewoc) s gymna
stem, ve kterém učil Aristoteles po 13
let; = přenes.gymnasium v tuskulské ville
Ciceronově C.

Lychnidum, %n. n. Lychnidus, +, f.
město a pevnost v již. [lyru na břehu
stejnojmenného jezera L.

lychnůchus, 2,91.[Zvyvoyoc] svícen,
kandelábr.

lychnus, %,m. [Aťyvoc] kahan, svítilna,
lampa.

Lycia, ae, f. [(Avxia] Lykie, krajina
na jihozáp. pobřeží Malé Asie; aaj. Ly
Cius, a, um lykijský: Lyciae catervae H
(spojenci Trojanů pod vedením Giauka a Sar
pedona); L. deus Pr — Apollon. jenž
měl v Ivkijském městě Patarech slavnou
věštírnu; odt. Lyciae sortes V; subst. Ly
cili, orum, m. Lykiové, Lyčané.

Lycium viz Lyceum.
Lycoměděs, 1s, m. [vzouýdnc] král

na ostrově Skyru, u něhož se Achilleus
v přestrojení skrýval, otec Deidameiin,

s niž mělče syna Neoptolema.Lycoris, 10s, f. (acc. Lycorida O, voc.
Dnycori V) [Avxwoic] pseudonym herečky
jménem Cytheris, propuštěnky senátora
Volumnia Eutrapela (oat tez Volumma),
jež byla milenkou básníka Galla (před
tím triumvira Antonia) a zdrojem jeho
poesie.

Lycormás, ae, m. [Avxdonac] 1) řeka
v Aitolii, pozd.Buenos; 2) vlastní jméno
mužské 0.
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Lycótas, ae, m. [4ixoc a očc] 1)
vlastní jméno mužské Pr (= snadPos
tuinus); 2) jméno IKenta ura O.

Lyctius, a, um [Lyctus (Aůxr0g) město
na Kretě] lyktský, z Lyktu; básn. =
xretský.

Lycůrgus, %,m. [Avxoóoyoc) vlastní
lméno mužské; zejm. 1) mythický král
thráckých Edonů, protivník Dionysův,
začež potrestán šílenstvím; %2)zákono
dárce spartský; 3) athenský řečník za
doby Demosthenovy, jenž vynikl pocti
vostí při spravování obecního jmění,
snahou o kulturní zveletení Athen a
přísnosti, se kterou stílal provinění
proti obci; odt. adj subst. Lycurgěel, orum,
m. lidé (přísní) jako Lykurgos, o jedn. os.
druhý Lykurg Č.

Lycus, 2, m. [AÚxoc] 1) vlastní jméno
mužské, zejm. otec Thrasybulův N; 8)
jméno několika řek v Malé Asii, zejm.
přítok Maiandra ve Frygn.

Lyýdia, ae, f. [Avóia] 1) krajina upro
střed záp. pobřeží Malé Asie (hlav. město
Sardy ); adj.Lýdius, básn.tézLydus, a,um
lydský . básn. též sm. elruský, podle pověsti,
že Lydové přišli pod vedením Tyrrhenovým do

Italie a usadili se v pozd Etrurii: Lydius Thy
bris V; subst. Lýdi, orum, m. Lydové,
básn — Etruskové: Lydorum manus V;
2) vlastní jméno ženské, oblíbené v řím
ských básních milostných H.

Lygii, orum, m. germánský kmen mezi
horní Vislou a Odrou T.

lympha(starotat. lumpa), ae,f. [vůnpen)
1) +1.vodní vila, nymla (Lumpac v kultu
později stotožněny s řec. nymfami):
Gnatia lymphis iratis exstructa H (t.j.
mající nedostatek vody); £) meton.(čistá)
voda, zvl. pramenitá n. říčná, pl. i sg.
col. vlnky: Č.fugax AH.

lympháticus a lymphátus, a, um
[Jympha] stižený hněvem vodních vil,
t. zachvácený odporem proti vodě, t. j.
vzteklý, pominulý (dlejedn“ze známek
vztekliny; srov. u hesla 2. fornudo: aguae
formidalae), (přenes.)šílený: lymphata
mens Čat H; lymphaticus pavor L.

Lyncestae, rum, m. [Avyxnaraél]
kmen v sev.-záp. Makedonu v krajině
zv. Lynkestis; adj. Lyncestius, a, um
lynkestský: L. amms O v Lynkestidě
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(s vodou nakyslé chuti, účinkující opojně jako
víno).

Lynceus, ei m. (gen. Lyncet H, ace.
Lyncea V, voc. Lynceu Pr O) [Avyxeúc]
vlastní jméno mužské; zejm. 1) messen
ský heros, syn Afareův, pověstný
bystrým zrakem; účastnilsevý
pravy Argonautů a kalydonského lovu;
usmrcen v boji s Dioskury (viz i Leucip
pos): přenes egu?sest tam L. Č (kdo má
tak bystrý zrak): Lyncei contemplars
oculs HM;adj. Lynceus, a, um Lyn
keův; 2) jeden z 90 synů Aigyptových,
choť Hypermestřin; patron. Lyncides,
ae, m. potomek Lynkeův O, t. Per
seus, vnuk Akrisia, vnuka Lynkeova;
3) druh Aeneův V.

Lyneus, %,m. [4iyxoc] 1) král skyth
ský, proměněný od Demetry v rysa
(Aúyš) O; 2) město v sev.-záp. Makedo
ni v krajině zv. Lynkestis L.

lynx, lyncis, m. if. (gen.pi. lyncum O,
acc. lyncas HO) [AÚyš] TYS, zvíře Bakchovo.

lyra, ae, f. [Aioa] 1) lyra, hudební
nástroj strunový ; 2) meton. lyrické básnic
tví, lyrická báseň, piseň: non hoc
tocosae convemet lyrae HH; 3) přenes.
souhvězdí Lyra, dle pověsti proměněná lyra
Orfeova

Lyrceus, a, um (Lyrceum, 1, n. [lúo
xEtov sc. Oooc) pohoří na vých. hranici
Arkadie) lyrkejský: Lyrcea arva 0.

lyricus, a, um [Avorxóc] náležející
k lyře, lyrický: som lyrta O lyry: l.
sener O starý mistr lyry (t Anakreon);
subst. lyrici, orum, m. lyrěti básníci
Phn; lyrica, orum, n. lyrické básně,
písně Plin.

lyristes, ae, m. [Avoiorýc] hráč na
lyru, v.b. hudebník Plzn.

Lyrněsus ; Lyrněssus, 2, f. [Avovna
Góc] město v Troadě, odkud ukořistil A
chilleus Briseovnu, jež odt. sluje Lyr
něsis, 2dis (voc. Lyrnest O), f. Lyrne
sanka, dívka z Lyrnesu O; adj. Lyrně
sius, a, um lyrneský, z Lyrnesu.

Lýsander, dri, m. [AiGcavdooc]vlast
ní jméno mužské; 1) chrabrý a
zároveň Istivý vojevůdce spartský ve
válce peloponneské; porazil Atheňany u
Aigospotamů a dal jim vládu 90 tyran
nů; padl ve srážce s Thebany u Haliar

zejm.
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tu r. 399; 2) spartský efor, podporo
vatel krále Agida IV. v jeho snahách o
znovuzřízení ústavy Lykurgovy (r. 242
př. Kr.).

Lysiás, ae, m. [Avociac] jeden z de
kady attických řečníků (asi 450—370),
zakladatel atticismu, prostého, střízli
vého slohu řečnického.

Lysimachia, ae,f. [Avoruczeta) jmé
no několika měst, zejm. město na thra
ckém Chersonesu, založené od Lysima
cha; adj. subst. Lysimach1ienses, zum, m.
obyvatelé Lysimachie.

Lýsimach us, %,m. [(Avoiuayoc) vlastní

máchina

jméno mužské; zejm. 1) otec Aristei
dův; 3) vojevůdce Alexandra Velikého,
po jehož smrti se stal králem Thrakie;
r. 281 byl od Seleuka Nikatora pora
žen, padl v boji a jeho říše se rozpadla.

Lýsippus. %,m. [(Aúawrroc]) zejm. L.
ze Sikyonu, slavný kovolijec řecký za
doby Alexandra Velikého.

Lýsis, i8is (ace. tm), m. [(Aňoic) 1)

pythogorovec z Tarentu, učitel Epameinondův; 2) říčka v Malé Asi L
Lysithoě, és,f.[ Avarěón] dcera Okea

nova, matka Herakle
ova C.

dle jedné pověsti

MM| jakozkratekznačí;
Marcus, M — Manius;
(podle slova miz/le).

Macareus, ez, on. [Maxaeoeúc]) 1) syn
Aiolův, bratr Kanačin; odt. Wacaréis,
sdis, f. [Maxaojic| dcera jeho Isse; 2
druh Odysseův; 3) Lapilh.

Maccius, a rod říms., z něhož poch
básník Plautus.

Macedo, onis, m. [Maxedov) (ace.pl.
Macedonas) Makedon, pi. Makedonové,
národ sev. od Řecka: Mucedonum robur
L sbory po způsobu maked. vyzbrojené;
Macedones Caďueni T osada maked. ve
Frygii, adj.Macedonius, a, um [Maxedó
vt0G) makedonský: sarissa O; Macedo:
nieus, a. um [Maxedovizós]: mare L
moře Egejské mezi Makedonii a Thrakii;
jako čestné příjm. 0), Caecilia Metella, jenž
146 učinil Makedonii provincií římskou;
Macédonia, ae, f. (-6-0) Makedonie,
země na sev. od Recka, poč. od hory
Olympu. pův. až k řece Strymonu.

Macella, ae, f. [MazeAAa] měslečko
na Sicilii již. od Segesty.

macellum, ž, 2. a) pův. trh, tržnice
zvl. na maso, masné krámy: annonam in
macello cariorem fore C ceně masa při
skoči, maso bude dražší; b) přenes.ba
ratloum macel:ťF nenasytný jícen trhu
(o nenzsyto: i).

1) předejmení
2) číslo 1000

macer, macra, macrum[srov. WOXOVG,
něm.mager]) hubený; faurus V, turdi
H; homo ©H; přenes. solum © půda
hubená, špatná ; jako jméno rodové: C. Li
cinins M. dějepisec a řečník, trib. lidu
r. 73; Aemilius AI. didakt. básník z Ve
rony, slarší Vergilia; Aemiltus M. básník
ep., přilel Ovidiův.

máceria, ae, f. [srov. macero) plot,
ohrada, ohrazení, zvl. z hlíny promí
šené, pozd. též z cihel n. kameni: zeď.

mácero, čre, avi, alum [srov. udacu,
mačkati] měkčiti (zvl. ponořenímdo tekutiny
nebo máčením): přenes.0 lidech: seslabovali,
křehkým činili, vysilovati: fame
algmL, siti Ču; desiderio L: ignibusma
ceraniH býti stravován.

machaero-phoros, z,m.[ayaoogó
00g] nosič šavle, služebný průvodce.

Machanidás, ae, m. [Maxavidas) sa
movládce lakedaimonský 208 př. K.

Macháon, onis, m. [Maxáwv] rek a
lékař achajský před Trojou, syn Askle
piův; adj. Macháonius, a, um Machao
nův, machaonský: artes O.

máchina, ae, f. [z dorskéhonázavá
= unzávn] a) stroj, umělé zařízení
za účelem nějaké práce: M. Regulus,
guem... diligatumin machina vigilando
necaverunt Č jejž usmrtili přivázavšeje)
k stroji. jenž mu nedovoloval spáti ; zvl.
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válec, páka k posunovánía zdvi
hání; lapis apportandusfu macluna sua;
trahunt stccas machinae carinas IH;stroj
dobývací n.obléhací:machtnisoppi
dum expugnare 9; odt, machina ventura
desuper uvbť V stroj, jenž chce přijíti
na záhubu města; bh)přenes.umělé zaří
zení k oklamání někoho,Istivý výinysl,
úskok, lest: dolus aut m. C.

máchiniimentum, z,». stroj. příslroj,
zvl. dobývaci.

máchinátio, onis, f. [machinor] a)
strojové zařízení mechanismus,
hybná síla: cum machirattone guudanmi
movevi aliguid videmus ČC;duta est gui
busdam (bestiis) machinatio guaedam C“
b) stroj, přístroj: navalis Čs stroj k po
sunováni lodí; aguammachinationihus ea
mari expromereHet stroj čerpací;strojdobývací| locus| machinatombus
vmportunus S; víneae et alia machinatio
num genera L, machinaltonem instituere
Cs.

máchinátor, óris, m. (machtnor]a) sta
vitel strojů, mechanik: inventor ac m.
bellicorum tormentorum L; m. doli Epeus
V stavitel podvodného koně; marmistris
et maclunatoribus Severo et Čelere (domum
exstruxit) T dle plánů a za vedení S. a C.;
b) strůjce, původce: ommum C, harum
omnium rerum C, horum omntum scele
rum C; belh L.

máchinor, ar?, atus sum |machina]
zaříditi, vymysliti, provésti, vytvořiti:
opera ad usum oratioms C: zosnovati,
nastrojiti: necem alce L; indictum 9;
pestem alci, in algm C, permiciem sena
toribus 9; part. perf. někdy ve sm. passiv.
imdictum a P. A. machinatum S.

macies, 87,£ [marer] hubenost; přenes.
oosení() chudost; o sloni suchopár
nosl; »».zncubuit terris IT úbytě, sou
choliny ; macre conferta supremii for ma
vii V muž hladein zcela zmořený.

Macra, ae, m. [ó Mxenc]) pohranič
ní řeka mezi Etruní a Ligurskem, nvn.
Magra.

Maera comě [Waxoů zaun] ves na
hran cích thessalských v Lokridě.

macrésco, ere, —, — [inchoat. od mna
cer, * maceo) hubeněti, hubnouti.

3 madefació

Macri camp? „Dlouhé Lány“, rovina
v Galln předalpské.

Macris,iďis, f. [Maxoic] ostrov v mo
1 Egejském naproti mysu Myonnesu.

Macro, ons, m. [Maxov] náčelník
praetorianů, oblíbenec Tibenův + za
Cahguly.

Macrochir, žros,m.[Max007:10] ,Dlou
horuký , příjmení Artaxerxa I.

macto, are dvi, dtum [mactus] 1)
zvelebovati,obohacovali, uctivati: ho
nore algm C; z. uctivali bohv obětí, odt.
=)obělovati: lectasbidentesV;zabiti:
tuvencos O, hostiam FH:přenos.obětovali,
utralili, zničiti někoho: Penthea O, (ego)
mactatus essem C; mactandum traweve
atem alcť Č jako (nutnou) obět vydati;
trestati, hostes supplieiis C.

mactus, a, um [vl.part. perf.od *mago
rozmnožovati, zvelebovati) užív. jen tv.
macte a mactť pův. v mhtvě nábož. Zzveli

čený, zvelebený, pocléný, oslavený,
obyč. voc. marle esto! přijmi zavděk,
budiž ti k libosli! pak jako zvolání vůči
idem: buď zdráv! sláva! na zdar!
výborně ! zdař bůh! »nactevirtute dili
gentague esto L zdar tvé zdatnosti a
pečlhvostil; macte esto vírtute M zdar
tvé ctnosti!; vos macti virtute estote Ču;
t ž absol. macte! nazdar!

macula, ae,f. a) skvrna, zvl.jinobarev
ná na kůži: bos maculis insignis V; macu
lae pellesgue Ť skvrmté kůže; b) skvrna
na těle nebo na šatě: corporis m. naevus
C; maculas de vestibus auferre O; ©) oko,
dira na síti: reha macuhs distincta O;
reticulum minutis maculis Č síťka s drob
nými oky; d) přenes eth. skvrna =
hanba: delemla est vobis illa m. Č, m.regnípublhicatiC;| adulescentiae© ma
culae C.

maculo, are, avi, atum [maeula] po
skvrniti, votřísniti algd alga re:
nes. — zhanobiti, zneuctiti.

maculosus, a, um [macula] skvrnitý:
maculosae tegmine lyncis V, vellus O;
se skvrnami, zašpiněný: vestis Č, arena
O; přenes. etlh. pošpiněný zneuctěný,
poskvrněný: vir omni dedecore m. T;
nefas H zneuctivající neřest.

madefacio, ere, féci, faetum, pass.ma
defio [madeo] vlhkým učiniti, zvlhčiti,

též pře



madeo

navlhěiti: herbas V; Graectam sangutne
C, gladů sangutne madefacti Č meče krví
zbrocené, pod. terra cruore O.

madeo, ěre, ut, — [nadčv rozplývám
se] a) býti vlhký n.mokrý: maďdebunípa
reles C*'genae tristi imůre Cat; velmičasto
part. zm;aďens,tis vlhký, mokrý: campi T,
coma C, terrae, niz O; b) měknouti, roz
plývati se: igmi +xiguo V- ©) přetékali,
býti pln: Socraticis sermomibus H; d)
meton. býti opilý: festu luce m. Tib.

madesco, ere, madui, — [inchoat. od
madeo) vlhnouti: semusta robora V, tellus
nubibus O, aspergine pennae 0.

madidus, a, um [madeo]vlhký, mckrý;
glebae auro O nasycené, plné zlata.

maádor, oris, m. vlhko, mokro.
Maduatěnií, orum, m. národ v sev.

Thrákii.
Madytos, 2, f. [MáadĎvroc] přístavní

městečko na thrác. Chersonesu u Šestu.
Maeander, dri, tez Maeandros, dri,

m. [(Maiavóooc| Ma1iandros, řeka
v Ionii ústící u Mileta a tvořící nesčetné
množství záhybů; odt. jako appellat. —=Zá
hyb, oklika; guostu maeandros.. guae
sisti? Ú; d Je pak lem na šatě, ozdoba
tohototvaru, ma eander: guam(chla
mydem) plurima Circum purpura mae
andro duplici Mehboea cucurrit V; adj
Maeandrius, a, um Maiandrův: unda
Pr; vuvenis O — Kaunos, vnuk boha
této řeky.

Maecenás, atis, m. jm. rodové původu
etrurského. Nejznámější C. Cilnius M.,
rytíř říms., přítel Augustův a příznivec
básníků své doby, zví.Vergilia a Horatia,
+ 8 př. K.

Maecius, a rod římský, z něhož byl
Sp. Maecius Tarpa, kritik dramat. děl
za doby Augustovy; Maecia tribus čtvrt
římská; ad Maectum osada u Lanuvia
asi dle něj. Maecia nazvaná.

Maedi, orum,m. [Maióoi] národ thrác
ký na hranicích makedonských na lev.
břehu Strymona; aaj. Maedicus, a, um
maedský, a subst. Maedica, ae, f. země
Maedů.

Maelius, a rod říms., z něhož nej
známější Sp. Maelius, jenž byv obviněn,
že baží po samovládě, byl na rozkaz
diktatora L. Guincta Cincinnata usmr
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cen Servilicm Ahalou; Sp. M. tribun
du 435; O. M. r. 321 účastník smlouvy
kaudijské; adj. Maeliánus, a, um Mae
lhův: caedes L; subst. Maeliání, orum,
m. stoupenci Maeliovi.

maena, ae, f. (naivn] malá rybka
mořská z rodu ostnoploutvých, jejíž
nepříliš chutné maso bylo pokrmem
chudiny.

Maenala, orum, n. n. Maenalus, %,ni.
[MaivaAoc] pohoří v Arkadu od Mega
lopole k Tegei, Panovi zasvěcené; adj.
Macnalius, a, um mainalský n.arkadský:
deus O = Pan; Arctos O — Kallisto;
versus V o pisni pastýřské; Macnalis,
tis, f. mainalský: ursa O; ora O = Ar
kadie; nympha O — Karmenta (pochá
zející otcem svým Euandrem z Arkadie).

Maenas, adis, f. [Mauvác] bakchant
ka, mainadka; u Pr o Kassandře jako
věštkyni bohem nadšené.

Maenius, a rod říms. 1) C. M. kona,
338 bojoval šťastně spolu s Kamillem
proti Antiu, začež mu postaven sloup
na foru columna Maema; 2) IM.vrstevník
Luciliův, známý hýřil, jenž prodal dům
svůj na foru Katonovi, vymínil si však
jeden sloup, aby se mohl dívati na zá
pasy gladiatorské; 3) tribun lidu 280,
dle něhož lex Alaenta; aaj. Maeniánus,
a, um, subst. Maeniánum, %,n. balkon,
arkýt. (Maenius I) jako censor stavěl na dom ch
na foru první balkony).

Maeones, um, m. [Maiovec] obyva
telé Lydie Maeonové; adj. Maeonius, a,
um, a) maeonský: Bacchus V, rez V;
ripae O; senex, vates O — Homér; car
men H chartae O poesie homérská; b)
etrurský: nautae O: Maeoniděs, ae, m.
== Homér; Waeonis, idďts,f. — Lydka,
zejm. Arachne n. Omfale,

Maeonia, ae, f krajina Maeonů, Mae
onie = 1) Lydie O; 2) Etrurie V (pon.
bvla z Lydie zalidněna).

Maeotae, rum, m. [MarGtrai) národ
skythský u moře Azovského, jež nazývá
se Maeotis (-a60- O),(idjis,f. |Maiorc
Aiuvn); odt. obyv. slují též Maeotidae,
rum. m. [Mauotióat]; adj. Maeoótius a
Maeoticus, a, um maiotský: čellus V
= Kryin; u římbásn. často značí studený Sever,
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Maera, ae, f. (Maioa) žena ve psa
proměněná.

maereo, čre, — a) zarmoucen býti,
truchlůti (tiše, mlčky ): vos taciti maere
batis C; mectamen ut primus maere mala
taha passus O nemysli, žes první, jenž
utrpěl takové nehody; alia maerentem
O takto smutně volajícího, takto naříka
jicího; nemo maeret suo imcommodo ČC
nikdo netruchlí nad svým neštěstím;
homines alienis bonis maerentes Č rinou
tící se pro cizí štěstí; tz guoď n. ace.
c. inf.; b) přech. truchliti nad
oplakávati něco: fiit mortem C, cala
mmtatemra pudlcae Č, fratrem HHtrans
latos alhio amores HH.

maeror, óris, m. [maereo] zármutek,
truchlení, nářek: m. est aegritudo fle
bnilis C.

maestitia, ae, f. [maestus] zármutek,
zarmoucenost, sklíčenost, smutná ná
Jada.

maestus, a, um a) zarmoucený, smuů
NÝ o osob. i o věcech; b) zarmucující,
smutek působící n. oznamující, neblahý
nešťastný: funera O, luctus V, vestis Pr,
avs O, arae V

Maevius, a rod říms. 1) písař Verrův;
2) špatný básník V H.

maga, ae, f. ([magus])kouzelnice, čaro
dějnice.

máagália, tum, N. slovo puask“,chyše,
stany (kočovniků); Magaha, Magyar
Nové město v Karthagině.

mage v z magis.
Magetobriga, ae, f. město na lev.

břehu Araru, záp. od Vesontiona; u něho
porazil Ariovistus Gally.

magicus, a,um[uaytzóc]kouzelnický,
kouzelný: m. artes V kouzelnictví; ter
rores mugicosrides I strachu před kou
zelníky se směješ.

magis n. mage, adv. [srov. magnus]
více a) opiu e komparativ adjektiv a at

tuti aut eo magis honestí sunt
S nejsou tím ani bezpečnější ani váže
nější; adspice, num mage sit nostrum pe
netrabile telum Vhlouběji-li pronikne; ver
stculos magis factos [1 — perfectos, pol
os; m. necessarvus C; m. accusatorie Č více
po způsobu žalobníků; b) u slovesa subst.:
anim vmperiomayis utimur Š větší pro

něčím,

vernil:

765 magistrátus

spěch máme; scíre m. L lépe věděti; m.
erit paricida C větším bude otcevrahem;
mil vidí magis Č toho naprosto ne
vidím; est magis, guod (uť) tím větší
jest příčina, důvod, aby; jest to spíše
důvodem pro to, aby; non invideo,
miror magis V s píše se divím; »nagis
velle — malle, magis malle C raději chtíti;
C) zvl. spojení: €0, tanto, hoc magis tím
vice, guo m. čím vice; /am m., guam m.
V tím více, čím více; multo m. C mnohem
více, daleko spíše; nehilo m. Č o nic
více = rovněž tak ne; solito m. L vice
než obyčejně; m. elam Ú ještě více;
m. magisgue, m. el Mm.,m. aigue m.
C VH víc a více; d) z'por. non magts,
guam Č L nejen, nýbrž 1; právě tak, jako;
non magis amore guam more N ne tak
z lásky jako z obyčeje; non m. sibi
guam rei publ. C méně sobě než obci;

ne tak sobě, jako„Spěe obci.magister, Úr1, . [dvojnás. kompar. od

mag-nus)a) vyšší představený,
náčelník, správce: m. populi Č =
diktátor; m. eguitum L velitel j'zly;
m. morum Č dozorce nad mravy =
censor; m. sacrorum L vrchni kněz;
m. mailitineS vůdce vojska; m. pecoris
C V nejvyšší pastýř m. Arcadius V =pastor| Aristaeus;cesseremagistriV
(se. pecoris) ustoupili pastýři, nic ne
zmohli; m. ovvum V ovčák; m. elephanti
L poháněč slona; m. navis NC H pán
lodi, kapitán; excutitur pronusgue m.
volvtur V vypadne a střemhlav řítí se
kormidelník; m. cenandi Č předseda
kvasu; m. soctietatisC ředitel; b) učitel
(vi. ludi m. — správce školy): artium,
virtutis C, eloguentiae N; usus est m.
opttmusC; ©) původce, rádce,
vůdce: habeo auctores et magistros matore8
nostros C; magistrum exuere T rádce se
zbaviti, odstraniti.

magisterium, 2%,n. úřad správce, do
zorce: m. morum Č — censura; m. con
vivoorum Č, tiž absol me magisteria delec
tant C, předsednictví kvasu.

magistra, ae, f. vůdkyně, učitelka:
philosophna vitae m. C; via rustica par
stmomae C; luxuriae Pr.

magistrátus, ús, m. [magister] a)
úřad: magistratumpetere,capere,intre,
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adipisci, obtinere, gerere (zastávati), ab
rogare (odniti) se magistratu abdicare
vzdáti se úřadu, poděkovati se; m. €
vmperna S úřady občanské a vojenské;
b) úředník: magistratumdesignare,
declarare, renuntiare, delgere; epulae
magistratuum C; his magistranbus N
za jejich úřadování. Úřady říms. byly
matores a mtinores, ony konsulát, prae
tura, censura, tyto ostatní, ony voleny
v komitiich centuriatních, tyto v tri
butních; dále děleny úřady v řádné
(orďinarii) a mimořádné (extraordinart);
k těmto patřily: diktatura, velitelství
jízdy, tnterrex, praefectus urbi, decem
vari legibus scribundis; úřady cum im
perio (diktator, konsul, praetor) a sine
tmperio (censor, aedil, guaestor); úřady
kurulské (konsulát, praetura, censura,
aedilita kuruls.) a nekurulské.

magmentárius, a, um [magmentum
přídavek k oběti) jako obětní dar za
svěcený.

magnanimitás, dťis,f. velkoduchost,
šlechetné smýšlení, velkomyslnost.

magn-animus, a, um velkoduchý,
udatný, zmužilý: heroes, duces, genles V;
Achilles, leo, Iuba O, vir C; avšak Pha
ěthon O zpupný.

Magněs, étis, m. (Madyvnc] Magnéťan,
obyv. thessals. poloostrova Magnesie;
M. lapis C magnet; Magnětes, tum, m.
Magnéťané, obyv. města Magnesie v Ly
du T, v Ioni T, neb v Thessali L;
Magněsia, ae, f. [Mayvnoia] 1) polo
ostrov thessalský; 2) město v Karu u Mai
andru; 3) m. v Lydi u Hermu; Mag
nessa, ae, f. |Máyvnoca) Magnéťanka;
Magnětis, idis, f. [Mayvřňrc) magnét
ská (o lodi Argo zbudované v M.); Magně
tarches, ae, m. [Mayvytráoyns] nejvyšší
úředník v Magnesu.

Magní campi „Velké Pole', osada
u Utiky.

magnifice, adv a) velkolepě, nádherně:
convivtum ezornare Č, habitare C; velice:
la. dare C; b) honosivě, zpupně: tncedere
L, logui L T, circumspicere Ú; omnes
honores magnificentisstme gesst Č s nej
větší nádherou, okázalosti.

magnificentia, ae, f. a) vysoké smý
šlení o zčem: rerum humanarum (;

b) nádhera, okázalost: epularum, fu
nerum, ludorum C; ne hutus guidem
magnificeniae L nádherných staveb
i naší doby; ©) honosivost, vypínavost:
verborum U, compostla tn magnficentiam
oratio T honosivá.

magnificus, a, um [magna facere),
komp. mMagnificeníior, superl. magníficen
tissimus a) velkolepý, nádherný, skvělý:
aedes, urbes O, ludi C, ornatus C; factum
N, res gestae L, genus dicendi ÚČ;cum fac
hs vir m., tum factorum ostentator haud
minor L mužem jsa, jenž dovedl skvělé
činy vykonati, neméně však je na odiv
stavěti; b) o duchu: povznesený, vzne
šený: animo ercelso magmficogue C; ©)
ve šp. smysluhonosivý, vychloubavý: mag
mjfica S řeči honosné; m. ex alga re S
honosící se, vypínající se pro něco;magn
Jicenttus est dicere C bylo by trochu vy
chloubáním.

magnilogúentia, ae,/. vznešená, vy
braná mluva: Homeri C; honosivářeč:
legatorum L.

magniloguus, a, um honosivý: os Ó.
magnitůdó, ins, f. velikost A) místni:

regionum, mundi, maris C, flumims Cs
vysoká voda; urbis L velký rozsah; cor
poris ČsL; siva magnitudims tnfinilae
Cs nesmírně rozsáhlý; stmulacra tmmama
magnitudine Čs ohromně veliké; b) č
selně:aeris alleni ČCmnožství dluhů, ve
lhké dluhy; coptarum N veliký počet;
fructuum C množství; ©) co do významu:
m. rerum gestarum N rei C závažnost;
imperatoria m. T' důstojnost; d) co do
stuprě a sily: fřigorum Č krutost mrazů;
poenae C krutost trestu; antmi velko
dušnost, consihi C hloubka úsudku;
ingeni Č síla ducha.

magnopere, adv.,uC magno opere, superl.
maxTimoopere velice, velmi (jen u slo
ves); též v záp. vět. nulla m. clade accepla
L bez větší (zvláště velké) porážky;
nemo m. eminebat L nikdo zvláště; non
m. laboro Č nříliš se nestarám.

magnus, a, úmi [srov. něyac|, komp.
maior (vl. oažior, 1.slab.post'ídlouhá). 18

c *mag-30s-),superl.maximus,a,um veliý 1) a) prostorově:(/o1us C, oppidum Cs,
buvbaetcapillus Cdlouhý;corpus Nveliké,
vysoké tělo;aguae magnae L velká vodu;



Mágo

ubt mare magnum esse coepit S počne-li
se moře vzdouvati; b) o věku: mator (sc.
natu) starší, maximus nejstarší n. prvo
rozený (stvrpis L), max. pater V pra
otec; tz magnus nalu L starý, mimores
natu L —=senátoři; attr. t'ž maximo nalu
hus N nejstarší syn; u Plin maior =
dospělý, minor nečospělý; annos natus
emamorguadraginta Č starší čtyřiceti let;
odt. maiOres, um, m. předkové(ví. staří);
c) počtem, váhou, významem: Mag"a€ pecu
mae C veliké, značné peníze; auri magna
talenta V — těžké; maximae gentes N
velmi lidnaté; magnae copiae N četné;
m. comitatus četný průvod; m. frumenti
numerus Čs značné množství obilí; magní
aestimare, ducere, pulare, esse vysoko ce
niti, velkou cenu miti; magno emere, ven
dere draho kupovati, prodávati; d) časově:
dlouhý: m. annus V; avšak m. annus C
veliký rok světový (= 12.954 roků); 2)
přenes.a) veliký, silný, prudký:
imber Čs C, aestus marittmus Čs; magna
voce C silným hlasem, hlasitě; striďor, mur
mMmUurTV: zvl. o stavu duš.: dolor Cs prudký,
luctus C hluboký; ira, amor V, gaudtum,
cura N, studium pugnandi Čs, exspectatlio
C napiaté očekávání; melus gut maior
absentes habet H jenž mocněji jímá ne
přítomné; vzhi. k obtížnosti m. onus, labor
C, formica magni laboris V velepilný
mravenec; magno periculo (familas ha
bere) Č jen s velikým nebezpečím; bellum
m. el dajficile; b) vzhl. k významu: důle
žitý, vážný: m. ojfjiccumC důle
žitá záležitost; m. lesttmonium Ú zá
važné svědectví; m. auctoritas Č velká
vážnost; m. Čarthago RHvznešená; ma
rima rerum [RomaV nejmocnější na světě;
magnae parvaegue superstihones L všech
ny možné pověry; matore amimo pacis
opera tnchoata L s větším ještě úsilím
chopil se prací míru; = zvl. substantivně:
matora concupiscere N po větších, vyš
ších věcech, po vyšším postavení dych
titi magna locutum reppuht O za pyšné
rouhání: guae me ad mnora reservo* ke
kterým ještě větším útrapám; referre veri
matora file O věci k víře nepodobné;
guod matus est C což jest věc důležitější,
významnější; 2ď gutdem maximum est C
již to jest velmi závažné n. s velikým zi

67 máaiestás

skem; alyd tn mavus celebrare S, ferre L
nad míru velebiti, zveličovati on matvus
credi T býti pokládán za horší; in ma
tus provehere algd H zdaru dopřávati ně
čemu; magna curare C o důležité věci se

starati; maximumetus operumfu L ne)
záslužnější; G) o lidech: vznešený, vysoce
postavený: magn pueri maynis e centu
riombus nali F (ironicky);vir m. Č, m. et
bonus T; odt. Iuppiler oplimus maximus
C, magna sacerdos V vznešená, velebná;
pontifjexmaximus L; Magna Mater Č =
Kybele; maximus intra me deus est O nej
mocnější — Amor; magnus tn hoc bello
Thenustoclesfit N měl velikou vážnost
(dovedl se uplatniti); d) o včcech nehm.:
minae Č, virtus Čs, spes N, dedecus H,
mes T (významný), causa Pr (vážná),
verba magna C honosivá; pod magna
lingua H; ingenium Č značné nadání.

Mágo, onis, m. [Máywor] 1) příjm. Ve
liký, v 2. pol. šestého stol. př. K. slavný
vojevůdce karth.; napsal dílo o rolnictví,
jež bylo přelož. do latiny a v zlonicčichjest
zachov.; 2) bratr FHannibalův jenž zvě
sloval vítězství u Kanen v Karthagině.

magtIS, 2, m. a MAGA, AC,f. [stovo pers.)
a) kněz perský, mag: magi sunt genus
sapientum el doctorum in Persis C; b) ča
roděj, kouzelník; jako adj: maga manus,
manae artes O.

Mahbarbal, s, m. vojevůdce Hanni
balův u Kanen.

Máia, ae, f.[Mařn] L)dcera Atlantova,
matka Hermova; £) jedna z Pleiad.

málális, is, m. [se. sus] a) vyřezaný
vepř, jenž 1. května bohyni Máji byl
obětován; b) přen s. jako nad vka „vykle
štěné prase“: (consulem) in hoc matali
imvemre non possum Č.

maiestás, alis, f. [od maus] a) veli
kost, vznešenost, důstojnost: deorum C,
patria L otcovská, regia ('s, consulis C,
senatus Plin, loci L velebné misto; tm
perů N — hegemonie: populi Romam ČC
svrchevanost národa říms.; b) zvl. 0 cí
sařich a svrchovanosti národa; odt.mae
statem laedere L porušiti, uraziti svrch.
národa; deminutio mateslalis Č urážka
svrchov.; lez de tmminuta manestate, lex
Varia de maiestate C, lex mateslatis C
zákon o urážce svrchovanosti národa n.



Malus

Veličenstva; matestatis vuďdictumC soud
pro ur. Vel.; matestatis damnari, absolvi
C, reus matestalis T.

Maius, a, [snad souvisí s maior]
starolat. bůh jako ochránce vzrůstu;
odt. (mensis) M. květen, Calendae,
Idus Mniae 1., 15. května.

mála, ae, f. | [srov.maxil/a) a) čelist:
malis absumere mensas V. malis increpa
re V;leoneshorribili mala H chrup; malis
ridentem alienis FH— s nevčasnouvese
lostí (rov. Hom.Od.20,317); b) lice, tváře.

malacia, ae, f. [ualanxia] bezvětří,
klidné moře Čs.

male, adv., komp. pDeiuS, superi. Des
sime, špatně, zle a) ob.u slovesfa
cere O, habere Čs znepokojovati, audtre
C býti ve špatné pověsti, vivere F bídně,
nuzácky žiti, existimare de algo C, num
guam lam m. est Siculis Č nkdy nevede
se S. tak špatně; male sit alci C čert ho
vezmi! spral ho kat!; m. mereri de algo
C špatné zásluhy si zjednati; male vín
cetis, sed vincite O zle t. j. s mou záhu
bou; m. guaerere rapit ventus O; tangentis
male singula IH hostě, jenž jednotl. soust
sotva se dotýká; b) málo, téměř ne-,
ne-: civilas m. pacata C; m. densatus ag
ger L nedosti hutný; legio m. plena L
nemající plného počtu; statio m. fida ca
renis V stanoviště „nehrubě bezpečné“
(litot.) — velmi nebezpečné lodím; m. for
tis O= ignavus; cumulos rutt malepinguis
harenae V — infecundae hromádky ne
úrodné prsti; regnum L zločinem se do
máhati vlády; m. cogitanti bellumdenuntio
C nepřátelsky smýšleti, zlé za lubem mí
ti; ©)zvl.o výsledku:nešťastně, ne
příznivě rem gerereN pugnareS L
bojovati s nezdarem; m. oplatos premis
axes O ke své záhubě vyžádaný; labores
m. ceciderunt Cs špatně dopadly, jsou
marny, bezvýsledny; ter m. sublato ense
O marně, nadarmo; digitus m. pertinax
H nadarmo tvrdošíjný; odt. m. emere
draho koupili, m. v ndere lacino prodali;
d) o nevhodnémíře: U) sotva: frondes
m. haerentes O listy málo již držicí
m. sani poelae IŤ — vesani; m. salsus
H nevhod vtipný; Trolami m. fertati
H velmi nevčas; £) příliš: calceus
m. laxus H; Sulcius ambulat et Caprtus
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rauci m. iŤ nadobro ochraptělí; m. par
vus FMpříliš malý; m. dispar HH příliš
nerovný (co do sily).

Malea, ae,f. [Maléa, Máta) mys
v Lakonice nvn. Čap Malo.

maledice, adv.utrhačně, potupně: logut
L, dicere C.

male-dic0, ere, dixi, dictum tupitu, láti
absol. n. ale ; potores maledicunt libertus F
činí poznámky (trochu) zlomyslné; part.
maledicens pomlouvačný, klepavý: citi
tas Č.

maledictio, ons, f. pomluva, tupení.
maledictum, ž, n. pohana, potupa, na

dávka, pomluva.
maledicus, a, um, komp.maledicentior,

superi.maledicentisstmus hanlivý, pomlou
vačný, utrhačný.

male-facio, ere, féci, factum zle činiti,
škoditi někomualci; malefactum, %, n.
zlý čin.

maleficium, 1%,n. a) zlý čin, zločin:
commitere C dopustiti se, facere, per
ficere C spáchati; tn maleficio deprehendi
C při zločinu býti postižen; b) zví. škoda
způsobená, bezpráví, kiivda: ab iniur'a et
m.temperavi Cs,sine m. et imiuria Us; sine
ullom.Csbezevšeho projevunepřátelství,

male-ficus, a, um, komp.maleficentior, su

perl.maleficentissimus a) špatně jednající,
zločinný, subst. zločinec; b) nepříznivý:
m. naturam im corpore fingendo nancisci
N „macešská“ příroda; subst. neutr. alia
malejicaT jiné kouzelné prostředky,čáry.

male-nominátus, a, um překl.řec.Ovaw
vvuoc zlého významu, zlověstný: verba FH.

male-suádus, a, úm špatně radící.
Maleventum, ž, n. [podleob.výkl.lid.etym.

m. Máleventun od řec.učÁov jablko; spíše
jm. mossapské=—město na kopci| město pře
jmenované r. 268 př. Kr. na Beneventuin
(v. t.).

malevolentia, ae, f. zloba, nepřízeň,
nenávist; někdy zlomyslnost: m. est vo
luptas ex malo altervus C.

malevolus n.malivolus,a, um,kompma
levolentior, superl.nalevolen tssimus zlovol
ný, nepříznivý, zlomyslný : malevoli sermo
nes C, malevolentisstmae obtrectationes C;
jako subst. zlomyslník, závistník, nepřítel,
nepříznivec; tnvidi et malevoli C; ut omni
um malecolorum amimos frangeremus Č.



Maliacus

Máliacus, sinus záliv Malijský mezi
Řeckem a Thessalií naproti sev. rohu
Euboie; ager Mahensis území Malijské,
v němž leží Thermopyly.

ma-lifer, fera, ferum [máalum]jablka
nesoucí, na jablka bohatý: Abella V.

maligně, adv. [opakbentgne] a) špatně,
zlomyslně, závistivě: logui L, dicerePlin,
sermonem habere Ču, detractare bene
facta O; b) chudě, nuzně, bídně: prae
bere omniu L, luudare H skoupě; non
mihi tam m. fuit Čat nevedlo se mi
tak bídně.

malignitás, atis, f. a) zloba, zlomysl
nost, nepřízeň: mahgnitatis auctores guae
rere L, m. et livor T; b) skoupost: patrum
L; im auro guae m. est? L.

malignus, a, um a) špatný, zlý, zlo
myslný, závistivý, nepříznivý: vulgus,
caupones H; studia O zhoubné; ocul: M
nepřejicí; deus C závístivý; fama O;
sub luce maligna V (které nepřeje bez
pečně kráčeli); b) skoupý: ne parce
mahgnus harenae H nešetři skoupě pi
skem; ©) špatný: colles V neúrodné;
terra Plin; aditus V úzký.

malitia, ae, f. [malus] a) špatnost,
zloba, škodolibost: m. est fallar nocendi
ratio C; m. mala bonis ponůt ante C; tot
smperatorum m. T; b) šelmovství, škád
lení: mist tua m. affutsset C.

maliti0sé, adv. zlomyslně, potměšile,
úskočně: facere, obsistere, rem gerere C.

malitiósus, a, um zlomyslný, potmě
šlý, úskočný: homo, tnterpretatio turis,
blandihae C; Silva malitiosa L [ÚAn xa
xodoyoc) les v Sabinsku.

malleolus, 7, m. [demin. od malleus)
a) kladívko, sekyrka; b) sazenice, zvl.
révová, hřízenice (podoby kladivka): mal
leoli, plantae, sarmenta... C; ©)šíp k za
palování: malleoli stuppae illiti pice L,
malleolos et faces comparare C.

malleus, 2,m. kladivo, sekera porážecí,
perlík: empora discussit m. ictu O.

Mallius, a rod říms., ob. — Manlius:
1) Malhus Glaucia, přítel Rosemův; 2)
Cn. Mallus Maxvmus, kons. 105 v boji
proti Kimbrům; 3) C. Mallitus, stoupenec
Katilinův padlý u Pistorie.

Malloea, ae, f. [MaAAola] pevnost
v [hessalu sev. vých. od Larissy.

Latinsko-český slovník.
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Mallus, 2, f. [MaAAóc]město v Kihkii
u .zál. isského; obyv. Mallotés, ae, m.
Mallóťan.

malo, malle, máalut, — [starší mavolo
z mage (n. magis) volo] a) raději chliti,
raději voliti, dávati přednost: vencere
guam imperarveL, nescire guam dicere H;
se bene mori L, se metui guam amari N;
též s konj., s akk. algd; někdy spo), ještě s Do
čius anois magis C; b) raději přáli:
dili omnia malo guam mihi C; malo un
versae Asiae C.

málobathrum, %,». [nadólaWoov]
olej skořicový.

málum, %,n. [uáAov, nňÁov) a) ja
blko: aurea mala V (kdoulová jablka),
redolentia O; b) vůb.plod jablku podobný:
fehr m. V citron; m. Pumcum V gra
nátové jablko.

malum, %.n. (pi.mala, črum) a) zlo,
špatnost, vada: tua pervuleas mala oculhs
inunctis H přehlížíš-li vady své očima
namazanýma (t. j. špatně vidoucíma);
me delectant mala mea H; bona aut mala
S přednostinebochyby; b) neštěstí,
nehoda, utrpení: m. tnopinatum C,
mala dura H, publicum LT; mals algm
ervpere V; malis vinci L; = zvl. hanc
ego malo domu: O na zhoubu svou; malo
adsuetus Ligur V útrapám zvyklý; diu
turmias exterm mah N války, malo exer
citum coercebatS trestem; pod.malum mi
mtari mlhtibus L, fama veterummalorum
V zločinů; tn llo vpso malo partem mil
tum demsit C téhož dne (nešťastného);
m. habere Č škodu utrpěti; ©) výkřiknevole:
kýhočerta'kdasu!:guae,malumratioest?
L; ouae,malum, est istatanta audaca ? C.

malus, a, um, comp.peior, 4s, (11.prýžor,
1. slab. posicí dlouhá), sůperl. pessimus
špatný, zlý a) eth. homo C, mores 8.
artes S zlořády, neřesti; subst. malus H
ničema, zlosyn; plur. (opak Dona)mali (sc.
cives) vi. špatní občané, šp. vlastenci, pak
(paproti optimatům) strana hdu N; naopak
malos defendere N = stranu šlechty; b)
zlý,škodlivý, zhoubný, neštěstí
přinášející, kouzelný: venenum C, herbae
TwW;ales, avis H zlověstný; gramina
V jedovaté; lingua V utrhačný; malum
carmen H potupná, zlolainá (carmen
malum špatná báseň); nunttus C ne
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blahá; pudor HHnevčasný; auspictum C,
neblahé; mala fastidia H falešný hnus;
mala copia sollicitat stomachum H pře
cpanost; ©) nešťastný, bídný,
smutný: sors O úděl; res S smutné po
stavení; pugna S nešťastná, in petus
ruere V zhoršovati se; versa in petorem
partem sunt omma Č vše se obrá
tilo na zlou stránku, k zlému; petora
patí JH větší, horší nehody přestáti;
d) nehezký, ošklivý: puellae Cat,
crus JH; e) špatný — nedostatečný,
slabý: philosophus, poela C, versus
CH, mala valetudo ÚUchuravost.

1. málus, %,f. [srovemělum z uiÁov]
jabloň: m. Assyria V citronik.

2. malus, 7, m. [srov. Mast] stěžeň,
stožár, přen.stožár v divadle nesouci re
zepiaté plachty L: pilíř věže Čs.

malva, ae, f. sléz.
Mamers, (15, m. slovo oské a sabinské

— Mars odt. Mámercus, %, 7. oskym.
lat. Marcus 1) syn Marta a Rhey Sil
vie; 2) vojevůdce, pozd. samovládce
v Cataně, poražen od Timoleonta; 3)
předejm. v rodu Aemiliově ; Mum. Ae
oniltus Scaurus, básník za libcria; Ma
mertinus, a, um mamertinský: civilus
— Messana; Mamertini, orum, m. Ma
mertini (== synové Mariovi) žoldnéři
oskičtí, zmocnivší se r. 282 Messany.

Mamilius, a rod říms. poch. z us
cula: 1) Octavius AMam. Tusculanus,
zeť krále Targuinia Hrdého; 2) L. M.
Tusc. diktátor tuskulský; 3) COM. Li
metanus, tribun lidu, původce lex Mu
milia (proli podplácení Jugurthovu) jinak zv,
M. rogalio,

mamma, ae, f. [madďeo,srov. načóc)
a) prs; b) výmě.

Mamurius Veturius vl.Mamers (bůh
Mars), podle pověsti zhotovitel šlílů sa
Jijských (uncira); opěván byl v písni sa
lijské: Sal. Mamurium cununt O.

Mamurra, ae, m. rodové jméno ve
Formiich; M. praefectus fabrum ve
vojště Caesarově, boháč a marnotratnik.

manceps, cipis, m. [manus a capio)
a) podnikatel, jenž přejímáza pev
nou cenu veřejnou slavbu nebo přejímá
ručení za společnost nějakou vůči slátu:
per Italiamiťinera fraude mancipumin
terrupta I; ad hastam publicam num

0 mandátum

guam accessit: nulhus rei manceps
factus est N; si res aburet ab eo mancipe
C; b) nájemce veřejných dá
vek, ručící vůči státu za společnost
pachtýřů, generální nájemce: mancipes
a civitatibus pro frumento pecumam exe
geruntC;©)kupec státního ma
jetku (jménem společnosti): m. fu
Chrysogonus C; me im praedae guidemsectionemancipem.— repertrepotutstiČ.

Mancia, ae, m. říms. příjm.: Helvius
M., špatný řečník; CurtfiltusM. (nebCur
tus), legát ve vojště porýnském za Ne
rona.

Mancinus, 2, m. příjm. v rodu Hosti
liově: C. Hostiltus M., konsul 136, pů
vodce smlouvy s Numantii, senátem
neuznané.

mancipátio, onis, f. „vzetí v držení“
změna v držebnosti formálně provedená
v přítomnosti pěti svědků: (formální)
prodej a koupě něčeho.

mancipium, 0, n. [manctpo]a) formální
kou pě:lex mancipiiČ kupní smlouva;
mancipio dare fundum Brinmanum C
prodati; algd mancipio acetpere C kou
piti Aoc wmmancipio C při této koupi
tus mancipi Č právo kupní; b) právo
majetku: su mancipii esseC býti
svým pánem, res mancipi Č věc, na niž
někdo má právo vlastnické; c) konkr.
předmět formální koupí nabytý, (xrřua),
zvl.Otroci a dobytek: mancima in [ta
ha relnaguere Čs; guae m. voluit, abduzit
C; mancipis locuples H; da viam do tno
ad prehendendum mancipium L (se. Ver
gimam); m. amicum domino F.

mancipo n. mancupoO,are, dvi, dlum
[manus a capto)vevlastnictví odevzdáva
ti, prodávali: servosmancipavi actovtpu
blico vubet T; guaedam . mamcipat usus
H do vlast. odevzdává upotřebování;
přenes.luru et saginae mancipatus T žraní
oddán.

mancus, a, um chybný, nedokonalý,
kusý, synon. debihs; dixzi me tahbus
ojfteiis prope mancum RHnedostatečný;
manca praetura ČC neúplná; m. atgue
inchoatus Č.

mandátum, 4, n. [vl. part. perf. od
mando) úkol, rozkaz, vzkaz, nařízení;
htterae mandatague C písemný vzkaz,



mandátů

zpráva; mandata frangere IH baliček n.
zapečetěný dopis do rukou daný roz
lomili.

mandátů, [isol. odmandatus, ús] z na
řízení, na rozkaz: Sullae, meo C.

Manděla, ae, f. osada v Sabinsku
u Digentie.

1. mando, ave, avi, atum [z *manu
dare. manusa do) a) odevzdati,
svěřiti: AonoresC = propůjčiti, ma
gistratůs, imperia C, sacerdona L; Poly
dorum .. mandarat alendum V svěřil na
vychování; senilespartes tuvent H; forum
m. siccis HMpřiděliti, přikázati, o setbě
hordea sulcis V, semina harenae O; corpus
humo V (= pohřbíti); fugae se m. Cs C
dáti se na útěk, utéci; vinculis algm m.
C uvrci do.. .; anems algd m. Č vštípiti;
hiteris m. Č. papíru svěřiti, zaznamenati;
memoriae algd m. C zapamatovati si;
b) uložiti, naříditi: alci algd,
konj., ut s konj., zř. infin; ?7es mandata
C úkol; v právn. = mandatum smlouva
splnomocňovací, převzetí záležitosti ně
jaké za někoho bezplatně: negue mam
dat guisguam msi amico C ukládá;
mandatum algd recvpere Ú (term. techn.
v právn.) vložiti na někoho něco k věrné
mu vyřízení; odt. tuďiccum mandah Č
soud pro špatné vyřízení věci svěřené;
rem mandatam neglegenter gerere Ú věc
uloženou nedbale provésti.

2. mando, ere, mandi, máansumkou
sali, žvýkali: dentibusmanditur .. cibus
C: cruentam mandďithumum V kouše do
země krvavé; eguifučvum aurum V; po
stremo ad idventum inopiae est, u lora
detractasgue scutis pelles mandere cona
rentur L že se pokoušeli žvýkati řemeny
a kůže se štítů stažene.

Mandonius, 12, m. náčelník Hispanů
za 2. války punské.

Mandropolis, s, f. město ve Vel.
Frygu.

Mandiibii,
s hl. m. Alesií,

Manduria, ae, f. [Mavóťowov] město
v Kalabri na silnici z Tarenta do

orum, m. kmen galiský

Otranta.
máne, užív. jen v nom., ace. a abl. ráno,

jitro: vigilabat aďd ipsum m. II bděl
až do bílého rána; multo mi. C velmi
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časně ráno; hocierno diemane ČCdnes ráno;
postrudie evus diet m. Čs druhý den ráno;
cras m. Č zítra ráno; plane m. Plin
zcela brzo ráno.

mane0, ere, mansi, sum [srov.uéva)
1) nepřech.zůstávati, trvati: a) domim.
Cs, in patria C, uno locoN, ad exercitum
L; totam hiemem ad exeratum Ús; zvl.
přes noc zůstati, přenocovati: apuď ne
cum tuis maneas Č; eo die m. in Trebu
lano ČC;sub Jove frigido H pod chlad
ným nebem; b) v nějakém stavu zůstati,
potrvati, dochovati se: úď hodie guogue
publice refectum manet L až do dneš
ního dne se dochoval; parieles urbis
manent Č dosud stojí; lex m. Č jest
v platnosti; manere us bellum L válka
že pro ně dále trvé; sollemnes deinde
mansere ludi L hry potrvaly jakožto
pravidelně se vracející, a to roční; mu
mtiones integrae manebant Čs trvala bez
porušení; Priami dum regna manebant
V dokud trvalo (ve své moci); ma
net alta mente repostum tudicrum Part
dis V tkví hluboko v mysli soud Fa
ridův; neho] semper statu súo manet C
nic netrvá stále beze změny; ollud ma
neat etfirum sitC ať zůstane přitom; tn
pachone manere N vytrvati při úmluvě,
smlouvu dodržeti; manet imperterritus
ole V setrvává nezastrašen; %2)přech.
čekati na někoho,očekávat! někoho: lacri
marum longa manere tempora vos po
terunt O slz dlouhé doby budou moci
na vás Ččekati; stm me aliuďd fatum
manet ČC očekává-li mne jiný osud;
hostum adventum m. L dočkat pří
chodu nepřátel; maneat nostros ea cura
nepotes V starost o to nechť počká na
naše vnuky; omnes una manet nez [I
na všecky čeká jediná noc.

Mánes, tum, m. [starolat. manus =
dobrý; opak tm-manis] eufem. o duších ze
mřelých: duchové „dobří“ a tez bohové
podsvětí 1 podsvětí samo: fabulae Ia
nes H bájné podsvětí; měferet al Ma
nes O = aď mmferos nic neponese na
onen svět; Afanes profundi V hlubiny
podsvětí; meton.tresty za hříchy, peklo:
guisgue suos patimur ilanes V; konkr.
též tělesné pozůstatky, mrtvola: id cí
nerem aut AI. credis curare sepultos?
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manica

V myslíš, že se o to starají pochovaní
mrtví?; sepulecra dirula, omnium nu
datos Manes L mrtvoly všech že jsou
nepokrvty.

manica, ae, f. [manus] a) rukáv: tu
mcae mamcas habent V; Lb) pouta na
ruce: mamicas et arta vincla levare V
uvolniti, sníti pouta; in mamas
compedibus le tenebo FH spoutaného na
rukou 1 nohou.

manicátus, a, um s dlouhými rukávy:
tumcae Č Ču.

manifestě, v klass. jen Manifest, adv.
atrně, zřejmě, zjevně: m. venenum

deprehendere C; facinus m. compertum
C; mamfestius desuderare C, mamifestius
apparere V.

manifesto, are, avi, atum zjevným
učiniti, zjeviti: mlor galeae mamifestabit
latentem O prozradi.

mani-festus [starolat. manufestus],
a, um [manus, srov. tmfestus) pův. při
činu dopadený, postižený, usvědčený:
lugurtha manifestus tenti sceleris S
usv. z tak velikého zločinu; m. am
bihtoms, delicti, convurahioms T; ne m.
ojjensioms esset Ť, aby nenechal na sobě
znáti, že byl uražen; mamfesta vitae T
jevící známky života; m. ďissentire T
dávající na jevo, že nesouhlasí; =
o věc ch: makavý, zřejmý, patrný, ne
popíratelný: furtum mamfestum Ú, cae
des L. fides V, causa Pr, libido O; tamen
velle mamfesta magis ex illo habere S
že chce přece jen míti od něho zřejmější
toho důkazy; alg:d pro manifesto habere
L míti něco za dokázáno.

Manilius, a rod říms. 1) Al".Ilamlius
Nepos, kons. 148, přítel P. Corn. Sci
plona, právník, vojevůdce v Lusitanii;
od něho leges Mamilianae vena
hum vendendorum kupní formuláře; 2)
C. Mamilius, tribun lidu r. 66, jenž
navrhl Pompeja za vrch. velitele protiMithridatovi(lex© Mamiha).

manipuláris (manipláris), e k mani
pulu patřící, prostý: mles O; vuďices C
prostí vojíni jako soudcové; obyč. jako
subst.: lamguam unus m. C Rufus diu
m., dein centurio, mor praefectus T;
hres suos nactus manipulares Us za
stihnuv tři vojíny ze svého manipulu.

poch.
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manipulátim, adv. [manipulus] po
manipulech: m. excurrunt L; m. allocuti
sunt T.

manipulus n.maniplus, %,m. [manus —
pleo hrst! a) hrst, svazeček: non immundďti
memuneresues iaciare maniplos V otýpky
sena nerozhazují nečistí vepři (což poklá
dáno za znamení změny počasí); filicum ma
mplhs sternere humum V svazečkv pýřky
postýlati půdu; b) ozbrojený oddíl, četa
(třetina kohorty): manipulos laxrare Cs;
desolati manipli tuta petunt V.

Manius, a předejm. říms. psané obyč.
M.

Manlius, a rod. říms. 1) M. Manlius
Capitolinus, kons. 391, vynikající voje
vůdce, záchrance Kapitola proti Gal
lům:; 2) L. Manlius Torguatus, diktator
r. 362 a 3) jeho syn T. Manlhus Torg.
příjm. Zmperiosť pro svou přísnost na
zvaní; tento r. 340 dal pro porušení
kázně i svého syna popraviti; adj. Man
liánus, a, um Manlhův: supphcium L
poprava M. M. Capitol.; tmpema L =
ukrutné, přísné rozkazy (od Manliuv2) a
3)); i samotné: ?sta Manliana vestra C
manliovské rozkazy (= jichž nemožnopro
vésti); M. saltus lesnaté pohoří v Hisp.
Tarrac.; subst. Manliánum, %,». statek
Ciceronův od jakéhosi M. pocházející.

1. mannus, %,». malý koník gallský
rychlostí vynikající.

=. Mannus, Z, »:. [serm. man] heros
starogermánský, syn Tuiskonův, zakla
datel národa germ.

máno, are, avi, tum a) kapati,
kanouti, řinouti se: loto corporesu
dor V pot s celého těla; lacrimae LH,
ex arbore gutiae O; de jlumine agua O,
fons Ó prýští; s akk. lacrimas marmora
manant O slzy roní; b) přenes.fůdis enim
manare poelica mella te solum H myslíš,
že jen ty roníš, že jen od tebe linou bás
ně medosladké; ačr per maria manat C
se rozlévá; pod. rubor ore Cat; zvl. o p 
vodu:počátekbráti pocházeti, vy
cházeti odněkud: e philosophiae font
bus olla m. C; peccata ex vitiis manant
C; e) šíři ti se: hocmalum per Italiam
manavit ČC;nomen ad Pythagorae aetalem
C; benigmlas ex urbe in castra L; fama
a Mutina Č, rumor tota urbe L; rumor



mánstió

« rostris per compita IH od řečniště šíří
se pověst po rozcestich.

mánsio, oms, f. [maneo) zůstání, se
trvání: on wta C; pobyt: Formus Ú.

mánsito, are, avi, tum [treg. od ma
neo) stále zůstávati, bydleti; sub eodem
tecto T.

mánsuě-facio, facere, féci; pass. mam
suěfió,fteri, factus sum krotiti: ur
mansuefieři non possuné Čs zubři nedají
se zkrotiti; přenes.o lidech: mansur-fact
et exculti (* plebem paulatim mansue
fecerant L

mansuěs víz mansuetus.
MANSUESCO,ere, suěvi, suělum [manus

a suesco)a) krotnouti, krotkým se stávati
(o zvířatech); b) přenes. mírniti se, obměk
čovati Se, jemnějším se stávatl: nescia
humams precibus m. corda V jež nedají
se obm. lidskými prosbami; fellus mam
suescit arando V vzdělává se, stává se
plodnou.

mánsuětůdo, ns, f. [mansues]krot
kost; přenes.mírnost, jemnost: nostri im
peru Č, ammorum C populi Roman 8
laskavost.

mán-sučtus, a, um [manux a suetus]
a) krotký: sus L vepř domácí; b) mirný:
m. in senatu C, cívis ČC,amor Pr, tra
ft mansuelior O mírní se.

mantěle (mantile), s, ». [manus]
„ručnik*,ubrousek: čonsisgueferunt man
telka villis V ubrousky hladce ostří
hané (obyč. bývaly hrubé).

mantica, ae, f. ranec, tlumok, vak.
Mantinea, ae, f. [Mavtiveie) město

v Arkadu proslulé bitvou r. 362., nyn.
zříceniny zv. Paleopoll.

Manto, us, f. [Mavre] 1) věštkyně,
dcera Teiresiova, matka Mopsova; £)
věštkyně dcera Herakleova, matka Okno
va, dle níž prý pojmenována Mantua.

Mantua, ae,/. město v Galliizapádské
u řeky Mincia; nedaleko ní Andy, ro
diště Vergiliovo.

manuális, e [manus] do ruky se ho
dicí, jako pěst veliký: lapides Cs; saxum
I jež lze rukou házeti.

manubiae, drum, f. [manus] a) pe
nize utržené za prodanou kořist, vý
těžek z kořisti (část těchpenězbyla
odváděna do státní pokladny, část do
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staval vůdce a část byla rozdělována
mezi vojáky): gua ex praeda aut ma
nubtis haec abs te donatio constituta est?
C; m. CČimbricae C Cimbrům odňatá;
aedem Bortis Fortunae de manubiisfa
ciendam locavit L, ex manubis Athe
navrum are ornata est N; též kořislní
úděl vůdců: Fulvius non dubitavit Mar
tis manubias Musis consecrare ČC; b)
kořist neprávem nabytá, lup: Verrem
esse, gut vestras villas suis manubiis
ornet? C; has manubias Rosciis Chryso
gonum concesstisse Ú.

manubrium, 2%ž,2. [manus] rukojeť,
držadlo: aureum C.

manů-missio, onis, f. propuštění
Zmoci něčí, zejm.propuštění otroka na
svobodu. Byladusta (censu, vindicta. tes

tamento) a tintusta per
mensam, adoptione).

manů-mitt0, ere, msi, missum pro
pustiti na svobodu (otroka).

manu-pretium, 2, ». mzda za práci,
mzda vůbec, odměna, odplata alcis rei
za něco.

manus, ús,f., dat.manu Pra)jruka
jako úd těla lidského: guam multarum at
tum mimstras manus natura homm de
di C; m. dextra Č svmstra Čat, magna
m. Iovis HHmocná pravice; manu sibi
letum parare V vlastní rukou; manus
dare Čs Č nechati se spoutati, VO vzdáti
se; sactare m. Pr O rukama pohybovati,
rozhazovati; in manus sumere algd C
do rukou vzíti 2 manibus esse (o knize)
H býti hojně čten; jinak býti na blízku:
in mamibus nostris hostes sunt Čs v bez
prostřední blízkosti naší; on m. suni
terrae V leží blízko (,na dosah“); est
in m. laudatio Č = jest obecně známa;
in m. est Mars V, victoria ČS ve vašich
rukou spočívá, záleží; tn m. vemire S
na blízko přijíti; versare manu exem
plaria Graeca H v rukou třímati; de (ex)
manmbus emmiltere,demitere pustiti, de
ponere Ú odložiti; ad manum esse L
býti po ruce; ad m. habere N. k ruce
míti; per manus algd tradere Čs z ruky
do ruky (postupně); per m. trad. reli
goones L z rodu na rod předávati,; urůs
manu mumitissvtma C město rukou lid
skou (= uměle) důkladně opevněné; in

únler amicos,



mapália

manus ventre T v boji se srazit b) po
dobné údy zvířecí: sloní chobot: m. etiam
data elephanto est C; cum manu arma
virosgue corriperent (elephanti) Ču; ©)
umělé napodobení ruky: „ruka železná“, hák
na zachycování lodí: m. ferreae atgue
harpagones Čs; d) přenes.o boji: udatnost,
statečnost, čin udatný, branná moc:
manu fortis (osobně) udatný NL; usu
manugue Č zkušeností válečnou a udat
ností; manu algm superare Ň v otevře
ném boji; pugna ad manus venerat L
došlo k hoji muže proti muži; manus
commitere V, conferre, conserere Č bo
jem se utkati; moresgue mamusgue V

mravy a (udatné) činy; agros manu ca
pere S brannou mocí se zmocniti; manu
consulere mmlitibus S „vlastní pěstí;
procacilatem mamibus continere NN.násl
lím; = konkr.četa branná, rota,
branná moc: tam exigua m. tantas opes
prostravit N; m. praedonum Č rota lu
pičů; m. impia saevit Ó rota bezbožná;
mota m. procerum est O shromáždění;
umportuna sceleratorum m. Č banda zlo
činců; dbicorporism. Č rota Kentaurů;
cum magna m. L s velikou brannou
mocí; m. bonorum Č sbor, poetarum FH;
e) ruka pracující a tvořící: %0S adeTa, MaNUSs
(= práci, dělný lid), navalia demus V;
svne labore et manu C, poscit hoc opus ma
nus multas Plín mnoho dělných rukou;
m. extrema non accessit operibus evus Č
poslední oprava; pod.summa m. O; přenes.
1 o válce: exiremam Saturma bello vmpo
mt regina manum V poslední ruku při
kládá; £) rukopis, písmo: cognowt
el signum et manum suam C, Alexridis
manum amabam C; g) dílo, práce, v ý
t vor: artificum manus miratur V; ebore
exactae manus Pr výtvory ze slonoviny;
h) meton. V právn. MOC, po dručí
manu mttere; Gabina res in manum
tradtur L v (neomezenou) moc byla
vydána; in manu alcis esse ČL býti pod
dán někomu, habere in manu et tutela
algm L míti pod svou mocí; % manum
alcis convenire C dostati se v moc něčí.
Někt. výrazy (W)předložk.:ter manus (e con
vivi0 auferri) CV na rukou, %.manus
esse V býti v rukou; de manu in ma
num tradere (,z ruky do ruky) C

NE: marceo

o nefpečlivějším předání něčeho: 11. manmbus

habere C míti v práci něco; t ž časově: guae
in mambus sunt Č co již již se má státi,
B) adverb. manu venerari T posláním po
libku; manu guaerere algd C prací rukou
svých; manibus aegus abscedereT pugna
re L nerozhodně(se stejnými výhodami);
T) se slovesy: ajfferre (viz t.), amaltere
alad de mambus C pozbýti něčeho, ne
chati s1 ujíti, tncidere in manus Č v moc
něčí upadnouti; manus inferre C násilí
učiniti manum vmcere alcet ČL ruku
vložiti (a tím zastaviti n. za svůj ma
jetek prohlásiti); manus tollere C na
znamení pochvaly; manum non vertereČ
ani rukou nehnouti, nedati nic na
něco, nestaratl Se.

mapália, tum, n.
chyše, baráky.

mappa, ae, f. ubrousek, šátek (ka
pesník).

Maracanda, orum, n. hlavní m. Sog
dany na hran. turkestanských,
Samarkand.

Marathon, onis, f. [Maoabov)] ves
na vých. pobřeží attickém proslavená
bitvou 490 př. K; aaj. Marathonius,
a,um |Maoa)ďwWvioc]marathonský : au
rus C, pugna ČN.

Marathos, %,f. [Máoaioc) městove
Foimkiu naproti Aradu.

marathrum, ?, n. (-us, 2, m.) fenykl.
Marcellinus, 2,7. příjmenív rodě Len

tulů, zvl. vrstevníka Ciceronova, kon
sula 56 př. K.; jiný sloužil pod Caesarem
a účastnil se bitvy u Dyrrhachna.

Marcellus, ?, m. [demi1.od marcus kla
divo, srov. Karel Martel) jméno v rodě
Klaudiů: 1) M. Claudius Marcellus,
vítěz nad Insubry 222, nad Hannibalem
u Noly 215, dobyl Syrakus 212, + 207;
na jeho počest slavila se v Syrakusách
slavnost Marcellia, orum, n.; 2 M.
Claudius M., nepřítel Caesarův později
na milost přijatý (Cic. řeč pro Marcello);
3) M. Claudius M., syn Oktavie, sestry
Augustovy, adopt. syn Augustův, man
žel jeho dcery Julie 1 v Bajích r. 22
př. K.

marceo, čre, cui, — býti zvadlý,
ochablý, vysílen: ab anms O, luxuria
L, pavore Cu; odt. part. praes; marcéns,

(punské slovo) stany,

nyn.



marcesco

tis mdlý, ochablý, slabý: guttura O; m.
potor H piják unavený, zmožený; pax
T chabý.

marcesco, ere, [inchoat. k marceo]
ochabovati, malátněti, slábnouti: per
inertes somnos O, vino O; egues desidia
L, otio civitas L.

Marciánus, %,2. propuštěnec, správce
Ciceronův.

marcidus, a, um [marceo]pův.zvadlý:
dili O; přenos,sesláblý, slabý, mdlý;
sonmo aut lididinosis vigilůs T.

Marcius, a rod říms.; 2) Ancus M,
čtvrtý král řims.; 2) Cn. M. Coriolanus,
hrdý patricius r. 492 z Rima vypuzený;
3) L. M. Septimus, vrchní velitel His
panie po smrti Scipionů; 4) dva Mar
ciové, věštei za druhé války punské;
Marcia, ae 1) choť Katona Utického,
pozd. Hortensia; 2) choť Fabia Ma
xima, důvěrníka Augustova; adj. Mar
cius liguor Pr voda z vodovodu Anka
M.; M. saltus L lesní rokle v Ligurii,
kde ©. Marcius Phiippus, kons. 186
od Ligurů byl poražen; M. mons L
hora u Lanuvia; Mareianus, a, um
Marciův: foedus C učiněná 3) Marciem
s Gaditany; carmina L (viz4.).

Marcodůrum,2, n. osada Ubiů v záp.
Germánii, nyn. Důren.

Marcolica, ae, f. město v Hispann
blíže neznámé.

Marcomání ». Marcomanni, orum,
m. Markomani, germánský kmen k Sue
bům patřící, pův. u řeky Mohanu, po
tom (za Marobuda) v nyn. Čechách
(Boiohemum, země Boiů).

Marcus, 7, 0. předejmení římské,
zkrác. M.

Mardi, ozn, m. Mardové, loupežný
kmen na jihu moře Kaspického a kmen
perský kolem Persopele.

Mardonius, az,m. zet Dareiův, vůdce
první výpravy proti Řecku, + u Plalaj
479.

mare, 2s, 9%.[srov. moře, Meer] moře:
m. nostrum © m, Středozemské; J'a
line duo maria ČC= m. Inferum (Tyrr
henské) a m. Superum (Adriatické), m
externum C Atlantický oceán; tre mari
V plouti po moři; čerra marigue na zemi
1 na vodě; maria el montes polliceri S
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hory doly slibovati; maria omnia caelo
mscere V bouři vzbuditi; in m. fundere
aguas O vodu do moře líti = zbytečnou
práci konati; mořská voda:
Chrum maris erpers M víno chijské
s vodou nesmíšene.

Marea, Mareóota,ae, f. [Maoéa] jezero
a město v dol. Egyptě nedaleko Alexan
drie, proslulé silným vínem, nyn. Manut;
adj. Mareoticus, a, um — egyptský:
arva O; Mareoticum 1, n. víno mareot
ské: mentem lymphatam Mareotico H;
Mareotis, dis, f. [ Maeoeotic]mareotský:
uva V, palus Ču.

margarita, ac,f. Camargaritum,?, 1.
T [ueoyaviryg se. Aiďboc) perla.

Margiána, ae, f. krajina na horním
Oxu mezi Hyrkaní a Baktrií s hl. m.
Alexandrii, pozd. Antiochia Margiana,
nyn. Merv.

margin0, are, avi, alum [margo] okra
jem opatřiti: vtas L.

marg0, s, m. [srov.něm.Mark]okraj,
obložení; kraj, hranice.

Marica, ae, f. nymfa minturnská,
matka krále Latina; ji zasvěcen háj
lucus Marieae L; palus Maricae n. pouz
Marica H jezero bažinaté, jimž protéká
Laris.

marinus, a, um [mare]mořský: nympha
Cat; humor, aestus C; fremitus V; ros
marinus f rozmarina.

maritális, e manželský.
maritimus, a, um [mare]a) přímořský,

u moře ležící: cevitas, oppidum Ús, ora
C; b) mořský, na moři: res maritumae C
námořnictví, ojficcum Čs služba na moři;
summavmperu maritumN nejvyšší velení
na moři, nadvláda na moři; praedones
N mořští lupiči; bellum SO válka ná
mořní; nuptiae C svatba mořské bo
hyně Thetidy; subst.maritima, orum, n.
krajiny přímořské.

marit0, are, avi, dtum [maritus] snou
biti, zasnoubiti: mariandum principem
suadere T sňatek císařův schvalovati;
přenes.adulta vittum propagine alias ma
riat populos H vyrostlé pruty révové
snoubí s vysokými topoly.

maritus, č, m., marita, ae, f. a)
manžel, choť: sororis ČC;patrius, Phry
gws V: umicogaudens mulier marito H;

= přenes.
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přenes.o zvířatech: olenlis uxores marili
IH — kozla; b) snoubenec, ženich, ná
padnik: aegram ulli guondam flexere
mariti V zarmoucenou (smrtí Sychaco
vou) k sňatku nepohnuli žádní ná
padnici; has laudes ille m. habel Pr;
©)plur.-mariti, Orum, m. manželé; adj. ma
ritus, a, um manželský, manželství se
týkající: lex H (lex Iulia de marilandis
ordinibus zakazující život mimo manželství);
fides Pr, torus O; per marilas domosL =
marilorum manželů; foedus Omezi man
žely.

Warius, a rod říms., z něhož nejslav.
C. Marius, vitěz nad Jugurthou a nad
Teutony, soupeř Sullův, T 86; dle ného
lex Maria C; adj. Marianus, a, um Ma
rnův: consulatus C; mariovský, t i
stoupenec strany M.: tribunus plebis C;
—M. Marius Gralidianus adoptovaný
syn bratra Mariova;—C.Marius adopto
vaný syn C.Maria nazýv. Marius alter.

Marmarica, ae,(. krajina africká mezi
Egyptem a Syrtami, nyn. Barka; odl.
Marmariděs, ae, m.[Maouaoidnc] zMar
mariky, Marmaričan: Corythus O.

marmor, is, n. [ucenaooc v. balvan]
a) mramor; lemplum de marmore V; pa
vimentum marmore stravit C; b) sloupy,
desky a vůb. věci z mramoru: duo
marmora campo adspicio O sochy mra
morové; guiďd marmoris apud illum
pulalis esse C o deskách, jichž užívánok vý
zdobě stěn a podlah; lu secanda marmora
locas H dáváš řezati desky z balvanů
mramorových (vl. řezání mramoru na
jimáš); marmora nolis incisa I desky;
c) lesknouci se povrch moře: marmora
pelagi Cat; lento luctantur marmore
lonsae V na klídné hladině mořské ohý
bají se vesla; spumaní vada marmore
verso V pění se hladina moře rozčeře
ného.

marmoreus, a, um a) mramorový,
z mramoru: signum, columnae C, solum
O; le marmoreum fecimus V z mram.
jsme dali zhotoviti; b) jako mramor
lesklý, bělostný: cervix, aeguor V; Paros,
palmae, pollex, gelu 0.

Maro., ónis. m. rodinné jméno básníka
P. Vergilia.
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Marobodnus, 7, m. Marobud, král
Markomanů, vychovaný na dvoře Au
gustově, vítěz nad Varem, 1 v Ravenně.

Marónea, ae, f. [Maooveia] 1) m.
v Thrakii, proslulé vínem, nyn.Marogna;
2) m. samnitské, nyn.Marano; obyv.Ma
ronites, ae, m. Maroniťan.

Marpěs(s)us, i, m. [Máonxnoooc] 1)
hora na ostrově Paru s lomy mramoro
vými; adj.Marpěsius, a, um marpéský=
parský: caules V; 2) osada ve Frygil
u Idy, sidlo Sibylly erythrajské; adj.
Marpěsius, a, um: IHerophile T'ib.

Marrůcini, órum, m. marsický kmen
na pobřeží Latia u řeky Aternu s hl. m.
Teate; aaj.Marrůcinus, a, um mArrucin
ský: ager L.

Marruvium (Marrubium),iř,n.hlavní
m. Marsů v Latiu; adj. Marruvius
(bius), a, m. marruvijský: gens V.

Mars, lis, m. [oskicky Mamers, básn.
Mavors n. Mavortlius, v pisn bratří
arvals. Marmar) starolat. bůh rolnictví
(proto jej uctívali fratres arvales), zárov.
bůh války, v pověsti praotec nár. říms.
a otec Romula a Roma; stella Marlis C
oběžnice Mars; meton.:a) boj: Martem
accendere cantu V; aperlus O; způsob
boje: verecundiae erat eguilem suo alie
nogue Marle pugnare L (jakožto jezdcia pě
šáci); Marle nostro C sami o sobě (bez
cizí pomoci);M. forensis O spory právní;
undigue coeunt Marlemgue fatigant V=
bellum deposcuní válku žádají; Marle
logague O —= bello pacegue ve válce
1v miru; caecoMarte resistunt V slepým
bojem odporují; b) štěstí válečné:
aeguo Marle Cs; aegualo L se stejným
štěstím válečným; Marte incerto pugna
lum est T s nejistým št., nerozhodně;
pod. anceps AMY.juit L výsledek byl
nerozhodný;c)udatnost: si palrii
guid Marlis habes V máš-li něco otecké
zmužilosti, bojovností; validoMarte per
agmen eunt O s udatenstvím; nec suní
tibi Marle secundi O udatnosti nestojí
za tebou; adj. Martius (Mavortius), a,
um a) Martův, Martovi zasvěcený: miles
O = římský; proles O; lupus V, gramen
H = campus (viz.t.) M. pole Martovo;
mensis M. nebo prostě Martius březen
(jakožtozačátekroku): Calendae Marliae1.



Marsaci

břez.; b) bojovný, válečný: canor aerisraucai.| V;PenthesileaV;vulneraV
v boji utržené; M. arena O cirkus (poně
vadž tam konány zápasv gladiatorské), Mar
tiális, e Martův: lupus H, campus O;jako
subst.Martiáles, um, m. kněží Martovi
n. vojáci legie zvané Martia.

Marsaci, orum, m. národ v Galln belg.
v ústí Rýna a Skaldy.

Marsi, orum, m. 1) kmen sabellský
u jez. Fucinského; oat. Marsicum bellum
r. 91; aadj. Marsus, a, um marsický:
centuriones Čs, augur C, montes V,
aper H; nema H kouzelná píseň; 2)
kmen germánský mezi Rýnem, Rurou a
Lippe, zničený (Germanikem.

Marsyás n.Marsya, ae, m.[Maooiac]
a) přítok Maiandru ve Frygi; b) satyr,
jenž v zápase hrou na flétnu Apollonovi
podlebnuv, byl s kůže sedřen. Jeho socha
stála na foru říms. poblíž řečniště.

Martiális, +s,m. M. Valerius, básník
epigramů za doby Domitiana, Nervy a
Traiana, poch. z Bilbilis v Hispani
Tarrak.; proživ v Římě 34 roky vrátil
se do Hisp., kde také zemřel kol. r.
102 po K.

Marticola, ae, m. ctitel Martův: venisti
ad Marticolam GetenO = k bojechtivým
Getům.

Mártius viz Mars.
Marus, %,m. přítok Dunaje, nvn. Mo

rava.
más, ris, m. a) samec: bestiae aliae

mmares,ahae feminae sunt C; si marem
(anguem) emasisset Ú; o člověkumuž: 008
tolhte laudidus, mares, Delon H; o bozích:
et mares deos et feminas esse dicitis C;
b) jakoadj. samčí, mužský: m. vitellus H;
ure mares oleas O větve olivy samce; ©)
mužný: nema maribus Curus decantata
H; Tyrtaeus mares animos exacuit H.

masculus, a, um [deminod mas] muž
ský: tnfans natus L, Sappho II (básnicí
jako muži); fura V nejlepší druh kadidla;
přenes.muže důstojný, silný: proles H.

Masgaba, ae, m. syn krále Masinissy.
Masinissa, ae, m. král numidský,

děd Jugurthův.
I. massa,ae,f. [ua těsto,tvárná

hmota: atrae picís V; versant forcipe
massam V žhavé železo; lactis coacti O
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tvaroh n. sýr; contactu glueba potenti
m. f4 O hrouda mocným dotekem stane
se kusem zlata; sub massa latěre O hmo
tou, chaosem býti zakryt.

2. Massa, ae, m. příjm. L. Terenta a
Baebtů.

Mas(s)aesýli, orum, m. [Maaaaiců
Atwor]národ v záp. Numidii.

Massága, orum, n. [tů Máco«ya) sí
delní město krále Assakana.

Massagetae, arum, m. [Macooayčrar)
skythský kmen na vých. od moře Ka
spického.

Massicus, a, um [sc. mons] mass
cký: mons hora na hranicích Latia a
Kampanie, na níž dařilo se víno; Mas
sicum, 3, n. M. humor, munera V,
vína M. H; Massica, orum, n. Massicko,
území massické.

Massilia, ae, f. [MacoaAia] obchodní
město na břehu Gallie Narbon., osada
fomická požívající samostatnosti až do
r. 49 př. K., nyn. Marseille; obyv. Mas
silienses, zum, m. Massiliané.

Massiva, ae, m. 1) synovec, 2) vnuk
Masinissův, syn Gulussův.

Massýli, orum, m. [MaoaÚúAtor) Mas
sylové, kočov. národ v záp. Numidii;
též appos. Massy eguites V numidští
jezdci.

Mastanabal, is, m. nejmladší syn
Masinissův, otec Jugurthův.

mastigia, ae,f.(uaorryiaz| oprátka.
mastruca, ae, f. [slovozeSardini>pře

jate| kožešina, vlčura, šuba. oat.
mastrůcátus, a,um,kožešinouoděný.
matara, ae (materis, is), f. gallské

kopí házecí (těžké).
mataris vizmatara.
matelli0, onis, m. hrnec: Cortnihius

C bronzový.
máter, matris, f. [srov.nýTr0, máti,

(gen. mateře), Mutter) a) matka: přetas
tn matrem C; o zvířatech:prolobení a ma
tribus haedos V; o rostl.: plantas abscin
dere de corpore matrum V sazenice odře
závati od mateřského kmene: přenes.o
obci mateřské, metropoli:m. Aricia V;b)
žena, paní, stařena : sed le, o m., senectus
exercetad arma Vó,stařenko milá ; Dar
danidae V ženy, paní; o bohyních mater
turrita L — Cybele;m.Eumenidum V=
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Nox; m. volucris O — Medusa, (m. Pe
gasa), m. florum. frugum O — Ceres,
samotnéMater V == Kybrele;m.Matuta(v.t.)
L; Vestam. OL; c) průvodkyně, pramen,
příčina: uxuries avaritiae C, utilitas
aegui H, intemperantia ommtumpřertur
baliovum C, pax m. iuriset religionis C.

mátereula, ae, f. [demin.od mater] ma
tička.

máteria, ae, f. n. máteries, 6, f.
A) vůb. látka, z niž se něcodělá n. jako
pokrm:matertam superabat opus Ó pro
vedení predčilo nad látku (zlato, slonovinu,
stříbro); maleriam praebet seges arida O
potravu ohni; materiam consumere O zá
soby potravní; —zvl. dřÍVÍ jako stavivo
a palivo: m. navalis ad classem aedifican
dam L dříví ke stavbě lodí; earum
(sc. navšum) materiá .. ad religuas refi
ciendas utebatur Čs dřevem těch lodí
spravoval ostatní lodi; materem, calcem,
caemenla.. converit C stavební dřevo;
materia uto ad calfaciendum corpus Č dříví
jako paliva; materiam caedere L dříví ká
ceti; m. dipedahs Č trámy dvě stopy
silné; m. praeacuta Čs zašpičatěné trámy;
hhgnorum et materiae adgestus T přívoz
paliva a dřeva stavebního; b) vc spis.
látka, předmět, thema, materiál: sermo
num CČ,oratioms L; ut seribam aligumd . .,
crescit mihi maleries C; sumite materiam
vestris aeguam wiribus BH;C) přenes. pří
čína, podnět, zdroj, základ, záro
dek atp.: seditioms, invidiae, gloriae C:bellaCu,© mumficentiaeT'prostředky
štědrosti; detrahere materiem sceleri T,
subtraherem. furori Č odniti, odstraniti
příčinu; materiam praebere criminibus
L dáti podnět k podezřívání; m. de
corisL základ slávy; d) vlohy, na
dání: m. atgue indoles C; nihil ma
teriae im víro esse ad audaciam L že
v něm není žádné schopnosti k.

máteriátus, a, um [vl. part. perf. od
matero] ze dřeva vystavěný: aedes C.

máterior, ar [materia] dříví opatřo
vati, zvl. káceti dříví stavební (naproti
hgnor).

materis viz malara.
máternus, a, um [mater] mateřský:

sanguis Ú, materna lempora myrto cin
gere V matce zasvěcenou (Veneře).
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mens V, nobilitas V; malerna nomina O
jméno „matka'; avus L děd po straně
matčině t. j. otec matčin; materna tem
pora complere O dobu těhotenství (přel.
„a tak jest donošen“).

Máternus, % m. příijm. řečníka Cu
rlalia.

matertera, ae, f. [kompar.k maler,v1.
druhá malka] teta, sestra matčina.

mathčmaticus, a, um [naYnuarix0c]
mathematický, počtářský; jako subst.
mathematik, počtář, u TŤ— astrolog;
mathematica, ae, f. mathematika, po
čtářství.

Matinus, %,m. pohoří v Apulii; adj.
Matinus, a, um matinský: apis, litus,
cacumna ŘH.

Matisco, ons, f. město u řeky Araru
v Aedujsku, nyn. Macon sev. od Lyonu.

Matrália, tum, m. slavnost Matris
Matutae konaná 11. června.

mátricida, ae, m. [maler, caedo) vrah
své matky.

maátrim Oniurn, <ž,2. [mafer]a) man
želství: n matrimontumfiliam alci dare
Cs za manželku dáti; 21 matrčmonium
algam ducere ČsCL, vzíti si za m. ma
trtmomo vungere provdati, oženiti, tungiCuvzítise;algmmatrimonto— tenere,
habere Č míti za m.; m. túustlum mezi
občany; intustum mezi občany a cizinci;
b) manželka: matrimomaac pecu
mas hosttum praedae destinavit T; con
vocatis plebeis matrtmoniis L.

má trimus, a, um mající matku ještě
na živu: decem ingenui, decem virgines,
patrůmi omnnesmatrimiue L mající oba
rodiče na živu; cum pueris puelhsgue
patrims matrimisgue T.

1. mátrona, ae, f. [mater] paní zvl.vzne
šená s vedl. pojm. dvstojnosti a čistotv mravů;
příjm. Junony jakožto ochránkyně paní; =
manželka: m. bellantis tyranni H, saevi
tyrann 0.

©. Matrona, ae, f. přítok Seguany,
nyn. Marne.

m átronális, e paní příslušící: decus T
habitus ČO; mátronália, tum, n. slav
nost paní na počest Junony Luciny ko
naná dne 1. března.

Mattium, 22, ». hlavní m. Chattů,
non. Maden; aaj. Mattiacus, a,um mat



mátiůratě m

tijský:ager; fontes callidi T, nyn.Wiesba
den ; obyv.Mattiaci, orum, m. Mattijští.

málturáte, adv. včas, rychle.
mátiré, adv. A) V pravý čas, včas:

oecurrere Ús, m. facto opus est S jest
třeba včasného činu; b) předčasně, brzo,
záhy: Libyes m. oppida habuere S; ve
mre C, solve senescentem m. eguum H
záhy stárnoucího (možnovšak též spojov. se
solve a pak jest význ. a) ); urbem m. peritu
ram S jež brzo zhyne; guam maturrime
co možná nejdříve, twž maturisstme ČC
Plhn T.

mátůresco, ere, máatůrui, — zráti,
uzráti: frumenia Čs, partus Č, virtus L,
puella O dospětu.

mátůritás, atis, f. [maturus] a) zra
lost: frugum C frumenti Čs; přenes.zralý
úsudek, rozum: m. Galli Ť senectutis C;
Crassi Č zralá výmluvnost; b) naplnění
se času, pravý čas: aetatis C, temporum L
dovršení nouze; audaciae S propuknutí.

mátiůiro, are, avi, atum [maturus] a)
zralým činiti, k zralosti přiváděti; pass.
maturari zráti: religua, guae terra gigmit,
maturata pubescant C dospívá zralosti;
uva maturata C zralý hrozen; b) urych
liti, uspíšiti: mortem C, nuptias L; m.
ter pergere S s cestou si popiliti; guae
causa fuisset facinus maturandi S čin
urychliti = spiknutí se odvážiti; guodm
Catilina maturasset signum socnisdare S
kdyby se nebyl přespěchal, kdyby nebyl
předčasně dal znamení; maťturantes ve
munt Č časně, záhy přijdou; maturan
dum ratus L maje za to, že si musí po
spíšiti; maturato opus est L třeba rychle
jednati; ©) včas jednati: multe matu
rare datur V mnohou práci lze včas
vykonati.

matiirus, a, um pův.asiranní a) zra
lý: pomaC fruges V,segesL; —zvl.a.) do
spělý: filia m. viro V.virgo m. FH;B) k po
rodu dozralý: venter O, onus O; matura
vocabitIlithytam Omajíc poroditi; v) ča
sem, věkem zralý: senex H; aeva m. V;
m. vmperio L schopný k vládě; animo
et aevo m. O rozumem i věkem; 0) přenes.:
victoria, laus, praeda S, seditio L vy
puknutí blízký; m. luz V plné světlo
denní; maturum est n. wdetur ČL jest
(zdá se) na čase; b) včasný: lempus
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C, reditus ex eis locis Č; ©) časný,
předčasný: hems Čs, honoresHO,
tudicium C urychlený; virtus L, mors
T1d, reditus H; ego sum maturior illo O
já jsem přišel sem dříve než on (vl. „já
jsem co do času před ním, mám před
nost“).

Matuta, ae, f. [srov.maturus) přijm.
Junonino jako bohyně zralosti n. jitra:
M.mater L parens O; uctivána zvl. o Ma
traliích dne 11. června: chrámjeji na
foru boariu vystav. Serviem (Tulliem.

mátultinus, a, um [srov.Afatuta] ranni,
jitřní: tempus, salutatio C, cantus volu
crum V,frigora H, egui O boh. Aurory;
pater H — Janus za jitra vzývený, jitra
otec); Aeneas se m. agebat V časně vstal.

Mauri, drum, m. [Mlačoot; odt. mou
řeníin)Maurové, obyv. sev.afrického
pobřeží v nyn. Marokku a záp. Alžíru;
adj. Maurus, a, um maurský: manus O
zbraně karthag.; unda Maura H moře;
iaculator L; zemějejich Mauretánia n.
Mauritania, ae,f.; Mauretanie; téžMau
růsia, ae, f.; odt. aaj. Waurůsius, a, um
mauretanský, africký: gens V; Mau
růsii, orum, m. Mauretané, Maurové.

Mausoólus, 2, m. [MaiowAoc] samo
vládce halikarnaský 377 — 399, manžel
Artemisie, jež mu zbudovala nádherný
náhrobek Mausoleum, %,1.

Mávors, tis, m. [oa Mars) jiný název
Martův: scopulusMavortis O = "Ae0g
Táy0c; adj. Mávortius, a, um Martův:
proles O = Thebané (vyrostli ze zubů draka,
jenž byl synemMartovým); moenia V = Řím;
tellus V — Thrákie; subst.. Mávortius,
6, m. syn Martův — MWeleager.

maxilla, ce, f. [deminod mala] čelist.
maximě (starolat.maxumě), adv.1) n ej

více a) opisuje superl. adj. a adv: wr m.
fidelis Č nejvěrnější; m. naturals ami
citia C nejpřirozenější; m. fimtimus ČC
nejbližší, těsně souvisící; meďiterranea m.
C docela uvnitř země; = sesilujesuperl.: 77.
hberalisstmaC,m. gravisstmaL daleko...;
b) u sloves:m. offendere C nejvíce urážeti;
ea studia m. laudantur C; m. dissero jsem
v nejlepším proudu řeči; ©) sesílenočásti
cemi:vel m., guam m. co nejvíce,
multo m. daleko nejvíce: memoria guam
m. longa S co možná nejdelší; res uf



maximopere

juae maxime umaguamgrata fut L věc
ja byla nad míru milá senátu; s genit.
partit. 0. omnium nejvíce ze všech; se
zájm. guanta m. poterat wi L silou comohlnejvětší;d)uťguisguem.| a
m. C čím více... tím více; €) při výčtu:
nejprve, na prvém místě: m.
vellem, ut vmilarentur secundo autem
joco C za druhé pak .; f= cel
kem, příbližně: hoc m. modoL,
m hunc m. modum Ču takto asi; scultis
caelrae m. speciem praebentibus Ču, jež
se celkem podobaly pavéze gallské; 2
obzvláště: id m. jfieri lemporibus
hiberms C; guaeso scribas non mo
do. . sed eham.. maximegue guid mo
bis faciendum putes Č a hlavně, co..;
zum im alns rebus, tum m. im.. N jak
jinými věcmi, tak obzvláště, kromě
jiných případů — obzvláště; multos tam
annos et nunc cum m. Č a obzvl. nyní =
nyní více než kdy jindy; guae funí
cum m. ČC právě nyní; nunc cum m.
conficio orationes C nyní obzvláště; nuper
m. Cs právě před nedávnem; hoc
cum m. logueretur Č když právě mluvil:
tum, cum m. L tehda právě; = jako od
pověď: UNMO M., VmmOvVerom. zajisté ano!

maximopere viz magnopere.
maximus viz magnus.
Maximus, 2, m. příjm. v rodě Fabiů

(v. t.).
WMazaetulus viz Mezetulus.
Mazagae, arum, f. viz Massaga.
mázonomus, %,m. [nalCovóuoc] velká

misa na maso.
meátus, ús, m. [meo]jití, chůze, pohyb:

caeli V oběh těles nebeských; len: meatu
praevolare T let; dráha, cesta: impedďito
meatu spiritum fimebat T dráha dýchací;
ústí: Danubius in mare sex meatibus
erumpuT.

meddix (n. medix) tůticus [slova
oská, m. tvořenoj. tudrx, t. od louto —
obec] nejvyšší úředník, náčelník měst
kampanských. ,

Medea, ae, f. [Mřóeaa] dcera kol
chidského krále Aieta, kouzelnice, choť
Iasonova; M. Palatina Č = CČlodwu.

medeor, éri, — a) léčiti: ars (usus V)
medendi O umění lékařské; morbo, vul
neribus C;b) pomoci, odpomoci ně
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fruchbus offa V koláč

medico

čemu: afflictae ret publ. C, incommodis
ommum C, inopiae ret frumentanae Čs;
percuhs T zažehnati neb.; fraternae
invudiae S nevoli proti bratru povstalé
přítrž učiniti; labori O práci ulehčiti;
medens, tis, m. lékař.

Meědi, orum, m. [Mij0o:) Médové, básn.
težAssyřane, Parthové, Peršane; Mědia,
ae, f. [Mrmdic])Médie, země již. od moře
Kasp. kol pramenů Eufratu a Tigridu,
hl. m. Ekbatana; adj. 1) Mědus, a, um
médský: acinaces H, Hydaspes V; subst.
Medus NH = Mardonius, téžnázev kusu
Pacuviova; 2) Mědicus, a, um médský,
assyrský n. perský: vestis N; Medica
(herbaj V médský jetel, vojtěška.

mediastinus, z,m. (se.servus) (omediusl
otrok středního stáří, sluha; u // nřfka
slovní s narážko1 na ĚGTU.

medicábilis, e [meďico]vyléčitelný:
cura, amor Ó.

medicamen, 12:8,n. medicámentun,
z, n. [medico]a) léčebný prostředek, lék:
medicaminibus curart C, medicamentum
dare C, bibere Ču; vinolenta medicamina
C léky páchnoucí vínem; b) jed: vrs
medicaminis T, medicamentis algd abigere
C; ©) kouzelný prostředek: triste O,
tantum meďdicamina possunt O kouzelné
šťávy (jimiž se natřel Iason); amaltortum
C nápoj lásky; agnus medicamine fiet
O; panchrestum m. C neklamný pro
středek — peníze; d) líčidlo: medica
mna facie. O, fucati medicamenta can
doris C; e) přenes. lék — odpomoc: do
loris Č od bolesti; laborum C.

medicátus, us, m. [meďico| kouzelný
prostředek, kouzlo Ó.

medicina, ae,f. [medicus]a) [sc.ars]
lékařství: medicínam egercere Ú, m. ars
valetudinis C; b) (se.res)lék: meďiccnam
parare C,facere C, dare Cu, adhibere C;
přenes.medicinam adhibere rei publ. C
obec léčiti, m. doloris C, furorts V,
calamitatis Ú.

medico, are, av,léčivou silou
nem V, semina V;
kouzelný, čarovný:

atum [medius] a)obdařiti am
medicatus, a, um
wrga O, meďdicatis

z čarovného
koření; potio Ču, somnus O vykouzlený,
čarami přivozený; sapor Plín; b) na



medicus )

pustiti, nabarviti: capillosO,
lana medicala fuco Fl.

1. medicus, a, urn (srov. medeor] a)
léčivý, lékařský: ars O Tib; manus V;
b) subst.medicus, i, m. lékař.

v, Medicus viz Medi.

medietis, atis, f. [medius] střed (slovo
Ciccronem utvořené — NEGÓTTc).

medimnus, č, mm.a medimnum,
[nédruvoc] attická měřice =
pozd. 59 1.)

mediocris, e [medius a ocris Špice,
srov. acer) a) prostřední, prostředně
vysoký, veliký: res minimae, maximae,
mediocres C; castelum S, laliludo Cs,
spatlium Cs neveliký; copiae Cs nečetné;
malum C, vitia H jen mírně; b) nízký,
bezvýznamný: mediocribuscivilalem im
pertire C lidem nižšího stavu; gueri
mediocris animi ČCprozrazuje malého
ducha; oratores C slabší; litot. non,
hauď m. = nikoli nepatrný, značný:
cura F industria N; subst. mediocria
gerereS věci nepatrné, malého významu.

mediocrifiis, úlis, f. [mediocris| a)
prostřednost t. j. střed mezi velikosti a ma
lostí: mediocrilales morborum animi C
nemoci duševní střední velikosti, menší
miry; mediocritales probare C mírné
vášně; seslab.malost, nepatrmost, bez
významnost: ingenii C; h) střední ce
sta: mediocritalem tenere C, aurea H.

mediocriter, adv. a) prostředně, ne
přiliš: doclus Plin, litteralus C; exerci
talto dicendi, tn gua me non infiltor m.
esse versalum C výcvik řečnický, jemuž
— nezapírám to — jsem trochu (jakous,
jakouž takouž) práce věnoval; který
jsem si jakž takž osvojil; non m. nikoli
nepatrně —=značně, velice; b) s měrou,
klidně: algd ferre C.

Mediolanum, ž, n. Milán, m. v Gallii
předalps.; obyv.Wediolaněnsěs, tum, m.
Milánští.

Mediomatrici, orum, m.belgický kmen
mezi Mosoua Rýnem shl. m.Divodurum,
pozd. Mety.

Medión, onis, m. [Mededv] město
v Akarnanii; obyv.Mediónii, orum, m.
Medioňané.

I, nN.

(pův. 92 L.,

81 medius

meditámentum, ř, n. [meditor]belli T
předběžné cvičení válečné, připravy
k válce.

meditátio, onis, f. a) přemýšlení:
futuri mali C o budoucím zlu; b) při
pravování se: obeundi suť muneris C
na svůj úřad; c) cvičení: loctmeďilattone
parali C zpaměti naučená.

mediterráneus, a, um. [medius a
terra) vnitrozemský: regiones Čs ho
mines C, copiae Plin; iter L po zemi;
subst. Mediterráinea, Orum, n. vnitro
zemi: Galliae L.

meditor, dri, alus, sum [srov. modus,
nédouai] a) mysliti, přemýšleti o něčem:
algd, de algua re, nepř. ot.; b) mysliti na
něco,Chystati, připravovati Se na něco:
lco vidil medilantem in proelta taurum V
chystajícího se, hotoviciho se; mullos
annos regnare meditalus C, m. in Persas
proficisct N, furlivum amorem V; c)
CVIČILISE v čem: accusalitonem C, versus,
amores H milostné písně přednášeti; H
stlvestrem Musam V; téžabsol. m. extra
forum C v řečnění se CvičČiti; pass. význ.
part. perf.meditatus, a, um promyšlený,
nastudovaný, nacvičený: carmina T
básně složené na paměť něčeho; medi
talum scelus C, commentalionesC pečlivě
propracované; labores C, oralio T.

medius, a, um [srov. téGoc, meze,
Mitte] střední, prostřední 1) místně
regio lolius Galliae media Cs; m. locus
terrae C střed země; locus m. ulriusgue
Cs místo uprostřed mezi oběma ležící;
aer m. caeli et lerrae O uprostřed mezi
nebein a zemí; — zvl. doplňkově: mnedius
stans aggere V stoje uprostřed;
m. consedit O; media inter munera di
vum V uprostřed darů bohům oběto
vaných; mediumarripit Servium L v půli
uchopí S.; tam bis medium amplexi V
dvakrát v půli těla objavše; currus
medio cratere recepit O otvorem jícnu;
guantum lorto funda potest plumbomedii
transmiltlerecaeli Okolik prostory vzduš
né prak kuli vymrštěnou proletěti může;
in media insula C uprostřed ostrova;
in medio foro C ve středu náměstí,
media acies Cs střed šiku; sensil medios
delapsus tn hosles V zpozoroval, že
upadl doprostřed nepřátel; 2) časově



medius

a) attrib.s medium illud Úristisstmum čem
pus Č mezidobi; mediis diebus L ve
dnech mezitím; b) praedik.druh ly lze pře
lož. subst. střed, přen. vnitřek, jádro: m.
aestateC uprostřed léta; ». diespo
ledne; »m.noďpůlnoc; ad medium con
versa diem V obrácený k poledni =
k jihu; de meďio potare di H již od
poledne ; o ději:medďioin crimine V upro
střed žalob; in media tam morte tenetwr
V již jest vobjeti smrti; tn meďia po

tione C za, při pili; media inter lora
V za jizdy; guae sunt ex media laude
iustitiae C náleži k samé podstatě spra
vedlnosti; 3) přenes.a) uprostřed mezi
dvěma věcmiležící,střední: inter bel
lum et pacem nihil m. C není nic střed
ního; mediumeratinAncotngenum L An
kus byl povahou uprostřed (mezt Romulem
a Numou)n. inter aeguum et utile L, me
dia segui T' střední cestou se dáti; au

ne temperie medius O (meziItem ab) prostředně veliký
(= mediocris) mini medium, sed im
mensa omma L; intacia invidia media
sunt L věcí nepatrných nedotýká se
závist; delectum habere ad media bella
L; ©) neutrální (ani takový, ani
onaký): hos tamguam meďios... mise
rat rex L, medium se gesstt L zůstal
neutrálním;d) dvojsmyslný: m.
responsum L, sermo Pln; ad Varum
media scriphtabat T; e) nespoleb
livý: amcus L; £) zprostřed
kující: Juppiter m. Jratris el sororis
O prostředníkem jsa mezi. .; paci me
drum se offert V jako zprostředkovatel
míru; 8) rušivý: ne m. occurrere possit V
rušivě vkročiti; guos inter m. vemitfuror
V rozdvonl je; h) poloviční: m. pars O
polovice; subst.medium, 17,1.a)střed:
aedhum L, campi T, in medio adesse 6
ve středu voje; meďio tutisstmus 1bis O
středem, uprostřed (mezi nebem a zemí);
tenené media omnia silvae V celý prostor
uprostřed (mez: říší podsvětnou a vchodem
do ni); vemiťmedio vi pontus V = in me
dtum doprostřed; hasta horum unum
ad m. transadigit costas V z těch jed
nomu oštěp uprostřed (v půli) žebra
prorazí; = časově: m. die L poledne,
medio lemporis Ť zatím; m. auctummL,

zimou)

782 MédusnoctisO| půlnoc;b)veřejnost,
obecné dobro: Ntterasin medium
proferre Č veřejně oznámiti, ve veřejnou
známost uvésti, in medďioponere L =
před oči všech položiti, sententias pilo
sophorum ČC Kk veřejnému rozhodnutí

předložiti, res in mediopomtur L v obec
ný potaz se béře; tabulae sunt im meďio C
jsou veřejnosti přístupny, vyloženy;
avšak regnmi crtmen tn m. L jest neroz
hodnuto; res in medio posita HT věc

„všeobecně přístupná, společný majetek,
z něhož každý může bráti; im medium
vocare algd U před soud (veřejnosti)
volati; im meďio relinguere ČS. neroz
hodnuto nechati; in meďio caedi L před
zraky všech, veřejně; in medium con
ferre laudem L o slávu se všemi se dě
liti, činiti všechny účastnými své slávy,
slávu svou věnovati dobru obce;
medium consulere LV o veřejné dobro
se starati; e n. de med'o pellere C, emo
vere L, removere, tollere Ú odstraniti,
s cesty odkliditi, po příp.usmrtili; de medio
recedere C jíti s cesty, odejíti; Corn. Cau
dinum de medio adiectť L přidal z pří
tomných; de medio sumere C známévěci
přednášeti; tn medium discenda dabat O
podával k obecnému poučení, všem zje
voval; bona interfectorum tn medium ce
dant T nechť stanou se majetkem obec
ným; ex medio arcessere H z obecného
života.

medius fidius vizfidtus.
medulla, ce, /. (ob. pi.) a) morek:

oblitis osa medůllis O kosti pomazané
morkem ; téždřeň, duše rostlin ; obr. guem
recte „Suadae medullam* dizedEnmius C
jejž správně nazval morkem Výmluv
nosti; b) přenes vnitřek, nitro,
srdce, jádro: montis Cal; imis mfixa
medulhs O v nejhl. nitru; tn meďullis
popuh Rom.; ardet in medulhs Cat; sub
dita flamma medulhs V.

Medullia, ae, f. městečko v Latiu ne
daleko Tiburu; adj. Medullinus, a, um
jako přijm. L. Furia.

medullula, ae, f. [demin.od meďulla)
moreček: anseris Cal.

Mědus, %,m. 1) řeka v Armeni te
koucí do Araxu; u AHMedum flumen
jest buď tato řeka nebo dle jin. = Medorum



Medůsa

ffumen— Euphrates; 2) tragoedie Paku
vlova nazv. dle syna Medeina Méda.

Medůsa, ae, f. [Médovoa] dcera For
kyova, nejhroznější z Gorgón; aaj. Me
důsaeus, a, um Medusin: os Ó; mon
strum O — Kerberos; eguus O = Pegasus;
fons O = Hippokrene kopnutímPegasovým
vznikla.

Mefitis vz mephitis.
Megaera,ae,f.[Méyaioa] jedna z Furii.
Megale(a), es, f. [MeydAn] příjm.

Kybelino (Magna WMaler);adj. Megalěn
sis, e: ludi T, subst. Megalensia n. Me
galésia, orum, m. slavnost Kybelina
4. dubna konaná, pozd. hrami v cirku
prodloužena do 10. dubna, rázu orgia
stického.

Megalopolis, is, f. [MeyaAórtoZic]mě
sto v Arkadii; obyv.Megalopolitae, rum,
m. Megalopoliťané; tez Megalopolitani,
orum, m.

Megara, orum, n. a Megara, ae, f.
[rů Měyaoa] 1) město řecké záp. od
Athen, nyn. ves Megara, rodiště Euklei
dovo, jenž odt. — Megareus z Megar; ad).
Megareus, a, um a Megaricus, a, um
megarský; Megarici, orum, m. [se. pht
losopli] megarská škola filosofická, stou
penci Eukleidovi; 2) město na vých. pobř.
Sicille sev. od Syrakus jinak zv. Hybla;
aaj. Megarus, a, um: sinus V; Mega
réus, a, um, odt. subst. Wegarea, órum,
%. okoli, území Megar Ó.

Megaréus, eas, m. [Meyaoetc] otec
Hippomenův, vnuk Poseidonův; Me
garčius heros O — Htppomenes.

Megaris, dis, f. [Meyaeic] 1) krajina
v Řecku s hl. m. Megara; 2) m. na Sl
cili — Megara.

megistáněs, um, m. [ueyotčvec| hod
nostáři, velmožové, magnát.

mehercule viz Hercules.
met, ere, — močili (srov. miéngo).
mel, omellis, m. [srov. uči) imned:

melle abundare C, mella stipave
hromaditi, snášeli; mella stillant O
kapky medu kanou; rosciďa mella V
rosa medová; obětován bohům pod
světí: spargens humida mella V, užíváno
ho k balsamování mrtvol: guod mel non
habebant, cera (eum) circumfuderunt N;

783 Meliboea

přenes. sladká věc: poetica mella H,
hoc melh est HH jest příjemné.

Melae, arum n. Melěs, tum, f. ves
v Samniu.

Melampůs, odis, m. [MeAúunovc] 1)
slavný lékař a věštec, syn Amynthao
nův; 2) syn Atrcův; 3) pes Aktaionův
(„černonohý).

melanchaetěs, ae, m. [neAavyairn:]
„černohřívý, pes Aktaionův.

melancholicus, a, um [neAayxoAtzóc]
těžkomyslný, záduměivý, melancholický.

Melanippě, es, f. [MeAavirtt) dcera
Aiolova, matka bliženců Booita a Aiola;
nešťastný osud její předmětem tragoe
die Euripidovy napodobené Acciem a
Enniem; tež Menalippě [Mevadirttn).

Melanippus, %,m. [MeAdvirtoc] syn
Thebana Artaka, obhájce Theb proti
sedmi, látka tragoedie Acciovy; též
Menalippus [MeváArra0c].

Melanthius, 22,m. [MeAdvĎbroc] Odys
seův pastýř koz.

Melantho, ús, f. [MeAavÝo] mořská
nymía.

Melanthus, 2, m. [MéAavdoc] 1) řeka
v Sarmatsku, určitěji neznámá; 2) otec
Kodrův, král messenský, pozd. vládce
Attky; 3) lodník etrurský; aaj. Welan
theus, a, um: caedes O.

Melas (ace. -ana n. -an), m. [Mě2ac,
sc. zforamóc) 1) řeka v Boiotu, tekoucí
do zál. malijského; 2) ©. v Thraki, te
koucí do zálivu Melas u Chersonesu;
3) na Sicilii u Myl; 4) ř. v Mygdonil.

Meldi, orum, m. národ gallský na
dolní Matroně.

Meleager, gr2,m., řiač.Meleagrus(os)
[MeAtayooc| syn Oineův, král kaly
donský, účastník plavby Argonautů a
honby kalydonské; sestry jeho Melea
grides, um, f. pro veliký zármutek nad
jeho smrtí proměněny v perličky.

Meles, etis, m. [Méxnc] řeka v Ionii
u Smyrny; oat. Melětinae deae O u M.
bydlící; Meleteus, a, um meletský, ho
mérský (u řek: M. prý se narodl Homér):
chartae Tib.

Meles, tum, f. ves v Samnijsku.
Meliboea, ae, f. [MeAiPore) město

v Magnesii na úpatí Ossy, rodiště Filo
ktetovo, jenž odt. Meliboeus duz V;
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M. purpura V v M. zhotovený; jako
subst. Meliboeus, i, M. u V pastýř (asi
s narážkou na Mě/i-Bodv).

Melicerta (-tes), ae, m. [MeAxéotys,
foin.Melkart) syn Athamantův a Inoin
proměněný se svou matkou v božstvo
mořské: Palaemon a Leucothea; lat. Por
Lunus.

melicus, a, um [neAizóc) melický,
lyrický; poema

melilotos, %,f. [nediAoroc] komonice.
melimelum, %,1. [neliuniov] sladké

jablko (jchž uživáno k okr/šlení stolu).
melior, melius viz bonus, bene.
melisphyllum, 7, n. [neAiaoópvÁAor]

melissa či meduňka lékařská.
Melissus, 2, m. [MéŽi0ooc] 1) filosof

a státník ze Samu, žák Parmenidův;
©) propuštěnec Maecenatův, grammatik
a biblothekář Augustův.

Melita, ae n. Melite, es, f. [Mehírn
1) ostrov, nyn. Malta; Melitěnsis, e
maltský: vestis, rosa C; Melitensia, tum,
n. koberce maltské; 2) ostrov u pobř.
dalmatského, nen. Mljet čti Meleda: fer
lis O; 3) mořská nymfa.

Melitene, €s, f. krajina a město
v Kappadoku u Eufratu.

Mella, ae, m. a) řeka v sev. Italn u
Brescie, nyn. Mela; b) M. Annaeus Wella
otec Lucanův.

melli-fťer, a, um medonosný: apes O.
mellitus, a, um medem oslazený, me

devý: placenta H; přen.sladký, líbezný.
Melo, ónis, m. tlumočník Dareiův.
Melodůnum, %, n. galls. město v území

Senonů, nyn. Melun.

Melos, %,f. [MijAoc]) ostrov ve Spo
radách, nyn. Milo; adj. Meělius, a, um
z Melu: Dřagoras Č.

Melpomeně, es, f. [MeAnxouěvn,„zpí
vající ] musa tragoedie a lyriky.

membrána, ae, f. [adj. od membrum,
sc. cutis] a) kůžička, blána, mázdra:
natura oculos membranis lenuissvmis Ve
stivit C; b) kůže pergamenová ke psaní:
membrams intus positis H; lutea Ti;
m. derecta plumbo Cat vyrovnávaná olo
věným těžítkem.

memhbrátim, adv. [membrum] a) úd
po údu; b) část po části, po částech:
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negotium gerere Č; dicere C v krátkých
odstavcích.

membrum, ž, n. [srov,mázdra, maso|
a) pův. úd jako část těla; proto »'embĎra jako
celek někdy — tělo: dare membra soporí
11; meměra tussit velevare sedili O vy
zval je, aby si pohověli; = zvl.úd pohlavní:nostramembra..— parspes
sema nostri O; b) část: ratis O; ph
losophiae; ořeč: člen, odstavec; orati
onis, aceusationis Ú.

memini, ússe (srov. mens, něuvnuuu,
mním] a) pamatovati se na něco,
býti pamětliv něčeho,pamatovati
něco: (W)s ace. osoby: Paulum Č pamato
vati se na P.; guem memimsse potestis
C na nějž se můžete pamatovati; m.
CatonemČ jsem pamětníkem Katona; B)
s ace. věci: beneficia C, omma O míti na
paměti; sllum diem Č, timorem omntum
C; %) s gen.: su? Č býti pamětliv; igno
mimae acceptae L; viae V pamatovatisenacestu;0)sut:utverberes.— me
mento IH; €) s nepř. ot.: guanta hominum
essel admaratio Ú; ©) ace. s inf.: memen
tote hos nobis esse pertimescendos C; n)
s inf. (básn.): hodie memimsses reveru! H;
bene m. H; infra, si memini, Vartus H
„dobře-li se pamatují mn.tuším; b)
zmínku učiniti (význ.praeterita):
cutus supra meminimus Č jsme se zmí
nili; memimsti vpse de exsuhbus Č zmínil
jsl se.

Memmius, a rod říms. 1) C. Memmius,
trib. idu r. 111 proti Jugurthovi; 2)
C. M. Gemellus, trib. |. r. 66, přítel Ci
ceronův; 3) C. M., tr. I. r. 54, žalobce
Gabiniův; 4) P. M. Regulus zůčastněný
na pádu Selanově, pozd. správce Moesie.

Memnóon, onis, m. [Ménvov] 1) syn
Tithonův a Eoin, krá: Aithiopů padlý
rukou Achilleovou před Trojou, jíž při
šel na pomoc. Druhové jeho Memnoni
děs, um proměněni ve ptáky (černé je
střáby). Tento M. smíšen 2) s egypt
ským králem Amenhotepem[ Auevágic]
u pozd. řec. spisov. zvaným Méuvov
(v posled. třetině 15. stol. př. Kr.), z jehož
staveb zachovány podnes „kolossy Mem.
nonovy u Theb, Memnonis sazea efft
gies T; odt. aaj. Memnonius, a, um =
mouřenínský, černý: color O; domus Pr;



mémor

3) Memnon, Řek z Rhodu, vojevůdce
areiův.
MOMO, ověs[srov,meminí, uvýuov] 1)

a) pamětlivý (něčeho), pamatující se na
něco,majicína paměti něco:beneficůC, facti
Cs; guam sis aevi brevis H; obr. cadus
Marsi belli m. HHpamatující válku mar
sickou; oratio m. concordiae L mající na
mysli; absoi.žVďem. V správně pamatuje;
b) vděčný: multa libi memores de
bemus () vděční jsouce; m. manu lura
ferre O; animus m. in bene merilos C;
c) nesmiřitelný: lunomstra V,
poenae O; d) dba jící něčeho,pozor ma
JÍCÍna něco:nec aurae nec somtus m. (fuit)
Vnedbala; e) rozvážný, opatrný:
mulla m. occule terra V (= opatrně);
<) upomínající na něcoalcisre: n
gentium et Numae et Romuli m. L; im
press memoremdente labris notam H =
zanechal jako památku.

memorábilis, e [memoro] a) paměti
hodný: facinus S, familiaritas, virtus Č;
b) slavný, velebený: numen Bacchi O.

memorandus, a, um (vl.part. pracs.pass.
od memoro) paměti, zmínky hodný.

memorátor, oris, m. Vypravovalel.
memorátus, s, ». vypravování.
memoria,ae, f.[memor] a) pa mět jako

schopnost duševní: egregia T, incredibilis
Plin; memoriam remiltere, perdere C pa
měti pozbýti; memoria tenere algd Č v pa
měti chovati, pamatovati; memoria com
prehendere algd C zapamatovati si, me
moriae infigere L mandare Č v pamět si
vštípiti; ex memoria deponere algd C
zapomenouti; er m. exponere Č z pa
měti říkati; b) paměť jako představa mi
nulé věci, pamatování se, upomínka:
nostrae memoriae bella C války vedené
V čase, na nějž se pamatujeme; ost ho
minum memoriam C pokud paměť lidská
sahá; memoriam patris (gen.obj.) renovare
N obnoviti upomínku na otce; memoriam
apud posteritatem aďipisei T zjednati si
pamět budoucnosti; m. sceleris T vědomí
zločinu; m. pericuh T představa nebez
pečí; memoria rerum gestarum S děje
pisectví; algď memorid prodere Čs ústně,
memoria ac hiteris C ústně 1 písemně;
c) melon. Čas, doba jako předmět paměti:
pueriliae memoriam ulltmam recordari

Latinsko-český slovník.
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C vzpom. si na nejzazší (nejůtlejší) dobu
dětství; guoď et nostra et patrum memo
riá accidit C za času; paulo supra hanc
memoriam Č nedávno před naší dobou;
veleris memoriae recordatio Ú (čas se svými
udslostmi);d) konkr.památka, podání:
de Magonis interitu duplex m. prodita est
N dvojí podání se dochovalo; litterarum
memoria Č písemné doklady, svědectví.

memoriter, adv. [memor] a) s dobrou
pamětí: multa de Laelio narrare Č; b)
zpaměti, nazpamět: orationem habere C,
recitare C, respondere Ú.

memoro, are, avi, alum [memor] při
pomínati něco, zmiňovati Se o něčem:algd,
de alga re, ace. ©. inf.; MEMOTanNÍ s ace. c. inf.

LV praví == prý; memorariO býti připo
minán, jmenován; vocabula priscis (dat.)
memorata H slova starým běžná; tnere
dibile memoratu STŤ —=dictu.

Memphis, 1dis (acc (m, tn, voc.a abl.1),f,

[Méupic] staré hl. m. středního Egypta,
již. od nyn. Kaira, nyn. Menf.

Menaenius viz Menentus.
Menalippe, Menalippus vizAfelan
Menander, dri, m.[ Mévavoooc] 1) řec.

básník nov. komoedie (ast 342—292);
2) vojevůdce Alexandrův; 3) otrok
Ciceronův; 4) propuštěnec Balbův.

Menapii, orum, m. přímořský národ
belgický mezi Mosou a Skaldou.

menda, ae, f. novotv.m. oendum. od
doby Augustovy.

mendacium,2,2.(mendax)a) úmyslná
nepravda, lež: m. dicere C,mendaciefal
lere C; b) klam. šálení: sensuum C; vatum
Opočtarum Cu výmysly; pod.famae O.

mendax, aet?s [menďum, srov. emendo)
(+ichybujíci)a) lživý, prolhaný: homoC,
Carthuginienses Č, lyra H; b) přenes.kla
mavý, klamný, falešný: speculum O,
fundus H (mnoho slibující, ale má'o nesouci);
pennae Opadělané; damnum O vylhaná,
infamia F nezasloužená; forma O ša
lebná; faima Pr, os O falešná.

Menděs, étis, f. [Mévoónc]město v deltě
niiském vých. od Pelusia; aaj. Men
děsius, a, um z Mendetu: Čelaďon O:
jako subst. Mendefan.

mendicitás, dis, f. [mendicus]) že
bráctví, velká chudoba: in summa m.
esse C; m. corporis Č mrzáctví.

50



mendicč

mendico, úře, avi, útlum [mendicus]
žebrati; cibus mendicatus O vyžebraný.

mendicus, a, um (menďum, tedy vl.
mrzák] žebrácký, nuzný; subst. žebrák.

mendose, adv. chybně, špatně: scri
bere C.

mendosus, a, um, [mendim) chybný,
plný chyb, vad: facies O, natura H,
historia C; přen:s. chybující. chyby či
nici: servus Č.

mendum, %,»., poza. menda, ae, f.
a) chyba. vada tělesná: mendas occulere
O: h) chyba pisařská: lidrariorum C;
m. corrigere C, m.. seripturae. lituvá
tollere C ©) přenes. vada, nedopatření:
magnum: m. contineré C.

Meneděmus, %, m. [Mevéědnuoc] 1)
filosof z Eretrie +278 př.K.; 2) vojevůdce
Alexandra V

Meneláis, 1dis,f. město v Epeiru.
Meneláius, %,». hora v Lakonice.
Meneláus, č, m. [MevéŽaoc] 1) syn

Atreův, bratr Agamemnonův, manžel
Helenin, král spartský; Menelai portus
přístav v Marmarice, záp. od Egypta;
př-nes. u C o. Lukullovi (pon. Mom
mís unesl jeho ženu); 2) řečník řecký
z Marathu.

Meněnius, a rod říms., za. 1) M.
Agrippa r. 494 zprostředkovatel mezi
patrici a vystěhovavším se hdem. WM.
tribus C; Menentanum tudicium L soud
týkající se T. Menenia, syna M. Agrippy;
2) za doby / jakýsi potřeštěný člověk.

Menephron, onis, m. necudný Ar
kaďan.

Menestheus, et, m.[Meveo9ec] 1) syn
Iiikratův, zeť Timoleontův; 2) u V
syn Klytiův.

Měnidás, ae, m. [AŽnvidac) vojevůdce
Alexandra V.

Měninx, ngis, f. (Můrwys] ostrov
v Malé Syrtě.

Menippus, 2, m. [Méxrzroc] 1) filosof
kynický ze Šinope, kousavý satirik;
2) řečník ze Stratoniky v Asii.

Mennis, 2s,f. město v Babylonil.
Meno, onis, m. vojevůdce makedonský.
Menoeceus, ei, m.[ Mevoixetúc]Menoi

keus, syn Rreontův.
Menoetiaděs, ae,m. [Mevorucónc)syn

Menoitův Patroklos.

780 měnsa

Menon, on1s,m.[Méveav] jeden z deseti
vojevůdců řeckých po bitvě u Kunax
zajatý a popravený; dle něho nazvána
rozmluva Platonova.

MĚěns, 12s, [srov. menti0, memůni,
Č. pa-mět] a) mysl jako schcpnost duš.,
rozum, duch: ančmus et m. C;
suae menlis esse C mili zdravý rozum.
tž menlis compolem esse Ú; m. integra
H zdravá, svěží m.; tž snens sana HH;
mens excidit alci C pozbyl rozumu; om.
atgue ratio C důmysl a rozum; algd
mente comprehendere, complecti Č pocho
piti duchem; cum mente colorem perdere
O; b) jakojev, děj: mysl, smýšlení,
různé City, srdce: mens cutusgue 18 est
guisgue C smýšlení (způsob smýšlení)
jest podstatou „já“; detecta omnium m.
est T odhalené, otevřené srdce všech;
alla mente repostum V hlubcEJ v srdci
tkvící; animi, gui nostrae mentis sunt L
jež naší povaze odpovídají; meniem ad
dere H zmužilosti dodati; mentes demů
tere V na mysli klesnouti; ersul mentis
O bez rozvahy; menlem compescere l
hněv ukrotiti; furiate mente V k ší
lenství dohnaný; dolor guod suaserit et
m. V vztek, vášeň; ©) meton. věc myšlená,
myšlenka, mínění,záměr,vůle: no
stram accipe mentem V poslyš můj zá
měr; hac mente N k tomu prohlédajíce;
in mentem mii venit (de, gen., ut, int.)
C napadá mne n. vzpomínám si; mh
aha m. est S já smýšlím jinak; mena
omnibus una est V všichni jsou jednoho
smýšlení; m. publica Č veřejné mínění;
mentes deorum scrutari O vůl boží; guo
rum melior sententia meni V kteří byli
rozvážnější; d) personit. bohyně rozmy
slu, již po bitvě u jez. Trasimenského
zasvěcen chrám na Kapitolu: Afentis
templun L; M. Bona O Pr.

ménsa, ae, f. [odmetior) stůl a)vl.:
mensam tollere U removere V: mensas
cibis cxstruere (v. 1.) Č stoly naplniti
pokrmy; mensae deorum ČC V. oltáře
stolům podobné; = zvl. stůl směnárnický:
mensis palam proposilis Č; mensam pon
(= adďponi) tubet IH; cara pisces averrere
mensa H drahé ryby se stolu prodavače
ryb smelati (m.piscatoria); mensapublica
státní pokladna; b) meton.jídlo: brevis,



mensárius

cara H; convivia mensae O kvas hodu;
super mensam Cu za stolem = při jídle;
Italicae mensae Č hostiny; mensae secun
dae NHOV zákusky, pospasy.

měnsárius, 2%, %. [od mensa die řec.
Toa2ČiTYG) směnárník, bankéř, pak úřed
ník státní mající na starosti státní platy:
guattuormensari, gui.. a populocreantur
C; gumngueviris crealis, guos mensari0s
ab dispensatione (v. t.) pecumae appel
larunt L.

meénsis, 75s, mm.[srov. uv. č. měsíc)
MESIC jako doba.

mensor, ori8, m. [metior] a) měřič: ma
ris el lerrae m. Archytas H jako mathe
matik; b) zeměměřič: humum signavit
lumite m. O; ©) měřič a snad zároveň od.
hadce půdy, staveb atp.: mensorem Řuc
mittere Plin.

menstruus, a, um [mensis] a) měsíčně
se opakující: usura C; guid est guoďdne
glegenterscribamus adversaria? (v. t.) Ouia
haecsunt menstrua C poněvadž jest určen
jen pro měsíc (= obsahuje účty jen mě
síční); menstruum meum Plin měsíční
služné; b) měsíc trvající, měsíční: vita,
spattum C. luna V oběh měsíce = cur
sus m. Dianae Cat; měnstruum, %, n. L;
potraviny na měsíc = (cibaria) menstrua
C; ©) měsíční, za měsíc zhotovený: mu
heris opus C.

mensůra, ae,f.[metior] a) měření, vy
měřování: mensuram agere Plin; mensu
rae ex agua Č měření vody (vodní ho
diny); aurtum m. C; b) míra jakorozměr,
velikost, délka: m. roboris vmplebat guingue
ter ulnas O dub měřil 15 loket; m. no
minis O význam; beneficiiPin vehkost;
legatt T hodnost; ©) míra jako nástroj
měření: moďus mensurae N druh míry;
mensurae itinerum ČCměřítko cesty.

menta (mentha), ae,f. [nivěn]máta;
personir.nymfa v mátu proměněná.

menti0, ons, f. [srov. mens] zmínka:
mentionem facere (habere, movere L)
alcis reř C zmínili se o něčem,též de
alga re; m. tnicere de algo II zmínku
prohoditi; menttones serere L tu a tam
se zmíniti; m. incidů de... L stala se
zmínka přišlo se v řeči na...

mentior, 272,4us sum [od mens vl. vy
mýšleti si] 1) nepřech.Iháti: frons, oculi,

787 merces

vultus persaepe mentiuntur C; ne tu ti
deare mentitus C, mentiri emolumenti
sui causa C; menlior, si.. Ó ať jsem
lhářka, jestliže; pod. menfiar, si . C;
2) přech. Iháti něco, vylhati, klamně ří
kati, tvrditi něco,předstírati tantam rem
9; auspicium L, amorem O; causam fu
gae O; colores varios V napodobiti; spem
mentita seges HMnaděje sklamavší; part.
perf. V pass. význ.: vybájený, vylhaný,
klamný: tela V, figurae O, nomen, fama
O, mentta et falsa C lži a klamy (jiné
čteníemenlila).

Mentoór, oris, m. [Mérrwo]) 1) přítel
Odysseův, jemuž Od. svěřil vychování
svého syna; 2) umělec v tepání vypuklin
z kovu (loreumata) kol. 350 př. K.

mentula, ae, f. mužský úd.
mentum, č, ». brada (i vousy), též

u zvířat.

Ineo, are, dvi, atum jíti, choditi; st
dera meantia O oběžnice; navigia meant
Cu plují; spiritus Cu procházeti.

mephitis, s, f. škodlivý výpar země,
zápach; personif. bohyně, jež takové výpary šíří.

merácus, a, um [merus] čistý, pouhý,
nesmíšený: vimu C, helleborus H, li
bertas C.

mercábilis, e prodejný.
mercátor, oris m. [mercor) a) kupec

(naproti prodavač): provinciarum Č signo
rum C; b) kupec, obchodník vůbec.

mercátůra, ae, f. [mercor]) obchod,
obchodování: m. sordula putanda est C;
mercaturas facere ČL obchod provozo
vati; přenes.kramaření: utilitatum Č s vý
hodami; ad m. bonarum arlium proficisci
C jíti na koupi věd.

mercátus, ús, m. [(mercor]a) obchod,
prodej a koupě: čurpis C,domesticus C; b)
trh:mercatum habereČtrh konati; e) slav
nostni shromážděnílidu = řec.Zavýyto1c.

mercen (n)árius, a, um (merxz]|a) jako
adj. U) o lidecb:námezdný, najatý: scr1
bae N miles L, comes C; podplacený:
testes C; 3) o věcech: koupený, zaplace
ný: liberahitas, prooemium C; vincla H
placený úřad; b) jako subst. člověk na
jatý, nádeník: mercenarios gratuilis an
teferre C, mercenarus praecipere Č.

merces, edis, f. (merr| a) mzda,
plat, odměna: mercede arcessere, condu
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mercimonium

cere algm Čs za mzdu najmouti, ma
nuum mercede inopiam tlolerare S vý
dělkem rukou svých; diurna m. H denní
mzda; m. laborum Č odměna za práci;
zv. žold vojenský: m. milhitaris Ču,
mmlites mercede conducere L; apud va
gos.. merces valut L vyhlídka na od
měnu (t. výnosnoukořist) účinkovala; ho
norář: lanta mercede nihiů sapere do
cere Č za tak velký h.; h) ve šp. sm.
podplacení, úplatek: mercedemacet
pere ab algo C, mercedem dare C; ©) př n-s.
cena: hac mercede suorum V za tuto
cenu; mercedemalcs rei constituere Č cenu
stanoviti; arbores multa mercede doman
dae V s velkou ná mahou, non stne
magna mercedeČ ne bez velké škody
(,jest draze vykoupeno); temeriatis m.
L trest, pokuta za..; d) činže,nájemné:mercedes© habilationum| Cs;
guinae mercedes H pětinásobné úro
ky (59, měsíčně);e) výnos: praedř
orum C.

mercimonium, %, n. zboží.
mercor, dri, dtus sum [(merr)ku po

vati: ab, de algo algd C; magno V
draho; guo pretio H za jakou cenu, zač;
hbra et aere (v. 1.) HHprávoplatnou koupí
nabýti; vykoupiti: vitam C, amo
rem Pr; mercatus, a, um ve význ.pass. Vy
kounený: commeatus 9, cultus Pr.

Mercurius, 7%,m. [merx] starolat.
bůh obchodu, ztotožněný s řec. Her
mem, synem Majiným ; uctíván obchod
níky 15. kv.; též posel bohů a průvodce
duší do podsvětí; mazime Mercurium
colunt T jest neznámý bůh keltský podob. germ.
Wuotanovi;stella Mercuru C oběžnice Mer
kur; agua Alercurů O pramen u cesty
Appiovy; tumulus M. L návrší u Cartha
geny v Hisp. pojmenované dle foinic.
boha; promunturium M. L (Eouaiov]
vých. cíp výběžku karthagins. v Africe,
nyn. mys Bon; jako appellat.: Mercurius
Andocidi N hermovka; aaj. Moereuriális,
2 Merkuriův: věri snad s význ.astrol.:
Mercuriale mihi cognomen tmposuere H
jméno Merkur; subst.Mereurialčs, čus
sbor kněží Merkuriových.

merda, ae, f. lejno, trus: cortorum H.
merens, en?is [part. praes. od mereor) a)

v dobr. sm. zasloužilý, zasluhující 8i něčeho:
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bene m. C; laurea decreta merenti O: te
merentem vexere tigres H tebe pro tvou
zásluhu vezli t.; b) ve šp. sm. trestuhod
ný, vinný: Laocoon V, increpare meren
tes S.

mereo, č'e, už,—a mereer, čri, us
sum [srov.ueioonca, noloa) vi. dostávali
údělem a) zasluhovati něčeholau
dem Ús O; nardo vína merebere FHza
sloužíš si —=výměnou dostaneš; aera
m. H vydělati: guoď scelus tantum..
Calydona merentem? V —=cuius tanti
sceleris poenam merentem za jaký tak
hrozný zločin zasloužili trestu Lapi
thové nebo Calydon?; guem non me
rearis amorem H které nezasluhuješ n.
nesnažíš se získati; kromě acc. též inf. (me
ruv perdere O), ut. a absol.: st mereor Č
(výraz skromnosti) jsem-li toho hoden, zasluhuji-h| toho;bb).term.techn.voj.
sloužiti za žold, službu vojen
skou konati: stipenda m. ČT;
patre suo tvmperalore meruit (C sloužil
pod svým otcem jako velitelem; pe
dibus merere L sloužiti jako pěšák,
upěchoty,eguoCujízdy; e)zjednati
si, dosíci odtum civůatis meruerat
Cs způsobil si; gloram Plmn; guid
mah meruisset T co zlého učinil; d)
zásluhy si zjednati: beneme
reri de re publ. C; si bene guid de te
merui V mám-li o tebe nějakou zá
sluhu (učinila-li jsem tš někdy něco dobr'ho);
ne se de illo optime meritum proderet N aby
neříkal, že mu znamenité služby prokázal;
soc oplime merentes Čs velezasloužilí;
part. perf. Meritus a, um a) akt.: Za

sloužilý, jenž si něčeho zasloužil, jenž
má zásluhy o něco: de populo Romano
Cs, homines de me meriti C; hine sustinet
meritos iuvencos V odtud živí býky,
kteří zasloužili si výživy; receplo sup
plice sic merito V jenž tak si toho
zasloužil (aby byl zachráněn);tnviso meritus
torguetur ab auro O po zásluze; b) ve voj.
dru m. T dlouho slouživší; ©)
pas. zasloužený: poena O, hono
res V, mors V; oplina et meriisstmá
fama frui Pln nejlepší pověsti, a to
zcela zaslouženě, požívati.

meretricius, a, um [meretrix]nevěstek:
disciplina, amores C, corpora O, guaestus



meretricula

C zaměstnání, řemeslo; vila C, mere
rici0 more vivere C.

meretricula, ae, f. [demin.od merefriz)
nevěstka.

meretrix, %cis,f. [od mereo] nevěstka.
merges, %tis,f. snop.
merg0, ere, mersi, mersum a) po

nořiti, potopiti: pulos in aguam
C, me deus aeguore mersů V, matvesČu;
aves se in mari mergunt C; pass. mergi
agua L utonouti ve vodě; res mersae O
potopený svět; básn. sidera merguntur
O zapadají; b) strčiti něconěkam,
skrýti, schovati: canesmergunt
rostra in corpore O, caput in terram Lvultusin.corticeO;| res...caligine
mersae V v mlhu zahalený; ©) přenes.

onořiti uvrci: se (= mergiČu)
in voluptates L vrci se v náruč rozkoší;
vino sommnoguemerst L pohřížení opilivespánek;fortuna| wirosmerstV
srazil, skácel, k pádu přivedl; funere
acerbo algm V v trpkou smrt sklátiti;
mergunt sortem usurae L úroky pohlcují
(= převyšují)jistinu.

mergus, ž 9. [srov,mergo) potápka.
meridiánus, a, um polední: somnus,

sol Plín, tempus. C; přenes. jižní: regio,
valhs L.

meridiáti0, oms, f. polední spánek.
meri-dies, ei, m. [z * medi-dies, me

dius dies] poledne: ad meridiem per
manzre C; m. tnclinat H poledne se
schyluje; ante meridiem ČCdopoledne,
post m. C odpoledne; =eton. jih: ad
meridem spectare Č vergere N; a me
rihe Aegyptus obiacet T Ssjižní strany.

Měrioněs, ae, m. [Mmowóvnc] vozataj
Idomeneův, Kréťan.

merito, adv. [abl. od meritum] dle zá
sluhy, právem, zaslouženě; clamant: me
rto! O výborně!

merito, are, dri, — [irea.od mereo]
vydělali si: sestertfia dena C.

meritorius, a, um najatý, placený,
zvl. za účelem smilstva.

meritum, %,22.(vl. part. perf. od mereo)
a) výdělek, mzda, odplata,zásluha,
trest: merito tuo C dle tvé zásl., jak
toho zasluhuješ; merita invenire S
trest: b) zásluha (záslužnýčin), dobro
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diní: stngulare C, merita recenere C, m.
alcs tm n. erga algm C; merii memor,
oblitus O, vmmemor V; praemia me
ritorum HModměna za zásl.; ©) zavinění,
vlna: a me nullo meo merio alienus
erat C amž jsem to zavinil, bez mé vny;
m. regutrere O, moriere merito tuo O
SVOU VINOU! guo Minus merio populi
Romani Čs bez zavinění nár. říms.; tra
gramor merito O hněv větší než vina.

Mermessius, a, um mermesský [$ler
messns místo ve Frygii]: Mermessia = S
bvlla hellespontská (jiné čteníMarpesia).

Meroe,és, f. [Meo00n]ostrov utvořený
prameny Nilu (dle názoru starých).

Merope, és, f. [Meoórrn)dcera Atlan
tova, Pleiadka. choť Sisyfova, nejtma
vější hvězda z Pleiad (ze studu nad zasnou
benirm se smrtelníkem).Merops,| opis,m.[(Méoow]+král
Aithiopů, choť Klymenin (matky Faethon
tovy).

merops, opis. m. žluva.
M ěros, 2, m. ace. on pohoří v Indii.
merso, are, avi, datum [treg. od nergo)

ponořovati, potápěti: aries mersatur im
gurgite V; gallinam musto IT = ve vině
utopiti; gregem jfluvio V koupati; přenes.
mersor civilibus undis H vrhnouti se do
vln politiky.

merula, ae,f. kos; jako jm. vl. příjm.
rodu Cornelů: L. Čorn. Merula kons.
193 vítěz nad Boji; L. Čorn. M. fiamen
Dialis, kons. 87.

merus, a, um čistý, pouhý, nesmí
šený: undae O, lac O, vina O; samot. subst.
merum, 7. ". víno nesmíšené s vodou;
přenes, pravý, čistý: lebertas L plná,
neomezená ; avšakmera libertas F pravá;
virtus I opravdová; vera ef mera
Graecia Plim opravdové R.; přen.pouhý,
samý, čirý: meri principes Č samí ve
likáni; mist guoď pede certo difert
sermoní (se. comoediu), sermo m. IH jest
pouhý hovor, lišíc se od hovoru jenom
určitým rhythmem.

merx, cis, f. zboží: merces emere H
vendere Ó ostendere H, merces mutare
V (olodi) voziti zboží na výměnu.

Mescinius, a rod říms.: (Č. Mese.
Rufus guaestor CČiceronůvv Kilikii.



Mesémhria

Mesémbria, ae, f. [MeonnfPoia] město
thrácké u Černého moře, nyn. Missivria;
adj. Mesémbriacus, a, um mesembrijský:
portus Ó.

mesochorus, 3%,m. [necóxoooc| vl.
střední člen sboru tanečníků nebo pěvců,
vůdce sboru, sbormistr.

Mesopotamia, ae, f. [AMeconotanica]
„Meziříčí“, Mesopotamie, krajina mezi
Eufratem a Tigridem.

Messála, ae, m. (Ilessalla) říms. příjm.
v rodě Valenů: 1) AI. Valerus Maxi
mus, kons. 263, jenž obdržel příjm.
Messalla od. Messany, které dobyl; 2) M.
Val. M. Niger, řečník a státník, kons. r.

3) M. Val. M., strýc předešlého,
konsul r. 53 a augur; 4) M. Val. M.
Corvinus, státník, řečník a spisovatel
za Augusta. přítel Ovidiův a Tibullův;
plur.Messallae O = oba poslední.

Messálina (Messallina), ae, f. 1) Va
leria II. pověstná manželka císaře Klau
dia; 2) dcera Statilia Taura. choť císaře
Nerona.

Messálinus (Messallinus), %,m. 1) syn
M. Valeria Messally Corvina, přívrženec
Ovidiův, přítel Germanikův; 2) Cotta
M., bratr předešlého, přítel Ovidiův.

Messána,ae, f.[Meocáva—= Meoaňvn]
město na Ncilu při úžině mezi Itali
a 9., pův. zvané ZdyxAn, r. 494 dobyto
tyrannem rhegijským Anaxilou a na
zváno Messanou; adj. Messánius, a, um
mnessinský: moenia O.

Messápus, %,m. král a praotec Mes
sSaplů: Messápii, orum, m. obyv. Apulie
a Kalabrie: aaj. Messápius, a, um mes
sapijský: arva Ó.

Messěně, čs, (-a, ae), f. [Meooňvn]
hl. m. Messenie na Peloponnesu:; adj
Messénius, a, um: arva O; obyv. Mes
sénli, črum, m. Messéňané.

messis, is, f. (meto) a) žeň, sklizeň:
maluriora messibusApulie lecu L mísla"vo
apulská mající rannější žně; messis (gen.)
dies V; = zví. vybírání medu: duo tem
pora messis V; obr. dila. Sullani tem
poris m. C „žně = proskripce; b) čas,dobažnií:hilaransconviwia.| ante
focum, st frigus erit, st m., im umdra V
za doby žní ve stínu; €) konkr.obilí

790 Metaurum

posečené: tertia acceperat area messes O;
ruperunt horrea messesV;obilí ještě ne
posečené, osení: spicea tam campis m.
mhorrut (viz t.) V; obr. adhuc tua m.
in herbe est O „tvá pšenice ještě nekvete“.

MeSS0r, Oris, m. [meto]) žnec, sekáč.
messorius, a, um žnecký, sekáčský:

corbis Č jaký mají ženci.
-met, suffix přidávanýzvl. k zájm.05.,na pf.

egomel.
měta,ae,f.a) hranice,meze,konec,

cíl: As egonec metas rerum nec tempova
pono V těm nekladujá ni hranice říše ni
doby (t.j. trvání); longarum haec m.
warum V cíl cest; ad metas aeviper
ventre V; morlis metue V — TěAog
Javároro konec života; m. utraaue O
východ a západ; b) meton.mezník:
ometam tenere V cile dosici; collis im
modummetae L má tvar mezníku (kuže
lovitý), metasvnitata cupressus O;metum
evitare FL vyhnouti se m. (na závodišti)
septima guam mrťam triverit únle vola
Pr dříve než sedmkrát objelo metu
kolo; cursu contingere metam FI doběh
nouti k metě: obr. snetas lustrare Pa
chyni V obejeti (jako metu) Pachynum.

Metabus, 2,m.[MéraBoc] král Volsků,
otec Kamillin.

metallum, %,». [nérTaAAov)a) kov:
argenti aerisgue metalla V, auri metal
lum V; semi metallo (= auro) fron
descit verga V; libertas potior metallis H
nad zlato a stříbro; b) doly: pecumia,
guae ex metallis redibat N; metalla im
termissa recoluit L dal opět otevřiti;
metalla auri, argenti L doly na zlato,
stribro; damnare in metallum Plin od
souditi k práci v dolech (za dobycis. pro
střední zločinci).

metamorphosis, 25 n. e0s [|uerauóo
(oeoGic) proměna, odt. název básní O
Metamorphosěs, edn Proměny.

Metapontum, %, n. [MeranzóvtTov)
město v Lukanii u zál tarents., byd
hště Pythagorovo; adj. Metapontinus,
a, um metapontský: ager L., obyv.Meta
ponfini, orum, m. Metaponfané.

mětátor, oris, m měřič tábora: ca
strorum Č.

Metaurum, flumen [H= násl.
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Metaurus, %,m. řeka v Umbrii sev.
od nyn. Sinigagiie; u ní poražen a zabit
Hasdrubal 207.

Metellus, 7, m. [dle výkl. star. od me
tellus = uiodioc žoldnéř) rod říms. gens
Caecilia: 1) ©. Caeciltus Metellus, kons.
206, dikt. 205, řečník; 2) ©. Caec. M.
Macedonicus, vítěz nad Macedonii 146,
r. 131 první plebejský censor, dobrý
řečník: 3) ©. CČaec. M. Numdicus,
kons. 109, vítěz nad Jugurthou u řeky
Muthulu; 4) ©. Čaec. M. Čeler, r. 66
legát Pompejův; 5) bratr jeho ©. Čaec.
M. Nepos, r. 67 legát Pompejův, 63
trib. I., protivník Ciceronův: 6) ©. Čaec.
M. Pius, syn Numidikův, 83 stoupenec
Sullův; 7%) ©. CČaec. M. Čreticus jako
kons. 69 podrobil Krétu.

Meterea turba sarmatský kmen na
dol. Dunaji.

Methymna, ae, f. [(Mýdvuva) nva.
Molino, město na Lesbu, rodiště Ario
novo, bohaté vinem; adj Měthymnaeus,
a, um [Mn9vuvaioc) z M.: Arion C;
methymenský: uva Z merum Pr, Les
bos O; obyv. Měthymnaei, orum, m.
Methymňané; Měthymnias, adďis,f. me
thymenská: puellae O.

Metilius, a rod říms.:
ldu 416.

mětior, čí, měnsus sim [svov.nijTc,
měřiti| a) měřili. vyměřovatli:
agrum C: nummos H na měřice pe
nize měřiti; solem C, mundi magnitu
dinem C, syllabis pedes C; oculo latus H;
aeguora prospectu Ó zrakem v před
upiatým; frumentum exercitui Čs od
měřovati; pod.nobis ČaecubumH;
b) projíti, uraziti,. přeplouti:
úter cursu m. Čat dráhu proběhnouti;
aeguor curru V jeti po moři, sacram
wam JH kráčeti po .; aguas carina O
plouti po C) přene. měrřiti, po
S u zo vatl něcodle něčeho,měřítko přlkládati:© summumbonumsuis.com
modis C nejvyšší dobro m. svýmpro
spěchem: cariatem patriae salute vpstus
C, consitum rei udilitate C, peccala vi
tis hominum ČC; pericula metu S, se
8uo modulo H; též €% s abl.

Metiosedum, 2, ». město v Gallu na
ostrově seguanském u Meloduna.

Sp. M. tribun
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Metiseus, č, m. vozataj Turnův.
Mětius viz Melitus.
měťto, are, avi, čťlum [meta) mě=

řiti, vyměřovati; obyč.depon. MĚtor, 6%:
caelum metabimur O, agros V, regiones
animo L; castra m. tábor vyměřiti t. j.
hranice (ábora kolíky označiti; part. perf ve význ.
pass. porticus metata H agellus H odmě
rené: castris metatis Hvrt L po vyměření
tábora.

meto, ere, messu% (vel. zříd.), messum
a) žíti, požínati ©) absol.: primus hu
mumfodilo — postremus metito Vnaposled
žni; tn metendo occupati Čs žatím za
městnaní; uť sementem feceris, tla meles
C jak zaseješ, tak budeš žíti; (5) s akk.:
farraO, flores V, pabula falce O, arva Pr;
přenes.požinati, kositi: metit Orcus gran
dia cum parvis AH;gladio prorima guae
gue V; b) v širš. sm. Čiba summa O uti
nati, urážeti vršky lillí; uvas metito post
remas V trhej, sbírej.

Metón, onis, m. [Mérov]) hvězdář
athenský, jenž chtěl uvésti v souhlas rok
sluneční s měsíčním zavedením 19letého
cyklu; odt. hříčkou slovní u ČC: guando
ste Jfelonis annus vemet? (o M.,vrstevníku
C neplaticím dluhy).

Metrodorus, %,m. [Myr000wooc] 1)
M. z Chiu, učitel Hippokratův; 2) M.
Lampsacký, nar. v Athenách, filosof ep1
kurovský + 277; 3) M. ze Skepse, filosof
akademický, známý svou výtečnou pa
mětí; 4) M. ze Stratoniky, žák Kar
neadův, zvaný Micoooguaioc; 5) pro
puštěnec Ciceronův.

Metropolis, s, f. [MyroónoArc) m.
thessalské u Farsalu; obyv.Mětronolitae,
arum, m. Metropoliťané; aaj. Mětropo
litánus, a, um metropolský (campus L)
vztahuje se k M. ve Velké Frygii.

Mettius, 2+,m. (tez Mettus, srov. Attus
a ditívus) 1) M. Curtius, sabinský bojov
ník za Romula 2) M. Puffelius, diktá
tor albský v boji proti Římanům; 3) M.
Mettius, hostiný přítel Arnovistův; 4) M.
přítel Attikův: 5) M. Čarus, udavač,
k jehož udání byl r. 93 po K. usmrcen
Helvidius Priscus; 6) M. Modestus, bý
valý prokonsul Asie.

metuěns, nlis [part. praes. od netuo)
v bázni, ve strachu: m. vivere H; bo



metula

jicí se: pericli V, alterius víri H, fu
tuvi H; legum Č mající v úctě.

mětula, ae, f. demin.od inetu v. t.
metuo, ere, ut, — [metus] A) nepřech.

bát: se, strachovati se: gui cupit aut
meluit H; de sua vita m. Č; ab Hanni
bale metuens L stran H., pokud se týče
H., metuens inopi senectae V, doti m. H
o věno se báti; moembus patriae L; =
zvl. Z) s násl. ut báti se, že ne- (přáti si,
aby se věc stala); melusl, ut calamitatem
sustinere posset Č že nevydrží; m., ut sis
vitahs H = přeji ti, abys byl života
schopen; P) s nás. ne báti se, že..
(přáti si, aby se věc nestala): metuebat, mne
indicarent Ú; (též se záp. slovesem)metutl,
ne sibi fides habita non esset Ču bál se,
že mu slovo nebylo splněno; %) sint.
ostýchati se, rozpakovati se: ml me
tuunt vurare ÚČal; m. lemptare spem
certamims L; metuit tangi H bojí se
doteku; reddere soldum JH rozpakující
se vrátiti celou Jistinu, dluh oplatit;
arctos Ocean metuenies aeguore tingu V
bojící se omočiti v oceáně; pínna me
tuens solvo H peruť nezničitelná, fides
melut culpari JH věrnosti nečiní se
výtky, v. jest bezpečna před výtkami;
©) s nepř. ot.: meluam, guiď vudicet heres
H; b) přech. báti se něčeho:algm, algd,
alad ab algo (něčeho od někoho), alad ex
algo 9, alad alci (něčehopro někoho, vzhledem
k někomu).

metus, ús, m. a) strach, obava: m.
opino vmpendentis mah Ú představa
hrozícího zla; ex malis futuris metum
nasci censent C; plur. obavy: omnes 1stt
metus eTtinguentur C; s gen. subj. Siciltae
C; s gen. obj. hostium L; calamtahs Č
před pohromou; vulnerum C; ne religuos
populares metus invaderet parendi sibi S
aby ostatní krajané nebyli odstrašení
od poslušnosti k němu; pubes metu
orbitatis icta L teskným pocitem osiře
losti; m. a Romanis L před Ř.; m. ex
imperatore T, plebs soluta regio metu L
strachu před králi, metu, ne amitteret
cohortes C; turbato per metum ludicro..
profugiunt L když divadlo způsobem
strach vzbuzujícím bylo přerušeno; metu,
prae metu strachem, ze strachu; = zvl.
posvátná úcta: laurus metu servata V;
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mens trepidat metu (Bacchi) H; b) meton.
= periculum nebezpečnépostavení: plura
in pace servala, guae nunc winmelu au
diuntur T; předmět strachu: m. anceps L.

meus, a, um. [z *meios, srov. můj)
(voc. mi) MŮj; subj.: Aaec oratio mea
est ČCvychází ode mne; mea sententia C
po mém soudě; obj.: imura mea 8S
bezpráví mně učiněné; nvidia mea Ú,
crinina mea L proti mně; = zvl. praegn.

vicimus, en meus est O
patří mně, jest v mé moci; meo locoČ =
nunc elsi est meus dicendi locus (Ev Tě
ču© dur) v době mně patřící; wz
meus sum O sotva jsem sebe mocen; =
spec. — milý: o mea O má milá; m?
Athice Č milý Attiku; neutr.. meum =
má vlastnost, povinnost atp.: omtto non
fuisse meum, guem... hunc wolare Č
nebylo mým zvykem; pulo esse meum,
guid senliam, exponere C že jest mou
povinností; ptur. Mel, orum moji pří
slušníci, přátelé, krajané atp.: cenae
deum, guibus vpse meigue vescor H moji
přátelé a hosté; Iltaci cineres et flamma
extrema meorum V mých rodáků; scio
acerba meorum circumstare odia V mých
poddaných; neutr. aut guicguam mh
dulce meorum .. ert V z věcí, jež mě
(jindy) těšívaly.

meusmet, meamelt,meunmel s sil.MEus:
meametfacta 5.

Měvánia, ae, f. město v Umbri pro
slulé chovem dobytka, nyn. Bevagna.

Mezentius, 1%,m. vládce etrurs. Caer
n. Agylly, spojenec Turnův proti
Aeneovi.

Mezetulus n. Mazaetulus, 7,m.vzne
šený Numid, poručník Lakumazův.

m1 — a) michk ego, L) vok.k meus.
mica, ae, f. [srov.tixxóc — ut0óc]

hrstka, troška, něco málo: salis
Cat = saliens m. H zrnko soli.

Micipsa, ae, m. syn Masinissův, král
numidský.

ImiCO,Gre, ui, — [srov.mihali se]a) mi
hati se, kmitati se, chviílise: venaeet arte
riae C, digiti V, corda O, líinguis micat
ore trisulcis V jazykem trojklaným
šlehá; auriobus m. VWušima střihati;
b) zvl. © jevu světelném: třpyliti se, bly
štěli se, mihotati se: stella micans ra

význ. possess :



Midas

dus C, siďus H, iúgnesL, aether igni
bus V, fulmna L, gladii L blýskají se;
ocuhs micat igms V z oči srší oheň;
oculi igne mcantes Ó oči ohněm sršící;
aera micantia Vzbroj blyštící se; c) prsty
rychle vztýčiti a davati hádati, kolik
jich jest (čímž se rozhodovala věc nerozhocná
jako u más dříve „hlava n. or2i*): auid enun
80r8 est? vďem propemodum guod micare.
guod talos vacere C, guast sorte aut mi
cando C; příslovídignus est, guicum in
tenebris mices C 8 tim můžeš potmě loso
vati (= naprostý poct'vec).

Midas, ae, m. [Miódac] král fryžský,
syn Gordia z Thrákie; od Dionysa dostal
dar činiti zlatem vše, čcho se dotkl;
tuto svou moc smyl v řece Paktolu;
za přiřknutí vítězství Panovi v závodě
hudebním s Apollonem dostal oslí uši.

migráti0, ons, f. [maigro]stěhování,
přestěhování(se),

migro, are, avi, alum a) stěhovatse,
vystěhovati se, přesídlti: in altum
guendam locum C, Romam L; přenes. ex
hac vita C; též pass. migratur C stěhují
se, mgralum est L přestěhovali se (ab
algo někdo); voluptas migravit RHzmizela;
b) stěhovati, s sebou vzíti něco:relicta,
guae diffieiha migratu essent L; ©) pře
stoupiti commuma tura C, guae perti
není ad veritatem C.

Milanion, onis, m. [MeiAaviov] syn
Amfidamantův, choť arkads. Atalanty.

miles, ifis,m. [podlestaréhovýkl.od male
spíšesrov. ÓutÁéeo| a) vojín, voják: su.
smercennarius N námezdný v., žoldnéř;
milites legionariiů Čs řadový vojín; m.
voluntarů L dobrovolníci; veleram Cs C
starý n. vysloužilý v.; tribunus m
htum Cs Č tr. vojenský; = koliekt.=
vojsko: sřne mlitis usu O nepotře
bujíce vojska; egreditur castris miles
generosus ab isdem V; late loca mmlite
complent V, cingebatur mlite domus T;
b) vojín prostý (naprotivyšším):vos
appello, centuriones, vosgue milhtes C;
C) vojín pěší (naproti jezdci):nemo m.
aut egues Cs; decem mha militum et
snille eguites L; tež kollekt. omlile atgue
egule L; d) pěšák na šachovnici: grasse
tur mles, cum calculus per O; €) o ženě:
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nova m. eram O nováček; m. erat Phoe
bes O družkou.

Milétus, 2, [MiAn10s] 1) m. syn Apol
lonův a Deionin, otec Kannův a Bybli
din, zakladatel města M.; 2) f. hlav. m,
Ionie, rodiště Thaletovo a Aischinovo,
proslulé zvl. obchodem s vlnou a
jemným přepychem; adj. Milěsius, a,
um milétský: /hales; mulier, populus C;
vellera V; carmina O (kluzké povídky):
obyv.Milesii, orum, m.Miléťané;Miletis,
idis, f. Miléťanka — ByblhsO; urbs O =
Tom: jakožto osada milétská.

militáris, e [mmles]vojenský: res m.
Cs vojenství; vir m. T homines S ve
vojenství zběhlí; discvplina N, insto
tutum Cs, labor, hicentia, C, mos L,
ornatus, signa C; tribunus m. C, arma
mihtaria S výzbroj pravidelného vojska;
aelas m. T věk vojenskou službou po
vinný; jako subst. plerigue mihtares TCu
vojáci.

militáriter, adv. vojensky, po vojen
sku: logus T (krátce); tecta m. aedificare L
po způsobu vojenském.

militia, ae, f. [miles]a) služba vo
jenská, vojna: munusmhliae sustinere
Cs, exprobrantes suam guisgue alus alibi
mhtiam L vytýkajíce každý, kde kdo na
vojně sloužil; mlitiam tolerare V; m. est
poor H sl. voj. jest lepší; přenes.služba
vůbec: urbana m. respondendi, scribends
C městská „vojna“ spočívající v odpoví
dání, psaní...; mulhebris m. C; vellem
hauď correpta futisset mlitlia tah V kéž
by se nebyla nikdy dala strhnouti k ta
kové bojechtivosti;b) válka: dom
mhtiaegue C doma (v míru) i ve válce;
mhtiae magister L vůdce válečné vý
pravy; C)stav vojenský a konkr.vojsko:
omlitiam cogereL v. sbírati; hic pars m
htiae erat © patřil k vojákům.

mIilito, are, avi, atum [miles] službu
vojenskou konati, na vojně sloužiti;
též pass. libenter hoc et omne mihtabitur
bellum H (se. a me) podrobím se rád
této a každé jiné službě válečné; přenes.
o namáhavé činnosti vůbec: venalicus
omlůtatin silvis catulus H v lesích službu
koná; milhtav (puellis) non sine gloria
H sov. rytířské služby konat.



milium

milium, 1%,(srov. ueŽivy] proso.
mille, plur. ožlia, ium, n. [odt. čes.

mile, něm. Meile] a) tisic: m. mt
litum N, m. hominum C, m. passuum
Cs L tisic dvojkroků = 1'/, km, římská
míle; též samoř. milia viginti S 20.000
kroků, dvacet mil říms.; m. nummum ČC
tisic sesterciů; = dle sm. s plur.: Aominum
mille versabantur C; ut eguttum mile ..
gustinere auderent s: mile passuum
erant L; — plur. milťu pojí se obyč. s geu
avšak též vkládá se vazbu:

armati duo milia misstL; sagillarios...
tria mlia habebat Us; = sing. mille
pojí se obyč. s nom. jako neskl. adj.: 7%. MEG
agnae V, de m. fabac modiis JH, bis m.
eguos H; b) — velmi mnozí, veliký
počet, nesčetní atp.: m. colores V, m.
nova consilia L; malle modis lemptare
H, commodius guam tu mihbus alis
vivo H v tisíci jiných věcech.

millésimus, a, um tisíci; m. pars C
tisicina.

milliárius, a, um tisíc (kusů, mužů),
čítající: ala Plím; odt. subst. milliárium,
U, n. milník označující vzdálenost 1000 kroků
říms.: ad lertiwim m. considere Č, ad au
reum m. T u zlatého milníku u chrámu
Saturnova na foru.

milliěs n. milliéns, adv. num.tisickrát:sestertium| sexiesmilhies600milionů;
přenes. mnohokrát, nesčislněkrát: agros
m. depopulati sunt L.

Milo, onis, m. [(Mížov] 1) M. kro
tonský, athlet obrovskou silou po
věstný; 2) T. Annius M. Papimanus,
zeť Sullův, tribun s Klodiem (r. 57),
jejž r. 52 zavraždila družina jeho v po
uliční potyčce, načež A. odešel do vy
hnanství.

Miltiades, s n. 2,m. [MiAriáonc] slav
ný vojevůdce athenský, vítěz nad Per
šany v bitvě marathonské 490. Jeho
strýc v 6. stol. vládcem na Chersonnesu.

milvinus, a, wmjestřábí.
Imiluus, %, 9. nekdy vyslov. mmlvus a)

luňák, ostříž mn. jestřáb: mmluo est
guoddam bellum guasti naťurale cum corvo
C j. jest v jakési takořka přirozené
válce s havranem; b) dravá ryba:
cautus metuit opertum milvus hamum H;

bez vlivu. na
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©) souhvězdí: stella Lycaoniam vergit
prochvis ad Arcton miluus O.

Milyas, adis, f.[MiZvác] část Velké
Frygie nazvaná dle obyv. (Milyae): Mi
lyadum commune C.

mima,ae, f. herečka v mimu n. panto
mimu.

Mimás, antis, m. [Míinac) 1) gigant;
2) Trojan, druh Aeneův; 3) mys v Jonii
u Kolofonu.

mimiambos, %,m. [1uuiauBoc] mimi
amb n. báseň mimiambická t. j. mimos
v iambech složený.

mimice, adv.fraškovitě, jako vefrašce:
incedere Cat.

mimicus, a, um z mimu vzatý, do
mimu se hodící, fraškovitý: tocus C;
přenes. pro zdání vytvořený, strojený;
m. et ineplus Pin; nomen m. Č herecké
jm. (naproti skutečnému).

Mimnermus, 2%,m. [Miuveonoc] řec.
básník eleeický z Kolofonu, vrstevník
Solonův.

mímula, ae, f. [demin.od mima] he
rečka.

mimus, %,. [uiuoc] a) herec mimu,
mimický: greges mimorum ČC; b) mimus
jako hra divadelní napodobující zvl. po
sunky všelké druhy lidí, obsahu vza
tého z obec. života a většinou lasciv
ního; vystupovali v něm herci 1herečky
a to bez masek (fraška).

mina, ae, f. [urč] mina, váha = 100
drachem attických a jako hodnota pe
něžní — přibl. !/. Ag sltřibra.

miuáaciter, adv. [mina] hrozivě,
s hrozbami: fremere, prohibere L.

minae, drum, f. [srov.emineo] a) pův.
vyčnívající cimbuří hradeb: pendent m.
murovum V; b) přenes.hrozby, vyhrůžky:
tollere V intendere alcť T, iactare C,
insegut algm mints C; obr. nulliae n
fronte m. O nic hrozivého ve tváři; m.
frigoris O hrozicí zima; anguis tollens
tras V had hrozivě se zvedající; regum
tumidue m. FI králové zpupně hrozící.

minax, dcis [minor] a) přečnivající,
převislý: scopulus V; b) hrozivý, vý
hrůžný: CuimenaeAlcaeí H básně Al
kaiovy; sermones C; animi O zmužilost;
unda, murmur H; aeguor O; pestilentia



Mincius

rmmnaciorguam permiciostor L více strachu
nahnal než zhouby způsobil.

Mincius, 27, m. řeka v sev. Italii vté
kající do jez. Gardského, nyn. Mincio.

Minerva, ae, JÍ. [stlat. Menerva, srov.
smens, memim) bohyně moudrosti a
umění (řec. Pallas Athene). Slavnost
její v Římě konala se od 19.—23. března.
Od řec. Atheny přejata též vlastnost
bojovnosti: pugnaz O; bellica virgo O;
dala Attice olivu, odt. Baca Mtinervae
O = oliva; úsloví: pingut n. crassa Mi
nerva agere C jednati nejapně, po spro
stu, algd facere H neuměle; tu mihil
invita dices Minerva II — repugnantenatura;| susALinervam| (se.docet)C
hloupý chytrého chce poučovati; přenes.
—=práce tkalcovská, tkaní: tolerare ut
tam tenui Minerva V chudobným (málo
výnosným) tkaním; falsa M. Pr zdán
livé tkaní Penelopino; ontempestiva AI.
O nevčasné tkaní.

Minervae promuntůriumL mys v Kan
pani jz. od Sorrenta.

Minervium, 2%,». město v Kalabrii
již. od Otranta, nyn. Castro.

ming0, ere, minxi, minctum i mictum
moči: tn algm F.

minimě, minimus vizparum, parvus.
Minio, ónis, m. říčka v Etrurii, nyn.

Mignone.
minister, tra, črum |manor, srov.ma

gister) 1) (vi. menší, nižší,) pomocný:
lumina facta mimstra propositi tui O;
2) subst. 2. a 7. pomocník, sluha;
Martis m. ČO kněz Martův; omini
strií tmperii tua C podůřednici; přenes.
napomáhbač,podporovatel, vykonavatel:
in maleficio, hbidinis, cupiďitatum C;
sermonum T zprostředkovatel; facinorts
C; Calchante mimistro V s pomocí Kal
chantovou; scelerisL pomocník, náhončí
vraždy.

ministerium, 2%, n. [mimster] a)
služba, úřad: aguila mimsteriomissa
L k obsluze; adlubere algm ad mini
stertum L k službě obětní; diurna mini
steria Ó práce; m. scelerisgue artisgue O
úkon 1 zločinu 1 dovednosti (kormidel
nické); hauď memorandi imperii m. L
úkon své úřední moci nestojící za zmín
ku; b) konkr.služebnictvo: mt

Minos

msteria magistratibus conseribere T podúředníky;principmmmsteria| Circum
dare T císaře služebnictvem obklopiti.

ministro, dre, aw, datum [minister]
a) u stolu posluhovati, přisluhovati:
tibi mimstretur C; marvms poculis mint
stratur C víno podává se v..; pocula
m. Č číše podávati; nectar O; cena mi
mstratur pueris tribus FH při obědě při
sluhuji tři otroci; b) přenes. opatřiti,
obstarati něco: ministrant flammas aenis
V = flammas subiciunt aenis oheň roz
něcují pod kotly; furor arma ministrat
V zaslepená vášeň zbraň podává: vels
(abi.) navem m. V loď plachtami ob
sluhovati = říditi; naves velis non mi
mstrantur T lodi nejsou plachtami ři
zeny n. Oopatřovány; —= poskytovati:
platanus umbram V, iaedas silva V,
ardentesfaces furis Clodiams C, Iuno
vires animumgue mimstrat V dodávásil
a zmužilosti; nova semina bello T no
vého podnětu válce; vinum verba H
dává; =- vykonávati, prováděti: medi
corum tvussa O, res omnes timde H.

minitábundus, a, um [sestt.minitans]
vyhrožující, za prudkých vyhrůžek:
petere L.

mini(0r, ari, dtus sum [treg.k minor]
často hroziti, vyhrožovati urbes huic
umperio Č; čím: algď n. alct alga re, též
acc. c. inf. a pouh. Inf.; absol. M7MLaNlES OTU
bant T

miniuIn, 2%,%.[název hispan., srov.jm. řeky
Minius]) suřík surová rumělka.

Minius, 22, ». řeka v Lusitanii. nyn.
Minho.

1. minor, minus vízparvus, parum.
« MÍNOr, arč, čtus sum [minae] a) pův.

přečnívati, vyčnivati, strměti: ru
pes V, machina meďiae minans tinla
bitu" urbi V hrozivě trčící; gemini
scopuli in caelum iinantur V strmi;
b) hroziti, vyhrožovati alci, alci
algď někomu něčím, ace. c. inf. OrNUS M
natur V hrozí pádem; = zví. honosivě
shbovati: multa et pulchra H, magna H;
guodcumgue minabitur arcus BH čemu
bude hrozitim= na co bude namířen.

Minos, 0%s,m. [ Míveoc] 1) syn Jovův
a Buropin, král krétský, zákonodárce,



Miuo-taurus

soudce v podsvělí; 2% vnuk předešl.,
manžel Pasifain, zbudovatel labyrinthu.

Mino-taurus, %,m. |Mivraveooc) ne
tvor zplozený býkem s Pasifaou, zpola býk,
zpola člověk, jejž zabil Theseus a osvo
bodil Atheny od povinnosti posílati mu na
Krétu každých 9 roků (podlejiné pověstikaždý
třetí rok nebo každoročně) 7 mládenců a
7 panen.

Mino0is,ds, f. dcera MinoovaAriadne;
Minoius, a, um n. MinOus, a,um mi
nojský, krétský; regna V sella Pr Mi
noova.

Minturnae, črum, f. město v Latiu
při ústí řeky Liris; adj. Minturněnsis,
e minturnský.

Minůucius, a rod říms. 1) Z. M.,konsul
458, decemvir 450; 2) M. M. Rufus,
magister eguitum ©. Fabia Maxima 217;
3) M. M. Rufus, kons. 110, 109 trumf.
nad Skordisky; 4) ©. M. Rufus, kons.
s Corn. Cethegem 197; 5) A. M. Ther

mus, konsul 193; 6) ©. M. Rufus, rvtíř
říms., obchod. v Syrakusách, svědek
proti Verrovi; 9) O. M. Thermus, správce
Asie 52—50, stoupenec Pompejův; 8)
M. Rufus, stoupenec Pompejův 48;
9) L. M. Basilus, legát a vrah Cae
sarův; Minucia, vestálka odsouz. 337;
adj. via Minucia vedla z Říma branou
Minuciovou do Brundusia přes Sabin
sko, vystav. od L. M., porticus Minucia,
sloupořadí vystav. od M. M. Rufa 109.

minuo, ere, uč, úřum |minor, srov.
řec. mavůdbe, něm. mindern) a) menší
kousky z nščehoudělali, rozštipati, roz
řezati, rozkrájeti, rozdrobiti, rozlámatli,
rozmělniti: ramahague tecto detult el
smnuit © rozštipala n. přesekala; mul
lum in singula pulmenta H rozkrájeti;
lgna O; b) zmenšiti, omeziti, seslabiti:
sumptus Č, curas H, aes alienum Plin,
auctoritalem Ús, luctum O, timorem mi
ltum Cs, preltum frumenůi H snížiti;
religionem N urážeti.

minusculus, a, um [demin.od minor]
maličký: villa, epistula ČC.

miniifátim, adv. [od* minulo, treg. od
mainuo| po kouscích, po částech, pone
náhlu: wnterrogareČ jednotlivými krát
kými otázkami; ossa collapsa V pone
náhlu; addere C postupně.

196 miráculnm

minůitě, adv. malicherně: dicere, res
graves tractare C.

miniitus, a, um [vl. part. perf. od M4
nuo, odt. minuta] a) malý, nepatrný:
res C maličkosti; pocula minula atgue
rorantia C poháry maličké a srkané po
kapkách (jen kapky propouštějící);fruges C,
navis Cat, gladii N krátké meče; m
nutorum opusculorum fabricator C umělec
v práci filigránské; b) slabý, seslabený:
vulnere L (jiné čtení deminutus); bezvý
znamný: tmperatores, homines, philo
sophi ČC;malicherný: dilhigentia, antmus,
subtilitas Č.

Minyás, ae, m. [Mivac] král orcho
menský, praotec boiotských Minyů;
Minyae, arum, m. [Miwviai] = Argo
nauti, Minyěias, ads, f. dcera Minyova;
plur.Minyěides, um, f. dcery Minyovy
(Alkathoe, Leukippe, Arsippe) = Ml
nyěia proles O.

mirábilis, e [miror) podivuhodný,
zvláštní, podivný, neobyčejný: prodi
gtum visu eventugue mirabile L zjev
úkazem podivuhodný a výsledkem ku
podivu stvrzený; visu mirabile Ó podi
vuhodný zjev; mirabile est id ambigi L
jest divno, že jest o to Spor; též nepř.ot.

mirábiliter, adv. podivuhodně, neobyčejně:laelariC;© mutarevolun
tatem N; homo m. moratus ČC podivné
povahy.

mirábundus, a, um [miror) divící se,
udivený—=pln údivu: plebs L; unde ot
hostesforent L.

miráculum (miráclum), %,%. [deverb.
odmiror) věc podivuhodná, podivuhodný
úkaz, div, zázrak; m. magnitudins L
div velikosti; tm miracula verti O, se
transformare V v podivuhodné po
doby; maracula ridere HMstrašidlům se
sm.; miracula philosophorum Č po
divné náhledy; mtraculo esse alci L
podiv něčí buditi; stme commenio mi
raculi L bez výmyslu nějakého zázraku;
miraculo rei novae L nápadným a
hnusným zjevem; m. litterarum L podi
vuhodné umění psáti; in vario mira
cula caelo videt O divné tvory; inde
locum fabulae ac miraculo datum L
podivuhodné báji.



mírandns

mirandus, a, um podivuhodný; mi
randum in modum C podivuhodně;
haec Aeneae miranda videntur V vzbu
zují v Aeneovi obdiv.

miráti0, ones,f. podiv.
mirátor, oris, m. obdivovatel.
mire, adv. podivuhodně; podivně, ná

padně: gratumfuit L.
mirifice, adv.podivuhodně, ku podivu,

neobyčejně: dolere, dilhigere, conturbari
C, logui Cat, hbrorum lectione delectari Č.

mirificus, a, um [mirus, faco) podivu
hodný, neobyčejný, nápadný: opera Ús,
homo C, consensus senatus C, structura
carmims O, usus in re milhitari C; mirt
ficas gratias agere C obzvláštní díky
vzdávati.

mirmil)o (téžmyr —amur —), čnix,m.
[uoouÁoc) druh těžkooděných gladi
aterů, majících na přilbici odznak rybu.

miror, dri, atus sum [murus]) a) dl
viti se, podivovati, obdivovati se: ně
čemu algd, acc. C. inf., guod, nepř. ot., sí:

umbrae mirantur HHa podivem poslou
chají; dicebant mirari solitum C. Fabri
cum Ú že podivení pronášel; Lycidan
mrabere H Lyc. tě bude v úžas uváděti;
nec mirari oportet hunc ordinem Č 8 po
divem se pozastavovati nad tímto naším
řádem; nam sic et Laberi mimos mirer
H musil bych se diviti; ne cures ea, guae

stultemirans H = mag facis velkoucenu přikládáš; clamor... mírantium,
guiď rei esset L udiveně se přeptáva
jicích, co to jest; oustiiae (gen.) prtus
mrer V mám-li se ti diviti pro tvou
spr.; se mírari Cat — do s be býti za
milován; b) zví. S podivem zírati na něco
vas Č signa Š.

mirus, a, um nápadný, divný, po
divný, zvláštní; podivuhodný, úžasný:
uiď mirum, si C co divného na tom,

jestliže; mirum tn modum Cs podivu
hodně; míris moďis pallentia simulacra
V nápadně bledé; mirum guantum n.
guam LC náramně, velice; mirum, duo
marmora campo adspicio O div divoucí:
vidím...

mISCEO,čre, miscut, mixtum n. mistum
(srov.niyvvuu, uiGyCe,mísiti, mischen] a)
misiti, směšovali: sortes manu m.
C, mella Falerno HH, pix sulphuve
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mixta V, trisna laelis O, falsa veris C;
b) pojiti, spojovati: cum meis lacri
ms suas O, um cruori O, mixtum
tbiis carmen H píseň sdružená 8 hla
holem flétny; = zvl. o pohl. obcování:mizla
deo mulier V; pares miscentur (virgines)
T rovné s rovnýmise berou; sanguinem

ac genus m. L zjednati spolek pokrevný
a rodový; alci se m. O; —družiti,
přidružovati, řaditi: se mmscereviris V
přidružiti se; me dis supers H; mzts
lustrabo Maenala nymphis V přidruže se
k nymíám; ©) ve zmatek uvá
děti, plašiti, bouřiti: coetus T, cer
vorum turbam V; miscetur pulvere cam
pus V halí se v prach; ammaha mis
centur V lezou druh přes druha, hemží
se; clamor hostihs et cursus per urbem
omma ferro flammague miscet L křik
nepřátel a pobíhání městem mísí se
všude s..., naplňuje vše...; proeha
miscent V bitvy svádějí; = zvl. o bouři:
caelum ac terras m. L caelum. terramgue
V „na ruby obraceti, velkou bouři
vzbuditi; magno misceri murmure pom
tum sensit V že moře se bouří; d) spo
jením,smíšením vytvořiti:ms
cutt manip ulos ex Latims Romamsgue
L smíšením Latinů s Ř. utvořil (nové)
manipuly; vulnera inter se miscent taurt
V navzájem si rány zasazují; ignes mt8
cent murmura V blesk a hrom se mísí;
aconita O mulsum C míšením připravovati;
básn.migtus matre Sadella V zrozený z —.

misellus, a, um. [demin. od maser]
nešťastný, ubohý.

Misěnus, %, m. syn Aiolův, trubač
Aeneův, jenž zahynul u mysu po něm
nazvaného.

Misénum, %,». n. Misčnus (se. mons)
jižně od Neapole u zálivu bajského
(říms. přístav válečný); adj. Miséněnsis,
e misenský: cdlassis T.

miser, era, erum bídný, ubohý, ne
šťastný; o věcechtéž Chudý, skrovný, ne
patrný, špatný, smutný; miserum est
s inf. jest neštěstí; vlož. miserum! bě
da! jaké neštěstíl; miserum latus H
nemocný; s gen. vztah. Cultůs m. H vzhle
dem ke způsobu života; míseri ambit
tioms F pro svou ctižádost; guod n
misero tempore restet O v osudné chvili.



Pamiserá bilis l

miserábilis, e (mseror] politování hod
ný, smutný: aspectus V, maeror ČC,
caedes L; akt. naříkavý, plačtivý, na
říkající: vox, epilogus C, elegi H.

miserábiliter, adv. politování hodně,
bídně: ceciderunt Ču, mori Č: naříkavě,
plačtivě: litterae scriptae L Č, algd de
fere L úpěnlivě.

miserandus, a, «Mm[part. praes. pass.
k mmseror)politování hodný, nešťastný,
bídný: Niobe O, fortuna S, manus O,
haec C; miserandum in modum ČC způ
sobem politování hodným n. bídně,
žalostně; mmseranda tempestas V bídná,
zhoubná povětrnost.

miseráti0, ons, f. [mmseror]a) litování,
soucit, útrpnost: mmiserattionemens tu
dicum permovenda C; m. subit me Phn
jímá mne s.; conspectus altorum mutua
mmseralione imtegrabai lacrimas L ná
sledkem vzájemného (po)litování; b) spec.
dojímavé líčení, dojemná řeč: musera
tnonibus et. commumbus locis uti C,
guaervmoma vel m. Č; tua m. Č.

misere, adv. [ser] bídně, nešťastně:
wtere C; = nimium, vehementer: m.
discedere guaerens H úsilovně, trudně
se hledě odloučiti, m. cupis abire H
vidím jak se hmoždíš, namáháš odejíti.

misereor, 87%,ttus sum [miser] soustrast
cítiti, smilovati Se: nad kým: Su%, S0Ci
orum C, nominis Romani L, laborum
tantorum V; familiae, patris, jfilii C.

miseret a miserétur [neos. od mise
reor) jest líto někomu něčeho: e0rum nos
magis m. C těch jest nám vice líto;
me tui m. Č, fratrum C, parietum C;
uč supphcum misereatur Č aby se cítila
soustrast s.

miserčsco, «ere, — [irchoat. k mmisereor]
smilovati se: regis V; absol. miseres
ctmus ultro V a ještě nad to jej poli
tujeme.

miseria, ae, f. [mser] bída, neštěstí,
obtíž, utrpení: addita superbia regis
mseriaegue .. plebis L svrchovaná bída,
in miseriis hominemconsolari Cv utrpení;
mseriae (dat.) esse S býti na obtíž;
sollicitudo et m. C znepokojení a úzkost;
personf. Misera C Bída.

misericordia, ae, f. [misericors] milo
srdenství, slitování, útrpnost: m. est
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aegritudo ex miserta alterius inturia lado
rantis C, magna cum m. fletugue Cs
s pláčem útrpnost budícím; s gen. subij:
m. vulgi Cs, populi Cs gen.obj.: claris
stim. viri msericordia captus N. jat
útrpností k..., misericordia valere Cs
slitování docházeti, misericordham ha
bere C sl. nalézti; tin tuam miseri
cordam confugt C k tvé milosrdnosti
se uchýlil.

misericors, dis [miser, cor) milosrdný,
sltovný, útrpný; ke komu:tn algo S, tm
algm C.

miseror, art, alus sum [maser]ltovati
někoho,útrpnost jeviti s někým;naříkati,
plakati nad něčím:casum suum S; fortu
nam ales C, amicum V, casum alcais T.

missilis, e [mmssus, mato] házecí, me
tací: lapides mssiles L prakové kameny;
ferrum, telum missile V — subst. missile,
is, n. házecí, metací kopí: muissihbus
lacessere V pugnare L.

missio, onis, f. [mattoj a) poslání,
odeslání: legatorum, litterarum C; b)
propuštěnízajatce: pro sua(se. Sileni) ms
stone C; ©) propuštění ze služby n. úřadu:
nautarum C. máissiones turbulentorum ho
mnum L; d) o gladiat.: misstonem pelere
(se.er arena) za milost prositi; stne mis
stone L bez udělení milosti, až po
smrť.

missito, are, avi, atum [treg. od mmtto]
posílati: auxiha L.

missů [abl.od *gissus, us) posláním,
na poslání, na rozkaz: Caesaris (s.
regis V; vehementius iclu mssugue
telum L zbraň prudčí co do úderu i vy
hození (t. j. prudčeji letící i dopadající).

Misulání vizMusulamu.
mite, adv. mírně, klidně: pertre O, le

gatos ampellare Čs.
mitella, ae, f. [demin.od mmtrajstužka,

vázanka kolem hlavy, malý turban.
mitěsco, ere, — [inchoat, k * maleo, od

mtis] a) jemněti, lahodněti: herbaeflam
ma O; b) mírnit: se, povolovati, drs
nosti pozbývati htems L, frigora H,
fretla mtescunt O uklidňují se; ©) mir
nějším, pokojnějším se stávati: legio
pace T; ferae L zkrotnouti nemo adeo
ferus est, ut non mitescere possit H aby
se nemohl státi mírnějším; mlescent sae



Mithrás

cula V věkv zjemní, přijdou klidnější
časy.

Mithrás n. Mithrés, ae, m. perský bůh
Mithra, pův. jasný den, pak slunce; kuit
jeho pronikl koncem republ. i do Říma.

Mithridátěs, 15 n. 2, m. [Midordarrc]
1) král pontský M. V. Eupator, nepřítel
Římanů poražený Pompejem; 2) král
armenský; 3) M. Pergamský, stoupenec
Caesarův, tetrarcha Trokmů, nástupce
krále Deiotara; aadj.Mithridáticus. a, um:
bellum C a Mithridátěus, a, um: mo
mina 0.

mitifico, are, avi, atum změkčiti: cibus
mtificatus Č zažitý, strávený.

mitig0, are, avi, atum [milis, ago] a)
jemným činiti, zjemňovati, změkčovati:
cibum C vařiti, agros Č kvpřiti, agrum
ferro etflammis H úrodným činiti; mor
bumPlin zmírňovati; tam mitigata hteme
Cu když zima již polevila; b) o duchu:mír
niti, krotiti, usmiřovati, chlácholti: ani
mum placareet m.Č: Lampsacenos tn istum
m. ČCs ním smiřiti; precibus mitigariT
dáti se obměkčiti; aures elephantorum
ad notum sonum mutigatae Ču navyklé
známému zvuku; dolores Č mírnili;
odtum precibus m. C, ras Ó.

mitis, e a) jemný, měkký: mitibus
pomis caput autumnus extulht H hlavu
s lahodným ovocem; m. Bacchus O la
hodné víno; prolept. m. tm apricis cogut
tur vindema V hrozny praží se, aby
byly lahodné chuti; kyprý: solum Tv
buris H; b) mírný, klidný: ffuvrus V
tše tekoucí; caelum L mírné podnebí;
= zvl. o duchu: GU?8est me mitior? C; m.
in algm L alci OT; dolorem mitiorem
facere ČCmírniti, zjemňovati; o zvířat. =
krotký: taurus O, lupa L; o věcechabstr.
servittum Pr, doctrina, lex Č; on mitiorem
partem Č na lepší stránku; o řeči:m. et
compta oratio C lahodná a úpravná.

mitra, ae, f. [nirToa] stužka (jak'kol
na ovazování), zvl. pak stužka na ovíjeni
hlavy. turban, perská čepice s lkani
cemi na uvázání pod bradu; pův.
východ., srov. Maeonta m. V, u Římanů
pokládána za znak zženštilosti.

mitt0, ere, misi, missum poslati
[ ob.: egutlatum auxilio Cs, pueros do
mum C, legatos de deditione Cs, filtum
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ad propinguum C, algm ad mortem Č na
smrt; ad bellum O; erercitum sub tugum
Cs pode jho; damnatum tm exsihum L
do vyhnanství; centurias in sujfragium C
hlasovat; mísit, gui cognoscerentČ aby . .;
mmsit rogatum auxiium Ú žádat za
pomoc; sub Tartara algm V posílá a
doprovází; II spec. a) zpr..vu, vzkaz, dotaz
atp. poslati: buď s předm. Lucrelia num
tum advirum mitht L pošle a vzkáže;
nunltum saepe ad eum mserat 9, missis
remissisgue mnuntiis S vzájemným po
sláním poslů; ltteras m. C; salutem O
pozdrav; nebo absol. misit Brutus ad
me C t dopis; in Gallam mattit, ut
venmrent C psal, aby přišli; ad nostrumcivemmliimus,nevmperalorem.— Oppu
gnet C; b) knhu, darposlati, věnovati:
hunc librum ad te de senectute misitmus Ú;
bibro, guem aď me de virtule mísisi C;
knihou „o ctnosti“, kterou jsi mně vě
noval; sesteriium centum milia muneri
(dat. účel.n. abl. zp.) m. N darem poslali;
ultro muneribus missts FHa ještě pošle,
dá dary (soku svému); e) seslati =
Způsobiti někomuněco:funera Teu
cris V, apibus exitium V; d) vysí
1ati: lucem im terram C, fulmina
chpeo V metá; seslati (svrchu):
auspicia, guae matti vellet L jichž seslání
sl přeje; ex monte vor missa L se snesl,
zazněl; missis abrumpitur igmbus aether
Ometanými blesky trhá se nebe;fulmna
lucis (dat.) H; shoditi: puerum ex
arce praecvpilem mísit O; pueros tm pro
ftuentem aguam L hoditi; missis
arms de fuga cogitabant Čs odho
divše zbraň;házeti. metati,
mrštiti: lapides sua post vestigia O
kameny za sebe; pila Čs; tela tormentis
Cs, lapides funda L; guantum mttere
funda potest O jak daleko může dohodlti,
dostřeliti; discum tin auras Ó mrštiti;
roratas laurea msit aguas (se. in me) O
= pokropila mne rosou, deštěm kapek;
položiti, nasypati: abos 0,
mferias Orphei |. papavera mattes jako
oběť na poctu zemřelého Orfea přineseš
máku; vydávati: vocemsupplicem
L, novo pontifici vocem miltenti C když
chtěl promluviti; o zem: India mittit
ebur V dává; Padus electra mittit O;
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pouštéti vypouštěti: stngulos vrtkavost: vngenit,animi S, fortunaepraesetnermesmltereSnapředpouštěl;| N,vulgiT.
fruges mtitunt sanguinem L potí se krví; mobiliter, adv. hybně, rychle: cor
ex ore orationem Cs; carcere eguos O, palpitat C; snadno, lehce: adď bellum
carceribus currus H; missos terruit Hector
eguos O; e) význ. reflex.vrhn outi se

sSnést1 S€ odněkud: dn Vvestras

antmas wm. pericula
na něco,possessiones— C.
(= se) V v nebezpečí se uvrhnouti; celer:
missus praeceps per inane volatu O rych
lým letem střemhlav vzduchem se snes;
mísit se ab aethere alto V snesl se, spustil
se; se in foedera V pustiti se do ..;
přech.strh noutu: fervor menlis metn
iambos mist H k hanhvým básním;
f) «) propustiti rěkohoze služby,
legiones missas facere Č, nautas, legatos:
tribunos missos facere C; z vězení, ze zajetí:
Scipionem L. aut inlerfici, aut missum
feeri tuberet N aby dal jej (Eumena) buď
popraviti nebo propustiti;
manumitere(v.toto):3) rozpustiti:
senatum C, conviwium L; %) vzdáti se
něčeho,nechati něco,upustiti od
něčeho:odtum m. ac finire L, certamine
msso V zanechati; temorem V mimo
sebe pustiti, tnanes spes JH vzdáti se;
smile seclari H nepátrej dále; milte
precari Ó ustaň prositi; m. guaerere C
netáži se; ©) v řeči nechávati stranou,
nezmiňovatise mlčením přejíti:
proeha C; milto de amissa maxima parle
exercitus (.

m'itulus, 7, m. z00l.slávka.
Mityléně v:z Mytilene.
Mněémón, onis [uvřtuov dobře pama

tující, mající dobrou pamět] příjm.
Artaxerxa II.

Mněmoniděs, um, f. Musy jakožto
dcery Mnemosyniny.

Mněmosyně, és,f. [Mvrnocivn] perso
nit. Pamět, malka Mus.

mobilis, e [moveo, z *movibilis] a) po
hyblivý: ocult C, foha HO, lurres Ču;
res mobiles N movitý majetek; přenes.
hybností se vyznačující: venti O; aetas,
animi tuvenum V; b) nestálý, měnlivý,
vrtkavý: tngenium S, res humanae 8,
Gall: Čs, gens L.

mobilitás, ales,f. [mobilis] a) pohybli
vost, rychlost: egutitum Cs, navium Cs,
ammahs C; b) nestálost, měnlivost,

z otroctví:

excilari Cs.
moderábilis, e mírnitelný, mírný.
moderámen, inis, n. [moderor]A)konkr.

řídidlo, kormidlo: navis O; b) abstr.
řízení: loci rerumgue O = vláda; eguorum
O právo řiditi koně.

moderáteě, adv. umírněně, 8 měrou:
dicere C, tus dicere Čs; moderattus id
volunt fiert C jen S omezením; modera
ttus algm tnsegui Hirt s rozvahou, ne
příhš prudce.

moderáti0, onis, f. [moderor]a) umír
něnost, zachování míry, mírnění, ovládání
sebe: novi moderationem amimi tut C;
in dicendo m. C; moderahione sublata
C ježto by byla pravá míra (t. tepla)
znemožněna; moderalio virtum adsit C
rozumné užívání sil; b) řízení, vláda:
mundi tn homines C, effrenatt populi Č.

moderátor, oris, m. [moderor]a) řídič,
správce, vládce: eguorum O, lantt ope
ns C; m. harundims O rybář, navts O
kormidelník, ezercitus T vůdce; b)
mírnitel, krotitel: negue legatus aw
tribunus m. adfuit T.

moderátrix, %cis,f. a) ředitelka, vlád
kyně: omntum faclorum Č, materie C
b) mírnitelka, krotitelka: omntum com
mottonum Ú.

moderátus, a, um [part. pert.odmoderor]
a) umírněný, míru zachovávající, míry
šetřící, rozvážný, klidný, mírný: m. ac
temperans U. moderati et graves C; nihil
moderati (neutr. gen.part.) hadere S nemír
niti se; cgomultos homines naturae vpstus
habitu moderatos ezstitisse fateor Ú již
přirozenou povahou mravně dokonalí;
b) o věcech:mírný, ne přílišný: otiumC,
cultus atgue victus C, convivium Ú.

moderor, ari, atus sum [modus] a)
mírniti krotiti něco:A) s dat. Cur
su? navtum T =—plouti volněji; trae
H; glado S kázati mírniti se; fortunae
suae L štěstí své nepřepínati; 3) s akk.
animos in rebus secundis C, linguam S;
b) ovládati říd1t1, vésti «) s dat.:for
tunae lubido gentibus S; guibus totis mo
deralur oraho C to vše owládá řeč; navi
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Funiculo (ati.) C loď říditi lanem; B) sakk.
eguos Čs na uzdě držeti; manu capulum
aratri O vésti, říditi; harundine linum O
prutem nit udice říditi; Julem H loutnu
ovládati: res rusticas ventt moderantur Ú
v rolnictví vládnou větry; Řabenas O;
tbicines cantus mullitudims arbitrio mo
derantur ČC řídí se při zpěvu; ©) absol.
tanta temperantid.. moderatum S 8 ta
kovou prý střídmosti šetřil míry; wm
utrogue... studia parttum moderala (sunt)
S uobou byla přízeň stranická rozho
dující; moderuns recitat Caesar T mírným
tónem.

modesté, adv. umírněně, mírně, s mě
rou: rebus secundis m. uti L; vnsolentiam
continere C, magnae opes m. habilae T';
skromně: parere Č; mravně, počestně:
petere Ó.

modestia, ae,f. [modestus]a) uměře
nost, umírněnost, rozvážnosl:cegoo
důvyv modestium appellave soleo C;Catoni.© studiummodeshae.© eratS
Cato se domáhal; naproti ardor T; b)
skromnost: in dicendo moderatio
modesttague C; restat guarta pars, guac
moderatione, modesha... continetur C;
sebeovládání: neguemodumne
gue modďestiam victores habent S; ků
zeň, poslušnost: dn. milhte mo
destiam et continentiam desidero Cs; ob
seguum el m. T; neosobivost,
malá míra požadavků: Tiberius de...
sua modestia disserebat T; Metellus Pius,
vir summa .. modesia C; ©) mrav
nost, stvdlivost: modestia ftorere N,
magistra pudoris elmodestitaeC; mravní
takt: m. scientia opportunitatis C; přenes.
hiems m. mírná zima.

modestus, a, um [moďus] a) umě
řený, umirněný, mírný, rozvážný:
modestior non ero C; hb) skromný:
bez nároků: adulescens C, vir C, lineguu
O;poslušný, povolný: serritia T; loyůlní
Metellus. hoino modestisstmus C, modes
tissvma plebs Č; multi modesti et guiehi T;
mravný, počestný: sermo S, modestisstmi
mores C; cudný, stydlivý: vultus O.

modice, adv. a) mírně, prostředně, ne
příhš manae Cloďii moďice me langunt
C. m. locuples L dosti zámožný; b)

Latinsko-český slovník,
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umírněně, klidně, rozvážně: dicere C, alad
M. ferre C (umírněněna venek).

modicus, a, um [modus]a) mírný,
prostřední: potio ČC;modicaeexer
citationes Č lehčí cvičení (ani něm?ae, ani
nullae); modici cantharis H 2 číši skrom
ných; semulacrum modica amphtudine
C mírněveliké; b) přiměřený, vhod
ný: pecuma C, suppellex N; ©) malý,
nepatrný, skrovný: surus Ó nízký;
amnis T nehluboký; přenes.»»od:ci eguites
T s malým jměním; s gen. Sabinus m.
ortgins T nízkého původu; Lepidus
pecuniae m. T mající nehrubě mnoho p;;
e Liteehrubý; d) umírněný, rozvážný:
m. volupltatum Tu. v rozkoších; severi
tas Č s rozumem; e) skromný: delli
tngens, domi m. S, modicos esse (impe
ratores) naproti superbia S.

modifico, are, vi, atum [modus a
facto) náležitě odměřovati; part. perf.pass,
modijficutus odměřený.

Modius, 2%,m. gen. pl. modium měřice,
bečka, římská míra obilní — 8*/, l, dělící
se na 16 sextariů.

MOdO, básn. někdymodo, adv. [abl. od 0
dus) 1) modálněa) jen, pouze a)
jakožto omezení: parvam m. causam limo
ris ujfferre Cs; unum m. Č jen jediné;
dicere „solere“ m., non ethiam „oportere“ C;téžzáp.impetumm.ferremon| polue
run Čs; B) ve vět. vybíz.: m. fac, ne guid
ahud cures Č jen se nestarej o nic jl
ného; liceat m. O budiž jen dovoleno;
m. vos absistite O; v) ve vět. konj. — dum
modo jen když, když jen: m. per
maneal studium et industria C; pera
genda fabula est, m. probetur C; m. ud
eleganter faciat C; záp. m. ne lauda
rent iracundiamČ jen kdyby ne
chválili; m. ne sit ex pecudum genere
C jen ať není; m. ut vila suppetat C
jen aby dostačoval; též S1 Modo:
tute scis, st m. memimsti C pamatuješ-li
se jen; modo st: perseguar infertus, m.
s licet ordine ferri 0; ©)ve vět. relat. guts
tgnora!, gui m. medtiocriter res istas sctre
curevit? C kdo jen trochu se staral;
guis est ommium, gui m. cum Musis
habeat aliguod commercium, gui se non
hunc mathematicum maht guam illum
tyrannum? ČC kdo má jen nějaký (dost

DI



modulátě

malý) styk s M.; ©) appos. a parentheticky:
decerne, m. recte C; guam plurimis, m.
dignts C; b) korrelat. spojeniny: ON M., sed
(verum) eham nejen (netoliko), nýbrž
1 (také) non m., seď nejen pouze,
ný brž; non m., sedne — gutdem nejen,
nýbrž ani ne — ; non m. non, sed ne —
eliam nejen ne —, nýbrž docela; non
m. non, sed ne — guidem nejen ne —,
nýbrž ani ne —; 2) časově:©) právě,
právě teď, právě před chvílí,nedávno,
nedávno ještě: guiď dico nuper? vmmo
vero m. ac plane paulo ante vidimus C;
m. hoc malum in rem pudl. invasit Č ne
dávno; m. maxima rerum, nunc trahor
ersul () nedávno ještě; m. marimo be
nejicio ornatus C před nedávnem; hned
poto m: cum Flaccus negaret, m. pro
hiberi eham se diceret C; Artabanua
tardari metu, m. cupidine vindiciae in
ardescere T; 5) modo — modo brzy —
brzy, hned — hned: m. se his, m
this vendit C; někdy místo druhého členu
bývá interdum, alguando, saeptus, nume,
rursus; %) modo — tum autem dříve —
tu (nyní) však; jednou — jindy zase; modo
= modo postremum jednou — podruhé
(jndy) — konečně.

modulátě, adv. melodicky, rhythmi
cky: diae canentesČ.

modulátor, ors,
debník.

modulátus, a, um rhythmický, melo
dický: verba Ó.

modulor, dr%,alus sum [moďulus] a) dle
taktu odměřovati: sonum vocis pulsu
pedum L nohama si dávati takt; b) vy
luzovati, zpívati n. hráti: carmina avena
V na píšťalu; verbafidibus Latime H na
slruny; part. perf. ve význ. pass.: barhite
(v.t.) Lesbio cívi modulate F lesb. obča
nem hraná, Pozd.i akt. modulo.

modulus, %,mz.[dermin.od moďus] míra,

měřílko: pelěrí ouemgue suo modulo H.modus, ž,2. a) [st. km. medes-, srov.
meďstor| m ira (jako nástroj měření1 jako
rozměr,velikost atp.): fortunae m. Cu;
cutus est fortasse gutdam naturahs m.
C jíž také jakási míra přírodou vy
kázána n. povolena jest; agri cerlus
m. Čs určitá výměra; hastae m. N délka;
pomorum ingens m. Ču množství; vestis

[modulor]| hu
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m. Cu množství, hromada, řunae Ču fase
měsíční; fruncí O objem; zvl. poměrná
mira: pro modopoena Ť trest poměrný;
b) jako míra časua tónů: takt, rhyth
mus; melodie, nápěv, píseň (řec.mě
Aoc): varielates vocum aut modos moscere
C, flebiles modi C; Cymtha tuis fertur
obstiputvsse moďis O; vertere modum for
omdinefushs H obrátili jinou (piseň);
saltarc ad tibicitnis modos L; přencs.o životě
modos numerosgue vine ediscere v. toto;
c) pravá, náležitá mira, zacho
vání míry, cíl, mez, umírněnost: guts
desiderio st m. H jakou míru má miti
touha; etst suus cutgue m. est, tamen ma

gis offendit nmtum guam parum C
ačkoli vše vyžaduje náležité míry; cum
lacus praeler modum crevisset C nad obyčejnoumíru,náramně;ceters| arte
modum statuisse S ostatním zlořádům
prý těsnou mezi stanovil = je zamezil;
m. et fims oratioms C ludendi m. re
tnendus C 1ve hře jest pravé m.šetřit;
modum wictores non habent S neznají
umírněnosti; Aaec mihi bono modo de
fendenda sunt C 8 mírnosti, umírněně;
m. in dicendoC; d) způsob: uno modo
tractarealyd C; celerum modo eodem omma
ftunt L = za týchž obřadů; tali modoN;
usitato modo Č obyčejným způsobem;
ad hunc modum Čs takto; pecorum modo
T jako dohvtek; servorum modo L =
servilem in modum Č jako otroci; nullo
modo C nijak; guomodo jak; omni modo,
omnbus moďdis Č každým způsobem,
všemožně; etus, hutus moďdiC takový;
mírum in moďum podivuhodně, guem
ad modum jak; zvl. způsob = pra
vidlo: modum belli et pacis facere L
předepsati; in moďum venti L jak toho
vítr dovoluje.

mocchor, art, tus sum cizoložili
moechus, 4, m. [woty0c] (demin.mnot

ehillus Ca?)cizoložník; femin.moccha,ae.
moenia, tum, n. [srov.munio) hrad

by: aedificia moenibus (dat.) continuan
tur L budovy přistavují se, přiléhají
k hradbám; přenes.zeď obranná, násep:
paene inaedi in muris... moenia
Cs násep (zdál se) přistavěn téměř na
zdi (města); m. caelt O obvod (zdi, jimiž
nebeohraničeno);m. navis O stěny lodní:



Moenus

svnekd.Město, domy: m. mscentur
tuctu V domy naplňují se nářkem; m.
lata videt triphci circumdata muro V;
permiciem moembus comparare Č záhubu
městu chystati.

Moenus, %,m. Mohan, přítok Rýna.
Moeris, 75, m. (Mořorc] král indický.
Moecsií,orum, m. Moesové, národ v nyn.

Srbsku a Bulharsku; země jejich Moesia,
ae, f. Moesie; aaj. Moesiacus, a, um
moesijský: cojnae T.

Mogontiacum, %,n. pozd. Maguntia,
ae, f. město gallské v území Vangionů
při vtoku Mobanu do Rýna, nyn.Mo
h uč.

mola, ae, f. [molo srov. řec. nŮÁn) a)
mlýnský hlen mlýn: »79ra,pumicea
O zlávy (t.j. mlýnské kameny): b) meton.
mouka, tluč, šrol: sínulac víte
molam vnsperseris C; sparge molam V
obělní tluči (odt. i-molo),

moláris, e [mola] mlýnský ; jakosubst.
(se.Žapis) mlýnský kámen, žernov; pak
vůbec veliký kamen: deg'ra molarem
sustulit O; vastis molaribus imstat V.

moles, :s,f. 1) konkr.spousta, mas
sa,ohromná hmota: Chaos,rudis
mdigestague m. Ó — změť; im medio
crescentem molem metuebant L spou
sty; molem et montes altos imposut V
tíhu vysokých hor — těžké vysoké hory;
tantae corporum moles L — obry; tn
genti mole Latinus V ohromné postavy;
= spec.«) veliká hráz (srov.molo): ole
remola fiuminibus vmmitte habenas O
aggere ac molibus mari extruso Cs;
lapidum C; B) obrovská stavba: měratur
molem Aeneas V; structae moles T
ohromné stavby; regiaec moles IT; molem
mirantur egui V diví se obrovskému
koni; ab adversa mole conclamat Čatcus
V z protější bašty (ležící proti urnovi bli
žicímuse); ") veliké stroje válečné: opnug
nat gut molhbus urbem V; 8) spousta
vojska: magna m. umtus exercitus L;
densa ad muros moleferuntur V v hustém
shluku; e) veliké lodi: 'anta mole viri
puppibus mstant V tak ohromnými obry
lodními vyhrožují: č) obromné vlny:
tanlas molestollere V; 2) abstr. a) břímě,
tiže: vis consilhi expers mole ruit sua RH
síla bez rozumu vlastní tíhou klesá;
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úsauli:

molior

naves hauwdmagna mole L nepříliš těžké;
mole sua stat V vlastní svou mohut
nosti stojí; curarum T, mali C, invidiae
C; obr. m. tanti imperů T tax obrovská
říše; pod. lantae moli par T, tantae
mohs capax T není s tak ohromnou
říši; B) obtíž, nesnáz, ná ma ha: laniae
molis erat V tolik práce stálo; Cordu
loni plus molis advcrsus imnavam mt
htum erat T bylo obtížnější přemoci
zbabělost vojínů.

molestě, adv. [molestus] a) obtížně,
k obtíži: amaice seďuli Cu; b) nerad,
s nevolí; m. ferre C býti nespokojen
s čím: algd, inf., si, guod; těžce nésti něco.

molestia, ae, f. [molestus] obtíž, ne
příjemnost, mrzutost: magnam mole
sttam capere, trahere ex alga re C, mo
lestia affici Č m. míti, mrzeti se; omnes
molestas deponere C (zbytečné) mrzi
tosti = molestiis se laxare Č; v řečn. ná
padnost, affektovanost: Latine loguendi
stne m. diligens eleganlia.

molestus, a, um [moles] a) obtížný,
nepříjemný, trapný: mist molestum est
C není-li ti to nepříj.; molestum est
carere C; molesta veritas C; guibus eral
molestum s ace. c. inf. — gut moleste fe
rebant kteří těžce nesli, že; b) ná
padný, umělkovaný: stmplex in agendo
veritas, non molesta C; ©) škodlivý,
nebezpečný: očtum Čat.

P n.(básn.),molimentum,(pros.) [moltor| a) námaha,
annosam pinum magno moli

mine revellere O; adspice, guanto mo
vtymineCircumspectemus vacuam aedem H
s jak velikou snaživostí se rozhlížíme;
non stne magno molůnento Cs ne bez
veliké námahy; admůnteula parvé mo
limenti L stroje malé sily, výkonnosli:
sceleris m. () zločinné úsilí: hb)— moles
stavba: cernes illic molimine vasto
rerum tabularta O spatříš tam v stavbě
ohromné knihy“ osudu.

molior, %r2, %us sum [moles] A) 'přech.
a) břímě nějaké úsilně v pohyb
uváděti: montessede sua L přenésti,
posunouti; bipennem in vites V na révn
napřáhnouti, ancoras L. vytáhnouti;
onera obiecta L odsunaouti, odstraniti;
terram aratro V (vi. do půdy. vnikati)

o1*

1, n.



molili0

přeorávati; portas LT vylomiti, vy
páčiti; fundamenta murorum Ču pod
kopati; obr. ftďem L úvěrem otřásti;
sabulum Ču přebroditi se pískem; ful
mna dexztra V metati; 3) namáhavou
práci prováděti, s úsilím něco zřizovati,
stavěti: arcem V budovat;
aggere tecta V vystavěti město v (ohradě)náspu;classem© V;ftumen| msulammolhturČutvoří;vtam| clineimolila
(hasta) per oras V cestu si násilím razíc
obrubou štítu; datum iter V v určené
cestě pokračovati; o stavech:způsobiti: ne
guis moram moliri posset V aby jich
nikdo nemohl zdržovati; letum deum
rer molitur V působí — sesílá; %nsidas
avibus V strojiti úklady; fugan V
uskutečniti,provésti; ) usilovati
o něco, Za M ý šleti něco, pomýšleti na
něco: onteritum urbis C, mulla im re pu
blica C, bellum Antipatro Cu; pracsidia
moliru L pomýšleti na ochranné prostředky;Philippus© multa| molicbatur
N měl za lubem; imperium sibi m. LT

hleděti si zjenati peregrina regna Lpachtiti se po ..., s námahou zakládati
vládu v cizině; res movas T osnovati
převratv státní; ictus m. Ču pokoušeti
se stříleti; h) nepřech.plahočitise,
pachtiti se: tn demoliendo signo (;
adversusfortunam T bojovati; audielis...
molientem hine Hannibalem L že se chce
odtud dostati.

molitio, ons, f. [molior] a) stržení,
odklizení: valla L; h) chystání se (kněčemu);
přípravy: lanti muneris C.

1. molitor, oris, m. [moltor]budovatel,
tvůrce něčehovelkého:deus mundi C, [ason
primae ratis O; cacdis T původce, strůjce.

2. molitor, oris, m. [molo] mlynář.
molitus viz molo.
mollěsco, ere, — [inch.k molleoodmolls]

měknouti: ebur O, colla iuvencis Cat;
jemněti, ušlechťovati se: pectora O;
změkčilým se stávati: in undis O.

mollio, žre, 202 (1%),itum [moll's] a)
měkkým činiti, změkčovati;pass.
měknouti: ferrum ignis O taví; humor
enollitur C měkne; molliti agri Č zkv
přená pole, ceram pollice O hnísti;
mollitam (se. Čererem) manu O obilí
v těsto uhnětené; lanam trahendo O
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moliri

molliter

ohebnou, jemnou činiti: glebusO rozměl
ňovati, artus oleo L vláčnýmičiniti; b)
přenes.mír niti, jemniti, ušlechťovati,
krotiti: Hannibalem patientia sua mollie
bat C; ram, tmpetum L, animos V;
fructus feros colendo V. ušlechfovati;
verba dura usu C zmírniti; grave opus
inďocili numero O ulehčiti; ©)změkčilým

činte Matia legio mollietur C stane se; poetae molltunt antmos Č.
"mollipes, edis měkkonohý: boves C.

mollis, ea) měkký: cera C; molli
auro V ohebné; feretrum V; L) spec.
vláčný, ohebný: draechtia O, cola eguo=
vum V, siígna molliora C o sochůchopakvzgidiora;cervíc,| latusO.pružný;
Inna O, capalli () jemné: grimen
O; arcus O. uvolněný, nepružný:

kyprý: solum Ču, arena O, litus Cs
(piskem); lahodný: merum H, vina V,
aestas V, zephyri O; molle atgue facetum
Vergilioadnuerunt Camenae H lahodnost,
něžnost písně daly; mírný: Puphrates
mollior undis V, tugum montis T; mírně
stoupající: litus Cs; moll fastigio trabes
ooniungere Cs v tupém úhlu; castaneae
molles V — dulces, suaves jemné chuti;
přísloví: mmollibrachto Č něžně, šetrně;C)duševně:měkký,dojmům přístup
ný, vznětlivý, citlivý: mentesC,
Gallorum mens Čs; auriculae H |

chotkám přístupné; cor, pectus O cithvý;
d) jemný, něžný: anm O útlý věk;
imperia V; mollisstma viá L co nej
šetrněji; molli vultu asmicere O, pli
větivě; víri molles adilus nosse V kdy
jest přístupen jemnějším hnutím; pod.
mollisstmatemporafand V; e) změk
čilý: vita O; ejfeminatumaut molle Č;
disciplina C; molles Sabacť V rozmařili;
molles virč HI, vyžilí, rozmařilci. chlip
níci; molle pecus V odporu neschopný;
f) něžný, dojemný: preces O, verba,
guerelae H, versus O milostné; g) klidný,
pohodlný, snadno snesitelný: senectus
C, animí (ubi vra recessit) V; haud
mollia fatu C co nelze snadno vyřknouti,
věci choulostivé.

molliter, aav. měkce: nos substernere
C, ossa cubint O; pružně: incedere O;
membra movere JH svižně, elegantně,
povolně: aegruudinem pati S nemoci se



mellitia

oddávati, netrpělivě ji něsti; mollius con
sulere L příls povolně; změkčile: vvere
C; populus m. habitus T změkčilý;
jemně: algd abnuere T; klidně, mírně:
logui V; guod ferendum est m. saptenii
C s oddaností; molltus interpretari T na
lepší stránku vykládati.

mollitia, ae n. mollitiés, e:, f. [mollis]
a) měkkost: tn primo ortu tnest m.
guaedam Č; přenes.o duchu: m. anim? ac
lenitas Č přístupnost citům, pectoris O
citlivost; hb)slabost: animest tista
m. immopiamferre non posse Č; ©) změk
čilost: civitatum mores lapst ad mol
htiam C; m. frontis Plim rozpačitost, ne
rozhodnost; d) rozmařilost, chlipnost,
vyžilost: mollitiam Cor"poris obřectare I.

mollitudo, 1/s, f. [mollis] měkkost,
ohebnost: adďstimilisspongiis C jemná
tkáň podobná houbě.

molo, ere, uz, ttum [srov,melu, mol,
uŮŽÁO,něm.mahlen] mlili;molita cibaria
Cs= mouka.

Molón, onis, m. příjm. řečníka Apollo
nia, učitele Ciceronova.

Molorchus, 2, ». chudý vinař u Ne
meie pohostivší Heraklea; odt. lucus Mo
torcht V háj nemejský; aaj. Molorchaeus,
a, um Molorchův: tecta T1b.

Molossí, orum, m. [ALoAocoof]Molos
sové, národ ve vých. Epeiru; adj. Molos
Sus, a, um molosský: canes JH, gens O;
subst. Molossus, 2 m. Moloss; země je
jich Molossis, tdis, f. n. Molossia, ae, f.

měly, os, n.[uedAv]kouzelná bylina,
kterou dal Hermes Odysseovi proti Ča
rování Kirčinu.

momentun, 7,10. z * movimentum od
moveo)Isíla hybná: a) arboreslevi
momenio impulsae occidunt L lehkým ná
razem; odchylka váhy: par m. C. rovno
váha; 9 vliv nějakýúčinp sobící,pod
nět, příčina, důvod: parta momenia
animum vmpellunt L, mintms momen
hs maximae temporum inclinationes fiunt
C z nepatrných podnětů; ad bene w
vendum C pohnutky; m. habere Čs býti
rozhodující; magnum m. ajfere ad alad
Cs velice přispěti k..., čtbertiraro ali
guod momentum in domo sunt T propu
štěnci jsou zřídka rozhodujícím (vliv
ným) činitelem v domácnosti; %)vliv =
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důležitost, závažnost,váh a, cena,
význam: cavegutdguam hubeat momenti
gratia C; magni momentiessetnostra ora
tio C velkou důležitost, význam; algď est
magzimi m. C veledůležilo; nullius m. esse
N nemiti rozhod. vlivu; levioris m. L
méně důležitý; levi momento aestimare
Cs malý význam přičítali; II. přenes.m)
pohyb: astra sue momentasustentant C
pohyb svůj udržují; aura lenit momenta
Leonis II mírní pohyb, divoké skoky;
nullum m. annonae facere L nepomocči
nedostatku a drahotě; Zevčafortunae mo
menta Ozměny; £) časověo ka mžik, doba,
chvíle: horae momento cita mors venit
JHv hodince, obratem hodiny; parvo mo
mento nevis antecessit Cs o malý okamžik
předejela; m1.temporis L nejkratší čas,
chvíle; oceastoms m. L příhodný oka
mžik; pruvvismonentis C v krátké době

Mona, ae, f. a) ostrov Man u V. Bri
tannie Cs; b) ostrov Anglesey 7.

Moraesěs, %s, m. král Parthů kol
r. 59. př. K.

monědula, ae, f. kavka.
moneo, čre, už, úum [srov. men-S,

me-mun-i,mentio) a) upomenouti,
připamatovati algmal1d,pozd.téžalcis
re, někohona něco: algmi temporis T;
allud te, Tulle, monitum vehm L na to
bych tě rád upozornil; též de alaa re,
ace. ©. inf., nepř. ot.; b) o bozích: VT U
kati: sic Iuppiter ille monebat V tak
jim vnukal; gutď haruspices a diis mo
neri dicant C že jim bohové vnukají,
zvěstují;©)před povídati, napřed
zvěstovati: vates Ielenus multa horrenda
monebat V; Carmentis nymphae momila V
předpovědi, proroctví; d) potrestati:
posse se puerili verbere moner:i T; e)
napomínati, vyzývatl někoho,
domlouvati někomu;VA rovati někoho:
guod res monet S k čemu, okolnosti
vyzývají; fame momtus ČC hladem do
hnán; monel, ut suspciones vilet Cs;
eos hoc moneo, desinaní furere Č* im
mortalia ne speres, monel annus II; až
inf.: res monel cavere ab illis S.

moněris, ts,f.[novňonz] jednořadka,
t. j. loď s jedinou řadou vesel (po obou stranách),

1. Moněta, ae, f. [moneo] 1) překl. Ťec.
Mvnuocůvn, matka Mus; 2) příjm. Ju



2. moněfa

nony Kapitolské (,„napomínající“), v je
jimž chrámě raženy penize; odtud snad

2. moněta, ae, f. [odt. Můnze, mince)
a) mincovna; b) ražené peníze, mince.

monile, %s, ». řelěz na krk, ná
hrdelnik; též na koních: aurea pectoribus
demissa montha pendent V zlaté ná
prsníky (pasky a řetízky).

moniti0, onis, f. napomenutí.
monitor, Oris, m. [moneo] připomína

tel: officii S; napominatel: moniloris
egere H; upozorňovatel (t. zv. nomencla
tor): per momitorem algm appellare T.

monitum, %, obyč. pi. monita, orum,
n. [vl. part. perf. od moneo] a) předpověď,
proroctví: Carmeniis nymphae V; L) nabá
dání, napomenutí: deorum C, omntum ČC.

monitus, čs, m. [moneo] napomenutí;
occultos momilusaudire deorum O pokyny;
obyč. abi. monttu alcis k vyzvání něčímu.

Monoecus, 3, m. [Móv-01z0G „osamotě
bydlicí“] příjm. Herakleovo; odt. arg
(pontus) Jonoeci mys a přístav v Ligu
rii, nyn. Monaco.

monogram mus, a, úm [novóvoau
noc) z pouhých čar se skládající, netělesný© diČCjakopouhéobrysy
(naproti skutečnýni bohům).

MOns, fts, m. [spříz. s pro-mineo „VY
soko čnějicí] a) hora, pohoří: alfis
simi Cs impendentes C; přísl. parturiuní
montesH; W)meton balvan, kámen:
fertur in abruptum m. V; ©) metat. na
hromaděné spousty: aguae V „hora
vody“, obrovská vlna; maria montesguc
pollhceruS hory doly slibovati.

monstrátor, oris, m. [monstro) a) uka
zovatel, vůdce: hospili? T — ukáže nej
bližší dům pohostiný; b) učitel: unci
aratrů V = rolnictví (o Triptolemovi).

Mmonstro, dve, art, člum [monstrum]
ukazovali: vam C palmam Deti C;dua
sennla monstrat Vkudy slezka vede;spec.
ukázati — poučili: dnulas tncoguere
H; Homerus monstravit.. H; raditi, na
bádati: conferre manum tra monstrat V;
sacerdos monstrat abolere monumenta věri
Vkáže;naříditi, ustanoviti:
aras V; udati (= denuncovati): ali
ab amicis monstrabantur T; pouka
zovatli k rěčemu:fesso militi Cremo
nam TŤ (= těšiti odkazem na K).
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monstrum, %, ». [vd moneo] pův. v řeči
nábož.nadpřirozené znamení
božské: stgna dedů Tritoma monstris
V dala znamení nadpřirozenými zjevy;
vůbecpak ZjeV podiv a hrůzu budící:
ommama m. V hrůzné zjevy; mugnis
exlerrita monstris V přízrakem ustra
šená; zví. obluda, netvor, nestvůra:
monstra deum V egyptští bohové se
zvířecími hlavami; latrantia m. V; non
mii iam furlum, sed m. Č hrůzný čin;
s opovrž.jako nadávka: fatale m. I osudný
netvor (o Kleopatře);m. illud C= Catihna.

monstruosus, a, um nepřirozený, zá
zračný, podivný, nestvůrný: bestta C;
algd monstruose cogitare C něco nestvůr
ného vymvsliti.

montanus, a, um[mons]horský: fu
minu, oppidu V Dalmatia montana O
hornalá; subst.montani, orum, m.horalé
v Římě jsou 7%..obyvatelé sedm! pahorků, opak

pagani (v. t.); montana, orum, n. horské
krajiny, hornalina.

Montámus, z, m. Curtius, oblíbenec
Tiberiův, básník a řečník za Nerona
obžalovaný.

monticola, ae, ». [mons, coloj oby
vatel hor, horský.

montiva2us, «,
po horách lěkající.

montuosus, a, um [mons] hornatý.
monumentuni (monimentum), 1,n.

[mon eo] věc na něco upomínající; a)památka, pomník: monumenta
Africani C (sochy), mazorum C (trofeje)
Pompet Ť (divadlo Pompejovo); pa
mátná budova: in aede Častoris, cele
berrimo monumento Č (chrám); b) znak,
známka, důkaz: amoris V, tuae cle
mentiae C, furlorum C; ©) přenes. a) pa
mátka ve smysluduš., dokument, paměti:
monumenla annalium C, lum uemilor velerum,.volvensmonumenla| virorumV
starodávné paměti předků přemitaje na
mysli; omma m. vetustalis C, commen
tariů pontificum aliague monumenta L;
P) abstr. locus monumento est L jméno
místa posud to připomíná; m. esse ad
posteros L potomstvu připomínati; algd
monumenli causa sibi reservare Č něco 81

nechati na památku.

um [mons a vayor)



Mopsii

Mopsii, orum, m. patricijská rodina,
v samnits. městě Compse za druhé válkypunské;stoupencijejich| Mopsiáni,
orum.

Mopsium, 0%, n. [Móuuov]) návrší
v Thessalu u Larissy.

Mopsopius, a, um [snad dle něj.
krále Mopsopa| — attický, athenský: 1
venis, urbs, muri Ó.

Mopsůhestia, ae, f. [Mówov čovica
krb Mopsův] město v Kilikn nedal. moře,
n1n. Messis.

Mopsus, 7%,m. [MówWoc] 1) věštec
v Argu C; 2) Lapith, účastník plavby
argonautů, věštec O; 3) Kréťan, za
kladatel věštírny Appollonovy v Klaru
u Kolofonta V; 4) pastýř V.

1. mora, ae, f. [1ó0a] oddil vojska
spartského za Xenof. 400 mužů čitající,
pozd. 900—900.

2. mora, ae,f. a) prodlení, meškání,
odklad: stne ulla mora negottumsus
ceperunt C bez prodlení; utere sangutne,
dixit, nulla m. est (sc. in me) O ihned,
bez meškání (= jsem hotova); Aauď m.
V ihned; moras guaerere O přáti s1 od
kladu; moram inferre ad algd Čs odložit:
něco; po záp. vazba guominus n. guwm;
b) zdržení, zpoždění: negue enim
Turno m. libera mortis V neníť na Tur
noví, aby smrt zastavil (= nutno odejíti
do boje); c) doba jakožto dil času: dt
cere nulla m. est O = nom est longum
nevyžaduje dlouhého času; coepere mol
hri mora O ponenáhlu; mora spatiogue
coitura pulavi vulnera O prodlením doby;
nec m. longafuit... O nedlouho po té;
dolor fimitur mora O časem; d) pře
kážka, příčina zpoždění: tot lraxisse
moras taedet V tolik překážekvléci; cuspis
loricae moras perforat V — brnění za
držující; pod. m. cltpes, fossarum V;

rumpe moras omnes V odkhd všecky pře
kážky; restituendae Capuae L př. navrácení K. Římanům.

morális, e [mos] mravní, ethický.
mnorátor, orts, m. [moror] pův. zdržova

tel: publci commoďi L; zvl.v:voj. opozdi
lec, marodér: Persarum moratores Ču;
ad sexcentos moratorum L; v právn. právní
zástupce vystupující proto, aby hlavní
osoby si mohlv dopřáti času k zotavení:

att.
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grex moratorum C pokoutních advokát?.
morátus, a, um [mos] mravný, s do

brým zřízením, dobrých mravů: címlas,
genus hominum C; venter male m. O
nezvedený, t. j. nenasytný; spec.mravy,
povahu dobře vystihující, rázovitý: poe
ma H, fabula recte morata l s dobrou
kresbou povah.

morbus, č, m. [morior, srov.č. MO]
nemoc tělesní 1duš.; 2norbo adsumi A,
mort NC přirozenou smrlí zemřili;
morbo opprimi Č nemoci podlehnouti;
animmorbí suné cupiditates C; m. caeli
V = uwťium aěris zkažený vzduch,
otrava vzduchu (velkým vedrem); pal
lentes Morbi V personif. Nemoci v podsvětí;
plur. morbi Ó mor.

mordáciter, adv. [mordax] jen přenes.
lima m. uti O pilníku vydatněji použiti.

mordáx, cis [mordeo) kousavý; přenes.
carmen O, Čyncus H; sollhcitudines H
sžíravé; ferrum If řtezavý, ostrý; fel O
hořká.

mordeo, ére, momordi,morsum kousati,
hrýzt, hlodati: canes C; humum ore V;
laterum tuncturas fibula V zakusuje se
do. ., spíná; pod.fibula vestem O; rura
Liris H omilá; oleamiaestus H spaluje;
pod. frigora parum cautos H; conscientia
morderi Č býti sžírán; cura, dolor O;
mordear opprobriis falsis». MHměl bych
se hrýzti?

mordicus, a, um [mordeo], kiass. jen jako
adv. kousáním, zuby: capita premere Č,
auriculam abstulisset Č; obr. m. tcnere alad
C zuby nehty.

morétum, 7, n. venkovská krmě, sklá
dající se ze všeliké zeleniny, octa, oleje
a sýra.

moribundus, a, um [morior]a) umíra
jící: cur me moribundam deseris, hospes?
V; moribunda cecidt L smrti v náruč
klesla; Targuintum moribundum L v po
sledním tažení; b) smrtelný: srembra V.

mori-geror, Gri, atus sum [morem gero)
hověti, býti po vůli něčemu,říditi se ně
čim: oratio voluptati aurtum C.

Morini, orum, m. pomořané belgičtí
mezi Skaldou a Samarou.

MOriOr, 0072, morluus sum, morilurus
[srov. mors, BoorTócm. *ueoToc, č. smrt,
mor, mříti, něm.Mord] a) zemříti:
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mortendum certe est C; ego cum gemu,
tum morituros. scivi C; hydrum ante
pedes moritura puella non vidit V divka,
již usouzeno bylo zemřiti; přísež.
mortar, st (mist) ať jsem syn smrti,
jestliže...; moriens Pr na smrt za
milovaný; moriturus tn hostes ferri V
na smrt odhodlán; jindy: k smrti usta
novený; smrtelný: guid tibi prodest mo
rituro? II, moriture Delli II: |) o věcech:
odumřiti, zajíti, mizeti:suavs
sona homims memoria ČC zaniknout;
gratia O; sermo moritur (* má konec; se
getlesmoriuntur O odumirají; leges mor
tuac C neplatné, zamklé.

MOror, ar, alus sum [mora] a) nepřech.
prodlévati, zdržovatise, meškati:onprovincia,BrundisuC;| rosa,
guo locorum sera moretur IH kde pozdní
růže ještě kvete; oculi morantur tellure
O utkvívají na zemi; auziha morantur
Cs nedostavují se; non multis tlle mo
ratus O (neprodlev slovy mnohými)
stručně odpovídaje; tn solo Volscentemno
ratur V u jediného V. se drži; tn ad
tunctis (v. t.) morabimur aptis H budeme
se držeti, zůstaneme pli. .; haud
multa (nec plura) moratus V bez meškání,
nemeškaje déle; b) přech. a) zdržoVatlněkoho,něco:tmpetum| hosttum
Cs; vos Asiae campi morantur H; ter
m. Čs v cestě z.; si longo sermone morer
tua tempora H kdybych tě snad zdržoval
v tvém drahém čase; nullo morante L
ježto nikdo tomu. nebránil; populus
reditus morans AHmařící pokusy o návrat;
gua tibi lucem arte morer? V jakým
uměnímprodloužila bychti život;
vincula collo morantia tendit O pouta na
krku jej vižicí rozpíná (roztahuje);
vpsumgue morando sustivnat V na chvílizadržel,obmeškal;uMoraris| aureos
currus? H proč prodléváš se zlatým
vozem?; hunc hle moraris inigua H
obtěžuješ; ollecebris erat morandus H
měl býti upoután; carmtna, guae pos
sunt oculos auresgue morari H zrak
1 sluch upoutati; pod. spectalor novitate
morandus MH;[) zápor. nihil mmoror, non
m. nezdržuji: v soudn.Opropuštění osoby
vyslýchané; v řečn. ne morer abych
nezdržoval; $zvl. nil moror algd n. guo

form.
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MINUS u. ace. ©. inf. nemám nic proti
tomu, nestarám se, nedbám o něco: nec
dona m. V.; vina illtus orae IĎ; eos salvos
esse Ú; guominus decemviratu abeam L
ani mně nezáleží na vzdání se d.

mOrositás, aťis,f. mrzoutství, pedant
ství, úzkostlivé dbani maličkosti.

MOrosus, a, um [mos] mající množství
zvláštních návyků, pedantický, mrzutý;
morbus O tvrdošíjná.

Morpheus, e%n. €08,ace.ea [Moepcť:]
bůh snů, syn Špánku.

mors, čs, f. [viz morior| a) smrt
všeliká, obyč. však přirozená: honesta C;
necessarna Ú přirozená; mortem sibi con
Sciscere (v. toto); morlem. obire, occum
bere, oppetere v. t.; plur.mortes úmrtí,
druhy smrti: praeclaraemortesim
peratorum Ú; omnes per mortes animam
dedissem V; m. suprema RHsmrt, jež jest
koncem všeho; hb) meton mrtvola:
mortem etus lacerare Č jeho mrtvolu;
mzra toro Pr; ©) krev: ensem multa
a morte recepit V proudem krve potřís
něný; personit. Afors bohyně smrti.

morsus, ús, m. [mordeo] a) kous
nutí, štípnutí, uštknutí: camsO,avium
C, serpentis C; kousání, jedení něčeho
mensarum V; přenes. viribus haud ullis
valuit discludere morsus roboris V žádnou
mocí nebyl s to, aby rozevřel rozštěp
dřeva; unco non alligat ancora morsu V
zubem zakřiveným; morsu venenare H
jedovatým zubem uštknouti; b) obr.
bolest kousavá, hlodavá: curarumm.
O, intermissae hbertatis Č nad přerušenou
svobodou; doloris C hlodání bolesti.

morfális, e [mors] a) smrtelnýÝ:
anmmal C; mortale corpus H smrtelník,
pozemšťan; guidguid mortale creamur
O cokoli se nás smrtelnými rodi;
subst.mortális, 1s, m. smrtelník,
člověk: multi mortaltumC; u S vůb.=
homo;b) lidský, pozemský: nec
mortale sonans V hlas nezněl po lidsku;
mortale malum O lidi stihajicí; mentem

morlaha tangunt V osud lidský; ©) obr.
pomijející: tnumcitiaeČ, legesL,
simulacra T.

mortálitás, atis, f. [mortalis] a) smr
telnost, pomíjejicnost, smrt: omne,
guod ortum sil, m. conseguatur C; rez



mortifer

moritalitate interceptus Dlin; mortalitatem
explere T = zemříti; b) konkr. contra
fortunam non satis caula m. est Ču
hdstvo n. lidská přirozenost.

mortifer, fera, ferum [mors, fero]
smrtonosný, smrtící: vulnus N, pocu
lum C, morbus C, bellum V

mortuus, a,am (part.perf.,srov,mrtev)
mrtvý; odumřelý, bez vlády: lacerti C
jako subst. mrlvý, umrlee, mrtvola.

morum, č, 2. [wóoov] a) moruše:
prandium moris finire H; b) ostružina:
im durts haerentia mora vubetis O.

MOrus, %,f. morušovník, strom moru
Ššový.

Mos, mmóris, m. a) vůle ve rčení
morem gerere alci býti po vůli, vyhověti
někomu;b) mrav, zvyk, obyčej:
u mosfut Bilhymae rcgibus Č jak mí
val ve zvyku; virgimbus Tyrus mos est
gestare pharetram V mají obyčej; sicut
meus est m. H jak jest mým obyčejem;
in morem vemre OL přejít v obyčej,
státi se zvykem; mulitaris Cs, matorum
C; in morem, de, ex more řádně, náležitě;
sine more, supra morem V neobvčejně,
neobvykle; lempestas stne more furt V
neobyčejně prudce; ©) zá ko n, předpis,
pravidlo: paci tmponere morem V, viris
mores ponet V zákony nepsané, mravní
a právní řád; mores civilatis constituun
tur L ústava se utvrzuje, vživá Se; pod.
urbem novam .. legibus ac moribus de
inteyro condere parat L zákonitou ústa
vou; 7aplas sine more Sabinas addiderat
V proti právu (mezinárodnímu); morepalaestraeHzavedením| ušlechtilého
umění; d) způsob: Persarum more N
po způsobu perském; apis Matinae more
FH;turbims atri more V jako černá smršť;
úlle Paeontum in morem multa trepidat V
jako Paeon; ©) plur. mores a) mravy,
povaha, charakter: moresferi tm
manisoue natura Č; perdih C, sanchs
svem, Plim; ommnium isltus modi guere
larum in moribus est culpa C; morum
sumlitudo C: vn avi mores abire L vrh
nouti se po dědu; $) mravnost:
res eorum.. morbus aucta est S: est
animus tibi, suni mores H mravní do
konalost; homo vmperitus morum Č ne
znalý světa, nemající zkušeností; +) ve
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šp.sm.Špatné mravy: st per mores
nostros lcerel T; tež sing. m. partium el
faciionum ortus est S zlořád dělení se
ve strany.

Movsa,ae, f. řeka v Gallii belg. prame
nicí na Vogesách, nyn. Meuse (Maas).

Moschus, ž, m. [Móoxoc) řečníkz Per
gamu obžalovaný a odsouzený z tra
vičství, hájen Asinem Pollionem a Tor
guatem.

Mosella, ae, f. řeka v Galli belg.,
přítok Rýna.

Moses n. Moysěs, 1s, m. [Maofig,
M ovaňc] Mojžíš, zákonodárce židovský.

Mossyni, orum, m. [Mooovvoi] národ
na pobřeží Pontu.

Mosteni, orum, m. Mosteňané, obyv.
města Mosteně v Lydi sev. záp. od
Sard.

moti0, onis, f. [moveo]a) pohyb: cor
porum C; continuata m. C; Lb)vzruch
duševní, vášeň: suaťes motiones U.

moto, are, avi, alum [ireg. od moveo]
sem tam pohybovati: lacerlos O; ze
phyris motantibus V ježto z. listím po
hybují n. váním větříku.

MOfus, us, m. [moveo] a) fysicky: p 0
hyb: navum, remorum, siderum (C
lerrae m. ČT Ču zemětřesení;
pohyb těla, posun: corporis C, decens H
lepá chůze; tanec: motus doceri Io
mcos V, motus dare LV tance prová
děti; též vojenské pohyby; zastup. též
abstr.pojempohyblivost, Živost:
anivmorum incredibilcs motus C; motum
gue et luvuriem addidů tibicen H větší
živost; b) duševně:pohyb mysli,
vzruch, cil, vášeň: anim m. C; mo'us
animorum duplices sunt, alteri cogita
toms, alteri appetitus ČC; m. animi m
mi, turbati Č; vartus m. V rozčilení;
naturae m. Č pud; divíno concita motu V
popudem, silou; ©) polit nepokoj,
bouře,vzpoura, převrat státní: Ita
hae C, Čatilinae C; dirzerat haec nato
motus imstare V bouře; m. petitioms C
rozruch, vzniklý z ucházení se o úřad;
m. servis L vzpoura otroků; ret pu
blicae m. C státní převrat; d) zř. po
hnutka: consiliimet Plhn.

1NOVE0,ěre, měvě, mólum [srov.due]
a) pův. a) hýbati, pohybovati,

- spec.



Mmox

hnouti něčím:castra Cs táborem hnouti
= jíti dále; caput, brachta O; vina m.
H = promere; bidental m. H = wuolare;
arma m. zbraně se chopiti; movet arma
leo V připravuje, chystá; pagina tu
dictum docti subitura movetur O chvěje
se; addunt pavorem mota e castris signa
L = pochod do boje; ferunt eam moveri
vetuissepuerum L zakázala hýbati chlap
cem, dotýkati se ho; IMlinosurnam mo
vet V osudím polřásá; divina motá anus
urna JH zalřásši věšteckým osudím;
pedibus per aéěruamotis Oletmo vzduchem
uhánějíce; se movere n. moveri hýbati se,
miti se k dilu; moveri festis diebus H
tančiti; moveri Cyclopa MH tančii Ky
klopa = mimicky napodobiti; agros m.
V. vzdělávati; Aluctus V. rozbouřiti;
pontus movetur V vlní se; crinem per
ačra O nechati vláti; sonant moti capilli
O při každém pohybu; dbulla movetur O
houpá se; venae moventur Ó biji, tepou;
pennas O mávati; caudas O vrtěti; nervosadverbaÓ| rozechvivati;saraO
přenášeti; Aurora movetur Ó zdvihá se,
vychází; omma, guae moveri possunt N
všecko movité jmění; armenta stabulis V
vyháněti; Canusto Č in Indiam Ču na
pochod se dáti; aram Č odstraniti, ca
tulos leaenae ři odniti, de palmie gemma
moveturO pučí, vyráží; b) zahnati,
zatlačiti, odstraniti. moveri possesstom
bus C; hostem gradu, statu NL z přízni
vého postavení; senatu S, de senatu,
tribu C vyloučiti; algm loco m. Č; he
redes C; de sentenia m. algm C
odvrátiti; c) přene.G) dojimati
někoho, dojem činiti. na. nčkoho:
movet patris maestitia L hluboký dojemČINÍ;08.| nompoetarumvocemovea
mur? C my bychom neměli býti dojatit;
moti homines sunt .. patre proclamante L
na lid působilo hlasité volání otcovo;
prala move. animum V; nihil horum
ora te moverunt Č; mil moveor alga re
Pr nepůsobí na mne něco, nedělám si
ne Z. ., non movert amicitiae memoria
Cs nebýti dojat; ml moveor imper:?
V nestarám se, nedbám o vládu; = spec.znepokojovati,soužiti:— tnlole
randa vis aestus ommum corpora L;
strach buditi, strachovati

přenes.

pass.

810 mucró

se: absiste moveri V neboj se; movebatur
animo el extimescebalC; popouzeti,
pobuřovati: animum comploratio
sororis L popouzí, dráždí ke hněvu;
Dianae non movenda numina H kterou
nesmíš rozhněvati; nunc etham Manes
movet V 1 podsvětí bouří; guteta movere
S pokoj rušiti; czvitas movetur S bouří se;
pohnouti k něčemu: PBurybiadem minus
m. poterat N; me non moverat per altum ire
V; dohnati k něčemu:ad belhim algm L;
subst. moventia C pohnutky; B) vzbu
diti něco,způsobiti: bellumVols
cis s V. do války se dal; verbis odia
aspera V krutou nenávist vzb.; indigna
tionem L; verba lyrae motura sonum H =
básně zasluhující zpívány býti s průvodem
lyry; dit movent numen I. (bohové
v pohyb uvádějí svou moc) jeví svou
vůli; dolorem,risum O; x) začínati:
inde movetur opus Ů počne se; prima
movet Cacus proelta O nejprve svádí boj
C.; ab Iove carmina nostra move O; ne
gud a tergo moveretur Ču L aby se nic
nepodnikalo; cum, senstssent ea movert
palres L že se kuje; osnuje: pugna se
moveratČu začala; G)měn t1: guorum
forma semel motaest O; ml motum ex
antiguo L.

I10X, adv. brz0, brzy; po practer. brzo
potom ; při výčtu též polom (je-li druhým
členem).

Můcius, a rod říms. pův. plebejs. 1) C.
Muctus CČordus Scaevola, jenž r. 508.
chtěl krále etrurského Porsennu zabiti,
když však se mu to nezdařilo, upálil si
pravou ruku; 3) ©. WM.Scaevola Augur,
znamenitý právník, zeť Laeliův, obža
lován repetundarum, ale osvobozen; 3)
P. M. Sc., přítel Grakchů, protivník
Scipionů; 4) O. AI. Sc. Pontifexr, správce
Asie r. 100, právník a řečník návodem
Maria ml. zavražděn; na jeho počest
konána slavnost Můcia, orum; Můicia
třetí manželka Pompejova, pozd. za
Skaura provdaná; adj.Miiciánus, a, s
Muciův: exifus; též jako subst.příjm. V rodé
Crassů.

MUŮCro, onis, m. A) ŠPICE meče,dýky: ne
dio ense iujulaberis, guandoguidem m.
hebes est O;b) dýka, meč: strictis mucro
mbus V, mucvones nostrorum nulitum C



můcus

meče; ©) přenes. ostří něčeho: defem
s1ons, stili censori C.

můicus, 7, m. [srov. mungo] hlen, sopel.
můgio, čre, 10%(i), — [srov. uvxd)

a) bučeti, řváti (o dobytku): cum aciae
boves mugissent L; mugienles, tum, m.
hovězí dobytek: mugientium greges H
skotu; b) o věcech neživ.: tudae clangor V
vřeští; sub pedibus solum V duní, rachotí;
Africis malus procellis H praští, duní.

můigitus, us, m. bučení, řvaní, řev:
boum. V; dunění: terrae Č.

miila, ae, f. mezkyně.
mulceo, re, mulst, mulsum a) hla

diti: manu barbam O; jemně lizati:
pueros hnoua V; jemně se dotýkati:
virga capillosO; ovívati: zephyriflores
O, algm pennis O; volucres aethera mul
cebant cantů V proletovali (sladce) zpí
vajíce;b) přenes.«) uklidňovat,
mírniti, chlácholti: tigres V krotiti
fluctus, vras V; pectora V, corpora som
nus O ukolébává, konejší; [() těšiti,
obveselovati; puelas carmineH.

Mulciber, er? a eris, m. příjm. Vulka
novo (Měkčitel, Tavič kovů);
oheň: ceras alimentague cetera jlammae
M. urebat O.

mulco, re, avi, dfum a) biti, tlouci,
ztlouci někoho,napráskati nikomu: ale
omulcati clavis ac fustibus C, verberibus
T, male mulcatus ČÍ zle počesůn,
zhmožděn, též obr.: b) zle zřídili: ceře
ras náves L.

muletra, ae /. [mulgeo]a) dojačka;
b) mléko v dojačce.

mulctrárium, i, n. V, muletrum,
1, n. H dojačka.

mulgeo, čre, mulstí, mulsum n. nule
fum [srov.GuéAye, mléko, melken) do
jili; přís. m. lurcos V — něco nemož
ného činiti.

muliepris, e [mu/ier] a) ženský:
vestis C, venustas, voces Ú; m. certaminis
laus penes Lucrehamfuit L sázka žen se
týkající; Fortuna m. L ctěná na pa
mátku matky a sestry Koriolanovy;
subst. Muliebria, zum, n. m) co ženě
patří: m. pati T nechati se užíti misto
ženy; (B) ženský úd pohlavní T; b)
zženštilý: enervatam.gue sententia
C, imgenium $.

přenes.

811 multi-formis.

muliebriter, adv. a) po způsobu žen
ském, jako žena; b) zženštle: erpavit
ensem H, algd facere C.

mulier, eris, f. [pův.compar.k 2 0!l15,
vl. měkčí) žena, zví. žena vdaná:
pudica H; ženšlina: ečus modi mu
herrs C.

mulierárius, a, um [mulier])ženou
najatý: mmanus C

muliereula, ae, f. (demin.od muler]
a) ženka, slabá žena: aguam ferens C;
b) ženština, nevěstka: mulierculas in
castra ducere Ú.

mulierositas, aťis,f. ztřeštěnost po
ženách.

mulierosus, a, 49 po ženách zlřeš
těný.

můulionius, a, čen. (od. mulio, čm8
mezkář) mezkářský: paenula C.

mullulus, 0, m. [demin.od mullus] malá
parmice, parmička (v. násl.).

mullus, 2, m. [uť4Aoc) parmice
karminová (m.barbatusL.),mořská
ryba ostnoploutvá, mající na bradě dva
vousky; u Řím. oblíb. pro chutné maso.

mulsus, a, um [od mel) s medem
smíšený, medosladký; odt. subst. mul
Sum, %, n. [se. Vinum) medovina.

multa, starší molta ae, f. A) pův.
určité množství dobylka jako pokuta
uložené: plebem multne diclione ovium
et boum cočrcere C ustanovením pokuty
na ovcícha hov. dobytku; b) pokuta
peněžitá: mullam in civilales im
ponere L; m. gutngentum mlium aeris L,
multa et poena multare algm Č trestem
peněžitým 1 tělesným; multam dicere C
výši pokuty určiti; committere O pokutě
propadnouti; remiltere C pokutu pro
minouti; multae certandné ces L den
jednání soudního o pokutě.

multáticius, a, um [multa] za pokutu
sloužící, jako pokuta dávaný: argentum,
pecuma L.

multáti0, ons, f. [mulla]pokutování:
bonorum Č na statcích.

multi-cavus, a, um porovitý: pumezO.
multi-fáriam, adv. na mnohých mí

stech.multi-fidus,a,um[ findo):mul.ifidae
faces O louče na drobno, rozštípané“multi-formis,e[ forma]mnohotvarý



multi-forus

multi-forus, a, um [forum otvor)
s mnohýnni dírkami: tibia O.

multi-iugus, a, um [tugum] mnoho
spřežný: multivugi egui L mnohospře
Žení; přenes.rozmanitý: litterae C.

multi-modis, adv. (modus) mnohými
způsoby, rozmanitě. 

multi-plex, tcis. [plico] a) mnoho
násobný: lorca V z mnohých dílů;
domus O mnohonásobně propletený(o la
byrintě); serpens multiphci lapsu serpil
C v mnohých zákrutech; mensae multi
plici dape constructae Čat (z mnohých
mis) bohate; b) rozmanitý, mnoho
stranný: genus orationis Č, turisdictto C
spletitý; Plato vir m. Č mnohostranný,
ingentum, anmimus, natura Ú nestálý;
C) ve smyslu poměrném: mnohonásobně ve
ký: gauďdium, damnum, merces L.

multiplicábilis, e [multvplico] mnoho
násobně točený, s mnoha závity: draco
tortu multiphicebili C.

multiplico, are, avi, atum [multiplex]
rozmnožovati, zvětšovati: aes ahenum
Cs, usuras N3 pass. vzrůstati.

multitůdo, tnís, f. [mullus| a) abstr.
množství, veliký počet: testium
C; multitudine compotum etus dom vul
gari laudem L velkým počtem těch,
jimž by se jí (pocty) dostalo; m. ho
stum S přesila; b) konkr.množství
lidu, lid, dav, obyvatelstvo:multitudinedomumetus| circumdederuntN
množstvím lidu; secuta ex omni multi
tudine consenttens voz L z toho velikého
davu; Aventinum novae multnitudin da
tum L. obyvatelstvu; abundante
Lavini multitudine L; et supererat mul
titudo Albanorum L bylo dosti obyva
telstva; zn spemfuturae multitudins L
znadějevlidnatost;zv. prostý lid:
multitudinmitamen gratior fut L; odtum
mulutudims N luzy.

multo, are, avi, datum [multa] po
trestati, pokutovati alga re.

mult6, adv. [abl. od multum] mnohem,
daleko A) u kompar.: m. faciltus tter Čs,
multo magis Č, coptostus m. C; b) u sloves.m.praestat— S,m.ceterosanteibatT;
C) u adv.: m. ante C dávno již; non m.
ante C nedlouho předtím; m. aliter ac N
zcela jinak než; d) u superl,(zř.):m. maxima

pod.

812 Mummius

pars C daleko největší, m. tucundis
stmus (.

multum,adv. (ace.neulr.odmultus] u bísn.
tež multa a) mnoho, velice: confidere Cs,
m. superare algm C o mnoho, značně; m.
morari Čs dlouho; m. iactatus alto V; b)
často: m. una eramus Č, m. sunt in
venattombus Ús.

multus, a, UMkomp,a superl.nahraz. plůs
a plůrimus, vizplus mnohý: a) o velké
části celku n. © vojké intensitě: »ulto die Cs

když den již pokročil; 1. mane pozdě
ráno; multo adhuc die Tještě za jasného
dne; in multam noctem T hluboko do
noci; multi veferunt se nocte V pozdě na
noc se vracejí; subst. multum, 7, m.
m. diet procedere S značnou část dne;
m. wae Cu hodný kus cesty; non m.
munitiomsN nepatrná Část; značný:
multa pars EBuropae L, multo labore S
s velkou námahou; Penates multo mani
festi lumine V při mocném světle dobře
viditelní, mocným světlem ozáření; multa
mora est V —=za dlouhou chvili; »nultam
sitvam prosternere O velký kus lesa;
cum argento multo N s množstvím stříbra;
multa lbertas IČ velká svoboda; b) zvl.
důkladný, obšírný, rozvláč
ný: multa oratio C; ne multus sim C;
častý: tum tero multus atgue ferox im
stare S tu obzvlášť často a prudce do
tiral; ad vigilias m. aderat S; ©) plur.
mnozí, četní: multianni Č dlouhá
řada let; multis verbis O obširně; neutr.
multa mnoho; multi = ol noAAoímnož
ství; též doplňk. v hojném počtu, četně;
u básn. i sing.: per tgnem mulla premimus
vestijia pruna V přes vysoko naku
pené; multa victíima Včetné žertvy; multa
prece prosegut H mnohými prosbami.

Muluccha, ae, f. řeka mezi Maure
tamní a Numidii.

můilus, 2, ». mezek.
Mulvius pons most přes Tiber 2"/; km

Bev. od Říma na silnici. Flaminiově,
nyn. ponte Mlolle.

Mummius, a rod říms. 1) L. M.
Achaicus, podmanitel Řecka, 146 zničil
Korinth a odvezl odtud všecka uměl.
díla do Italie; 2) Spurtus M., mladší
bratr předešlého, přítel Africana Al,
filosof stoický.



Munálius

Munálius, a rod říms. pleb. 1) L. M.
Plancus, legát Caesarův a správce Gallie
zaalpské, r. 42 kons. s Lepidem, stou
penec Pompejův, pozd. Oktavianův;
2) bratr jeho T. M. Plancus Bursa,
tribun lidu 52, po vraždě Clodiově ob
žalován a odsouzen de vt lege Pompeia;
3) T. M. Plancus, příbuzný jejich; 4)
Cn. M. Plancus, bratr L. a T., praetor 43.

Munda, ae,f. město v Hispanf nedal.
Sevilly; bitva r. 216 mezi Karthag. a
Scipionem, 45 mezi Caesarem a syny
Pompejovými.

mundánus, a. um [2 mundus] svě
tový; subst.mnndánus,i,2.svěloohbčan.

munditia, ce, f. [1. mmundus]čistota,
vkus, uhluzenost: grave virus mundiliae
pepulere FI jemný, lepý vkus: negue
urbanis mundilvis sese (acercut S v měst
ské elegánsůví.

1. mundus, a, um řádný, spořádaný,
čislý, úpravný, vkusný, vybraný.

2. mundus,ž, m. (1.murdus] a) úprava
oděvu a vnějšku a pomůcky k tomu: ».
mulrebris L; b) svěl, vesinir; meton.Země:
latusmundiI; m.arďus Vnebe; mundi
ac tervrarum magnituedoČs nebe a země;
lidstvo: fustos evolvere mundi H. Stran
význ. srovn. X0GH0G.

miineror, ar%, atus sum [munus] da
rovati: algd; obdarovati někoho algm
alga re.

můinia, tum, m. [srov. munus] povin
nosti úřední, zaměstnání, výkony; mu
„sta ftunt L — 1) povinnosti (občanské)
se plní; 2) břemena (obč.) se ukládají.

miiniceps, cipis, m. [munma capere]
a) občan municipia: m. Cosanus, Ame
rinus C; b) spoluobčan, krajan: noster Č,Fabii,munmicvpum| suorumdissumllimi
C; societatem covre de mumicipis for
tums C.

miinicipális, e [mumiceps]z municipia
pocházející, venkovský: materno genere
C, adulter T; mumcipales et rusticani Č
maloměšťané a venkované.

miůničipium, 2, n. [mumiceps]město,
zvl. italské, požívající říms. práva obč.,
ale spravované samostatně; od r. 398
rozeznávala se m. cum sujfragio a sine
s.; od r. €0 lege Tula postavena všecka
m. na roveň a od té doby = město

813 můnitor

venkovské; nejst. m. byla v Latiu;
odt. 10. his. veteribus. mumcipůs ČC=
v Latiu v okolí Říma (naproti Umbrii,kde
byla Ameria).

můinifice, adv.štědře, dobročinně: adiu
vare L.

můnificentia, ae,f. [munificus]dobro
činnost, štědrost.

miinificus, a, um [muma facere laska
*vosti prokazovati| dobročinný, štědrý;
též o věcech: Opes O (= štědrá podpora).

minimen, %ms,n., pros. miinimen=
tum, %,n. a) opevnění, hradba, pevná
ohrada: domus mumimentis saepta T;
munimine cingere fossas O; L) abstr.
ochrana, hradba, záštita: noctem sibi
mummento fore S; firma vmperů munt
menta T.

Můinio, starolat. moeni0, %re, %t%(),
tčum [srov. moenta]) A) abso. opevnění
zakládati, pevným, obytelným,
schůdným, sjízdným činiti něco: do
neum ad mumendum N ke stavbě; mu
mendo fessi L stavbou hradby; rupem
L schůdnou učiniti: oppida H pevnosti
stavěti; Albam V založiti; viam Č zalo
žiti, vystavěti viam sibi m. Č cestu si
raziti; m. favos V tvořiti plástve; b)
opevňovati,. hradbou. opatřovati
néco: (4) pův.: Castra vallo fossague Cs:
locum muro Čs, Alpibus Italtam Č; proti
čemu: ad alga re Čs; 5) přenes. chrániti,
krýti něco: spica mumitur vallo arista
rum C; latus m. O bok lodní chrániti
(ucp nim otvoru pro vesla); aetas pudore mu
mte C chráněný; m. se contra pudorem
T ohraditi se proti ..; ab alga re Cu.

můiniti0, onis, f. (munio) A) jako čin
nost: opevňování, stavba: milites mu
mtione prohibere Čs vojínům překážeti
V „non multum superesse munmitionisN
mnoho nezbývá dostavovati; m. Viarum
et fluminum ČT stavba cest a mostů:
b) konkr. opevnění, hradba: urbem mu
mtiombus saepire C, munttiones et castella
T; mumitionbus premere L náspy sevřiti.

můnito, are, — [ireg. od munio] vtam
C cestu si raziti.

miinitor, oris, m. [munio] budovatel
pevného mista: Trovae O; opevňovatel,
dělník při pracích opevňovacích: tm
parles sex mumilorum numerum diwisit L:



můnitus

barbari se inferre mumitoribus T; podkopník:mumilorestmarcem© Veworum
vam fecerunt L.

můnitus, a, um [part. pert. od mumo]
a) opevněný: castra muntitisstma Čs co
nejlépe opevněný; vystavěný: per mu
mla (subst. n.) erercitum ducere L řád
nými, dobrými cestami; b) chráněný:
Servius praesidio firmo m. L pevnou
oporu 8i zjednav; m. contra algd C. «

můnusS, eris, m., starolat. moenus 1)
a) konání povinnosti (se stanov. právn.),
povinnost: principumm. essedu
cebat C, vitae m. ersegu1 C, adulescenies
ad omne offici m. insiruere Č k vyko
návání povinnosti, k povolání, úkolu
životnímu; m. explere T povinnosti za
dost učiniti; rem publ. sui muneris fa
cere T vedení státu si přisvojiti; b) meton.
služba, služebnépostavení, úřad:
munera vigiltarum obire L obstarávati
službu hlídek; senex ret publ. muneribus
perfunctus Č jenž zastával úřady státní;
wnterpretlismunerefungi Čs konati služby
tlumočníka;c) dávka, břímě: ara
tori munus impomtur Č ukládá se d.;
liberi fuerunt ab omní munere C; omni
cinum munere functus C — icoteÁnňo
všem povinnostem občanským dostál;
2) úsluha, služba přátelská:
tenuis auget verbis suum munus Ú vzá
jemnou službu; m. sortis O přízeň, po
moc losu; munere niveo (= niveae) la
nae V pomocí bělostné vlny; — zvl. po
slední služba, pocta = pohřeb, úlitba,
obět: suprema munera V, m. supremum
mortis Čat; muňere inam fungi V službu
marnou prokázati; munera libo focis V
obět liji (obětuji) na ohnisko; spretae
Ciconum guo munere matres V pro tuto
poctu (věrnost Eurydice); 3) a) dar:
magnis muneribus donatus N; guticumgue
terrae munere vescímur ř darem země
(srov. xa.o7dG dooVonc); m. Čereris O =
chléb; munera Liberi H = víno; regio
nem muneri accipere T darem; b) spec.
hry dávané úřady lidu: monumenta,
munera, trtumphi C; Functus est marimo
munere aedilicio C dával jako aedil ve
liké hry gladiatorské; veřejné bu
dovy: architectustanti muneris Č tak
nádherné stavby.
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miinusculum, % n.[dem.od munus]
dárek.

Můnychia, ae,f.[Movvvyla]) vál. pří
stav athenský; aaj. IMůinychius, a, úm
munychijský: agrt O.

miiraena viz murěmna.
můrális, e [murus] zední: falces (na

trhánt zdí); čormentum V (na střílení do
zdi); corona m. L čestný věnec, jejž
dostával ten, kdo první vylezl na zeď
a skočil do nepř. města (mělatvar cimbuří).

Murcia, ae, f. příjm. Veneřino (od
myrty); chrám její na úpatí Aventina:
ad Murciae (se. aedem) L.

1.miirena, ae,f. [uúoarva] moř.úhoř.

2. Můrna, ae, m. příjm. v rodě Liciniově (v. t.).
IUrex, tcis,m. [snadod 7048; z MusCU

lus něm.Muschel]a) jedlýhlemýžďnacho
vý, z něhož připravována barva nachová
ajehož skořápka byla předm. ozdobným;
h) přenes.ostnitá kotvice: muricesferreos
in ferram defodere Cu; špičatý kámen
n. skála, bradlo, úskalí: acuto in murice
remi obnizi crepuere V; meton.nachová
barva: Tyriogue ardebat muricelaena V;
Afro murice tinctue lanae H.

Murgantia, ae, f. 1) město v Samniu
neznámé polohy; 2) m. na Sicilil sev.
vých. od Syrakus; ad). Murgentfinus,
a, um murgentský: ager Č; obyv. Mur
gentiní, orum, m. Murgenfané.

muria, ae, f. [srov. AA-uvoóc] slaná
voda, lák, rosol k nakládání ryb.

murmillo viz mírmillo.
murmur,1s, 1. [srov.uoonÚŮPpm)A)oživ.

byt.: mručení, hucen', hukot: strepit
omns murmure campus V bzukotem
Šumí (obraz. od včel); m. populi L, m.
virum V m. na znamení souhlasu; serptt
per agmina murmur V reptání; o mod
Htbě Šepot: venerart murmure numen O;
b) o byt. neživ.: m. montis V hukot hory;
magno misceri murmure eaelum V hukot
(bouře), šumot moře; cornuum H vřeš
tění rohů; inffati buxt O pískání; rau
oum m. (o vepři) chrochtání; o vodě šu
mot, bublání; obr. contemnere murmura
famae Pr šepotání, šuškání.

murmuro, are, dvi, — (murmur] mru
četi (ouidam C), hučeti (mare C), šuměti
(unda FV)



1. murrha

1. murrha (murra, myrrha), ae, f.
[uÚdóa] a) ker myrrhový a vonná šťáva
z něho prýštící, jako mast užívaná; b) jako
jm no vl. Mvrrha, dcera Kinyrova, matka
Adonidova v myrrhový keř proměněná.

2. murrha, ae, f. kámen (dražší zlata,
jinak nezn'mý), z něhož zhotovovány dra
hé poháry; od ad). murrhinus, a, UMutvoř.
subst.Murrhina, orum, n. čiše myrrhové.

murrheus, a, um z myrrhy (2.) zho
tovený: pocula Pr; myrrhou (1.) na
třený: crims AH; mající barvu myrrhy
(2.), hnědý, žlutavý: onyx Pr.

murtétum, murtus atd.vizmyrletum atd.
můrus, 7%,m. a) pův. Zeď vůbec: m.

urbis C, Ilhacos intra muros peccatur et
extra H uvnitř zdi, hradeb = v městě;
zvl násep: a lacu Lemanno murum
perducit Čs; Algrum m. Č hradby alp
ské; b) přenes.záštita, ochrana:
propugnacula murigue.. oti Č; hic m.
ařnus esto, mil conscire sibi H kovová
hradba; Graium m. Achilles O.

1. můs, měčrís,mf. (srov.gc, myš] myš.
2. Mus, /řir/s,m. příjmení vrodě Deciů.
Můsa, ae, f. [Moůca] bohyně krás

ných umění, dcery Diovy a Mnemosyniny;
u Homera jedna neb tři, u Hesioda
devět: Kleio (Clio), Euterpe, Thaleia
(Thalia), Melpomene, Terpsichore, Erato,
Polymna (Polyhymnia), Urama, Kal
hope; přenes. báseň, píseň, druh bás
nictví: m. pedestris, procax H, silvestris
V; meton. básník: alle ego tudicus unica
M. tms 0.

Můsacus, 7, m. [Movoaatoc] řec. básník
za doby Orfeovy.

musea, ae, f.
moucha.

Muscosus, a, um
porostlý, omšený.

museulus, ž„I.[demin. od MU] a) mVš
ka: museulorumn tecuscula C; b) sval:
historiun saepius ossa, musculi, nervi
decent Plim: ©)ve voi.ochranné přístřeší,
majici za účel přibližiti se ke zdi ne
přatelské a ji podkopali Cs.

MUSCUS, 7, 9. [srov. mech] inech.
můsicus, a, um [1ovotxóG oa Musa]

musický, hudební: leges Č; subst.hudeb
ník: mustcorum aures minima sentiunt C;
můsica, ae, f. hudba —můisica, orum, n.

[srev. uvia, mouchaj

[(muscus] mechem
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Můsonius Růifus, učitel Epiktetův.
mussit0, re, — [treg. od Musso) mru

četi, potichu mluviti, šeptati, reptati:
clam guidam mussitantes L.

Musso, are, avi, atum a) potichu mlu
viti, reptati: «fetolt clam mussantes L;
bzučeti: mussant (včely) oras et limina
circum V; b) rozpakovati se, býti ne
rozhodný: mussat rex Latinus V; v ne
jistotě býti: mussant tvuvencae V.

mustěla n. mustella, ae, f. lasička.
mustus, a, úm čerstvý, mladý; odt.

mustum, %, ». [sc. Vinum) mest, mošt;
meton.lisování vína: lercentum musta 1
dere O.

Musulámii, orum, m. národ v Nu
midi, záp. od velké Syrty.

Mata, ae, f. „Němá“, nymfa pro svou
žvatlavost Jovem řeči zbavená.

můtábilis, e [muto] měnlivý, proměn
livý, nestálý: corpus C,femina V, animus
vulgi; labor m. V lopota různá.

můtábilitás, atis, f. vrtkavost: men
hs C.

můtťáti0, onis, f. [muto]) změna, proměna,záměna;rerumom.Č.| státní
převrat; m. ojřiciorum (| vzájemné
úsluhy; mmutahoniscupido T dychtění
po převratu.

Muthul, řeka v Numidil.
mulilo, are, avi, atum [mutilus] zko

molt:, osekati, orezati: caudam colubrae
O; aures et nares L uřezati; přenes.muti
latus exercitus Č ztenčený.

mutilus, a, um [uÚTiAoc]zkomolený,
kusý; tupě končící: naves L, alces Cs
(s tupými rohy); obr. n. minttaris II
bez rohů, s tupým čelem;
mutila logua C kuse mluviti.

Mutina, ae, f. město v Galli před
pádské u silnice Aemiliovy, nyn. Modena;
adj. Mufinénsis, e mutinský: proelum
C, arma O (bitvar. 48).

můito, are, dvi, datum[staž.z *movito =
moto, reg. od. moveo (*)] 1) přeložili,
přesaditi, odstranili: JXanar
stmulacrum loco m. C; arbores mutatae V
přesazené; mneguis cwwilate mutetur U
inc ego dum muter O odtud jen abych
byl přeložen:2) a) zaměniti, vy
m ěnitiu: solun C, onelum K, calceosC,
vestem (= převléknouti se),

metaf. o řeči

spec. 8mů



můto

teční šat obléci, smutek nositi; princi
pem TŤ (= opustiti nechati na ho
lhčkách); začí alga re: urbem exsilo za
vyhnanství, glandem arista V žaludy
za obilí; pro alga re: pro Macedonibus
Romanos L; výměnný obchod
provozovati: pecora et mancipia mutare
vino advectitio S dobytek a otroky vy
měňovati za přivezené vino; merces m.
H prodávati, b) měniti: mulari ac
msceri omma cernéres Š že Se vše mění
a mate; paucis fere mulalis verbis Cs
S malými změnami, odchylkami; arma
mutata L ve výzbroji učiněna změna;
mutati transversa fremunt venti V napříč
vějí a hučí; flava seres mutato sidere
farra V jindy, V jiný čas; si Auic vmperio
fortuna mutaretur S = přijde--hi tato říše
ke zkáze; fiďdem mutare SV zprone
věřitl Se; act. též význ. mores
populi guantum mutaverimů L jak velice
se změnily; annona nihil mutavit L
cena se nezměnila; aestus mutabat T,
mutans tn superbiam T; ut mil odor
mutaretL; spec.proměniti: Čtrce
soci0s mutavit Ulixis H, mutor tn ahitem
H; guantum mutatus ab illo V jak roz
dílný od. —;o duchu: animi mutati ad
mmsericordiam L. naladiti; ollae suos
mutatae (se. mentem) agnoscunt V vzpa
matovavše se; ©) zvl. kaziti:
vinum H; barviti: croceo mutabit vellera
luto V; opravovati: ml comis tragici
mutat Lucihus Acei AH.

můuto, ónis, m. mužský úd pohlavní.
můtuáti0, ónis, f. výpůjčka.
můituor, 6%, člus sum [nufuus] vý

půjčili si: pecunias Cs; domum Ť
najrmouli; vypůjčiti si —=vzíli:
verbum a semili C; a Viris Virtus nomen
est mutuata Ú.

můtus, a, um a) němý: bestiaeC,
agna H, mutum esse Č; přenes. gratia O,
lyraO; b) tichý, klidný: mutasagitare
artes V (t. j. uměni, jež m'stru svému nepro
půjčují slávy n. o nichž Se nemluví) ; mula
slentia mediae noctis O hluboké ticho
půlnoční; muťumforum, muta sohtudo C.

Mutusca, ae. f. město sabinské, bo
haté olivou.

miituus, a, um[muto]a) vzájemný,
oboustranný: funera V na obou

as zvl.

med.

význ.

obr.
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stranách; pedibus per mutua nexis V
dohromady spletené ; accusatio T, per
mcies T, subst. můtuum, ?, n. vzájem
nost:m. tn ameitiaC; b) vypůjčený:
pecumas mutuas dare C půjčiti, sumere C
vypůjčiti; frumentum m. dare C na dluh
dáti; aes m. reddere L dluh oplatiti.

Mutyce, es, f. [Motůxa) město na Si
cili mezi Syrakusam a Pachynuntem;
adj. Mutycensis, e, obyv. Mutycenses,
tum, m. Mutyčané.

Mycale, es, f. [Mvxáán) 1) mys v
Ionii naproti ostrovu Samu; bitva 479;
2) kouzelnice thessalská.

Mycenae, arum, f. říač.Myceně, es,
f. [Mvařvn, Muxivar) město v Argolidě,
sídlo Atreovců ; adi. ILycenaeus, «a, um
[Mvznvačoc)mykénský: duz OV= Aga
memnon; manus O Argejští před Trojou'
rates Pr; Mycenis, dis, f. Mykéňanka,
obyč.— [Higenie; obyv.Mycenénses, zum,
m. Mykéňané.

Myconus (0s),2, f. [Můzovoc] ostrov
kykladský vých. od Delu.

Mygdonés, um, m. [Mvydóvec] národ
thrácký přistěhovalý do Frygie, Bi
thynie a Mesopotamie, kteréžto země =
Mygdonia, ae, f.; Mygdoniděs, ae, m.
potomek Mygdona, krále fryžského; adj.
Mygdonis, dis, f. mygdonská: nurus O;
Mygdonius, a, um = fryžský: opes HH,
marmor O; thrácký: Melas (.

Mylae, árum, f.[(MvAai] 1) pevnost
na poloostrůvku sicils. záp. od Messiny;
2) město thessalské.

Mylasa, órum, n. [MůiAaoa].m.v Karu
sev. vých. od Halikarnassu; obyv.My
laséni, orum, m. a Mylasěnsěs, tum
m. též Mylasis, eon; ad; Mylásius, a,
um mylasijský.

Myudus (0s), %,f. [Mivdoc] přístavní
město v- Karii sev. záp. od Halikar
nassu, nyn. Mendes; Myndii,
črum, m. Mvnďané.

Myonněsus (0s), %, m. [Mvóvvncoc]
mys a město v Ionii nedal. Efesu.

myo-par0, onis, m. [uvo-Rá0WV od
nůc) lehká bárka, již užívali mořští
lupiči.

myrica, ae, f. [uvoíxn] tamaryšek:
sudent electra myricae V,ferunt poma O
k naznačení nemožností.

ebyv.



Myrina

Myrina, ae, f. [Mveiva] příst. město
v Mysi naproti Lesbu.

Myrměciděs, ae, m. [Mvounxiónc)
slavný plastik, zvl. řezbami ze slono
viny.

Myrmidones, um, m. [Mvogdóvec]
achajský kmen v Thessalii pod vládou
Achilleovou.

Myro, onis, m. [Múewr] slavný so
chař-kovolijec z Eleuther kol r. 430,
vrstevník Polykletův.

myrrha viz murrha.
myrtětum, 2, n[myrtus] a) myrtové

křoví, myrtový háj; b) plur.místo u Bají
se sirnými lázněm..

myrteus, a, um [myrtus| myrtový:
slva V; myrtou zdobený: coma Tib.

Myrtilus, 1, m. [Mvoti2oc] syn Her
mův, vozataj Oinomaův.

Myrtos, 2,f. [M ůotoc] ostrůvek u již.
cípu Euboie; odt. mare Myrtoóum, část
moře egejského na jih od Euboie.

myrtum, %,n. [wÚorTov]plod myrtový.
myrtus, 2 (ús), f. [uúoroc] a) strom

myrtový: ommosně m. Veneri (gratis
svma) V; L) meton. háj myrtový: densts
hastilibus horrida V; věnec myrtový:
sustineam comá myrtum O caput impe
dire myrto H; hůl ze dřeva myrtového:
pastoralem praejiwa cuspide myrtum V.

817 naevus

Myscelus(0s), %,
zakladatel Krotona.

Mysi, orum, m. [(Mvooi] Mysové,
thrácký kmen do M. Asie vystěhovalý;
země jejich Mýsia, ae, f. [Mvoia] mezi
Lydí a Úrygií; «dj. Myýsus, a, um:
dur O a Mysius, a, um: homo ČC.

m. syn Alkmonův,

mysta r. mystes, ae, m. [půormc)
kněz při mysleriích.

Imyst-ag0gus, 2. m.. [uWvaTaywyóc)]
piv.. Zasvěcovatel do mysterii, pak
průvodce a vykladač znamenitosti, ,ci
ceron“.

mystěria, orum, n. [uvorňota] tajná
bohoslužba Demetřina a Dionysova (vý

konaná zvl. v Eleu
rhetorum m. Č =

znamu ušlechtileho),
sině; přenes. tajnosti:
tajné umění.

mysticus, e, um [uvoriméc) mysti
cký, tajemný: vannus lacchi V vě
ječka (z proutí spletená, k čištěníobili) nošená
při slavnostním průvodě eleusinském.

Mytiléně, čs,f. [MvtiA“vn] hl. město
na Lesbu; aaj. Mytilénaeus, a, um
[MvuAnvaioc] n. Mytiléněnsis, e; obyv.
Mytilénaei, orum. m. n. Mytiléněnses,
aum, m. Mytilénští.

Myůs, untis,f.[Mvoc] městov Raru
na již. břehu Maiandru.

N
N jako zkratek — Numerius; N. L. (non

hguel na hlasovacích tabulk.ch viz ltguet.
Nabalia, ae, f. rameno ústí rýnského

(snad) nyní zv. Yssel (u nyn. Arnheimu
se odštěpující) nebo tak zv. Vecht do
Zuyderského moře tekoucí.

Nabataei, orum, m. Nabateové, ko
čovný náred v záp. Arabii; aaj. Naba
(aeu8, a, um meton.= arabský, orien
tální regna O.

Nabis, dis [N36] král sparlský kol
r. 200 př. Kr.

ae viz Ne.
Naevius, a rod římský ; nejznámější

1) Cn. Naevtus, básník epický a dramatickýkolr.250př.Kr.| zúčastnil
Latinsko-český slevuik.

se 1. války punské a opěval ji v básni
Bdtum Poemcum ; pro svou svobodo
myslnost roslin do vyhnanství do Utiky,
kde zemřel kol 200; 2) Sextus N., stou
penecstrany Sullovy, protivník P. Auinc
tia (Cic.řeč pro Auincti0); 3) N. Tur
po, společník a náhončí Verrův; 4) N.
Sertortus Macro, nástupce Seianův, jenž
odstranil Tiberia a za Caliguly sešel
sebevraždou; adj. Naevius, a, um: Nae
wa porila na vých. svahu Aventinu, ve
doucí do Na-wa siva; Naeviňnus, a,
um (básníka) Naevia: scripta C.

naevus, %,m. znaménko na těle: est
c>rporis macula C; nullus in.. Cor
pore Ó ani poskvrnky na těle,
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Nahanarváli

Nabanarváh, črum, m. snevský na
rod z kmene Lygiů, nejsp. na hranicích
slezsko-českých.

Nálas, ads, f. n.Nais, idis [Nardc,
Naic odvalo) Najadka, vodní víla; přenes.
vila, nymfa vůbec: fatum Nuidos ardbor
erat Ó; vísn. — voda: Naidu Bacchus
amatI.

Naih, spojka odůvodňovacis0uřadná a) ne
boť, vždyť vo větách vyjadř. i tázacích; zvl.
uvádí větu vloženou, oslovení, zvolání, omluvu,
často sesíleno částicí Žercule neboť zajisté,
neboť vskutku; uvádí též přechodk opaku nebe
doklad tvrzeni (= tak na příklad). Stojí ebyč.
na prvém inistě ve větě, u básn. též nu druhém;

někdy sesileno část. due: námague: D) ve sm.
vysvětlovacím:totiž: nam multi saepe
henoves dis immortalibus hadbiti sunt,
sed C; nam sunt omnes pares Ú;
C) slabě odávod.při otázce: pak: gutsnam
hoc dixit? ČC; guis est nam ludus im
undis? V; nam guiď ago? V= guid
nam; nam guis te. vussit..* V= gus
nam kdopak?

Namnetes, um, m. kmen gallský při
ústí JLigeru (srov. nyn. Nantes).

TIIGUNE viz FRI.
nancistor, sci, nanctus a nactus sum

linchoat.k "naneto, srov.Hweyxov, č. nesuja)
náhodou doslali, nalézti: Jocitm egregie
munitum Čs přišedše náhodou na míste,
nalezše místo .; idoneam tempesta
tem Cs; naviculam nanctus eď profugit
Cs trefiv náhodou na loďku; custra Gal
lovum intuta L padnouti ua ..; nactussum,guť— cuperetČnašeljsemčlo
věka, jenž; nactus est primum consules
eos Ú dostalo se mu: b) dosíci: nomen
poetae II; guidguid nacla est vitis,
complectitur Č čeho dosáhne.

Nantuates, um, om. kmen gallský
v Alpách jižně od jezera Lemannského.

nanus, 7, m. [vávvoc, věvoc) tr
paslík.

napě, és, f. lesní údolí; od. Napaene,
drum, f vily údolí.

Nar, Naris, m. přítok Tiberu v Um
brii, nyn. Nera.

Narbo, ončs, m. pozd. Narbona, ae,
f. město u zál. gallského u řeky Atax:
dleněhopojmen.Gallia Narboněnsis.

narcivsus, 7, m. [vdoxiacoc| a) nar
cis: sera (v.t.) comans V; narcissi la
eríma V. slzičky narcisu, t. sladká lep
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kavá šťáva uvnitř kofšku; Oh)jako jm.
vlast. I) myth. jinoch, syn Kefisův a
nymfy Liriopy, jenž spatřiv svůj obraz
ve vodě zainiloval se do něho a promě
něn pak v květinu téhož jmena; 2) pro
puštěnec a oblibenee Claudiův, usmrcený
později návodem Agrippininým.

nardus, č, f. a nardum, 7, n. [vdo
doc) název rozmanitých aromatických
rostlin, zvl. indické NVardostachys Jata
mansta L., z jejihož oddeuku připravo
ván vonný olej nardový.

náris, čs, F obyč.plu. NÁPĚS, tum, f.
nozdra: plu. nozdry, NOS; přenes.NOS=
čich, vtip, bystrost: homo emunctae (v. t.)
narts F, homo naris odesrreF (s tlustým
nosem) tupý; naridus uti IT ohrnovati
nos (o posměcbu); copeu (r. 1.) narčum FH.

Narisei, Naristi viz Varisti.
Narnia, ae, f. město v Umbri u řeky

Naru, nyn. Narni.

narrábilis, e [narro) vypravovatelný:
non est ultra narrabile ouidguam Ú
nelze dále nie vykládati.

narrátio, ončs,f. [narro) a) vypra
vování: credibilis ČC; b) zvl. část řeči,
v níž líčí se sporná událost nebo před
mět řeči: longus in narrattonibus T

narratus, čs, m. [narroj vypravo
vání.

narro, are, dvi, atum [od(g)narus)
a) vypravovati, zprávu podávati, líčiti:
algd, alad de ulgo, 8 ace. ©. Inf., nepř. 0t.; pass.
iuf. s nom., u T též neos. RavTAaLUrT s ace. c.

inf; b) vykládati, povídati, praviti: guam
neahť veligionem. navras? Č co mi zde
mluvíš o..; Alertate Decemůri utere,
narra ! F mluv!

narthěcium, tě, n. [vaoďňaiov] skřín
ka na masti.

Naryx, cís, f. [Náovš| město ozol
ských Lokrů, rodiště Aianta Oileovce,
metropole m. Locri v Bruttiu; odt. Ná
rycius, a, um narycký = lokridský: Že
ros Ó — Atas; Lelex O; urůs O = Lo
crt; pix V bruttijská smůla.

Nasamoněs, um, m. (Nadatuodvec) ná
rod u Velké Syrty jihozáp. od Kyrény;
adj.Nasamoniacus, a, um nasamonský:
ager Ó.

náscor, násci, nátus
snáscor, gnáťus [srov.

sum,| starolat.
g'gno, genus)



Nasica

roditi se, a) naroditi se: pa
tre certo (z libertinopatre I de ti
yride O, in miseriam sempiternam C;
ex gua natus est Themistocles N; =
spec.o původurodinném; DOcházeti: natus
amplisstmů familia Cs, a principibus
£, pulchra origine V, loco nobili C
Ib) o věc.neživ.růsti, vyskytati se:
nascens čuna JÍ nový měsic; nascitur
tdi plumbum Cs; guodcumague nalum
fuerat S všecku úrodu; ©) vznikati,
počátek míti: insectatto inde est nata
L má původ v tom; unde zlustér nasct
tur V; ex hoc nascitur, ut ČCz toho
plyne; profectto nata a timore defecti
onis Cs odchod byl způsoben strachem,
měl příčinuv..; collis a ftumine nasce
batur Čs. zvedal se; nascuntur et vet
sus domí T; part. perf. nátus, a, um
1) jako naj. A) zrozený, stvořený, urče
ný k něčemuad algd, in algid, ala ret:
ad cursum eguus naťtus est Čs; ad in
tellegendim et agendum ČC;hunc socei
cepere pedem natum vebus agendis H
stopu jako zrozenou, stvořenou pro děj
na jevišti; non sti se soli natum me
minerit, sed patriae C; Syrorum natio
nata sevvituti C; n. abdomíní suo C
žijici jen břichu; básn.též inf. ančmal n.
toterare labores O; b) vyrostlý: nati
stne semine flores O, natae sud aeguore
virgae O, pennae natae per drachia O
křídla vyrostlů na pažích; ©) utvůře
ný: dla nalus locus L takového rázu,
versus male nati Fl špatné; pro renata
C dle okolností; d) přiudávánívěku: stár
n. příp.-letý: annos gutngue et octoginta
C ve věku ..3 2) jako subst.zrozenec, Syn,
fem. dcera, plur. děti; o zvíř.mládě:
caritas inter natos et purentes U pa
ter natě debet vittum non fastidire FT
nostvě regia nati O — Romuli, gnatam
pro agna decovere Il; aguae (bestiae)
cz se natos ita amant C svá mláďata;
vaccerum nati V telátka; circam uĎera
nati V prasátka, selátka.

Násica, ae, m. [odnasus] se špičatým
nosem; příjm.v rodu Scipionů: 1) /* Cor
nelius Scipio N. přenesl obraz magnae
matris r 204 do Říma; 2) P. Corn. Se.
N. Corculum, zeť. Afrikana ml. Ikuns.
155, zavedl první vodní hodiny; 3) P.
Corn. Se. N. Serapio, protivník Grae
chův, kons. 198.

519 nativus

Násidiénus, Z, m. (čísti čtyřslabičné)ZDO
hatlý Říman za doby Horatiovy.

Nasidius, a rod římský, zvl. L. N.
rytíř, velitel loďstva Pompejova ve válce
občanské; adj. Násidianus, a, um Nasi
diův: naves Cs.

Naso, čnis, m. (vl.nosatý) příjmení ně
kolika rodů řituských, zvl. Lásníka P.
Ovidia.

Nasos, 7, f. [věaog dom. — vřjdog
ostrov] čtvrť syrakuská.

Massa, ae, f. rybářská vrše,
nasturciumi, či, n. řeřicha.
ASUS, Ž, 7. NOSil) pův.: aliguid naso

suspendere Ff nad něčím nos ohrnovati;
b) přenes.jemný čich, jemný úsudek: m.
illis nullus erat fl.

nasutus, «a,um nosatý ii) pův.nasuta,
drevi latere I; W) obr. bystrozraký, dů
vtipný.

natalicius, a, um [nascor) narození
se týkajicí: siďera Ú shvězdění při na
rození, planeta; praedicta C horoskop,
předpovídání osudu; subst. nátalicia, ae,

f. (se. cena) hostina o narozeninách.
natális, e [nascor] narození se týka

jici: dřes, lux CO, hora A den, hodina
narození; humus, solum Ó rodná
půda, země; gentus, nutale gut temperat
astrum If — pod jejimž vlivem se člo
věk narodil; obr. ». dies huius urdis C
znovuzrození města; subst. Natális, 2s,
m. [se.dies] narozeniny: nalules grate
numeras II; sex míhi natales terant O;
plu nala.©€„zum,m.rod,původ: mulzer
natalibus cara Plin; claris natalibus
1"; právn. term. techn.natalibus suis vesti
tui Plin (o emancipaciotroků): nabýti opět
svého práva rodného.

natatio, úms, f. plování, cvičení v plo
Vani,

natator, oris, m. [nato] plavce.
natio, ons, f. [nascor| a) porod, rod:

natione Medus N; personif.Natio C bo
hyně porodu; b) národ, kmen: omnes
exterae gentes ac naliones C, proprůs
nationibus noměn'dusgue discvetí T kme
novými názvy; ©) druh, třída lidí, pro
národ: sale caret vestra m. (t. škola Epi
kurova); n. optématium (C,

natis, s, obyč. plur. nates, drm, f.
hyždě, zadnice, řiť.

nálivus, a, um [natus] narozením
vzniklý: dii C; vrozený: sensus C; při



nato

rozený: lepor N, coma O; radem zdě
děný, přírodou utvořený: nativis testis
inhaeventes Č, specus T'; v gram.nativa
verdla C základní, kmenová slova.

nato, are, avi, dtum [freg.od no) a)
plovati: pisces aeguore O; subst.Na
tantes, um ryby: genus omne natan
tum V; — přech.proplouvati čuvenis na
tat frita V; pass. gnot piscibus agua
natatur O kolik ryb plove ve vodě; b)
téei, prouditi: Tiberts. campo lidert
ove O; přetéěkati, býti pln: pavimenta
vino C, sanie aspersa limina V; přenes.
od vlnivého pohybu campt natantes V role
s vlnícím se obilím; ante oculos natant
tenebrae O před očima dělá se mu tma:
zvl. pak ©) kolísati se, býti nejistý:
pes O, tu míhť natavre visus es C
pars multa natat JÍ; o očích:věn's oculianemigue| na'adbantO.byly.strhány,
oculis natantibus Ó očima v sloup se
obracejícíma ; natantia lumina V.

natrix, žces, f. [no] vodní had.
natůra, ae, f. [nascor] a) rod (= na

rození): naturůafrater, adoptione fi'tus
L; tuus natura filtus C; konkr.přiro
zení: matronae, Diet C; b) přiro
zená povaha, ráz, jakost: loci, mon
tis Cs; přirozenost n. pudorgueČ
vrozený stud; naturus apibus guas Jup
piter addidit V jaké vlastnosti; st non
narraret earum naturas dominus F
vlastnosti a účinky (na tělo požívajicích);
nuturam studio vincere C nepřirozeně
se namáhati; příroda: Alpibus Ita
lčam munčerat n. Č; me non fructus
modo, sed etiam tpstus terrae n. delec
tat C; rerum m. Č n.též samotné n. Č
vesmír, svět: čoteotsnaturae menti
hoc nomen tribuit ČC;ex rerum natura
tollere Ú se světa sprovoditi; delectus
sud natura grevis T již sám sebou;
n. deest margaritis T přirozená, oby
čejná krása; ©) přenes.cth. povaha, cha
rakter; psych.letora, temperament: do
mo tristi et vecondita n. C; praeceps
in tram T, mitis contra naturam suam
L; ex sua natura ceteros fingere Ú
dle své povahy, dle sebe ostatní posuzo
vati; naturam egxpellasfurca I: m.
movesgue Cs; bene facere mihi in na
turam vertit S stalo se mi přirozeností;
d) přirozená zákonitost, řád, zákon
přírodní: mundusnatur admtinistra

820 Nauplius

tur C; tn rerum natura est Cs jest
možno; naturae satisfacere Ú eufem.m.
zemříti; st me n. tpsa consumpsisset C
náhlá přirozená smrt; e) podstata, sub
stance: goutntamguandam naturam cen
set esse Ú; živel: de naturis sic sen
tiehat C; přirozené zařízení, ú
strojí: his naturis velatus amplifi
catur sonus Ú.

náturalis, e a) rodný: pater C, fi
ltus L; b) přirozený: mitor, societas,
lex C, situs Cu; senectutis maturitas
naturale guiddam habet Čs €) o pít
rodě: guaestiones Č.

naturaliter, adv.od přírody, přírodou:
alacritas innata Cs, divinare C= sám
sebou, přirozeně.

*natus, čs, m., jen abl. nálu rodem,
věkem: n. mator = starší, maximus nej
starší; minor mladší, mintmus nejmlad
ši; magno natu L vysokého věku, sta
řičký.

nauarcius, ž,
lodi.

Šnaucuni 7, 72.jen v sea. Hauti 20%
esse, facere nesláti za zblo, nic neceniti
někoho.

nau-fragium, 7, n. [navis, frango)
a) ztroskotání lodi: naufragio intertre
Cs, n. facere Ú ztroskotati; přísl.n. ex
terra intueri C z bezpečí dívali se na
pohromu; b) přenes.zhouba, pohroma, ne
štěstí: rei pudlicae, urdis C; naufragio
lacrtmas eripis tpse tuo O ztroskotané
lodi života, neštěstí; fortunarum, re

m. (roečaoxoc| velitel

familtaris Č zkáza; €) trosky, zbytky:
Caesaris amicorum C, n. colligere (;
moll'a litora naufragiis davi O.

naufragus, a, um [navis a fvango) a)
ztroskotavší, ztro-kotaný: puppis O; cov
pora V těla trosečníků; )) jako. subst.
trosečník; ©) přenes. člověk ztracený, na
mizinu přišlý, zoufalec naufragorum
manus Ú$ W) akt. ztroskolání působící,
lodi tříštíci: mare H, unda T'ib.

Naupactus, i, f. (Naťzaxtoc] pří
stavní město ozolských Lokrů v zálivu
Korintském, nyn. Lepanto.

Nauplius, dž, m. [NaťzÁioc| král en
bojský, otec Palamecův, jenž z pomsty
za smrt synovu svedl Řeky klamným
ohněm na úskalí eubojská, kde ztrosko
tali; od. Naupliades, ae, m. [NavnáÁuá
Órc| syn Naupliův Palamedes.



natisea

nausea, ae, f. [vavciae] moř-ká ne
moc; přenea. vrhnuti vůbec, ošklivost:
Caecubum, guod fluentem nauseum coer
ceat IŤ jež by nával ošklivosti, vrhnutí
zadrželo.

ILAuseO,are, dvi, itum [nausea] b)míti mořskou nemoc; dávili, vrhnouti; b
obr. ošklivost pocifovati: tista effuttentem
nauseare C.

nauta, ae, m. [vaÚryG) a od NAViSsanal.
utvoř.navila, ae, m. a) lodník, plavec,
námořník; hb) pán lodi, kupce: nautae,
per omne mare gui currunt FI velko
kupci; n. secat mare FH.

Nautes, ae, m. trojský plavec, dle V
praotec rodu zv. Nautii, órnm, m. Nau
tiové, který přinesl palladium do Říma
a oběti jemu obstarával.

nauticus, a, um [vavrxóc) lodní:
castra N; res nanticae C lodnictví, ná
mořnictví; exuviae C; pinus V = loď;
námořnický, plavecký: verbum Ú, cla
mor V = plavců; subst.nautici, orum,
m. lodníci, plavci.

Navalia, čum, n. tvrz římská při ústí
vých. ramene rýnského.

navális, e [navis]) lodní, námořní: ca
stra Cs, pugna, bellum C; disciplina C
plavecké, námořnické umění; navale stag
num Ťnádržka vodní k zápasům lod
nim; corona n. V věnec znázorňující
zobce lodní, dáván vítězi v bitvě ná
mořní; dueviví navales L úřednici ma
jicí na starosti vystrojení lodí; socit na
vales L vojini námořní n. námořníci,
plavci; subst. návále, is, n. zákotviště
lodi, přístav: siccum, aptum O; plu.
navália, tum, n. a) loděnice: navem
ex navalibus deducere Čs; muri, na
valia, povtus Čj; L) — armamenta vý
stroj lodní: nos n. demus V.

nave, adv. — Natťiler v. t.
návicula, ae, f. [demin.od navis) loďka.
návitularius, a, um lodní; odt.subst.

náviculária, ae, f. [se.res] lodni doprav
nictví, převoznictví; navicularius, iž, m.
lodní převozník (jenž půjčuje loďky k dopravě
zboží i osob).

navi-fragus (— naufragus), a, um
lodi rozbijejicí, ztroskotání působící: fre
tum, aeguor O, Scylaceym V.

navigabilis, e [navigo) splavný.
návigatio, čnis, f. [navigo) plavba;

prima n. C první příležitost k plavbě.

821 2. ně

návigium, či, n. [navt:js] plavidlo
loď; n. vectorčum C loď přepravní,

navigo, čre, dvi, čitum [navis,. ago]
A) nepřech. plaviti se, plouti (o člověku
i o lodi); obr. dečli impetus navigavit Č
přihnal 8e; vásn. též plovati: čam navigat
et drachia iactat O; b) přech.plaviti se
po něčem, přeplaviti něco: Lyrrhenum ae
guor V; lacus navigati T; spec.plav
bou dosíci něčeho: guae homines arant,
navigant, aedificant S.

NAVIS, 25, /., ace. 2m, abl. 4, zř. €

isrov. Vadc) loď, m. longa NL loď
válečná: actuaria Čs rychlá, onerarřa
Cs nákladní, constrata n. tecta CL 8 pa
lubou ; přísl. navibus et guadrigis HHze
všech sil, vši silou; přenes. dura (pl. n.)
navis (gen.) fŤ trudy, nehody plavby;
rozmaán. Úislovíviz u jednotl. sloves.

navita, ae, m. básn., viz nauta.
naviter (gnáviter), adv. [ navus)

horlivě: pugnare L, agere FH.
navo, dre, dvi, atum [navus] horlivě,

úsilně konati něco: opus Ú; zvl. operam
n. LCsČT' horlivě pracovati: aleř C,
alct in acie L horlivě sloužiti, pomá
hati; absol. námahu vynaložiti, přičiniti
se: navent aliam operam (C; s jinými
předm.:projevovati: denevolentiam, stu
dium suum C; alct bellum n. T' válečné
služby prokazovati, fagittum T zloči
nem pomahati.

návus (guávus), a, um horlivý, činný,
přičinlivý: homo, filius, arator C; ode
vunt gnavum vemisst H.

Naxos, ž, f. [Nášoc| ostrov v moři
Egejském, největší z Kyklad; k němu
vztahuje se báje o Dionysovi a Ariadně;
proslul též lomy mramorovými a vínem;
aaj.Naxius, a, um naxijský: turda Pr.

1. ne (nae) částice ujišťovaci [vaí, vů)
ano, zajisté: ne alli vehementerer
rant C; me ego istam virtutem non
magno aestimandam putem Č; ne illi
multe saecula egxspectandafuerunt C;
ne tilt falsi sunt S; ne tu perditas
res Campanorum narvas L.

2. ně, enklit. ně [srov. WW, nej částice
záporová[ jako adv. ne a) ve spoj. né.. gui
dem ani: non potest dici satis, ne co
gitart guidem ČCba ani mysliti; ne ad
rem p. guidem accessuros Č; ne sč tudex
guiďdem erit de amico (Ú; někdyještě se
zápor: Runguam Sciptonem ne miníma



Neápolis

guidem in re ojjendi ČC; non modo
amico, sed ne libero guidem ( nejen
(ne-), ale ani; někdyi obráceně: ne.. gut
dem, non modo: ne sui guidem id ve
lint, non modo ipse C; hb) ve vět. rozkaz.,
iuper. (jen arch. a básn.): mortuum in urde
ne sepelito C, Antiocho ius ne esto L;
fratrem ne desere V; obyč.s konj. praes.
n. perf.: ne vepugnetis C, ne forte cre
das I, tu ne guaesieris HH; €) ve vět.
přacíchspoj. 8 utinani n. samo: af n e, kéž
ne, kéž by ne; dllud utinam ne vere
scriberem C; ne id Iuppiter optimus
maximus stneret L; ne vivam, si scio
C; d) ve vět. omezov. a připoušt.: %€ sit sane
summum malum dolor Č třeba nebyla
bolest největším zlem; ne aeguaveritis
Hannibali Phiippum: Pyrrho certe
aeguabitis L třeba byste nepřirovnali
Filippa k Hannibalovi; též ve spoj.s dum,
modo, dummodo; jen když ne-; €) ve
vět.vybíz.pout: čustitiae primum munus
est, ut ne cui guts noceat C aby ni
komu nikdo neškodil; ut lex Fufia ne
valeret C; uť ne telum adigi posset Čs;
guo ne incuvreret hostis IÍ aby tam ne
vběll; II jako spojka vc vět. závlalých, jež lze

vyložiti jako pův. věty přací it) vo vět. žádacích
a vybizecích:aby ne: ne suae virtuti
magnopere tribueret Cs; obsecrare coe
pit, ne guiď gravius in fratrem sta
tueret Cs; monco vos, ne refugiatis C
b) ve vět. obavných:metueĎat, ne indica
rent C bál sc, že učiní udání; čerruit
gentes, grave ne rediret saeculum IÍ že
se vrátí; non sum veritus, ne sustinere
non possem ČÚ nebál jsem se, že ne
budu moci; ©) ve včt. účelových: aby ne:
demittit Mercurtum, ne Dido Teucros
finidus arceret V; dolorem perpetiun
tur, ne tn matorem incidant C: d)
u sloves míti se na pozoru, hleděti, pečo
vati, brániti, zamezovati, překážeti atp.
cavete, ne nova proscriptio instaurata
esse videatu“ C; vide, ne mea coniec
tura multo sit vertor Ú; potuisti pro
hibere, ne fieret Č; infirmitate vocts,
ne in publico diceret, tmpediebatur Plin
slabý hlas mu překážel veřejně 'mluviti;
ITI juko částice enklit. ve vět. táz. A) překl. se
buď -li n. vůbec se nepřekládá: meministine
me (n. senatu dicere? ÚČpamatuješ 8e,
že.. .; Dyrrhim conubia servas? V;
nin' — aisne? viden' — videsne; sa

822 necessarius

tin" — satisne; vin“ ——visné; nonne
zda ne (očekává BCpotvrzení otázky); někdy
stává Ne místo nonne: itane est? C ne
ni-li tomu tak? (v ot. řečn.); někdy lze přelož.
zda: čnterrogavit, liceretne mittere Ús;
h) ve dvojči,otáz, Zda — Či: stne setam,
captiva materne in castris tuis sim L;
dubitavi, verumné an falsum esset Ú;
mens non internoscit, vera visa sint
anne falsa C zda jsou opravdivé či zda
klamné; je-li druhý člen zánorný, bývá necne:
dubíto, Parthi transierint, necne C.

Neapolis, is, F. ace. tm, tn, abl. ©
[Neásodic) 1) slavné přístavní město
kampanské, nyn. Napoli, Neapol; aji..
Neápolitánus, a, m neapolský, subst.
Neápolitánuni, ž, n. neapolská villa Lu
kullova a Pompejova; obyv.Neapolitání,
rum, m. Neapolané: 2) čtvrť syrakuská
Nové rněslo',

Nearchus, 7 m. [Neaozoc] 1) velitel
loďstva Alexandra Velikého na ceslé do
Indie; 2) Tarenťan, hostliný přítel Ka
tonův Č.

nebula, ae,f. (srov.věge. vegpédn,nebe
Nebel) a) mlha, pára, čenrem nebulam
echalare V hh) bísn. mrak: infert. se
saeptus nebulů V3 kouř:. nebulas,
ouas exigit ignis O.

nebulo, ončs, ». vělroplach, ničema.
nebulosus, a, n [nebula] zamižený.

zamračený: caelum C.
nec viz negue
necednm (negie drm) a ještě ne, do

SUd ni.
necessárie, adv. nulně; přesvědčivě:

demonstrare Ú
necessáríO, adv. (vl. abl. od necessavů

um) nutně, nevyhnutelně; z donucení,
proti své vůli: multa mihť n. praeter
mittenda sunt (; n. cogi (s, coptas
pavare 8.

necessitriux, a, um, [necesse i) nutný,
nevyhnulelný:| norvs,| USus,| CASUSČ:
gvae sunt ad vivendum necessaria Č
nezbytné potřeby živolní; necessartum
esť s inf. jest nutno; hh) naléhavý causa
ad proficiscendum Cs; lísnivý: tam ne
cessavio tempore Čs v takové lísni; lo
gicky nutný, přesvědčivý: n. ratio C; ©)
blízký, příbuzný, přítel, spřízněný, subst.necessevtietconsangučnet| Aeduorum
Cs, mens m. C; přenes.ocus huic díspu
tationt marime n. Č úplně souvisící.



eECESNÉ

Necesse (téžneCESSUS o. -um) [ne 2
cedo, pův nomia. věta »e*cessis není vý
chodu) jen ve spojení 88 slovesy: 94. esÍ j est
nutno; n. habeo, pulo pokládám,
mámza nutno, musím: faleaure n. est JÍ
musíš doznati; „woď mihi non est n. C
čehož mi není třeba; comlenonetuv ne
cesae est C musí býli odsouzen; non u.
habeo diceré nemám za nutno, nemusim.

necessitas, lis, f. (mecesse]u) nut
nost, nevylmutelnost; fati n. L neod
vratná moc osudu; necess'tate adductus
Cs z nutnosti, byv donucen; n. exzeundi
C = nutná cesta; munere guodam ne
cexsitatis perfungimur Č jsme ve službě
nutnosti; necessitatí pavere, servire C
nutnosti se podrobiti; suprema (ultima)
n. ST eufem.m. smrt; b) naléhavest, tí
seňi: temporis Čs, expressit hoc n. pa
tvibus L; e) nutná potřeba, zvl. plur.:
ouod pro honoreé acceptum etiam neces
sttatibus subvenit T také nutným po
tiebím slouží, slouží k praktické potřebě;
necessttates (et largitiones) Ť' nutná vy
dání; d) — necessitudo pouto, svazek,
poměr: magnam necessitatem posstdet
paternus sanguis (*; necessitatem famt
Itaritatemaue violare C poměr přátel
ský; matores stli necessitates parare
Ifirť přátelské svazky, známosti.

necessitudo, zněs f. [necesse] a) úzký.těsnýpoměrkněkemu,něčemu— VeETIMsouvislost;© necesseuudďinem| conungere
C sblížiti se; — spee. poměr přibuzenský,
příbuzenství, přitelství. poměr. společenský
n. úřední. ze kterého. plynou wtutné. zZavazky:

ed n. apwl. Numídas levis. ducitur
S (poměr tehina k zeti; Ggaaestoris cum
praetore n. U; příbuzní,
přátelé crederes Alexandrum tntey suas
necessttudines flere Cu; b) tísců, nouze:
n. tmpendet alci S; n. etiam timidos
fovtes facit S; necessittudinemprincipi

facere alcis veť T učiniti něco nutným.
neECNE, adv., obyč. jako druhý člen nepřímé

dvojčlennóotázky Či ne, či nikoli: wuérim
proelium committí ex usu esset necne
Cs; či zda ne: něhil interest, doleam
necne doleam C; comoedia necne poema
esseť, aumesivere fŤ zda jest k. básní
čímkoli; zř. též v přímé ot. stuně haec
tua vevbu necne? C.

nec ROU viz negue.
neco, čre, dvi, čtum [nex] usmrtiti:

konkr.— plur
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cives necandos curarit C dal usmrtiti;
čim?fame C, ferro 9. igni, tormentis
C; přenes.zahubiti, zničiti: res publica
kostes (.

nec-opináns, antis [opinor) netušicí,
nevědomý: me necopinente C bez mého
vědomí, aniž jsem co tušil.

nec-opinátns, a, um [opinor) neoče
kávaný nenadálý; ndv. necopinato, ne
tušeně, nenadále, mimo očekávání, u Z
též ex tnopinato z nenadání: hostem in
vadeve.

nec-opius, a, um netnšený, ncoče
kávaný: mors O; nic netušící: algm n.
pevdere O.

Neectanabis, čďis, m. jméno dvou králů
egyplských ve 4. stol. př. Kr.

neciar, aris, n. [véztao] a) sladké
víno kořeněné: čna Artusia, nectar V;
b) nápoj bohů neklar“ non ambrosta
deos aut mectare laetari C% ©) přenes.
vše sladké: mléko O, med V

nectarens, a, um [vexráeEoc) ne
ktarový: aguae O — rosa.

necto, ere, nexi n. negul, nexum Aa)
plésti, splétati, váznti: flores, coronam FH,
catenas II, nodos V, talaria pedibus V
přivazovati; vetta Pr; brachta O (v zá
pase) splétati; colla lacertts O ovinovati;
caput oliva V ovijeti; hb) spec. poutati,
zavazovati (o poměru dlužnickém): neTuMm S6
dave ob aes altenum L nechati se spou
tati t. Jj. státi se nevolníkem; odt. neXI,
Orum, m. dlužnici-nevolnici: nexi vinectisolutigueseundigue© proripiuntL
nexum, z, n. dlužní závazek: omnia
nexa civium Č všecky závazky zadluže
ných občanů; ©) přenes.připojovati: rerum
causae necessitate nerae C; dohro
mady spojovati: ommnesvirtutes inter 8e
nexae et tugatae sunt Ú; strojiti, konti,
osnovati: dolem L; vymýšleti a předná
šeti: causas inanes V; moras n. T
průtahy činiti.

ne-cubi, aby někde ne-: n. necessa
ria deessent L.

ne-cnnde, aby odněkud ne-: n. tmpe
tus in frumentarios fievet [.

ne-dum A) záporně: natož, tím méně,
neřku-li: facta pertbunt, m. sermonum
steť honos F natož aby . .; ne voce gut
dem incommoda. n. ut illa vis fieret L;
homo privatus viď se continet, mn.ist
conguisiti L tim méně; b) kladně: tím



ne-fandus

spíše, tím více: guem armorum etiam
pro patria satietas tenereť, m.adversus
patriam L.

ne-fandus, a, um [vl. part. prace. pass. od
*for] nevýslovný, zlořečený, ohavný, bez
božný; snbst.dět memores fandi atgue
nefandi V dobrého i zlého; sanguis n.
L krev zločinně proliti, zločinné krve
proliti.

ne-farie, adv. hanebně, bezbožně, zlo
činně; multa n. commisit C dopustil se
mnohých hanebnosti.

ne-farius, a, um [nefas) nespravedlivý,
zločinný, bohaprázdný (o lidech i věcech);
subst.nefárius, čz, m. zločinec; nefári
mm, dž, n. zločin, hanebnost.

ne-fas, jen nom. a ace. COnení dovoleno
zákony božs. i mrávn.; lze přeložitibuď jakoadj.nedovoleno,hanebno,hříšné| atp.
nebo subst. zločin, hřích, bezpráví, bezbož
nost, hanebnost: n. esse dictu miseram
fuisse talem senectutem (hříšné n.
hříchem by bylo tvrditi; gaibus m. est
deserere patronos Čs jimž není dovoleno;
patriae irasci u. putabat N. za hřích
pokládal; parenthet. nefas —= 0 hrůza),
jaká to hanebnost!; gnuid rveferam co
mitum n. O zlobu, bezbožnost; guidgutd
corrigere est nefas IÍ ce není dovoleno,
co jest zakéízáno (zákonypřir.)oprávovati =
co není možno změniti; přenes. člověk
zločinný o Heleně V hříšnice.

ne-Tastus, a, um |nefas iw)zakázaný,
nedovolený: dies nefasti (naprotifasti)
o nichž nesmělo se souditi ani konati
shromáždění lidu—=průzdný, sváteční;
b) nešťastný (= ater): ille nefasto
te posuit die II; terra L; c) hříšný:
guiď intactum nefasti (nom.plur.) Čigui
mus? Ff co my hřišníci nechali jsme ne
dotknuto?

nezatio, enis, f. popírání, zapíráni:
facti C.

negito, dre, avi, — [frea. od nego)
(vytrvale) zapírali.

neglecti0, čnis, f. [neglego) zaned
bávání: amicorum C.

neglectus, a, um |vi. part. perf. od ne
glego) zanedbaný: ager I: castra L
bez hlidek; nos abiecti neglectigue ČC
povrženi; neglectě di HMnedbání bohů.

neglegens, ntis [vl.part.praca.odneglego|
nedbalý: tn amicis eligendis Č ve vý
běru přátel; lhostejný vůči něčemu;legum,
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ojficii, rei pudl., socčosum atgue ami
corum C: marnotřratný: adulescentia n.
Luxuviosague L.

neglegenter, adv. nedbale: scribere
C, pelles gerere T'; metuo, ne neglegen
ttus tivam lin že bude život můj při
liš povrchní.

neglegentia, ae, f. [neglego) a) ne
dbalost: tm accusando C, n., pigritia,
inertia Č; b) zanedbáváníněčeho: deorum
L; auspicčorum I nedbání.

neg-leg0, ere, X7, ctum (neglegisset
jednou S) [nec, lego) (v. nesbirati) a)
nedbati něčeho,nevšímati si, nestarati se
o něco; mandatum C; Aeduorum iniu
vias Cs; b) zanedbávali: agros H. diem
eďicti olive C: populi causam C* rem
Jamiltarem N; ©) úmyslněnedbati, málo
ceniti, neváž ti si: deos S, capitis peri
culum C, ingenia, C neglegisne com
mittere fraudem ? H za nic nepokládáš
met si z toho neděláš.

neg0,re, dv?atum[2.ne)a) praviti,
že ne Diogenesatt, Antipater negat C
non facile Gallis Gallos negarepotutsse
C nemohli říci „ne“; hb)popirati, za
pirati něco:peccatum ÚČ; id guod ne
gas C — probare non potes; Mamilto
negas esse credendum Ú tvrdiš, že se
mu nesmí věřiti; pass. castu Aegor O
tvrdí se, že nejsem čista; non n. C ne
popirám, připouštím; ©) odepříti něco;
opem patriae O; vela ventis n. Ó =
plachty stáhnouti; attonito regutem Ó ne
dati, nepopřáti: ugror miht vivo viva
negatur O odepirá, odnímá se mi; seges
negat victum V nepřináší: a inf. —=zpě
čovati se: tre VO; negare Attus L tvr
dil, že nesmí; satis scielat negaturum
Aldbanum L že dá odmítavon odpověď;
negáta, órum, n. věci zapověděné.

negotiátió, onis f. [negotior) velko
obchod, směnáruictví a bankovnictví.

negotiátor, oris, m. [negotior] velko
obchodník, bankéř; obchodník vůbec.

negotior, 7, tus sum [negotitm]
a) velkoobchod, peněžní obchod provo
zovati: guod in Gallia negotiatus erat
S, eguites Romani in Asia C; h) vůbec
obchodovati: negottandi causa argentum
in zonis habentes I. za obchodem; odt.
negotiáns, tis C velkoobchodník, peněž
nikj negotiantes L kupci.

,
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negotiosus, a, um, [negotium] o člo
věku zaměstnaný, mající plno práce; pro
vincia C námahy vyžadující, dies T' všed
ní; subst. negotiost T obchodníci.

neg-otium, čř,n. (nec, otium] a) za
městnání, práce, činnost (naprotiottum):
nu in Gallia Čaesari negotii esset Cs
co má v G. na práci; deum nihil habere
negotii Ú; m.suscipere, procurare, tran
stgere C; n. est alci cum algo CT' miti
co Činiti s kým; nějtl est negotie Cs ne
stoji žádné práce — jest snadno. n. alct
facere (* obtíž působiti: periculo atgne
negotiis compertum est S nesnázemi,
lopotami; hb) úkol: n. dare uložili
věkomuněco: dat. n. Dionem adeant AabydošlikD.;non.deest| nedgotie:
Curto Čs úkol provede; záležitost:
Leptitanorum negotia S, aliena n. Cull;
poměry: suam guisgue culpam aucto
res ad negotia transferunt S; eu res,
uti in tali negotio, prodata S za tako
vého stavu; facies totius negoti varia
S události, t. boje; tn atrocí negotto
S postavení; €) spec. m) veřejná
žinnost. procul negotiis II (= věci
státní a obchody a soudy); ret pudlicae
negotia C činnost státnická, in negofio
stne peviculo esse (* ve službě státní;
G) obchod, zvl. peněžní: negotia vetera
in Sicilia Ú: negotii bene gerentes C
zdatní obchodníci: plerigue Crasso ex
negotiis pvivatis odno:cií © jsouce na
INrassoví závislí soukromými obchody, t.
dluhy; %) hospodářství: praeclare
suum n. gessit Itosctus C; A) — nočyna
VĚC o člověku Callisthenes
vulgare n. C; tarelum, inhunnum n. Č.

Neěléts, z, m. [Nndeťs) syn Poseido
nův, otec Nestorův, král v Pylu; adi
Neleus, a, um Neleův: Pylos, sanguis
O; Neletus, a, wm: arva Ó; jako subst.=
Nestor O; Něliděs, ae, m. [Nndetórc]
Neleovce Ó.

Nemea, ae, f. [Nenéa] město v Argo
lidě s hájem Diovým, v němž konány
každého 3. roku hry nemejské; poblíž
zardousil Herakles Iva nemejského; adj.
Nemeaeus, a, um nemejský: moles Ó =
leo; subst.Nemea, Orum, n. hry nemejské.

Nemesě, čs, f. viz Temesa, Temysa.
Nemesis, čs (e0s), f. [Néneorc) a)

personif.bohyně Odplaty; h) milenka Ti
bullova.

ve 6m. opevržl.:

Neoelés

Nemetěs, um, m. Nemeti, germánský
národ v Gallii belgické na levém břehu
Rýna.

Nemetocenná, ae, f. hlavní město
Atrebatů sev. od Samary při prámenech
Skaldv.

němoó, němini, něniinem, m. [ne
hemo arch. — homo) nikdo, subst., ač
leckdy lze přel. Žádný: m. Thebanus N,
nemo avarus FÍ, atp. 8gen. part. 7. ami
corum Ú nikdo z přátel; též ex: m. e%
consularibus C; non nemo leckdo,
mnohý: viďco de istis abesse non ne
minem Ú; nemo ae záp. přísudk.— každý:
nemo Arptnas non Plancio studet C,
nemo ergo non míser ČC; n. unus TL
ani jediný.

nemorális, e [nemus] lesni: antrum,
uměrae Ó.

nemorensis, e [nemus] lesní; spec.
týkající se háje Dianina u Aricie; Ne
morense, 2s, mn. letohrádek Caesarův
u Aricic.

nemorosus, a, um [nemus] lesnatý:
Zacynthus V, coltis Plim; stlva O hustý,
stinný.

nem- pe, adv. [srov 03 slož. jako
guip-pe] ovšem, arci, zajisté, patrně: n.
dixi fl totiž: n. duo genera materiavum
tractantur T neboť zajisté; n. tla dicis
C ty tedy pravíš; n. iďeirco dat C pa
trně proto dává; n. vír Donus dici de
lector FH vždyť přece.

nemus, oris, n. [srov.věuoc) les s pa
stvínami, háj, les vůbec, spec. háj zasvě
cený něj. bohu; přenes.básn. vinice V;
Anguitiae V posv. háj Dianin n Aricie.

něnia, ae, f. [vyvic] a) píseň pohřební,
smuteční: absint čnaní funcre neniae H,
Ceae nentae JHpisně Simonida Kejského;
b) píseň, říkadlo kouzelnické: Afarsa n.
H; ©) píseň vůbec: puerorum FH.

neo, něre, čvi, čtum [srov. vém, nit]
přísu: fatalia stamina T1d,fjita O; přenes.
protkati, nitrmí ozdobiti, vyšíti: tumřcam
molli auro V 3. pl. neunt T%.

Neobůlě, es, f. [Neo-BoťA| 1) dcera
Lykambova, snoubenka Archilochova: 2)
fingované jm. dívčí u H.

Neoclěs, 1 (7 N), m. [NeozAňs] 1)
otec Themistokleův; 2) otec Epikurův;
Neoclirlés, ae, m. syn Neoklův Themi
stokles.



Neontichos

Neontichos, iis, n. [rov TEřy0c)pev
nost v Thrakii.

Neoptolemus, %, m. [NeozrTóÁeuos)
1) syn Achilleův, ze. též Pyrrhos; 2) voje
vůdce Alexandra Vel.

nepa, ae, f. Štír jako živočicht souhvězdí.
- Nepete, čs, n. něsto etrurské sev. od
Ríma nyn. Nep'; aj. Nepesinus, a, um
nepeský: ager J.; voy. Neposini, rum,
m. Nepeťané.

Nephelé, és, f. [rerpéŽn] první choť
Athamantova, matka Frixa a Jelly; odt.
NepheleTs, idis, f de. N. Welle.

1. nepos. ťia. m. [svov.d-vEVWóc,nef,
Neffe]a) vnuk: guz n. avum tn discrimen
capitis adduaevit C; multifilií, filtae ne
poles, neptes C; h) potomek:emi nepotes
Cat; magna de stirpe nepotum V; dn
nepotum pernictem JI; ©) marnotratník,
člověk zpustlý, zhýralec: nepos filtus F
syn zhýralec; guis ganeo, guis n

2. Nepos, oťis, m. rod říms.; nejznám.
Cornelius Nepos, přítel Attikův, Cicero
nův a Katullův kol. 80 —30, dějepisec
římský.

neptis, 78, f. [srov. nepos) vnučka.
Neptůnus, 7, m. bůh mořský ztetož.

s řec. Poseidonem, syn Saturnův, bratr
Jovův; odt. Saturnéns V; N utergue
Cat Jako vlůdce vody slané 1 eladké; meton.

moře: se praeceps N-ptuno (mm serit
Eurus V, hibernus BH;adj. Neptiinius,
a, um Neptunuův: Troča, proles, avva V;
due II = Sextus Pompe us pro četná ví
tězství na moři bonosil se býd synem Nept.; sV.
heros O — The-eus; N. Ineola 111 =
Kyklops.

NEGgUu8I, nesklon. komp. neguior, 8).
neouisstmus (vl. adv.nijak) ničemný,
špatný: didertt n. C, hominem negučsst
mum defendere C.

ne-guáruani, adv. nikterak, zcela ne-,
naprosto 1.

negue, nec [ne, gre) a ne-, ani A
jednotlivě | jako prosté piirojení myšlenky k před

chozimu ») připojuje pouze popřeny pojem: R. TU 08
guam a nikdo; nec renovatlis ager cane
bať aristis O a pole nejsouc vzděláváno .;
vultus accessere boni nec Tners panper
due voluntas O a účinlivá, neskoupá
vůle; nec ulira nist regem et ab ipsta
creatum videdantur passuré L a bylo
zřejmo, že strpí pouze krále; nec tllud
proeltum fuit L a to již nebylo zápo
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lenis et vidi et perti nec notis (— et
ignotis) tgnibus ar si C; b) spec. spojeno
8 jinými částicemi: ©) negue vero. negue
antena vskutku ne, aopravdu ne,
avšak ne (pozd.sed nec): negue vero
in ha crmsa modo ČC a to netoliko;
nec vero lum ančmum esse tnsipientem
C a teprve ne; Š) negue tremen a přece
ne: n.ť. dubito Č; %)nec guidem (= et
ne-guidem)a ani: nec viros guidem vos
duceret L; nec covporibus gutdem vis
parcebat Ču ; d) negte enim neboť ne,
ovšem ne: nec ením excurstone utere
tur ČCpravda ne; €) nec non a zajisté
také: negue meam mentem non domum
saepe revocat evanimata uxor C; = pouh.
et i, a také: nec non ct Tyrit . fre
guentes convenere V53 nec nou ut tem
pora noris O; Č) negue guo buď= ne
gue guod: n. g. Čn. Pompei gratiammihi— conciliariputemČ atakéne,
že bych minil; buď — negue ut e0: n. g.
mihi ex cutusguam amplitudine guaeram© Čane,abychvyhledával;IT(se
vztuhem k předešli. a) Jako rozšíření myšlenky:
a také ne, a vůbec ne: Stoicum est
guidem nec admodum credibile C; mec
ullí bonavum artium magistri Č a vů
bee žádní, negue interpretor L a také
nechci rozhodovati; b) Jako vysvětlení:p'u
vimae litterae, nec ene vulgares C a to
ne; sazis, nec modicis L- ©)jako výsledek:
a tedy ne: negue tutellegunt se rerum
tllarum fundamenta subducere C: a
vskutku ne: nec detnde dAlorigines[rotanis© cessereL;necdeindein
tervis Iomulus fuiť I a skutečněnebyl;
(l) adversativně:avšak ne, ale přece
ne: nec diu pax mansit [.; negue id
consecutus est N; nec guisouam hostium
inventus L- extra inviditam nec. extra
glortam erat T': negue eo magis cupido
lugurthae minuebatur S protopřecevšak
O nic se nezmenšovala: €) stupňuje:— (ne
guidem): illud ením nec dt stnant Plin
ani bohové; DĚŮv platnosti Jednoduchézáporky:
guod nec vortat bene V (srov.složnegotium,
neglego, necopinans); [3 jako částiceko resp.:negue—negueani— ania)ob.:cum
mors nec aď viťos pertineat nec ad
mortuos C; b) zvl.: ©) před negue předchází
zápor: nulla vitae pavs negue publicis
negue privatis in rebus vacare offtcio
petest Č žádnástránka života ne může..



ne-G160

ani.. ant; 3) před nejne předcházíčlen
kladný: avuritia instubilis est, negue
copií nezgueonopiď minut 9 A ne
zmenšuje se ani.. ani; f) nejue — et:
jednak ne- . jednak: nec «a me
alieni et tibt amicisstmi L; itague negue
hic locus vactors umanam et meus
dubor (; místoet bývá-gue. de IĚjUe
dant flammas lenigue tepore cremantur
O sice ne.., ale; negue. ant. unf:
negue enim stent aut obscura uut C
nenít to ani ani; G) neue bývá polkrně.
né non: Vtague ut plura non dicam ne
ave aliorum exemplis confirmem ČC a
abych nedokazoval.

ne-gueĎ, čre, čvě (2%),itum [znezule)
dé= vej e (lo)| nemoci, nebýli s to; téžpass.guddaučdo uleřscínegotur9co
potrestáno býli nemůže.

ne-guiguam [abl. grč; tedyšp.nega
guam u neguteguam| a) nadarmo, marně,
bezvýsledně: algd rerolvere V; n. pudet
C; n. seros egercere cantus V; h) bez
účelně, bezdůvodně, bez potřeby: ». deus
abscidit Oceano terras I; causas m.
nectere V

neguiter. adv.ničemně,hanebně:facere
C; komp. dellum negučus gestum I..

něguitia, ae, f., téžnognitics, či, f.
[neguam] a) ničemnost, špatnost, linost.
ojjictna negnitiae (Čí neguitiae me con
demno C; b) lehkomyslnost, marnotrat
nost: filii n. ČC; e) bujnost, zhýralost:
tandem negnittae none moďum tuae II;
vestigia libidinis atgue neguitiae C.

Neretun, z, a. město v Kalabrii, nyn.
Nardo.

Něréns, eř a cos, m. [Nnoedúc) syn
Okeanův a Thetidin, bůh mořský, otec
Nereoven; metoo. moře: placidum per
Nerea Til; totum N. ctrcionsonat or
bem O: někdy—=Neptun: aeguora ctet V;
adj. Něreius, a, um Nereův genitrix
O — Tnetis, N. nepos fi — Achilles;
Vuvenis O — Plocus; Neěrels, idos, f.
Nereovna, víla mořská — Neriněe, čs, f.
(= Gulatea V).

Něritos(us), 7, m. [Nůorros) hora m
Jrhace a ostrov poblíž ní; adj. Něritius,
a, um Dbásmn.== Odysscův: domus, vatis
O; due N. — Ulixzes; jako subst. —
Ulixes.

Nero, ON2S,m. [slovo sabin. význ.= for
tis ac strenuus) příjm. v rodu Klaudiové

827 Něsaeč

1) C. Claudiua Nero, vítěz nad [lasdru
balem u Seny; 2) /Fib. Claudius Nero,
manžel Livie, pozd. choti Okiavianovy,
otec potomního císaře "Tiberia a Drusa
Nerona, otce císaře Klandia; 3) Tiberius
Claudius Nero, císař * 42 př. Kr., cis.
1£—37 po Kr.; 4) iberius. Claudius
Nero, císař (Nero) 54—08 po Kr; 9)
Nero, syn Germanikův * 7 př. Kr. $ 30
po kr. nástrahami Scianovými utracený;
adj. NeronČus, a, um (od cis. Nerona) 1)
n NeroOniánus, a, um (va 1)) C.

Nersae, čirum, f. město Aeguů.
Nerthus, 7, f. bohyně germánská, pů

vodk. kmene Ingaevonů.
Nerulum, 7, 2. město v Lukanii.
Nerva, ae, m. přijm. rodů: Čoccet,Licinia,Oilii;© Cocceins.Nerva,císaí

říms. 96.—98 po Ir.
Nervii, Orum. m. kmen. belg. mezi

Skaldou a Sabem; adj Nervicus, a, umi.
proel'um Čs bitva s Nervii.

nerv ose, adv. mocné, úsilně, důrazně:
nervostus disserere (.

nRErvosus, a, um [nervus] svalnatý,
šlachovitý: poples O; přenes.o řeči: silný,
mocný, důrazný, jadrný: guts Avtstotele
nercosiov? Č.

nervn3, 7, m. |srov. 7" ÚOOV; odt. Nerv]
n) těliva, šlacha, sval: nertos, a
oučdusartus continentur C, zv. lětiva
na luku: ermnpere nerčo pulsrnte sa
gittae V nárazem. tětivy: nervo nptare
(v. t.) sagittas V; struna: nervě in fidi
bus (C plu. strnnový nástroj: cantus
nervovumct tibiavum Čs kůžena štítě:
scuta fexvo nervognefovmata T; mužský
úd pohlavní: čn tngučnén. Fh)
meton.(od řemene)vazba: dn nervis čeneri
L, eximere de nervo cives I z vězení;
C) přenee.síla, jádro, podstata: legionum
C, senatus nervi atgue víres C; vecti
galia nervos esse ret pudl. C; nervos
belli, pecuniam largiré C životní pod
minka, onmměbusnervis coniti C všemi
silami; nervis ad perniciem suam uti Č
prostředků; v řečn.sila, důraz: sectantem
lenia nervi defictunt FI.

Nes-aeliun, 07,n. [výdov dzrtev po
břeží ostrova) město v Istrii sev. od nyn.
Pulje.

Nesaeč, es, f. [Nnoair] Nereovna
(ostrovanukály.



ne-seio

ne-scio, řre, T (7v7), 7hun a) nevě
děti: non mepudeťfateri nescire guod
nesctam Ú; algd, acc. c. Úif., nepř. ot.,
pass. nescičur ( nevi Se; — spec. nescto
gui, guis,guiď atd. —kdosi, cosi atd.:
nescto gua natale solum dulcedine cunc
tos ducit O nevysvětlitelným, jakýmsi
čarovným kouzlem; flebiťe mescio guid
gneritur lyra O truchlým jakýmsi tónem
žaluje; ope nesc'o guis servabitur advena
nostra leejaký, ledajnký tulák; non
paulum mescto gutd in snam vem com
vertit C ne snad nějakou maličkost; neseio
guo modofreguentes C úžasně, k omrzení
často; = nescio, ah viz an; = záporně
non n. —=dobře věděti: nec enim
nescitgue tacetve OD— negne nescit, ne
oue taceť víť předobře a hlásá veřejně;
L) neznati: pucllae hiemem V, domi
num O; ©) nenuměti: stare loco V,
eguo haerere H, Latinen. C neuměti la
tinsky; versus n. IŤ verše neuměti dělati.

ne-scius, a, un: [nesečo,srov.in-scius|
1) akt. a) nevědoucí o něčem, nevědomý
něčeho,neznalý něčeho:virťus repulsae
nescia sordidae FH neznajicí odmítnutí;
n. mens sortis futurae V, impendentis
mali Plinj těž s nepř.0t.; b) nedove
douci něčeho,nemohoucí něco: nescia
fallere vita V život neznající šalby;
nescia precibus mansuescere corda |
prosbám nepřístupná, nelitostná srdce;
Velidae ceďere nescčí IT. neznajícího
ústupu, pozd. 8 en. gerund.: W. tolerandi
1 2) 1nss. neznámy: alčis. gentibus
nescia trčbuta T, nejue nesctum (neutr.)
habebat T věděl dobře.

Nesis, zdis, f. [Nwoic] úrodný ostrů
vek na pobř. zálivu puteolského, vých.
od mysu Misenu. nyn. Nisita.

Nessus, č, m. [Neooos| 1) Kentaur
v Aitohi Ierakleem zabitý; 2) řeka
v "Thrákii ústící naproti ostr. Thasu, nyn.
Mesto; adj. Nessčus, a, um Nessův: ve
nenum O.

Nestor, orts, m. [|NéěorTe)o) syn Neleův,
král v Pylu, výmluvnosti proslulý.

Netum, % m. město na Sicilii jihozáp.
od Syrakus, nyn. Neto; obyv.NĚfIN1, orum
a Neťtiněnses, um, m. Netiňané,neuter,tra,tvum|ne-uler— žádný
z obou: neutram in prvtem ČÍÍ; earum
sententiarum neutram probo C; plur.
kollekt. žŽidná z obou stran: neutrorum
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contemnenda est sententia C; im neutvis
cira posteritatis T' na žádné straně; ub?
neutrí transeundi tnittum factunt Čs
ani ti ani Oni; = spec. ve sm. adj. ani ta
kový ani onaký == nejetný, Ihostejný:
donum, malum, neutrum C.

ne-utiguam, adv. nikterak.
ne-uLv0, adv. — in neutram partem

na žádnou stranu: anclinata res [,
neve nen, adv. ii) po záp. ne ani,

nebo: sunrič, ne guis virginem neve
mulierem heredem faceret C; h) po lklad.
větěa aby ne: uťi pristinae vivtutis
memoriam vettnerent nevepertuvharen
tur aněmo Čs; neveforet tervis secvior
ačr Ó; někdya ne: htc ames dici pater
neve sinas HH; ©) zdvojenéneu — nen
aby ani — Ani: neu se, neu impera
torem tradant (s.

nex, necis, f. [srov. VĚZ-UC, veEx-0Óg)
násilná smrt, vražda; polestas vitae ne
cisitue Čs moc nad živolem a smrtí.

nexilis, e [necto, nexo| spojený, se
tkaný, spletený: plagae, hederae O.

nexo, re, — [frea. od »ecto] spojo
vati, splétati (nejisté).

nexum, 7, n. [necto] viz necus 3),
nexus, is, m. [necto] 1) spojení, sple

tení, spleť, závit: serpens Daculum ne
xibus ambit O. závity; jfirmis nezibus
ligneam compagem superstruere T sil
nými skobami n. vůbec spojemi ; přenes. Žegis
nexus I' zákonem způsobené zápletky;
2) ručení osobní svobodon za učiněný dluh
a ztráta osobní svobody nezaplacením
dluhu: dlužní nevolnictví: se neru odli
gare Č, nexum tnire L stávali se dluž
níky-nevelniky; neza tollere C.

ni, a) vedl. tv. m. ně: monent, ní tene
ant cursus V aby neplnli přímo; flemus,
ně nos dtvěderet Pr aby nás nerozlu
čoval; hb) ve vět. podm. — nigť. moriav,
n. puto C; něfrustra augurium van
docuere parentes V; mi ita se res ha
beret, patrimonia sua religuissent C;
nmfallor O nemýlím-li se; perseguemur
ottum non dulce, ni tecum ff leda s tebou;
spec.přismlouvách:Sic se čudicem illě ferre,
n.. dedenit L; odt.guod dicitur „stve
něve“ C.

Nicaea, ae.f. [Nizaa] 1)m. v Bithynii
piv. Ancora, pak Antigonia; takto
r. 301 po vítězství Lysimachově u Issu; 2) m.
v Lokridě nedal. Thermopyl Z; 3) m,

azv,



Nieneus

v Indii u Hydaspu Cu; 4) m. v Ligurii,
pyn. Nizza L; obyv. Nicaeénses, tum, m.

Nicaeus, ?, m. [Nrxařog od vízn] příjm.
Jovovo „Vítězný“ — vítězství dávající.

Nicánor, oris, m. [Nizávao) 1) syn
Parmenionův, vojevůdce Alex. Velikého;
2) velitel loďstva Alex. Vel.

Nicator, oris, m. [NizxárTeoe vítěz)
čestn. přijm. Seleuka I.; jako appellat. co
hovs regia, guos nicatoras appellant L.

Nicephorium, 22, n. [(Niznepóotov]1)
háj u Pergama; 2) město u Bufratu již.
od Edessy.

Nicephorius, či, m. řeka v Armenii,
vých. přítok Eufratu.

Niciás, ae, m. [Niziac] 1) syn Ni
keratův, vojevůdce a státník athenský:;
2) řecký grammatik v družině Cicero
nově v Kilikii.

Nicocles, ts, m. [NizoxAřňo] samo
vládce sikyonský svržený Aratem.

Nicomachus, ž, m. [Nizó,uazoc] 1)
řecký maliř; 2) syn Aristotelův, řecký
filosof.

Nicomedes, is, m. [(Nixoundns) jm.
bithynských králů: N. I. 281—2406;N. II.
Epifanes + 91; N. IV. odkázal híma
nům svou zemi.

Nicomědia, ae, f. [Nixouróea] hl.
město Bithynie, nyn.Isnikmid (eic Nrz(0)
nndletav).

Nicopolis, ts, f. [NrxoztoArc) město
v Akarnanii, po bitvě u Aktia Oktavia
nem založené,nictus,čs,m..(srov.mecto| mr'gali]
mrkání: nictu styna dave Ó (nejisté;jiné
itení NUtu).

nidor, oris, m. [srov. «viGu) zápach,
výpar z předmětů pálených. vařených, pečených
tp.: ganearum NM.eť fumus C; gvaves
nidore chelydros V odporně páchnoucí;
n. ex adusta pluma L.

nidulus, ž, m. [demin.od nidus) hníz
dečko; přenese.Senectutis suae n. Plín.

nidus %, m. [z "ně sdos k sedeo, srov.
nnizdo, Nest) a) hnízdo: nidum tignis sus
pendit hivundo V hnízdo na wuwy. za
věšujej obr. xe matores něidoextendisse
pinnas logueris FŤ rozepjal perutě šíře
než hnizdo (== rodnýstav) dovolovalo; tu
nidum servas H sediš pěkně v hnízdě —
doma; h) mláďata v hnízdě: legens nidis
loguacibus escam V; ©) obydlí, dům:
n. celsae Acherontiae F skalní hnizdo.

829 ni-hil

niger, gra, grum a) černý, tmavý:
guae alba sint, yuae nigra C; nmigri
oculi H, m, silvae F; obr. delectatur
ille Bioneis sermonibus et sale migro
H solí vylouženou z popelu = peprným
vtipem; b) tmavou barvu, temno působící:
nigerrtmus auster If (pon.přinášímraky);
C) přenes.nigrť ignes F — hranice; nigra
hora Tib, dies Pr neblahý, sol H; d)
eth.— zlomyslný, zlý: nec minus n. guam
vile Terentianus Phormio C; hic n. est,
hunc tu, Romane, caveto H.

Nigidius, a, rod říms., zvl. P. N.
Figulus (hrnčiř“) vrstevník ČC.,znamenitý
grammatik, 1 44 ve vyhnanství.

nigrésco, ere, — [inchoat. k nigreo)
černým, tmavým se stávati, černati: la
tices V, tenehrťs omnia V vše se halí
ve tmu — zatmivíů se mi před očima.

nigro, re, avi, čitum [niger] býti
Černý, černali Se; odt. part. praes.nisrans,
ntis černající se, tmavý: čerga zuvenci
V, alae O, domus antmarum Pr.

nigvor, Oris, m. černá barva, temnota:
moctis Č.

ni-hil, staž.nil, plnýtvar nihilum, i, n.
[a*něJilu m= snadani nit)nic: 1) n'Ailum:
et alujuěd, guod uut ex nihtto ortatuv
aut in nihilum occidat C co z ničeho
vzniká a v nic se obrací; pro nihůo
algd putare C za nic nepokládati; mi
hilo o nic: měhilo sapientior tllo IT;
nihilo minus nicméně, přece:post etus
mortem n. td facere conantur Čs; pod.
nihilo secius; de nihilo z ničeho, bez
příčiny, bezdůvodně: fiduciam con
cipere L; nihilí, gen.preli Za nic, ni
čím: parvě pretit esse, gui tam nihil:
sit C kdo nemá ceny žádné; 2) nihil:
jen nom. 4 ace.; ostat. pády od nulla res A)
substantivně: U) 8 attrib.: 2. nově C nic no
vého; n. veri, n. sancti L sloužík nahra
zení scbázejicíhoadj. (ZvaÁňdyc nepravdo
mluvný, dvócioc bezbožný), nihil lan
guidi negue remisst patiebatur 9 ani
únavy ani úlevy nedopouštěla ; sgeu. guantit.
n. vině Čs vl. ani kapku vina; n. dolt,
perieult N; n. vreligutfacere N' ničeho
neopominouti; s nom. adj. 2. mortale,
n. medium C; n. ingratius C; B)
akkus, 2. agere C nic nepoříditi; n.
suspicatus de nepote L pranic netuše,
nemaje žádného tušení o nějakém vnuku;
ut n. altud mist de hoste.. cogitet C



nihil-dum

nemá myšlení na nic jiného jen .; %)
nom., zvl. vazby: n. est /Ť nemá výzuamu,
jest marno, nadarmo; n. est, ut C není
příčiny, aby; n. esť gnod, cur C není
proč, n. ad vos S nic vám po nich
(křivdách); n. minus Č jako odpověď: na
prosto ne; n. non C vše; nonnihil Č
lecoo, mnehéě, n. unum (insitgne) L ani
jeden; b) adverb.— non: n. moror V
netajím; ». čimere ČCnemiti strachu; w.
necesse est.. dicere ČC dokonce není
třeba; m. trepidatione opus esse L mi
kterak není třeba se děsiti; ZheĎbani n.
moti sunt L ani dost málo.

nihil-dum Z ještě, dosud nic.
Nilus, 7, m. [NeiAoc) Nil, řeka egypt

ská, též personif. jako bál; jako appell. příkop,
stvuha: ducčus aguarum; ouas dili nilos
vocant C.

nimbi-fer, a, m mrakonosný, bouře
nosn“.

nimbosus, a, tm. [ntmůus) mračný:
cacumína montis V; bouřlivý, déšť při
nášející: Orgou V, ventus O,

nimbns, z, on. [srov nebula, věgod)
a) mrak, zví. deštivý: tnvolvěre diem
němdi V, tenipestas regem denso operutt
němbdoD3 arenae n. V mrak prachu;
b) déšť, přival: terrere animos fulmi
ndus.. nimits Či comnuxta grandine
n. V déšť 8 krupobitim; neměorum pa
tria V deštivých mračen; €) přenes.mračno:
eguzčum, peditum VL; děšť střel: glam
dis Ť.

RÍMOpeTE, adv.
opus.

ni-mirun, adv. (pův. věta vlož. žádný
div] zajisté, ovšem, bez odporu, skutečně:
též iron.

NÍ-mMÍS, adv. [měs příbuz. s MNUS, tedy
ne příliš metlo) příliš, nadmíru; pojí se

non 1.

přihš, velice, viz

8 aly., 8 gen. guant., adj. i se slovesy;
nepříliš, nevchce, nemnoho.

nimiuni, adv. (vl. ce. neutr. od. nimius]
příliš, nadmíru. o Jortunatos. nimťmm
agricolas V přešťastni; n. din Cz němio
plus přespřiliš: dočere fŤ; o hodně, 0 nů
ramně více než: rem. Trotanam. cres
cere vatus guam L; n. guantum no
obyčejně, nadmíru velice.

nimius, a, um [nimis] a) velmi, ne
obyčejněveliky:nzmla pertinac a Cs ; cele
ritas (" |) nesmírný, míru překračující:
nemii Llpenora viní O přiliš oddaného

830 1. Nisus

plfí = n. mero F: n. anémií STL příliš
hrdý; 2. imperii L moci své zneužívající;
o věcechtéž prílišný: (velis) ne nema fun
datur C aby se přiliš nerozrůstala.

ninguit, ningit, perf. něnait [nix]
sněží, padá sníh.

Ninnius, a rod římský z Kampanie;
pejzn. L. N Auadratus, trib. lidu 58,
protivník Klodiův.

Ninus, č, f. hlavní město assyrská
zv. hebr. Ninive; dieněbo Ninus, 7, m.
[Nivoc] syn Belův, král assyrský, mau
žel Semiramidin.

Nioba, ce, f. a Niobe, és, f. [NióBn]
dcera Tantalova, choť Amfiona thebského;
adj. Niobeus, a, um Niobin: proles H.

Niphatěs, ae, m. [Nigárno Sněžník]
pohoří v Armenii u pramenů Eufratu:
regidus IH; pulsum Niphaten V meton.
Armén.

Niptra, rem, n. [vízrtoa] „voda na
myti“, název trag. Pakuviovy.

Nireůs, eos (et), m. [Nioeúc) syu
Charopův a Aglain, nejkrásnější z Řeků
před “Drojou.

ni-si, 1) jako zápor ve vět. podm. jestliže
ne, ne-li, kdyby ne: memoria minuiturv,
nisí eam ewerceas Ú necvičí-li se; fer
rum parabant, nisi miles preces et mí
nas čutevtecisset T kdyby nebyli se mezi
ně vmísili prosíce a vyhrožujíce vojini..;
mivumgue, mist hoc est O divno, aby
ne — zajisté že; misí me faltit animus
ČC nemýlím-li 8€) b) DOzáporu leda, leda
že, leč, než: ne guis enuntiaret, nisi
gučbus mandatum esset Čs vvjimaje ty,
jimž; nisť tn Donis amicitiam esse non
posse (© pí. může býti jen mezi dob.;
nemo putabatur nisi pariter volens S
leda kdo byl.. .; nisť čameu intellego S
leda přece to poznávátm; sť exstinctis ali
guid nist nomina vestat O — praeter
n. kromějmen; inter omnes constat, nisi
inter eos Ú všem známo, vyjma těm;
měst sč C vyjma (ten případ), že by .;
nist guod ČT Plin vyjma že, leda
že, až na to, že; nisi vero, forte ČS
leda že snad, leda by snad.

Nisibis, čs, f. [NiceJic) město v Meso
potamii.

1. Nisus, 7, m. [iNiooc) král megar
ský, otec Skylly, jež mu ustřihla vlas,
na němž závisel osud obce, načež N.
proměněn v krahujce; adj. Niseius, a,



2. nisus

um a Nisaeus, a, wm: virgo Niseia
Ó = Scylla; Nisaeč canes O psi Scyl
lini, Nisias, adis, f. megarská: Nisi
ades matres, nuruš

2. NISUS, čs, m. a NIXUS, čs, m. [niťor]
vzpírání, opírání, podpirání se: Aastas
čibero nisu emittere Ču voným rozma
chem; sedato mísu C mírným krokem;
n. per saxa S výstup (opiráni se nohama
p. rukama); dea se rapido misu sistit V
v rychlém letu se zastaví; felus nixibus
edere V poroditis astrorum Č obrat.

nitědula, ae, f. [nitor lézti] sysel.
niteo, ere, už, — stkvíti se, lesknouti

se A) mv. unguentis O, ebur Ti, herda
JH, celor Ó; terrae O; frondes auro
nitentes V; b) přenes. res gestae etus
nitent C; pluru nilent iu carmine H
v básni je množství stkvělých mist; ora
tio nitet C hýří barvami; guidus intem
přata niťes [1 krásou se stkviš; = spec.
meton.býti tučný: taurus nitens V; žir
ný: campi V; mensae nitentes MHbo
haté; vectigal im pace nitet U hojný vý
nos dává; ugor ÚČať,femina nitens O
krásná; parcius nituistis II vypadali
jste (== vypadite) špatněji.

nitesco, eré, — [inchoat.k m'iteo] a)
lesknouti se, slkvíti se: ebur Til, cae
lum C, tuventus oleo perfusa V; b)
= býti tučný: armenta Plin; ©) přenes.
stkvíti se, zastkvívali se, slavným se stá
vali: gloria T.

nitidus, «, um [niteo] a) lesklý,
třpytný, lesknoucí se: nitidum caput HH
mastmi se stkvoucí; cuvrrus n. fŤ vůz
třpytný, caesartes V, coma nardo O,
serpens IH, ebur O; b) tučný, pěkný,
dobře živený: egui V, tumenta N, me
pinguem et nitidum [Ť, čistěho, úprav
ného zevnějšku: ex nitído fit rusticus FH.

Nitiohriges, um, m. kmen gallský
na pravém břehu Garumny.

1. nifor, dris, m. [n'teo] a) lesk, třpyt,
záře: argenti eť auri O, dturnus O
denní světlo, ja8: obr. generůs () vzneše
nost, vážnost, skvělost: oratlonis nm.C.
eloguií C; hb) pěkný zevnějšek, krása
Jysandrum intuentem nitorem corports
C; uríť me Glycerue n. H

2. MOV, niti, 0IXU8 n. něsus sum a)
opirali se, vzpírati se o něco:niTa
fbris stirptum ČC,tuvenís oni nitětuv ha
sta V,beculoO,in hastam, genibusn. LČ

831 níxus

klečeti; narovnati, vzpřímiti se; vzcho
piti se: miťě modo ac stalim concidere
9; na místě se držeti o bojujících: měže
bantur atoue omnia vulnera sustine
bant Čs; jiti, kráčeti: guč anguem pres
sit humi nitens V; o pohybu celého těla:
házeti, zmitati sebou: niti corporibus S
nakláněti se; semulac míti possunt
C na noly se postaviti; ole vzná
šeti se: Cyllentus alis nitens V, ni
titur pinnis I; ut vuvencis illigata
přuribus avatra mitantur. meis H aby
mi spřežení četných volů smýkala pluhy
(po poli); b) přenes.©) spočivati: Da
ret regno (abl.) čpsorum dominatio Nj
p) spoléhati na něco, opirati Se o něco:
Carthago nixa duabus Hispaniis C,
Galli insidiis non nituntur Čs; ©)přenes.
s důrazemna cíli: namáhati se, usilo
vati o něco, dychtiti po něčem; cíiliti,
mířiti někan;: pro lidertate summa ope
n. O za sv. největší úsilí vynaložiti;
magna vi utergue nitebatur Čs oba se
úsilovně namáhali; patriam vecuperare
N; M. nitebatur, ut castra fierent N
usiloval o to, aby tábor byl zřízen; mi
timuv tn vetitum I usilujeme 0. .;
ad immortalitatem n. Č po nesmrtel
nosti dychtiti; m. nihil perctpi posse C
hleděti dokázati, že.

nifrun, 2, ». [viroovw) soda; přenes.
prostředek k čištění.

nivalis, e [nix] a) sněhový, sněžný:
Hebrus nivali compede vinctus F ledo
vým pontem; dies LIT; hb) zasněžený:
Algidus H, Otlivys V, vertex Appenim
V; ©) sněhobilý: candor V.

ni-ve [ne] nebo ne.. li.
niveus, a, um [nix] a) ze sněhu, sně

hový: aggeres V, mons Cat; b) sněho
bílý, bělostný: lac, lacerti V, dens, cor
pora O, color FH.

NivOSstus,a, um [nix] na snih bohatý:
Seythia, Strymon O, Items L.

nix, něrts, f. [srov velet, vígpa,snih,
Schnee| snih: alta Vpiur. sněhy, sněhové
spousty n závěje: nives Alpinae V; přenes.
o šedinách R4ves Capitis I.

Nixi patres tři klečíci sochy před sva
tyní Minervinou na Kapitoliu znázorňu
jicí božstva porodu.

NIxor, Ari, — [rrea. od nitor] opirati
se, vzpírati se: nodis o badu V.

NÍXUS,s viz sus.



no

no, nave, něvií, — [srov. vodo, 430)
plavali, sine cortice n. HHnepotřebovati
cizí pomoci; přenes. lélati o včelách: per
aestatem čignidam V per medium Athon
Cat. cymba n. V plouli.

nobilis, e [nosco, pův. gno dilis, arov.
i-gnodilis) a) znatelný: gaudium T,
b) známý, proslulý, slavný: nec ferme
res antigua alia est nobiltor L vše
obecněji známa; oppidum clarum eť no
bile C; aere Corintlius O: čím?bám. inf.:
n. superare pugnis FH; (zle) pověstný:
tauvus, guem Phalavis habuisse dicitur
C; palma n. H. oslavná; in Acci nobi
ldus trimetris JH velebených; centum
nobilem Čretam urbibus II — potentem;
C) urozený, šlechtický, vznešený: homo,
mulier C, nobili genere nati C; Metel
lus homo nobilisstmus Č ze staré šlechty:
subst.NODIJIS, es, m.šlechtic, aristokrat:
nobiles nostri Plin, isti nobiles C naši
páni šlechtici, nodiles atgue ignobiles S
šlechtici 1 plebejci — všichni bez rozdilu
rodu; d) ušlechtilý: eguus C; fundus C
výtečný.

nobilitas, dřis,f [nobi!is]a) proslulost,
sláva:pracdicattonem nobilitatem„ue fu
gere C,eum multi nobditate praecurrunt
N: b) známosl roda, urozenost, šlechtictví:
nobilitatem admiratum gentis L vzne
šený rod; ©) ušlechtilost, vznešenost, vý
lečnost em. estet. £ mrav. 0D unicam no
bilitatem L pro vznošený zjev; Drusus
nodilitate ingenita T'; eloguio tantum
nodelitatis inest O; d) konkr.šlechta; ».
omnis interiit C.

nobilito, ďre, dvi, datum[nobilis] a)
známým učiniti, rozhlásiti: famam, rem
L; b) proslaviti, oslaviti: disciplina m
litari nobilitatus est N; poetae post
mortem nobilitavi volunt Ú3 zvl. ve šp.
am.nobilitatus zle proslulý: crudelitas C.

nocens, ntis (vl. part. prace. od noceo|
a) škodlivý; b) provinilý, zločinný (o li
dech); ©) subst. vinník, zločinec.

noceo, ére, uč, tum [přib.s nec-o] a)
škoditi (alei); b) proviniti se: st grande
guidpiam nocuit (, noram n. Č škodu
učiniti; pod. pass.čpse nail nocitum 17
Cs že se mu nic (žádná křivda) nestane;
ut ne cut noceatur C aby se nikomu
křňvda nedála.

nocti-fer, ž, m. [nox a fero) večer
nice.

832 nolo

nocti-luca, ae, f. (nox a luceo| „za
noea svítící“ == měsíc.

nocti-vagus, a, um [gut nocte vaga
tur) za noci jezdící: currus V.

noctiů [od NOT, snad anal. dle dru) zá
neci, V noci.

uoctua, ae, f. [nox] sova.
nocturnus, a, um (nox] noční; spar

gere nocturno cruore penetralia FI po
třísniti v noci příbytek krví; nocturnos
ululasse canes ferunt Ó za noci; pod.
lupus gregibus n. obamůulat V.

Nodinuš, z, m. říčka u Říma a její
bůh,

nodo, dre, dvi, datum [nodus) zavá
zati: crtnes in aurum V do zlaté síťky
v uzel svázati.

nodosus, a, um. [noďus]) sukovitý:
stipes, robora O; uzlovitý: plagae O;
uzliny tvořící: cheragra F; kolinkatý:
havundo O; přenese.spletitý; odt. n. Čí
cuta H lichvář, jenž ei dlužní úpjsy v několika

způsobech zabezpečoval (C. vymyslil též zvláštní
formulář na dlužní úpisy) možno přeložiti „11A
zaný advokál“ n. „zapletal“,

nodus, 7, ». [příb.s necto] a) uzel:
nodum conectere C diducere O divellere
V; spec. pouto nera dracchia nodis
Ú ační nodi V> nu. leti V smyčka;
pás: nodo stnus collecta V; crinem
nodo substringere 1' V uzti ovazuvali;
b) kloub: alces crura stne nodis ha
bent Cs; ©) kolínko na rostlině, Buk:
přísl.noedum in scírpo guaerere; Ďacu
lus sine nodo L; d) přenes.zanzlení, za
pletení, spleť: pugnae V; dignus vin
dice n. H; závazek, pouto: nodos alci
imponere O; n. amicitiae C; zápletka,
překážka, obtíž: maďimus tn re pnůl.
n. C.

noenmn (ne oexum (== unum) v
ani jedno, arch. záp. ne: n. VumoTes po
nebat ante salutem bůsn. u C.

Nola, ae, f město v Kampanii sev.
vých. od Neapole; aaj. Nolanus, a, um
nolský: ager, pleds L; obyv. Nolání,
orum, m. Nolané; Nolánium, %,n. Nola,
okres nolský.

nolo, nolle, nělui. -— [ne-volo) ne
chtiti; se záp. non n. Č býti ochoten k ně
čemu, Chtiti něco; lze též přel. adv.: ochotně;
lmper.: noli, nolite s inf. opisuje 8e záp. Imper.;
noli credere Č nevěř; vazby:ace.c. inf., pouh,
konj., inf. „Vollem. k opisu přáví nespln.: 7%.



Nomas 833 němíno

dixisseCkéžbychbylneřekl;noltm© mosrectisnomimbusH;tollerenoměna
přáníspln.: guod noltm C čehož chraň de tabula C — dluh vymazati; koukr.
bůh; aleť nolle C nebýti nakloněn ně- dlužník: lenta nomina €; e) jméno
komu. naprotiVĚCÍa) pouhé Jméno: umůraNomas,adis,mf.[Noudg]pastýř-| etm.L:n.amicitiaestO;nominepouze
kočovník; plur. Nomaděs, um, m. ko- dle jmena: duo reges n. magis guam
čovní národové, zvl. Numiďané: Noma
dum tyranní V; Nomas versuta Pr
hadačka.

nomen, on28,1. (srov,voge«, č. jméno,
1m. Name]a) jméno, pojmenování,název
e.) ob.2. tmponere C, ponere V, dave, tn
dere C jméno dáti alci někomu; nomine
appellare alum L, vocare V jménem na
zývati, volati; n. habere O, trahere ČC
jméno míti; nomine in Hectoreo pallidu
semper eram O vždy, kdykoli jsem usly
šela jméno Hektorovo; n. maritus Ó
název „choť“, via lactea n. halet Ó
jmenuje se „mléčná dráha; L. Targut
nium edidere n. L udali jméno „L. T'.“;
et morbo est n. avaritia Č ta nemoc se
jmenuje „lakomstvi“; est mihi n. Tullio
C, Appio Claudio L; B) spec. n. dare,
projiteri, edere L hlásiti se k službě vo
jenské n. do seznamu osadniků; ». acci
pere L zapsali; aď nomina non respon
dere [L vyzvání nedbati; notus mil no
mine tantum IŤ jen dle jména; b) přede
jmení n. jmeno rodové, někdyi příjmení:
n. Gaia C = předejmení; Clodius, cit
n. est Phormio Č — příjmení; jm. ro
dové: Cornelius, [ulius atp.; ©)konkr.rod:
Fabium nomen L; nostrum in nomen
ituras V. adsciscere in n. T; kmen:
per se ipsum n. Čaeninum tvmnpetumfa
cit L celý kmen caeninský: národ: n.
Romanum N; odt. též restare tibi vide
batur n. servorum Ú — otroci jakožtotřída
obyv.; (U) odt. též zastupuje osobu nebo včěe G)
nomína tanta O takové muže; vestrum
n. intuert L = 008; in diťersum trahunt
unum duo nomina pectus O — matka
a sestra; (3) nomine jmenem: nomine
grata tuo, grata sororis eris Ó budeš
milá sama sebou i pro sestru; capítvt
tatem feminarum suarum nomine tt
ment I vzhledem ke svým ženám; suo
n. odisse Čs, bellum tindicere Č svým
jmenem; 7%)jméno dlužníkovo v dlužní
knize; odr.dluh, položka dlužní: soluťio
nominis C, appellare de nomine Č po
hnati někohopro dluh, exigere n. C dluh
vymáhati; cautos (v. t.) expendere num

Latinsko-český slovník.

imperio N; negue nos guteguam aliud
assegui classtum nomine Č tak zvanými
leďstvy; B) slavné jméno, dobré jméno:
boni věrt m. eripere C dobré jméno vziti;
lu n... fer es Ó jako vítěznadzemí; multi
Lydia nominis H; et nos n. gesstmus V;
f) příčina, záminka: hocnomtnesetis
honestas pro meo casu spes sum secu
tus S z té příčiny za nadějemi na svůj
stav dosti slušnými jsem šel; otit no
mine N pod zámingou míru; agitarere
honestis nominibus S za počestnými zá
minkami; důvod: e0 nomine Čs proto;
nomine neglegentiae suspectus C pro. .;
zel. nomine obsidum Čs jakožto ruko
jmí.

nomen-clator, o7is, m. (nomen, calo)
jmenovatel, t.j. otrok, jenž pánu svému
jmenoval osoby vstříc jdoucí, zvl. při
ucházení se o úřad.

Nomentum, %, n. městečko sabinské
sev. vých. od Řima; adj. Nomentanus,
au,um nomentský: via L; Nomentánum,
7, n. statek u N.; obyv. Nomentáni,
úrum, m. Nomenfané.

nominátim, adv. [nomino) jmenovitě,
výslovně: Pythia praecepit N3 (kaž
dého) jmenem: n. centuriones appel
lare Ús.

nominátio, čnis, f. [nomino) jmeno
vání na úřad:nominattonem petere, fa
cere C, dies nominationis T'; consulum
(subj.) n. L.

nOomÍNRO,are, dvi, datum a) pojmeno
vati, nazvati: rem proprio vocabulo C;
puas.insulae, guae Cyclades nominan
tur N ostrovy zvané K.; urds.. Tycha
nominatur C slove; ab Aristippo Cy
renačci nominantur Č maji jméno; b)
jmenovati jmenem, zmiňovati Se o někom,
Sulla, guem honoris causa n. C; ne
minem necesse est n. C jmenem uvá
děti; Mercurium Č jméno M. vyslovo
vati; guem supra nominavimus C shora
jmenovaný ; ©) jmenovati na úřad: algm
augurem Č někohoaugurem; interregem
L, sacerdotes Plin; d) ndati, obžalo
vati: causam dicere nullo nominantá

53



Nomios( us)

Cu; part. perf. jako adj. známý, slavný:
tla Altalica... nominala peripelas
mata C (po celé Sicilii) známé.

Nomios(us), ž, m. [Nóu:oc) „Pastýř“
příjm. Apollonovo (ježto pásl stáda Admetova).

nomisma, aťtis, n. [vótwmoana)mince,
peníz.

NON,adv. [s "ne-oentm, noenum (v. t.)]
jako zápor táhnoucí se k jednotlivému slovu 1 celé

větě (před verbum fnitum) ne, mkoli: jednotl.
pojem buď jen popírá nebo též mění v opak; čem

pore non alio V nikdy jindy; non sano
pede O — insano; ventis non suis H —
altenis, tniguts; rebus vent non asper
V přijmi za vděk; forma non taciti fu
neris erat O přežalostného; non molles
viri H rekovní; non invisa tibi pars
egofui O = gratissíma; lugurthae non
mediocrem animum accendedat S ne
hrubě skromného; non mentito reddidit
ore sonos Ó — vero; carmina non in
tellecta prtorum tngeniis O kterých ne
pochopil důmysl předchozích; tpste est
aěr avibus non aeguus V samým ptákům
je vzduch zhoubný; parvam guod non
bene compleat urnam Ó —=vir; non
sutor JÍ neobuvník; non homo H = ne
mo; Cassandra non umguam credita
Teucris V již nikdy nebylo věřeno od
Teukrů; pojem záporný měni v kladný: N01.
haec nullis... observans oculis V zra
kem ne nepozorným — pozorně: nemo
eum non amavit Č všichni jej milovali;
nunguam non — vždy, nusguam non
všude; non adsunt V — adsunt; ego
vero non deero Ču — já budu na svém
místě; někdy však také jen popírá: 0nN in
dignum videtur S ne nevhodným; non
u superl.= ne právě, nehrubě: komo non
aptisstmus ad tocandum Č, homo non
beatisstmus N: a částicemi:non vero Č
opravdu ne, ba ne, věru ne; non tam,
non tta ne tak; non ita multopost C
nedlouho na to; non tam diffidentié .. S
ne že by nedůvěřoval;di, non tamen
Teucros delere paratis V přece ještě
nechystáte se; non guod, guo, ne proto
že (by); non solum (modo), sed etiam
nejen, nýbrž i; non denigue ani ko

nečně, ba ani, ano ani; v odpovědech:auť
setiam“, aut „non“ respondere C; někdy
místo nonne: (Jutďd haec amentia signift
cat? Non vtm? Č zda ne násilí? Jako
pokračování stává při non aut: non me tibi

834 Nortia

Trota externum tulit aut cruor htc de
stipite manat V.

Nonácris, is, f. [Něvaxerc] mésto
na severu Arkadie; aaj. Nonácrius, a,
um básn. — arkadský; Nonacria, ae,
f. — Atalante.

Nonae, rum, f. [se. dies) sedmý den
měs. března, května, července a října,
ostatních pátý.

nonagintá, čis. devadesát; nonage
9imus, a, um devadesátý; nonagiěs,
devadesátkrát; nonagies sestertium
9.000.000.

nonánus, a, um deváté legie: miles
T'; též jako subst. vojín 9. legie.

non-dum, adv.ještě ne.
nongenti, ae, a devět set.
nen-ne, část. táz., v přím. ot. ne, zda

ne: n. luce clarius est? C není to nad
sl. j.? v nepř.ot. Zda ne: cum esset ex
60 guaesitum, n. beatum putaret Ar
chelaum Č zda nepokládá: absol.:nonne?
není-li tomu tak? není-li pravda?

non-némo, (lépe odděl.)mnohý, někteří,
non-nihil, něco, trochu, poněkud.
non-nůllus, a, um v sing. ne nepa

trný, dosti značný: Beneficium Cs, culpa
C; v plur. někteří.

non-numguam,
druhdy.

nonus, a, um devátý; n. decitmus T
devatenáctý;nona, ae,f. devátá hodina—
3. odpoledne jakožto obyčejná doba oběda.

Nora, črum, n. [Nóea)j 1) město
v Kappadokii; 2) město v Indii, adj.
Norensis, e nórský: Bostar guidam C.

Norba, ae, f. město v Latiu; obyv.
Norhbání, orum, m. Norbané.

Noréia, ae, f. [Nooňta) hlavní město
Taurisků v Noriku.

Noricus, a, um norický: ager Cs,fe
mina Čs, ensis H, castella V; Noricum,
1, n. země mezi Dunajem a Drávou, In
nem a Vídeňským lesem, provincie říms.
od r. 13. př. Kr.

norma, ae, f. a) úhelnice (pravoúhlý
trojúhelníkjako měřítko):structura partetis
ad normam fit C; b) pravidlo, předpis:
tus et n. loguendi H právo rozhodovati
o pravidlech řeči.

Nortia n. Nurtia, ae,f. bohyněosudu
uctívaná ve Volsiniích v Etrurii: tn templo
Norěiae Etruscae deae L.

někdy, leckdy,adv.



OS

NOS, viz €g0; gen. nostri buď subj. (me
ltor pars nosťrtť)nebobj.(memoria nostrt);
nostri nunttus esto V — a nobis missus;
gen. nostrum jen partlt. (nostrum uúnum
guemgue C).

nosecito, čre, dvi, dtum [freg.od nosco)
a) znamenati, pozorovati: raro senatorem
usguam L; b) poznávati: consulemfacie
L dle obličeje.Nnosco,ere,noví,noťum| [starší
gnosco, srov. YLyvGZA, Ználi) 1) po
znávati: res suas L, se ipsum
C; alci noset TO býti poznán od někoho;
spec.guae oltm a praetoribus nosceban
tur T co rozsuzováno bylo; caeli
pondera novit Atlas O— sensit pocitil;
partem excusationis ČCuznati; 2) tv.
od km. perf. znáti, věděti alam, algd, nepř.
ot.; noris nos, tngutť IT budeš mne bez
pochyby znáti; rozuměti něčemu,uměti
něco: proelia, caelamina Ó.

noster, tra, Úrumi,zájm. přisv. A) náš:
patres nostri Ús; obyč.subj., zř.obj. amor
noster C láska k nám, proelia nostra V
8e MNOU;přenes.nostro seguttur de vul
nere sanguis V z rány námi zasazené;
Camilla nostris neguiguam cingitur
armis V — takovými, jako nosíme my;
ve význ.subst. náš přítel, našinec: Fur
ntus noster Ú; nostri Čs naši vojáci,
naši lidé: n. eris V; guin invisimus
nostravum tngenia? L našich žen;
b) příznivý, šťastný: sin nostrum
adnuerit Victoria dfartem V; vadimus
haud mmine nostro V= alieno; loca L.

nostrás, daťis [noster) našinec, náš,
z naši země: philosophi Ú, verba Č.

nota, ae, f a) známka, značka,
znak, znamení: vert O známkapravdy;
notam apponere ad versum C znaménko;
caeruleae notae in tergo V skvrny;
guď notam duxtit If kde má lysinu;
tmpressit labris notam F jizvu; pedum
n. Ó stopa; notam dare O znamení dáti;
oris notae Ču rysy obličeje: b) zvl.
písmeno: folits notas mandat V pis
mena piše na listy — noťtae litterarum
C; notae ab hoste acceptae O dopis, list;
kárné znamení, skvrna, pohana:
notas inurere VČ; n. ignominiague L;
důtka censorská: noťas adscribit
censor L; signatum praesente nota pro
ducere nomen F slovo rázem přitom
nosti opatřené v oběh uvésti (obr. z ražení
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peněz)3 meton.známka — druh: čnterior
n. Falerni FI lepši druh; ex eadem nota
Plin, mel secundae notae Cat.

notabilis, e [noto) význačný, znatelný,
nápadný, patrný: candore n. ipso O;
pamětihodný: notabiltor caedes T.

notatio, onis, f. a) označení, pozna
menání: čabularum Č (barevnýmvosicem);
b) důtka censorská: n. censoria C; e)
pochvala: laude et notattone dignus Č
d) zaznamenání, volba: čudicum C; e)
vnímání, znamenání: naturae, certarum
rerum C; £) charakteristika: vitae C;
©) etymologie: guod (Graeci etymologiamdicunt,nos— notationemappel
lamus Č.

noteo, čre, u7, — notus) býti znám:
guae unit Tiberio notuere T.

notesco, ere, — známým se státi:
malis facinoribus T, bonts consiliis T.

nothus, z, m. [vóďoc) levoboček: The
bana de matre nothum .. sternit V;
nothi egui V míšenci; notha mulier Cat
nepravá žena (mužzbavenýmužství);nothum
tumen Cat falešné, nepravé světlo.

notio, ons, f. [nosco) a) vědomí:
sine populi Romani notione C; b) vy
šetřování, zkoumání: de ture ffaminis T';
omnis n. pontificum est Ú; ©) důtka:
censoria ČL; d) představa, pojem: deo
rum, viri boni C; tntellegentiae vis ac
n. Č představivost.

notitia, ae, f. |notus) a) známost:
propřer noťitiam tntromisst N; victinia
notitiam facit. O, multeris C; feminae
habere notitiam Čs Ó poznati ženu =
obcovali: spec. slava: virtus noťitiam
postertitatis habeť O: W) znalost: anti
guitatis, corporis sut (C©) vědomí,
představa: dez C.

noto, are, dvi, datuma) označovati,
poznamenávati: notat et designat
unumguemgue nostrum ad caedem C,
frons calamistri notata vestigiis C;
locum V; spec. psáti: notat et delet O,
nomina Ó; popsati: chartam Ó; za
znamenati: anttguttas tn monumentis
rerum gestarum notata C, publicis ta
bulis C: lunae cursu tempora notant
Cu počitaji; b) vnímati, pozorovati,
viděti: algd oculis C, visu O, cantus
avium C, fumum Ču; memori antmo
tua iussa notavt O v paměť jsem si
vštípila; pod. dicta mente notat Ó; ©)

53*



Notus(os)

důtku (censorskou) uděliti, pak vůbecpokárati:cum.jflorentem© hominem
censor notasset C; homines tgnominiů
notati Ú nečestným trestem pokutovaní;
multa cum lilevtate notabant H s ve
likou svobodou kárali (— veřejnému po
směchu vystavovali); tnsuevit pater hoc
me guuegue notando ff tim, že mě upo
zorhoval na chyby a je vytýkal; notante
tudice populo JH(podle známkování=)
podle úsudku lidu; amor dignus notari
H hodná pokárání; verůts notare alym
CO na někoho naráželi,

Notus(os), %,m. [Nóroc) a) jižní vítr
(vlhký, deštivý): madďiďis n. evolat alis
O, udus II; b) vitr vůbec: tendunt vela
noti V

notus, a, um [vi part. perf. od n08co)
a) známý: a. omnibus Č, nota litora
V; básn.s gen. n. animi paterni JHsvým
ote. 8m.; subst. omnes nott ( všichni
známí; b) enall. noťis vocibus compellave
V slovy přátelskými; nota sedes H
obyčejné, obvyklé, pod.munera V; €) epec.
špatně proslulý, zlopověstný: mulier
C; chvalně známý, slavný: Lesbos
H, toreumata €.

novacula, ae, f. [od novo, pon. holením
se člověk „omlazuje“|břitva, pak nůž vůbec:
cotem novacula praecidere Ú.

novális, e [novus] nově zoraný; odt.
subst. novális, 28, f. (se. humus) a nO
vale, is, n. (se. solum) úhor: ťonsas
cessare novales V aby požaté nivy jako
úhor odpočívaly; pak vůbec role: culta
novaha V.

Novária, ae, f. město v sev. Italii,
nyn. Novara.

novátrix, žeis, f. [novo] obnovitelka:
rerum

NOVĚ, adv. NOVĚ;obyč, superl. NOVISSÍMĚ,
a) nedávno, před nedávném: n. memo
ria nostrá S; hb) konečně: n. consul
destgnatus Plin; posledně: n. redisns S.

novellus, a, um [deinin.odnovus| nový,
mladý, nově osázený, zasazený: frena
O, arbor C, prata O;
děti; novelliů Aguileienses L. mladí lidé
z Aguileie; oppida L nově dobytá.

novem, (m. *nozten, srov. évvéa, devět
neun) devět.

November, dris, m. [se. mensis] de
vátý měsíc římského roku — listopad;

9
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Jako adj. Calendis Novemůrčdus 1. listo
padu.

noven-diális, e [dies] a) devět dnítrvající,devitidenní:sacrum— perno
vem dies L; Lb) devátého dne konaný
o hostině pohřební: cena HIT (s. dne od sinrti
pohřbeného); pulveres JÍ — právě po
hřbený.

nověni, ae, a [novem] po deviti; lze
též přel. devět: ter ga n. boum O, vir gt
nes ter n. L.

Novensides, Novensilés, tum, m. [se.
dii) bohové z ciziny od Římanů přejati:
diví n., di indigetes ď..

noverca, ae, f [novus] macecha.
novercalis, ee [noverca) maceší, přenes.

nepřátelský: odia, sttmule T.
Nověsiuni, č, n. město Ubiů na Rýně,

nyn. Neuss u Diisseldorfu.
novicius. a, um [noťus,]

nový: gladiatoves C;
vicij, čruzn, m. noví
otroci,

novies(ens), [novem| devětkrát; Sudmo,
mila gut n. distat ab uvde decem O =
nonaginta.

Noviodůnum, i, n. 1) město aeduj
ské, nyn. Nevers; 2) město Biturigů, nyn.
Novan u Orleansu; 3) město Suessionů,
nyn. Soissons.

novitás, dťis, ff. a) novost, novota:
Romanis conspicuum eum n. důvitiae
aue faciebant L u Římanů budily po
zornost jeho nový zjev a bohatstvi; no
vitates non sunt repudiandae C nově
známosti; hh) neobyčejnost, nebývalost:
novitate ac miraculo ret attoniti L ne
slýchanou a nepochopitelnou událostí; At
novitate rei moti L tou zvláštností; u.
ornatiis N neobvyklý oblek; c) povýše
nectví, nové šlechtictví: contemnunt no
vitatem mean ».

NOVO, dre, avi, datum (novus) a) ob
novovati: transtra V; ardorem L, amo
rem O; pugnam L znova se dáti do..;
seditionem T, antmum visu Č osvěžiti;
agrum n. ČO Půim. orati, vzdělávati;
cuncta momenta novantur O každý
okamžik jest nový; h) tvořiti: opus Ó
tela V nové zbraně kouti, čecta V nové
budovy stavěti; ©) měniti, přetvářeti: no
men faciemgue O, naturam novat O
pokouší se přetvářeti, t. j. vykazuje jí
Nové meze; spce. res m. novoty zaváděti,

nováček,
spec. subst. I10
otroci, nováčei



nNoVus

o novoty se pokoušeti, převrat zamýšleti:
causa vebus novandis V k novým pří
pravám; Zurnum novantem res L po
koušejícího se o novoty; ne gniď nova
retir S aby se nějakýpřevratneudál; For
tuna jfidem novavit V zpronevěřila se.

OVS a, um [srov. nový, Vvě0Gm.*véroc|la)nový, čerstvý: fr umentum
C, fruges V, pabula O, lac V, annus O
začátek roku; aestas V začátek léta;
ver VČu začátek jara; ver O mladistvé;
posttis exuviis n. V zmlazený; noví
semper scriptores L spisovatelé neustále
nově vystupující; nově milites S, miles
novus LO (naproti veteranus) nováček;
nova haec magnificentia L tato naše
(moderní) nádhera; novae tabulae C nové
knihy dlužni; novae tadbernae LC nové
boudy sménárnické na sev. straně fora
římského; subst. nOVUI, 7, 2. novota,
novinka: guiďdnoví? C co nového? multa
nova attulit N mnohé novoty zavedl;
novum constituere L nové zřízení dávati;
nováe res, nové poměry, novoty, pře
vrat: novis rebus studere C o státní
převrat usilovati: novarum rerum studio
S z náklonnosti k novotám; l) neví
daný, neslýchaný, neobyčejný:
nova res oblata timorem leniit V pře
kvapení (příjemné); guasi re nova per
tuvrdatus L něčím zvláštním ; čllí memůra
novius solvit torpor V podivný; novae
cočunt volucres Ó dosud nevidaní okříd
lenci;novisamdagidusacti O neobyčejnou
záhadoujsoucepuzeni;n. magistratusLne
bývalý; c) nový = jiný, druhý: n. Ca
millus L, Decius H, hospes V; homo
NovUus, též jako subst. NOVUS, č, m. pový
šenec, nový šlechtic (jenž první z rodiny do
sáhlúřadukuruls.);d) nezkušený: eguus
C nevycvičený; hosttum delictis T' ne
obeznalý s ...; IT superl. novissimus, a,
tem A) časověposlední, nejmladší: tem
pus N, verba, mandata V, proelium C,
nox vitae O, valetudo Plin; fortuna
regní V poslední úděl; h) místněposlední;
krajní, nejzazší: cauda O konec ocasu;
tellus orůdis novisstma Ó nejzazší konec
země ; agmen Ús zadní voj — subst. no
visstmi; (©) intens. krajní, nejkrajnější:
exemplum (trest) Ť, novisstma exspecta
dat T věci nejhorší; n. spes 1, po
slední naděje: novissimum, adv. napo
sledv: n. a Sabinis bellum coortum L.
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nox, noctasf. [srov.růš, Nacht] a) noc:
dies noctesgue C ve dne v noci, noe,
multanocte T hlubokodonoci,prima nocte
se soumrakem; media C, de media nocte
Cs o půlnoci; concubi nocte C za hn
boké noci; o noctes cenaegue deum fi
hostiny božské až do noci trvající; h)
spánek: noctem accipere oculis et pec
tore V spánku se oddati; temnota,
tma: Brebi V, noctem ojfundere vebus
C tmou zahaliti; odt.pak== 8mrt: (am
te premet n. HH;lumina n. claudit O;
slepota: perpetua trahens sub nocte
senectam Phineus O v ustavičné tmě;
bouře: noctem hiememgue ferens V,
noctem paventes navitae Ú; obicere noc
tem peccatis H zahaliti pláštěm zapo
menutí; personit.bohyně Noci: Noz
atra bigis sudvecta V, EBreboet Nocte
nati C.

noxa, ae,f. [noceo]|a) škoda: nihil
eam rem noxae futuram L že nebude
na škodu; noxas avertere L; b) vina,
provinění: etusdemnoxae participes
Cu; ob nozam eťfurias zltacis V pro
šílený zločin, zločin v šílenství spáchaný;
norae consctus L; ©) trest: norae
dedere L vydati k potrestání; liderart
noza L býti sproštěn trestu, nozae ext
mere L z trestu vyjmouti: nozae dam
natus Lk trestu odsouzený.

noxia, ae, f. [se.res odnoxtus) vina,
provinění, přestupek: desertori.. nogďiae
fore L že to bude kladeno za vinu.

noxius, a, um [nexa) a) škodlivý,
škodu působící: tela O, civis C; crimina
noxta V pomluvy škodu působici (cord
nepatří k nozia!); bb) vinný, provinilý,
trestný: corda O — homines; lumina O;
noxtus conturationis Ť vinný spiknutim;
eodem crimine L; subt.NOXÍI, Orum, m.
vinníci, provinilci.

nubecula, ae, Í. [demin.od nubes] mrá
ček; přenes. o výrazu tváře U.

nubes, is, f. a) mrak: nigra, atta V,
aguosa, picea Oj nude omma inducere
L mrakem vše zahaliti; nubes et inania
captare H prázdné výšiny oblačné: též
o jin. věe.: fumus.. nude adsconderat
caelum Cu; n. pulveris Cu LV; b)
přenes.— hejno: volucrum V; odscu
ram trahi vento nubem V o včolách že
tmavý mrak (jejich) větrem jest hnán; n.
telorum V;n.eguitum T'množství, spousta;



nůbi-fer

smutek: ančmi nubem dolor removit
O; deme supercilio nubem H; tem
nota — závoj, plášť: fraudibus obice
nubem AH; n. belli V bouřicí mračno
válečné.

nůbi-fer, a, um mrakonosný: Appen
ninus O. Eurus O — mraky přinášející.

uubi-gena, ae, m. [gigno) z mraku
zrozený o Kentaurech:nudigenae Centauri
V: subst.niibigenae, drum, m. synové
mraku — kentauři.

nůbilis, e [nudo] na vdávání, dospělá:
lia Ú, virgo O; přenes.annt O léta,
věk dospělosti.

nůbilus, a, um [nubes] a) zamračený;
subst. nůdilum, Z. n. zamračeno, temno
(o počasí);nudila, orum, n.mraky: caput
tnter n. condit V; deterget n. caelo H:
b) mraky přinášející: Auster O; c)
tmavý: Styx, silva, via, antra O: d)
o tváři zachmuřený: nudila vultu. stetit
O; e) nepříznivý, smutný: tempora si
fuerint O, Parca

uůbo, ere, psi, ptum [srov.č. snoubiti;
podle ataršího výkl. příb. s nuĎes pův. zahalitij
vdáli, prov dati se (absol. n. alci,cumalao); nup
tum dare filiam L, collocare C provdati;
nužendi tempus O čas ku vdůvání; subst,
nůplta, ae, f. nevěsta, suoubenka, paní.

Nuceria, ae, f. město v Kampanii nyn.
Nocera; adj.Niicerinus, a, um: ager L;
obyv.Nticerini, rum, m. Nuceřané.

nuclens n. nuculeus, ž, m.
jádro.

nu-dius, adv. [*nu (sr. nunc) a dies] n.
tertius Cje to nyní 3. den = předevčirem;
n. decímus lertius C před 12 dny.

nůdo, čre, dvi, atum (nudus) a) ob
nažiti, svléci: corpus Cat, crura, hu
merum V; gladium L = vytasiti; Čatera
nudentur L boky jsou nechráněny, ne
kryty; castra n. Čs obránců zbaviti —
murum defensoribus, collem hominibus
Cs; o mláceníobilí: tertia nudandas acce
perat area messes O aby je vymlátil;
agros n. L zpustošiti; armi3 iacentem
n. O o zbroj obrati, zbroj padlému svléci:
cornicula nudata furtivis coloribus H
zbavená; b) přenes.zbaviti, oloupiti: rt
buniciam potestatem omnibus vebus Cs;
guem alea nudat HHz šatu svléká t. j.
majetku zbavuje: €) prozraditi, ukázati,
odhatiti: Dericula C, consilium L, vo

ořech;
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luntates hominum L, non n., guid vel
lent L neprozradili svého záměru.

nudus, a, um a) nahý, obnažený, ne
oděný, nepokrytý: vertex V, pedes H
bosé, nudi tuvenes L téměř nazí, polo
nazí; capite atgue pedibus nudis S =
bez přilby a bez bot; nuďdum eť cuecum
corpus ad hostes vortere S část těla ne
krytou a slepou £. j. záda; = spec. ne
ozbrojený, nechráněný, nekrytý: dextra,
terga L, nudo corpore pugnare Čs beze
štítu, nudum latus L štítem nechráněný;
obr. se tpsum nudum excepit C jen holý
život si vyminil; nm.tacebis V — ne
pohřben, pod. nudi in litore pisces V;
nudis dentibus V vyceněnýmizuby: nudo
sud aetheris are V pod širým nebem;
b) holý (bez pokrývky): silex V, cacu
mina L (bez trávy), glacies L (beze
sněhu), sedět humo nuda Ó na holé zemi,
egui O neosedlaní;c) zbavený, prostý
něčehoalcis rei, (ab) alga 10: moenta ducibus
O, Othrys arboris O, loca nuda gignen
tium 9; nudum remigio latus II bok
prostý vesel; res pudl. nuda a magi
stratibus Ú3 s akk. vztah. lapis omnia m.
V úplně holý; d) pouhý: nuda veritas
JI pouhá, holá pravda; tra Caesaris O,
operum nudum certamen O jest spor,
beží o pouhé skutky, jen o sk.: e) jedno
duchý, prostý, nezdobený: capilli O,
commentarii C.

nugae, drum, f. a) hlouposti, trety:
nescio guid meditans nugarum H; cur
ego amicum ojfřendam in nugis H na
nepatrné poklesky upozorniv; čantis nugis
delectari ČC; Lb)koukr. prášil, darmotlach ;
šašek: amicos habet meras nugas Č.

nugator, Oris, m. [(nugor] darmotlach,
šašek.

nagatorius, a, um ničemný,daremný:
accusatio. res Č.

NUSOr, dri, atus sum [nugae] šašky
tropiti, daremnosti mluviti, bláboliti: Ž/e
mocritus nugatur Č, nugari et ludere ff.

nůllus, a, um [ne-ullus) a) žádný
(adj.): nullae facultates C, vir nullis
litteris Plin nevzdělaný; abl.nullo cer'to
ordine Čs bez určitého pořádku, nučlo
custode V beze strážců; aetas, guae vin
dice nullo fidem colebat O bez všelikého
soudce; nullo cultu se Mysia tactat V —
stne ullo cultu; Tros Tyriusve mihi
nullo discrtmine agetu; V — eodem



nůllus dum

loco habebitur bude stejně chován; ve
niam dapidus nullisgueparatibus orant
O —=paratibus, gui nulli erant hodům
skrovným a neúpravným; guae stbi nullo
exemplo privatus sumpserat C nemaje
v tom příkladu; post mortem sensus aut
optandus aut nullus est C buď vůbec
ho není; — se zápor.: non nulli něktelí,
mnozí; nullus non každý; nulla res pudl.
nec maior nec sanctior L; b) nikdo
(subst.) vždy gea. a abl., též dat. (nulltus
constlio uti N, nulli fides defuit N)
i nom. plur. (nulli eximentur ČC) výjim.
nom.sing.;C)nepatrný, bezvýznamný,
nicotný: nullum id argumentum est C;
sine guibus vitam nullam putarent Cživotnicotný| (nezasluhujícínázvuživota);
persuades tibi viros nullis matoribus
ortos viďisse probos F zrození z předků,
kteří nebyli ničím; non te nulltus nu
minis egrercent (v. t.) trae V ne bez
významného — důležitého (pro Aristaea):
d) význ.„nic“: de mortuis loguor, gui
nulli sunt C — kteří vůbec neexistují;
nolite arbitrari me.. nullum esse C
nemyslete, že budu ničím; cur sim nullus
ego Pr = mrtev.

nállus dum dosudžádný: Alpes nulla
dum via superatae L.

Uli, adv. I význ.časový— výv, nunc
(srov. etiam-num, nu-dius tertius) vy

JI význ. táz. U) v přím. otáz., očekiů
vá-li se odpověďzáporná: Rum Čibi videor in
causa L. esse occupatus? C zda myslíš,
že...; num barburorum ftomulus rex
fuit? C což byl Romulus králem bar
barů? zvl. ve spoj. numauts zda (ně)kdo,
numguiď zda (ně'co; 5) v nepř.otáz. pouze
jako část. zda n. -li: tnterrogas
me, num in exilium? Č zda do vyhnan
ství? scire velim, num guiď necesse sit
C je-li čeho třeba.

Numa, ae, m. LDdruhý král římskýNuma Pompilius; 2) N. Martius, Sabi
ňan; 3) Rutul u V té Numánus, ž, m.

Numantia, ae, f. město v Hispanii
u pramenů Duera, r. 133 Scipionem sbo
řeno; adj. Numantinus, a, um; obyv.
Numantini, Orum, m. Numantští.

numen, čnis, n. [nuo] a) pokyn, roz
kaz: dominae O, senatůs C; meo sine
numine V bez mého pokynu, vůle, do
volení; b) božská vůle: guae stinť ea
mumina divum V v čem záleží ta vůle

mizel;

UvVozov.

839 numerus

bohů; deč numini omnia parent C; c)
moc, působení boží: čn hosťiles domos
vestrum n. vertite H, di suo numine
urbem defendunt C, Aenean manmifesto
numine ferri admonet tra deum V zřej
mou pomocí božskou; non tolerabile n.
V mocnost, živel; d) božstvo: n. Iuno
ns adorare V, supplex tua numina
posco V tvou Velebnost; avšakproptus
tua numina firmes (v. t.) přízeň; numina
laeva V božstva nepříznivá; ©) v doběcis.
o císařich:violatum n. Augusti I Výsost,
majestát; n. Othonis T.

numerábilis, e [numero) spočitatelný:
calculž O; snadno spočitatelný — ne
četný: populus FH.

numeráťtus, a, um vypočítaný: pecu
nia C hotové penize; dos C hotově vy
placené; odt. subst.numerátum, Z, n. ho
tové peníze: numerato vivere H.

numero, are, avi, tum [numerus]
a) čitati, počítati: alad per digitos O
na prstech; tn Řomine ossa numeran
tur T dají se spočítati; b) vypočítati =
vyplatiti: pecuniam, stipendium C, do
tem O; vypočitávati (t. j. řadou uváděti);
dies C, guibus bonis male evenerit Č;
c) čitati k někomu, mezi něco, pokládati změ:
aliguem tm primis C, inter viros opti
mos numeravi C, post Caecinam T klásti
za Caecinu; nullo loco n. algd Č za nic
nepokládati ; též se dvěma akk., pass. 8 dvěma
noni.

numerose rhythmicky: sententia ca
dit C, dicere; fidiculae numerose 80
nantes C harmonicky.

numerosus, a, um |numerus) a) čet
ný: manus Půin; civitas T lidnatá; b)
rhythmický, odměřený: oratio C; Hora
ttus O rhythmy, metry bohatý, zpěvný.

humerus, %, m. [srov. VěwCo,VÓLOC)a)
část, člen: G) vábee:munďus povfec
tus expletusgue omnibus suis numeris
C ve všech svých částech; pergue suos
numeros componitur infans Ó v každé
své části se vytváří, vyvíjí; omnes nu
meros habere C; omnt numero elegans
poema Č po každé stránce; B) spec.
v hudbě:rozčlenění, rhythmus, takt:
brachia tollunt in numerum V do taxtu,
rhythmicky; Atstrio se movit extra nu=
merum Č nerhythmicky, „vypadl z tak
u“; laudatio procedat tn numerum Č

dle taktu (kterýdáváVerres); mulatis tá



Numáicius

tum pedibus numertsgue H změnivpouze
rhythmus, rhythmický slovosled; odt. pak
+) meton. melodie, nápěv: numeros
memini, si verba tenerem V; flebilibus
numeris cantat olor © truchlivým zpě
vem, melodii; 8) takt ve verši — stopa;
verš: numeris lege solutis Pindavus
fertur H; tristia bella guo sertdi pos
sent numero, monstravit Homerus H
jakým rozměrem; gravis n. O vážný
rozměr — hexametr; tmpares numeri O
nestejné verše — elegické dvojverší; b)
číslo ©) vůb. číslo, počet: parvus,
magnus N; tmpar V liché číslo; nu
mero comprehendere V spočitati; n. de
ferre Čs počet udati: n. piratarum C
militum N; ad numerum CČCsv plném
počtu; ad numerum bibunt Ó dle pečtu
písmen ve jměně; classtis mille numero
navtum ČC loďstvo čítající 1600"lodí;
numerum divorum altaribus addit V
o jeden božské rozmnožuje oltáře; plur.
numeri eburniÓ kostky (poznamenanéčisly);
Plato a sacerdotibus numeros accepit
C počtářství; praegn.pouhé číslo (naproti
obsabu 008 mNumerus sumus f1 — lidé
bez významu, pouhý zástup. dav; £)

množství. frumenti, vční, ara
torun C; sbor: ex suo numero legatos
mittit S: oddil, četa vojska: sparsi
per provinciam numeri I: nondum
distvibuti in numeros erant Plin: muž
stvo, posádka lodní.ftecte ratem, nu
merum non habet illa suum Ó: %) přenes.
počet — postavení, místo: ducere
in numero hostium Čs pokládati za ne
přítele; tn numerum (numero) deorum
reponere (referre) algm C klásti mezi
bohy, čitati k bohům; militis numero
N jako prostý voják; parentis numero
esse C misto otce; beatorum numero
eximeve I z počtu blažených vyjmouti;
váha, vážnost: čn aliguo numero et
honore esse Čs miti nějaký vliv a vážnost;
homo nullo numero Č bezvýznamný;
minores, sed tamen numerií Plin zů
važné příčiny, důvody.

Numicius, č, m. 1) říčka v Latiu
nyn. Rio Torto; 2) rod římský, z něhož
T. Numicius Priseus, kons. r. 469 a T.
Numicins, trib. I. r. 321 př. Kr.

Numida, ae, m. [z akk. VOMHĎa, tedy
vl. nomad) Numid, jako adj. numidský:
taculatoves L; jako příjm.v rodě Aemiliů,

spec.

840 nné
zv.Plotius© Numida,přítelHoratiův;
Numidia, ae, f. Numidie nyn. Alžírsko;

Numidicus, a, um numidský: egut
L, scuta 8; O. Caecilia Me
tella.

Ninnistro, čnis, f. město v Lukanii
nyn. Muro.

Numitor, Oris, m. 1) bratr Amuliův,
král albský, otec Rhey Silvie; 2) Rutul
a V.

Numitórius, a, rod římský, z něhož
1) L. N., tribun r. 283; 2) 0. N. Pul
lus, jehož dcera Nimitoria byla motkou
triumvira Antonia.

munmárius, a. um [nummus) a) pe
něžní: summa dijřicultas C tíseň peněžní;
res n. C peněžnictví; lex n. Č proti
penězokazectví; b) podplacený : tudices C.

nununátus, a, um [nummus) penězi
opatřený: dene n. ČIJ bohatý.

nummulus, Z, m. [demin.k nummus)
něco inálo peněz: nummulis acceptis Č
za bidný gros, nummulos corrogare C.

num us, 2,70.|8rov.numerus: příb.s řec.
vůuwoc| it) peníz, mince, plur.penize:
nummí auvel C; adulteríní C falešné;
in suis nummis est Čaná jmění; expen
dere nummos H; b) stříbrný peníz říms.
sestercius: duobusmilibus nummum
emere Ú; ©) nepatrná suma, nepatrný
peníz: aď nummum convenit Č na haliř;
nummus nullus cviguam deductus est
C ani halíř.

numanam, nunguam, adv. [ne-um

pum) nikdy; n. non vždy; někdy—non: hodie ejřrunies V; n. sine fri
gore caelum O' stále mrazivé; templa
n. videnda O jichž nikdy nespatřím.

nunc, adv. (z num-ce, srov. nunci-ne|
a) nyni, teď: dei n. testes sunt, mox
ultores erunt L, nunc scio, guild sté
amor V; suaviter, uť n. est, inguam
H až doposud debře; nunc demum, n.
tandem, w. «lenigue nyní konečně; n.
tpsum právě teď: n. primum teprve nyní;
= v šlrš.význ. dnes, za nynější doby;
guť nunc sunt Ču nynější, dnešní lidé;
haec studia tum vehementius colebantnur
guam nunc C; b) nunc — nunc tu— tu,
brzo — brzo, hned — hned: nunc singulos
provocare, n. tnerepare omnes L: též
jednotlivě:pariter stnistro8, nunc dextros
solvěre sinus V stejně tu na pravé, tu
na levé straně plachty popustili; ©) omez.

jako příjm.



nuncupátio

A advers.:nyní však, takto však:
Turno vita maneret, nunc manet in
sontem exitus V; m. ita defenditur C
(věv 0é); n. tero cum sit unus Ún.
Pompeius Č takto však, poněvadž jest
jen jediný Ún. P.; % nunc et nersus
tecum meditare FI jdi potom (za takového
hluku) a přemýšlej v duchu o verších.

nuncupátio, oněs,f. [nuncupo] (slav
nostní) vyslovení modlitby, slibu, blahopřání
atp.: solemnis votorum m. L; votorum
nuncupattones T blahopřání, holdování
císaři,

nuncupo, dre, dvi, datum a) slav
nostně vyhlásiti něco(slib,adoptaci,zá
vět,atp.): vota CL, adoptionem T, testa
mentumPin; linguě nuncupata C ústně
vyhlášeno ; algm heredem n. I prohlá
siti za dědice; gua laturos ea spolia
posteros nuncupavit L slavně ohlásil,
slíbil, že. .; b) jmenovati, nazvati:
res utiles deorum vocabulis C, auctorem
sui nominis L prohlašovati za původce.

nundináti0, ons, f. [nundinor) ob
chodování, obchod, čachrování s něčimalcis
rei C.

nundinor, art, dtus sum a) obcho
dovati, čackrovati: nec magni ducis more
numdinantem L; b) kupovati, vyobcho
dovati, vyčachrovati: tus, tmperium ad
algo C; C) houfně se shromažďovat, strh
konati“: udí ad focum angues nundi
nart solent C.

nundinus, a, um [nónus dies] na de
vátý (dle ponětí starých) den připadající, odt.
subst. nundinae, arum, Jf. (sc. feriae)
trhový den, trh: m. rusticorum C,
nundinas obire L, instituere Plím; přenes.
obchod, prodej: čotius rei publicae
C; trinum nundinum, doba tří týdnů
(8dennich) jako zákonitá lhůta, po kterou
musil býti návrh zákona jako vybláška
vystaven; pak vůbec doba tři týdnů.

nuntia víz nunitus.
nuntiitie, onis,f. [nuntio) oznámení,

prohlášení, vyhláška augurova o vyko
naných pozorováních,

nuntio, are, avi, aťtum ohlásiti,
zvěstovati, zprávu dáti alad;Sa
lutem Č vzkázati pozdrav ; haec nuntianí
domum Albaní L tuto zprávu donesou
domů: dealga re: de tncommodo C; ace.
c. inf.: vim parari 8;
R oomam veněret T;

ut, ne, pouh. konj.:
inf. nuntiat patri
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abim+re spem T; Pa8s.nom. c. inf,: eguites
adesse nuntiadantur C8: ale též neos.NUN

tiatur Antontum fugisse C; abl.
nuntiato T po zprávě.

nuntius, a, um. [snad souvisi s n0vus)
zvěstující,oznamující:verba nuntia an mi
O, nuntia littera O* subst.neutr. plur. Roba
nuntia Cat nová zpráva; jako subst. TUTI
tius, 7, m. a) posel: facere algm
certiorem per nuntium Č po poslu ně
koho zpraviti; n. tdis Pelidae V; nun
tios dimittere Cs; Alercurius n. Iovis
H; tumultus pro nuntio est L poplach
jest poslem, vykonává úkol pos'a; b)
zpráva, poselství: exoptatum nun
tium alei perferre Ú; m. expugnati
oppidi (gen. obj.) Čs zpráva o dobytí

hoc
v právn.

absol.

města; = spec. a vedl. ponětím rozkazu:
tile nuntio vedivt Athenas N;
nuntium remittere (mittere) uzori C
rozvěsti se (vl. rozvodní list poslati);
nuntia, ae, f. poselkyně, oznamovatelka:
historia n. vetustatis Či Iris n. Iuno
mis Ó.

Nůper, adv.(z adj. nuperus — *novo
paros (parare) a) nedávno: moenia
n. nova fecerat Ilus O nedávno teprve;
n. diviťiae avaritiam ... invexere L
teprv nedávno: n. mih? taedium, nunc
desitderium H; n. maxime Č před časem
zcela nedávným; b) kdysi, před delším
časem: ante philosophtam patefactam,
guae n. inventa est C; prostřednictvímudj.
nižperus utvoř.adverb. nůiperrimě, zcela
nedávno.

nuptiae, drum, f. [nudbo) sňatek,
svatba: nuptias coniungere Č sňatek
nzavřiti; nupttarum expers JH nepro
vdaná; femina multarum nupťiarum Č
často provdaná.

nůptiális, e svatebni: dona, faces C,
pactio L (smlouva: = ťabulae T.

Nursia, ae, f. město v Sabinsku, nyn.
Norcia; obyv. Nursiní, Orum, m.

nůrus, čs, f. a) snacha: matrum
nuruumgue caterva O; Laomedontis n.
O — Aurora; b) mladá paní vůbec:
electra nuribus mittit gestanda O.

nusguam, adv.[ne-usguam)] a) nikde:
n. alibi C nikde jinde; sodalis n. est
H = jest mrtev; b) nikam: eďcedere
C, exercitum educere L; ©) odnikud:
auxiltum petere N; d) modálněnikde —
za žádné okolnosti, nikdy: n. minus



nuto

guam in dello L, n. abero V, m. cunc
tabundus T.

nuto, are, dvi, atum [frea. od *nuo)
a) hlavou kývati, pokyvovati: nutans,
distorguens oculos FI; též o věcech: Ornus
V, galeae L, rami O kývati, klátiti
se; b) kolísati: fortuna L; uvbstanto
discrtmine T vězí v nebezpečí; Demo
critus nutare videtur Cbýti nerozhodnut;
eth. moď nutadat I' kolísal ve věrnosti.

nůtricius, 7, m. [nutrix) vychovatel:
pueri Ús.

nutricor, dri, dtus sum [nutrie) ži
viti, pěstiti: mundus omni.. nutvicatur C.

nutricula, ae, f. [demin.od nutrěxr)
a) kojná, vychovatelka: guiď voveat n.
matus alumno? H; b) živitelka (Gallia
n. seditiosorum (.

nutrimen, nS, neb nůtrimentum,
t, n. [nutrio] potrava, výživa: na
turae O, arida nutrtmenta V (obni);
přenes. educata hutus nutrimentis elo
guentia C.

nutrio, čre, žví (i), itum a) živiti,
krmiti: lacte ferino Oj o rost. nechati
růsti, ploditi, nésti: pax Cererem O
obilí: myrtum Cat, silvam JH; oheň ži
viti: tgnes folus O; b) pěstiti: co1"
pora L; ©) udržovati (v dobrém
stavu): locum Cats d) vychovávati:
Romae nutriví atgue docerí H; e) ži
viti — podporovati: della L, Grae
ctam L laskavě jednati s Ř.: loca nutri
unt carmen Ó. Pozn. nutritor u V =
nuťtrito pěstuj (si).

nutrix, ces, f. kojná, chůva, vy
chovatelka: cum lacte nutricis C; suů
nutrice puella F pod dozorem chůvy;
živitelka: Africa leonum n. H, cura
rum maxima n. Nox 0Ó.

nutus, čs, m. [* nuo) a) kýváni
hlavou, pokynuti, pokyn: nuťu treme
fecit Olympum V nutu vocibusgue vo
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care Čs posunky; b) rozkaz: ad nutum
alcis jit algd Cs na pokyn, rozkaz něčí
se děje; ad nutum praesto esse Č; de
orum nutu C vůli boží; ©) tíže: suo
nutu (sklonem) aď terram feruntur C.

nux, nucis, f. [něm.Nuss) a) ořech:
nuces fusae ab Itomanis castris L; m.
cassa JH „prázdný ořech“ — maličkost
nemající ceny; |) vůb. plod s tvrdou sko
řápkou: castaneae nuces V kaštany;
©) strom ořechový: nucem tn Sabinis
(tactam de caelo) L.

Nyctelius, a, um [NuxrěAioc) za
noci slavený, příjm. Bakchovo.

Nyctéůs, č a eos, m. [NuxreÚc] otec
Antiopin, král boiotský; Nycteis, čdis,
f. de. N. Antiope, matka Zethova a
Amfionova.

Nyctimene, és, f. [Nvxtuněvnyodvýš]
dcera krále Epopea v sovu proměněna.

nympha, ae, f. n. nymphě, čs, f.
[výupm) a) dívka, nevěsta, mladá paní:
grata ferunt nymphae dona Ó mladé
pani; Oelalisn. O — Helena; b) nymfa,
bohyněpramenů, řek, stromů, lesů, hor: Lauren
tes nymphae V; nymphae Libethrides
V — Musy; n. Atlantis O — Anna Pe
renna; n. Penes O — Dafne; n. Alae
nalis O = Karmenta, nymphae Áver
nales O n. podsvětí, Pollucis Pr =
Juturna: nymphae crepitantes Pr sochy,
z nichž tekla voda.

Nymphaeum, 7, n. [Núůupatov] při
stavní město illyrské na hranicích make
donských.

Nysa, Nyssa, ae, f. [Nůaa) městoa

hora v ná kde byl prý Dionysos vy
chován; od« přijmení jeho Nyséus, ei,
m.[N voeťc).aNysius Nysijský;Nyseiděs
a Nysiaděs nymphae O nymfy, vycho
vatelky Dionysovy; Nvsigena, ae, m.
v Nyse zrozený: Dilení Úat.

Ů
(). jako zkratek v úsloví I O0. M.

fuppiter optimus marimusj O. V.
optimi Vivt; často— omnis.

0, interj. a) jako výraz podivu, radosti, zůG.) s nom.: Oomagna Vi8 veritatis

1

ermutku:

C; 3) svok.: 0 fortunate adulescens C;
%) s akk.: o me miserum Ú; 0) a gen.
o mělů nuntii beati Cat; b) téměřbezdů
razně uvozuje zvolání: audi nunc, O0furia
C; opes 0 Jidisstma V; předrelat., utinain



Oaxes

asi: o mihi praeteritos referat si lup
piter annos V; o gut res imperii regis
V; ©) ve vět. přacíchkéž: o mihi maneat
8piritus V; lze přel. imperativem:guisguis
es, o faveas Ó. Pozn.: Předsamobl. bývá též
krátké.

Oaxes, is, m. * OdéEnc]řeka na Krétě;
saj. Daxis, zdis, f. krétská: tellus O.

ob, předl. a ace. a) význ. míst. před:
mihi mors ob oculos versatur C; cun
ctus obItaltam terrarum clauditur orbis
V celý před Italií jim zavírán okršlek
zemský; ob os ignis suffusus Ú kolem
obličeje; b) účel pro, k vůli: 0b rem
publicam perisse T, mortem obire C =
v zájmu obce; od aliguod emolumentum
C pro nějaký zisk; od rem S se zdarem;
C) příčin.pro, za: ob adulteritum caesus
V; ob delictum di poenas expetunt C;
od eam rem (causam) proto, guam ob
rem pročež; 0b ea, 00 guae S, ob id, o
haec L proto; d) jako předponasloves, na př.
ob-duco, oc-curro, of-fendo, o-mitto, *obs
tendo = proti n. kolem.

ob-aeratus, a, um [aes alienum) za
dlužený: plebs L; jako subst.dlužník: obae
ratos suos conduxit Ús.

ob-ambulo, čre, avi, aťum obcházeti,
choditi kolem něčeho:la:pus gregibus V:
Polyphemus Aetnam O; absol. in tene
ris obambulat herbis O sem tam se pro
chází; choditi podél: malites ante val
lum L.

ob-armo, re, avi, atum ozbrojiti proti
někomu:dextras securi H (tot. protinepříteli).

ob-aro, are, avi, atum oborávati, 20
rati: guidguid herbidi terren extra
muvum erat L.

Obba, ae, f. punské město u Kartha
giny.

ob-do, ere, didi, ditum a) postaviti
něco proti něčemu: latus nulli malo H
vystavovati; b) zastrčiti, zavřiti: fores
OT.

ob-dormio, čre, čví, ttum a obdor
IMISCO,ere, — usínati, usnouti: sn La
tino C, in mediis vitae laboribus C.

ob-diico, ere, Xi, ctum a) kolem ně
čeho, MimMO něco, před něčím vésti něco:
ab utrogue latere fossam Ús; vestis non
toto Amazonum corpori odducitur Ču
nezahaluje celé tělo; odbductaecaelo
nubes Cu mraky nebe halici; odducta
solvatur fronte senectus F se zasmu
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šilého čela; odbductos condiderat vul
tus O zachmuřenoutvář; b) potáhnouti
něconěčím: truncos cortice C; palus ob
ducit pascua tunco V; přenes.callum
dolori 0. Č (vl. potáhnouti bolest tvrdou
koží) otužuje proti bolesti; odductum
verbis vulgare dolorem V skrytou bolest
zjeviti; cicatrix obducta C zacelená jizva;
obductus dolor V, luctus O, obstructio
C zatajený; ©) do sebe vtáhnouti, vypíti:
venenum

ob-ductio, čnis, f. zahalení: capitis
C (odsouzence před popravou).

ob-durěsco, ere, už, — [inchoat.k *ďu
reo) a) ztvrdnouti, ztuhnouti: Gorgonts
vultu Pr — zkameněti; b) přenes. zatvr
diti se, necitelným se státi: consuetudine
obdurutmus (.

ob-duro, čre, dvi, tum vytrvati, býti
vytrvalý.

ob-eo, zTe, ul, itum a) nepřoch. a)
jiti: tn infera loca C; ad omnia simul
obire L vše najednou zastati; (5)zajiti,
zaniknouti, zemřiti: čecum obeam libens
HM;h) přech. a) obejiti, procestovati,
projíti: Steiltam C, domos amicorum C,
terras V, vigiltas T' hlídky obcházeti;
cenas C, nundinas L navštěvovati, cho
diti po.. .; obeundus Marsya H že mi
bude navštíviti Marsyu; = spec.dosíci:
guantum jlamma obire non potuit L;
jiti kolem dokola, lemovati: cltpeum
pellis V; chlamydem limbus O; maria
obeuntia terras V. obkličující; omnia
visu obire V, oculis Plin zrakem pře
měřiti, obhlidati; oratione civitates ČC
projíti, probrati; 6) podnikati, za
stávati: regis munta L povinnostikrále
vykonávati, královský úřad na se vzíti;
sacra obire L oběti obstarávati, vyko
návati; pariter odeopericula ac labores
L stejně podstupuji nebezpečí a námahy,
sdilím se o nebezpečí a námahy; officia
L Plin konati; pugnas V podstupovati;
diem (vadimontum) C lhůtu dodržeti,
dočkati; diem supremum XN, mortem
C zemřiti; mors obeunda Ú smrt jest
podstoupiti, jest zemříti; morte obita V
po smrti.

ob-euuito, re, avi, čtum jezditi k ně
čemu, kolem, podél něčeho: USgUe ad portam
L, castris, stationibus L, agmini Cu.

ob-erro, čre, dvě, útum blouditi, tě
kati po něčem: ignotis locis Ču; kolem ně



ob-esus

čeho: čentoriis T'; přenes.rivi8 oberran
tibus Ču any potůčky se přes ni winuly,
tekly; chordá gui semper obervat eůdem
H přehm:itne, falešně hmatá; periculi
imago oculis Ču tkví před očima.

ob-ěsus, a, um [edo]) dobře živený,
vypasený, tučný: turdus H; fauces V
naběhlý; čuvenis naris obesae H =
tupých smyslů.

ohex viz obcex.

ob-iace0, ere, «č, — ležeti před aččím,
naproli něčemu: seza obiacentia pedi
bus L.

obieid, ere, těci, iectum [iacio] a)
pře dhoditi, hoďiti něconěkomun. proti
někomu:ofjam Cerdero V, feris algm Č
dravé zvěři; přenes.frawdibus obice nu
bem H pokrvj, zahal mrakem; guae res
tstum furorem Sex. Roscio obiecit C =
dndeciť s vedl. ponětímzaslepení; b) posta
viti, nastaviti něcoproti něčemu:0Ď?
cčor hosti L stavím se proti n.; alermuti
se obtecit Cu; se ad currum obicit V
vrhne se na; tela CV, scutum L nasta
viti; portis ericium Ús, portas V (it.
protí nepřiteli) == zavřiíti; tnsula obiecta
portui Čs ležící proti přístavu; vallum
Cs naproti zříditi: přenes.v šanc vydati,
vydati: caput suumfurort civiumC:
legatum hominibusferis Cs, consulatum
contionibus seditiosovum Ú; vitam in
vědiae C; —pass.oculis monstrum obicitur
V znamení se ukáže, naskytne; solet
bono věro error obici C předstirává se
omyl; c) předhazovati= vyčitati, vy
týkati: alad alci, guod, in algm alad, ace. c.
inf., též de algo.

ob-icefatio, čnis, f. výčitka.
ob-leeto, are, avi, tum [freg.ododě

cčo| a) nastavovati: elipeum Statius;
capuť fretis V ponořovati; b) vystavo
vati,vydávati: capuťpericlis V; animam
pro algo V v šance vydávati: se hostium
telis L; e) vytýkati, vyčitati: probrum
alcč C, famem nostris Čs, natum O
smrť synovu.

ob-icctus, a, uni [vl.part. perf. od di
cio] naproti ležící: čnsula 0. Alex
andriae Čs; flumen obiectum a tergo
L v týle tekoucí; v šance vydaný:
fortunae ČC, ad omnes casus Ú; subst.
obiecta, črum, n. věci vyčitané, za vinu
kladené.

OD „EHE ob-ligo

ob-iectus, is, m. [obicio] poloha, po
stavení naproti něčemu: čnsula portum
ejřicit obtectu laterum V vl. přístav tvoří
nastavujíc boky proti zemi— boky svými;
caelt temperies hteme mitis obtectu mon
tis T podnebí v zimě mírné, ježto na
proti vypinala se hora; miles plntei
obtectu tectus Cs krytý nastaveným pří
střeškem; molem, cutus obtectu revolutus
amnis adiacentihus superfunderetur T
aby řeka, jí jsouc zadržována a odrážena,
vylévala se do okolní krajiny.

ob-jex n. ob-ex, %cis, mf. [obicio]
a) závora: ferrati portarum obicesT,
Jirmus O, postes emunire odice V zů
vorou upevniti, uzavřiti; b) hráz: marta
tumescunt obicibus (— skály) vuptis V;
C) přenes.překážka: včarum L.

OD-JraSCor, č, alus sum rozhněvati se
na něco alci rei.

ob-itus, s, m. [obeo]západ: luvae
C, stellarum Čať; zánik, zničení:
omnium rerum Č, Čimůrorum Čs; smrt:
mitis T klidná — přirozená smrt; Tul
liae filiae C, ducum V.

obiurgatio, onis, f. domluva, důtka,
výtka.

obiurgátor, óris, m. hánce: denevo
bus

ob-iurgo, are, vi, tum a) kárati:
alam in alga re, cuod, alad alcis, i absol.; bh)
káráním napomínati: uť sém. firmior ČC.

obleetaámen, čnis, n. a obleetamen
tum, č, n. zábava, potěcha: senectutis,
servitutis C.

oblectatio. onis, f. zábava, potěcha,
požitek: vitae, curarum Č, algd habet
oblectattoneni — baví; oblectationi ocu
lisgue T pro požitek zrakový.

ob-leeto, are, čivi, útum [lacto frea.
od čacto, srov. al-ltcčo) a) baviti, těšiti
algm alga re, algm algd, se in alga ve,
se cum algo; med. oblectari baviti se:
ludis C; b) čas příjemně ztráviti, krá
titi: tempus studio O, ottum Plin.

ob-lido, ere, list, lisus [laedo] stisk
nouti, zmáčknouti: gulam C, fauces T
umačkati: pondere oblist essemus Plin.

oblisatio, onis, f. [odbligo)závazek:animi
ob-ligo, are, dvi, tum a) svázati,

spoutati: Prometheus obligatus alití F —
spoutáním v šance vydán ptáku: upou
tati: oculosCu; podvázati: venas T;



ob-limo

obvázati: vulnus Č; b) přenes.zava
zati: sacramento ČCpřísahou; spon
stone algm L; foedere L; obligatum
esse alci C býti někomu zavázán (dikem,
vděčnosti);dapem odligatam lovi reddere
H zaslibenou. tedypovinnou; ©)spec.do zá
stavy dáti něco,zástavou (hspothekou)
obtížiti: fortunas suas, praedi« C; Ji
dem C slovo své dáti v zástavu; avšak
pignore fidem Ču zástavou k věrnosti
se zavázati; (dd)vinným učiniti:
fraude, scelere algm Ú.

ob-limo, čre, avi, tum [limus] a)
balnem zaplaviti: agros Ú, sulcos V;
b) promarniti: rem patris If jměni.

ob-lino, ere, lévi, čitum a) potřiti
natřiti: unguentis C, caede O krvi =
sanguine Oj s ace. vztah. oblitus faciem
T; b) naplniti, napěchovati: stomachum
cibis Plin; ©)přenes.poskvrniti: se par
ricidio, lididine Č; potupiti: versibus
algm HH; přeplniti: actor divitiis pere
grinis H „ověšený“bohatým šatem.

oblhyue, adv.stranou, šikmo: ferri C,
agi Ús; přenes. nepřímo, skrytě: casti
gare T.

obliguo, dre, dvi, atum [obliguus]
šikmo postaviti něco: oculos O „šilhati,
úkosem hleděti; ensem tn čatus O šikmo,
se strany vraziti (,šourem“); stnus (sc.
velorum) in sventum V plachty šikmo
proti větru napnouti, zatočiti; crines T
na stranu sčesávati.

ob-liguus, a, um a) šikmý, kosý:
obligua luce fenestrae V okna šikmá,
t. j. aby jimi světlo šikmo vnikalo; suĎlicae
Cs, se strany, postranní: ffumina O na
příč tekouci; oculi OH šilhavý — zá
vistivý; urna Ó obrácená; colles L po
nichž se musí jiti šikmo; ad odliguo, in,
per obliguum OVH stranou, se strany;
b) přenes..nepřímý, skrytý: insecta
no T.

ob-litěsco, ere, tu?, — [|laťesco, in
choat. k čateo) skrýti, schovati se: a nosťtro
aspectu C.

ob-littero, are, dvi, tum [litera]
pův. Vymazati, smazati něco napsaného; pak
z paměti pustiti, v zapomenutí uvěsti
něco: algd; odlitteratus zapomenutý.

oblivio, omis, f. [odliviscor| a) za
pomenuti: dare odlivioní L nechati
upadnouti v zapomenutí; venire in oblt
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včonem Č upadnouti v zapomenutí; lez
odlivionis N amnestie; b) zapomněn
livost: Člaudii T.

obliviosus, a, um [odlivium] a) za
pomněnlivý: (homines) odliviost C; b)
zapomenutí působici: AMassicum H

oh-liviscor, č, čitus sum [srov.Číno,
1. levis] vl. (v paměti) si smazávati,
zapomenoutt:! absol, e gen. osoby: me
orum OH; věci: vulnerum L na rány,
rerum V, malorum F: s inf.egui obliti
tendere ad metaiiu« O: s ace. ©. inf., nepř.
ot; 8 ace; artefictum JH; úllum socit
oblite linyuunt V nedbajíce oň; pudoris
O studu nedbati; pass. odlita carmina
V zapomenuté.

oblivium, 2%,2. |obliviscor] zapome
nutí; obyč. v plur.

ob-longus, a, um podlouhlý: scuťtula
T, hastile L.

ob-loguor, %, čociťus sum odporem
řeč přerušovati, odmlouvati, do řeči ská
kati: tandem odlogui desistunt L; fero
cisstme Ču; básu. k něčemu zpívati, zpě
vem doprovázeti: avis odloguitur O; oů
loguitur numeris (dat.) septem discri
mina vocum V hrou na lyru sedmistrun
nou doprovází, hraje doprovod.

ob-luctor, čiri, dťus sum namáhati
SE naproti něčemu, zápasiti, zápoliti S něčim:
genibus adversae o. havenae V, ftumimi
Cu; difficultatibus Cu.

ob-molior, 777, Zťus sum k obraně po
staviti, předsunouti něco: saxa Ču; za
tarasiti, ucpati něco:aď odmolienda, guae
rutnis strata sunt L.

ob-murmuro, Gre, — Šuměti do něčeho:
ventus precibus O.

ob-mutesco, ere, tuž, — [inchoat.k *mu
teo od muťus) oněměti, umlknouti: 4o
mines C, ore presso oomutuit V, lingua
C; přenes.ustati, přestati: dolor C, hoc
studium C.

ob-natus, a, UM proti něčemu, u něčeho,
na něčemvyrostlý: salicta ripis L.

ob-nitor, 7, nigus sum a) opříti se:
taurus arboris obnizus trunco V o kmen,
odnixus humeris V rameny; obniro genu
scuto N maje koleno opřeno 0 štít: stant
odniza omnia contra V vše stojí proti
sobě pevně opřeno; b) přenes.opirati se,
odporevati něčemu: nec omisit Oeianus
odbnti T, consiho T.



ob-nixé

oh-nixe, adv. horlivě: oboedire L.
oh-nixuS, a, um jako adj. pevný, úsi

lovný, vytrvalý, houževnatý: tmpetus
hosttum L; ille 0. curam sub corde pre
mebat V úsilně se přemáhaje; obnixti
non cedere V jsouce pevně odhodláni.

ob-noxi€, adr. bázlivě, poníženě: sen
tentias dicere L.

ob-noxius, a, um [norta|a) vinný,
trestný: capita L, čim:delicto S, crt
míní L; s gen. pecuniae debitae IJ. pro
dluhovanépeníze; b) podrobený, pod
daný, zcela podléhající něčemu,povolný,
poslušný: uť, st tugum acceperint,
obnoxios premat L aby 8 nimi nakládal
jako 8 poddanými, s otroky; sudiecti
ataue obnozti vobis L; odnoztumfacere
algm S posolným, poslušným učiniti;
pax obnoxia 1, zbabělý, otrocký; ně stbi
nonoxia foret S nebude-li mu po vůli;
libidiní S propadlý: pravis JH oddaný;
básn. Čuna solis vadiis odnoxia V zů
vislá na; Črasso obnoxií S majicí
závazky ke K.; arva non ulli obno
zta curae V nepodléhající péči, nepo
třebujícípéče; arbores frigoribus I, jimž
mráz škodí; urds incendiis T všanc
vydané; corpus morbis podléhající;
obnoxtum est algd T' jest nebezpečno.

ob-nubilus, a, um temný, tmavý (jiné
čtení narhrlna).

Ob-niibo, ere, dt, ptum [nubes, rozdílnéod
nbo)(v1. zamračiti) zahaliti, zastřiti, pokrýli.

obnuntiatio, čnis, f. oznámení, hlá
šení špatného znamení při auspiciích.

ob-nunftio, are, avi, atum špatné zna
mení hlásiti (aby podnik ee přerušil n. nekonal).

oboediens, ntis (vl. part. praes. od oboe
do) poslušný, povolný: naturae, imperio
ČL, rationt C.

oboedienter, adv.poslušně, rád, ochot
ně: imperata facere L.

ohoedientia, ae, f. [oboedio] posluš
nost.

oboedio, řre, ii (ivt), itum [audio]
a) sluchu dopřávati: gutbus rex marime
oboedtat N; b) poslouckati, býti poslu
šen: praecepto C, legi N, ventrí S.

ob-orior, črf, ortus sum vzniknouti,
povstati, objeviti se: lue Č vzejiti; te
nebraeoculis obortae sunt O mrákoty
mu oči obestřely; tenebris obortis N za
nastalé tmy; lacrimae obortae sunt L
vytryskly; lacrimis obortis O s pláčem,
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plačky; lacrémis obortis implere lumina
O slzami vytrysklými.

ob-répo, ere, psi, přum připlížili se;
absol. n. alad alci; algd in animos Č vplí
žiti se, vnikati nepozorovaně do mvalí;
ad honoree Č dotřiti se k úřadům.

ob-rigěsco, ere, gui, — [inchoat.k "%
geo) ztuhnouti: pars terrae obriguit
nive

ob-rogo, dre, dvi, tum učiniti návrh
na částečné zrušení starého zákona, zů
kon rušiti: obrogatur legibus Caesaris
C, semper antiguae obrogat nova L
starý zákon ruší.

ob-ruo, ere, rui, rutum (ruitůrus)
a) pův. ©) zasypati: miles nivibus
obrutus L; lapidibus algm C; obrutam
armis necavere L naházeli na ni štíty
a tak ji usmrtili; zalíti, zatopiti, vo
dou pokrýti: vultůs obruit unda O, pup
pes V potopiti: tťinera strage L mrtvo
lam: pokrývati; gnod superest, obrue
dextrá V k zemi sraz; [($)zahrabati,
zakopati: corpus tellure O, inter ta
bernacula obruti T; semina sulcis O;
v) přeplniti: se vino ČC,vino obrut N;
b) přenes.«) zasypati: algm criminibus
C, vitiis obrutus N obsypán; odruí
aere alieno C tonouti v dluzích; B)
překonávati (váhou,počtem): numero
obruimur V jsme zasypáni přesilou; od
ruit audentem rerum gravitas C k zemi
hrouti; curae antmum Cu zdolati

obrussa, ae, f. [OBovčov]čištění zlata
ohněm, „zlato v ohni“, čisté zlato; přenes.
zkouska ohněm: adhibenda (est) 0. C.

ob-saepio, žre, psr, ptum pův.plotem
obehnati; pak vůb. zatarasiti, uzavřiti:
ter L; přenes.vlam a (ipiscendi omnia C,
plebí iter ad magistratus L.

obsceně, adv.neslušně, necudně, oplzle:
dicere C.

obscenitas, aťis, f. neslušnost, ne
cudnost, oplzlost: verdborum, rerum ČC.

obsečnus, a, um [caenum špina] a)
ošklivý, nečistý: volucres V — harpyje;
nentr.obacéna, orum výkaly; b) necudný,
opizlý: obsceni greges O necudné zá
stupy (Gallů); sermones FH, voluptates
C, tabellae Pr, dicta O, tocandi ge
nus C, risus O; subst.obscénum, 7, n.
pohlavní úd: věrile O; c) zlého významu,
zlověstný: omina C, canes, fames, vo



obscurátio

lucres V (noční sýčkově), puppis O ne
štěstí přinášející; anus If čarodějnice.

obscůrátio, onis, f. [obscuro| za
tměni: solis C; přenese.voluptatis Ú za
temnění (takže není patrná jako rozkoš).

obseúré, adv. 4) temně, nezřetelně:
disserere C; W) potají, nepozorovaně:
perire C, ferre egestatem C. alad mo
liri C: gnid de natura 0. memoravit C
neznám.

obscůritás, atis, f. [odscurus]a) tem
nota: latebrarum T; b) temnost, nejas
nost, nesrozumitelnost: verborum C; ©)
nizkost, neznámost: humilitas et 0. C.

obsetiro, dre, ví, čťum [obscurus|
a) temnotou zahalovati, zatemňovati: Exce
solis lumen lucernae Č, caelum nocte
et nubibus S; b) skrýti, zahaliti: nox
tenebris obscurare coetus potest Ú, ca
put lacerná H, signa militaria S; ©)
nezřetelným, temným činiti, zahalovati:
algd dicendo Ú zatajovati, skrývat:
guod odbscurari nom potest C; allegoria
alad odbscurare; d) v zapomenutí uvésti,
zatlačiti: res cunctas S; vocabula 00s
curata JH zastaralá, consuetudinem C
do pozadi postaviti, významu zbavili.

obscůrus, a, um a) temný, tma
vý: obscura umůra ČC V; obscuro etiam
tum lumine S ještě za tmy; nox SV,
aguae O kalné, odscuras facere aguas
zkaliti, čuna V blednouci; čdant obscuri
(enall. adj. patřící vl. k noe) V kráčel jako
temné postavy v samotě noci; subst.ODS
ciirun, č, 2. temno, temnota: noctis VT
obscuro coeptae lucis T' v temnotě sví
tajícího dne; b) skrytý, tajný, uta
jený: 0. tn ulva delitut V potají, ne
pozorován jsem se skryl; non tam 00s
curi suadentes T' ne již potají; antrum
O; zastrčený: taberna H; o povazečlo
věka: uzavřený: homo C, Tiberius,
natura Domitiant T; ©) přenes. ne
jasný, temný, nezřetelný, nesroznmi
teiný: oraculum, deorum natura, no
men sapientiae C, carmen O; spes Č
nejistá; 0. fio JI stávám se nesroz
umitelným; () spec.neznámý: denevo
lentia C, dictum C; fama obscura V
nedostatek slávy: odscuris ortit matort
bus C z neznámých, nízkého stavu,
obscuro loco natus C; inder negue 0.
negue tncertus C ani nizký ani po
chybný.

847 ob-servantia

obsecrátio, onis, f. (obsecro) a) za
přísahání, prosby: prece et 0. uti Úž
b) veřejná modlitba: odsecrationem con
stituere C, tndicere L.

ob-Secro, dre, avi, čitum [sacro| za
přísahati, prositi: absol., algm, 8 dvoj. aco.
(ilčud unum Č), ut, ne: jako vložka 00
secro te — prosím (výraz zdvořil.).

ob-secundo. are, avi, tum podporo
vati, býti přízniv: ventt Fompet rolun
tatibus C.

obseguens, nťis povolný, poslušný:
legiones nobis C, Persas obseguentio
res fore Cu.

obseguenter, adv. povolně, poslnšně:
parere Plin; collegae o. facta L z po
volnosti k soudruhu.

obseguentia, ae, f. povolnost: nt
mia Cs.

obsegninm, iř, n. [odseguor| povol
nost, poslušnost, úslužnost: 0. et comi
tas C; 0. tribuit alci alad O; inter
obseguia fortunae Ču ježto stěstí mu
bylo příznivo; tn 0. paratus T k úslu
ze, k službám ochoten; o. desiderii Ču
vyplnění žádosti; 0. ventris JI (přilišná)
povolnost vůči břichu.

ob-sedguor. z, ciůťus sum a) býti po
vůli, vyhověti někomu, býti poslušen né
koho: alct C; v čem: de alga re, ut, ne; b)
oddávati se něčemu:studiis N, trae Úu;
vzdáti se: cupiditati C (naprotirepug
nare).

ob-sero, dre, dvi, dtum [sera] na zá
voru zavříti, uzavříti: aedificta L, por
tam Ču; přenos.odseratae aures H ne
přístupné prosbám.

ob-sevo, ere, sěvi, sttum [sero] osé
vati: terra frugibus obserebatur Ú; obyč.
jen part.perť.Ob-situx, a, um a) osetý,
osázený; rura odsita pomis Ó: cam
puz Leontinus obsitus C; b) pokrytý,
plný: fo saetis V, čoca virgultis L 7a
rostlá; variis frondibus H, obsitus
sgualore L; 0. aevo V léty bohatý;
terga cavis odsita conchis Ó porostlá
lasturami.

ob-serváns, ntis [part. praes. od obser
vo] a) dbalý něčeho: officiorum Plin;
b) vážící si: tuti, met C.

ob-servantia, ae, f. pozornost, ucti
vost: observantia algm colere (C,officia
observantiamgue diligere C úslužnost a
pozornost: 0. tn regem L.



observátio

observátiů, čnis, f. [odservo) pozoro
vání: stderum (; 0., guae ves prosint
aut obsint (C, dtuturna C; pečlivost,
přesnost: tn dello movendo Ú.

observito, are, dvi, — 'fregu. k 00
servo) pilně pozorovati: motus stella
rum C.

ob-servo, Gre, avi, datuma) pozoro
vati něco:dávati Dozor na něco: St
dera O, signa C, vestigia V, iter Čs;
haec oculis observans V na to se di
vaje; observatur animo L tane na mysli;
vnimati: čpsae res observart animad
vertigue possunt Čj; — zvl. čihati na
něco:multi etus occupationem odservaní
C čihají na čas, kdy jest zaměstnán;
tempus ulciscendi C; b) hlidati: gre
ges O: ©) počitati: des natales Cs;
d) dbáti něčeho,zachováůvati, šetřiti.
bedlivě plniti něco: čeges C, tmpertum S
tudicium senatus Ús, auspicia sortes
gue Ť, negue signa negue ordines S;
ut guaegue optíme morata est, ita dili
gentisstme observantur C; e) ctiti, vá
žiti si: algm ut parentem C, peregri
num uťpropinguum C, patronos hospi
tesgue, tribules suos Č.

ob-ses, steis, mf. [obsideo] a) ruko
jmi: odsides accipere Čs, imperare C,
dare Čs, retinere N; me accepta.. ob
ste O obdržev mne jako rukojmí; b)
ručitel: se etus ret obstdemfore N
on že za to ručí; nupíiarum, contugit
O; ©) záruka: habemus a Caesare sen
tentiam tamguam obsidem voluntatis C,
obsidem se animum etus habere L.

obsessio, čnis, f. [obsideo) obležení,
obklíčení, uzavření, blokáda: templorum,
Capitolii C, Gergoviae Čs.

obsessor, oris, m. [odsideo)oblehatel:
curiae C, Luceriae L; aguarum O
(o hadu) obyvatel.

ob-sideo, čre, sědi, sessum |sedeo)
A) u něčeho,na něčem seděti: Apollo um
bičicum terrarum Č sídlo má ve středu
země;b) obsazeno miti, zaujimati
něco: vias Ús, itinera Ču; corporibus
omnis obsidetur locus C každé misto tě
lem jest zaujímáno (== vše, co jest ně
kde, musi miti tělo); palus obsessa sa
lictis O porostlá, obrostlá; ©) obkli
čiti, oblehnouti: urdbemLCČs, Uticam
vallo Čs, patriam N: armis obsessus
sum © v branném zajetí jsem držin;

848 obs-olesco

d) v tíseň uváděti, tisniti, sví
rati: omnibus rebus obsessií Č ve vše
obecné jsouce tisni; tridunatus obsessus
C omezený, zůžený, tempus 0. C omezo
vati; odsessaefauces V sevřená (otokem)
hrdla; e) čihati na něco: stuprum C,
rostra C na řečníka.

obsidialis, e [obstdium] n.obsidiona
lis, e oblehaci: corona věnec z trávy dá
vaný vůdci, jenž jiné vysvobodil z obležení.

obsidio, onis, f. a) obležení, uza
vření, obklíčení: odstdtone urdbes capere
C, liberare N, in obsidione tenere N ve
stavu obležení; b) tíseň, hrozivé ne
bezpečí: rem pudl. obsidione liberare C.

obsidium, Z, n. a) obležení: 0. sol
vere T obsidio subigere I; b) záruka,
rukojmí: Aleherdates obsidio nobis da
tus T.

ob-sido, ere, séďi, sessum obsaditi:
pontem S, Italos jfimes V; fauces V
průsmyk, úvoz; přenes.zaujmouti, na se
vziti: dictatura vim regiae potestatis C.

obsignátor, čris, m. svědek při zá
věti (přitiskující 8 podpisem 8vou pečeť): testa
menti C, i absol.; ob. Ititerarum ČCpeče
titel, podpisovatel,

ob-signo, re, dvi, datumpečetí
opatřiti, pečetí potvrditi: contra Scawu
rum... litteras Č žalobuproti S. jakožto
spolužalobce; testamentum CCs, tabellas
C protokol: zapečetiti (dopis)Žiťteras
pudblico stgno C, litteras anuli geminč
Cu; obr. tabellis obsignatis cum algo
agere (* na základě přesných dokladů,
přísně „komisně“;tabellas obsitgnare C =
akta uzavřiti, věc prohlásiti za ujedna
nou.

ob-sisto, ere, stiti, — a) postaviti
se proti někomu V Cestu, cestu zastoupiti

alci abeunti L, cum ingredi
vellet, armati odstiterunt L; b) proti
viti se, na odpor se postaviti: remi
obsistunt freta O, per me tibi obstiti C
sím jsem se ti postavil; alci auaaciter
C, fortunae C; kromě dat. vazby: Inf. (in
Ierculem ingutri T), ne (ne perficere
tur N) 1absol.

obs-olé-fio, fieri, factus sum jen přenes.
významu a platnosti pozbývati: odsolefte
bant dignmitatis insignia

obs-olesco, ere, olévi, — [srov. ud
olesco) opotřebovali se, zastarati: 0Ďso
levit iam ústa oratio ČC váhy a ceny

někomu:



obs-oleté

pozbyla, z obtyčeje vyšla; virtus non
odsolescit C ceny nepozbývá; gloria Ču,
luus T.

obs-oleté, adv. ošuměle: 0. vestitus C
v obnošený, vetchý šat oblečený.

ohs-oletus, a, um a) obnošený: ves
tis L, vestitus N, amiculum Ču; o li
dech: 0. venisti C v obnošeném šatě;
b) zpuchřelý, sešlý: čectum JH; caret
obsoleti sordibus tecti H prost jest plis
ně, nešvaru sešlé chatrče; ©) opotřebo
vaný, špatný, obyčejný, sprostý: gaudia
L, mulier H, spolia Ču, populi hono
res N bezcenné.

obsoOniuni, či, n. [0fcovrov] příkrm,
zákusek, zvl. ryby a zelenina: 0. COfmere H,
ex gua odsončum haberet N

obsono, are, avi, atum (OYWwovelv]
jídlo, potraviny nakupovati: Socrates ait
se obsonare ambulando famem Č kupuje
si procházkou důkladný hlad.

ob-stetvix, čcís,f. [obsistere] porodni
bába.

obstinate, adv. vytrvale, tvrdošíjně,
zatvrzele, umíněně: algd negare Čs, cre
dere L, induruisse Plin zatvrdil se.

obstinatio, onis, f. pevnost: senten
tiae C pevné zásady; setrvávání při ně
čem,tvrdošijnost: tjlexibilis Dlin; taci
turna N tvrdošíjné mlčení; vytrvalost,
stálost, fielet T'; 0. viris femimisgue par
I tvrdošijný odpor.

obstinatus, a, um a) pevně odho
dlaný, vytrvalý, pevný, nezlomný: ani
mus L tvrdá hlava“; mens S, fides
ludaeovum T, pudicitia L; adaladn. 8inf;
ld certum obstinatumaue est L jest pevně
rozhodnuto; bh)tvrdošijný, zatvrzelý: au
res HH.

ob-stino, re, dvi, tum [srov.de
stino) pevně ustanoviti, umiíniti si: ven
cere L; pevně trvati na něčen: aď odti
nendas iniguitates (v. 1.) Ť.

ob-stipěsco viz odstupesco.
ob-stipus, a, um. |stipo] skloněný,

sklopený: caput I; u Č na stranu sklo
něný (o draku).

ob-sto, Gre,stiti, statůrus státi v cestě,
překážeti:di guibus odstitit Iium V =
invisum fuit; obstantia claustra H:3 im
obstantes plagas II do nalíčených, na
stražených sítí; mundo terminus odsti
tit HH— oppositus est, obstat mezník

Latinsko-český slovník.
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stojící na konci světa; meritum facto
obstat L zásluha mirnic staví se v cestu
(jest důvodem polehčujicím); vazby: Guo:ninu8,
guin, ne, alci, alcl rcij pass. ncos. st non oů
tatur ČC nestaví-li se kdo proti tomu,
není-li odporu.

ob-strepo, ere, ui, — a) šuměti,
Z Vučeti u něčeho, při něčem n. vatříc něčemu:
arbor odstrepit agmis Pr, mare Baits
If; portis I, hučeti u bran: čím: tym
pana raucis sonis O zazvučeti, zazníti;
fontes lymphis obstrepunt manantibus
lf vlnami plynoucimi šumi (jemu vstříc)
nihil sensere obdstrepente pluvia Iz pro
šumot deště; h) do řeči skákati, v řeči
přerušovati, překřikovati: certatim alter
alteri odstrepere I, druh druhu 0 závod
do řečiskákal; omnes obstrepere S všichni
jej okřikovali; odstrepunt cuncti Hermo
lao Ču; decemviroodstrepitur [; = con
tio odstrepit řeč jeho křikem přerušuje;
c) překážeti, vaditi o věcech):odstre
pebat metus Ču — odbstabat; iva, con
setentia Cu; — při pass. též přech.: Žocus,
st non odstreperetur aguis O kdyby
tam neozýval se šumot vody; ves cla
more obstrepuntur C bývají ukřičeny.

ob-stringo, ere, strinzi, strictum a)
zavázati: obstrictis alits (ventis) l
spoutaje ostatní větry (do měchu); W) přenes.
zavázati (si něčin): algm donis C, bene
Jteio Čs, ofpiciisC, religione Č, pacti
one C, sacramento Cu, foedere CT,
matrimonio T slibem mavželství; ©) ve
šp. sin. zaplésti někohodo něčeho: se par
ricidio C, nos nefario scelere Čs, per
turio L, algm societate scelerum T
aere alteno odstrictus L po krk za
dlužen.

obstriictio, onis, f. [obstruo] zatara
sení, uzavření: vitčovum parietibus C.

obs-triido viz odtrudo.
ob-struo, ere, at, ctum u) vysta

věti (naprotiněčemu): murum pro diruto
L, obstructa saxru O hráz z balvanů;
b) zastavěti: se Zuminibus etus esse
obstructuvum minabatur ČCže mu světlo
zastaví (t. j. protější stavbou odejme); ©) za
staviti, zatarasaiti, uzavříti, nepřl
stupným učiniti: dter Poenis vel cor
poribus suis Č, portas Cs, aditus C,
undas, ovdbemterrarum O; přenes.per
fugia improborum C, cognitionem dif
hcultatibus C cestu k poznání zatarasiti;
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ohs-trusu$

obstructas mentes aperire T uzavřené,
nepřístnpné mysli přístupnými učiniti ně
čemu;Raves, aures V zacpati.

ohs-trusus, a, wm[odtrudo; lemovaný:
obstvusa. cavbasa pullo O šaty černě
lemované.

ob-stupe-facio, ere, féci; 1ass. TO,
fievi, factus sum v údiv, úžas uvěsti,
omráčiti, ománmiti alam: metus maerorem
odstupefacit I. otupuje, přeilušuje.

ob-stupesco, ere, už, 162 odstipesco
[inchoat, k stuepco 11) v úžas býti uveden,
býti omráčen, ztrnouti: terrore odbstipu
erant aními multitudinis L, bubulcus
aspectu etus (©, obstipui steteruntgue
comae V; h) užasnouti: sic obstěpueraní
C, obstipuit visn Aeneas V

ob-sum, esse, obfuč,odfutiivus škoditi,
býli na škodu: ulci algd i ubsol.

oh-suo, ere, suž, siiťtumzašiti: caput
maenae Ó.

ob-surdesco, ere, dui, — [surdus
sluchu pozbýti, ohluchnouti: auves sonitu
C; přenes.odsurdescčmus Č sluchu pozbý
váme — nechceme slyšeti.

oh-tego, ere, ©i, ctum 4) pokrýti, za
krýti, skrýti: vehtculum pellibus Cu; od
tecta donus arboridus V mezi stromy
skrytý; přenes. scelera verdis T zakrý
vati, zahalovati; nedel o. Č mic nezata
jovati. turpitudinem adužescentiae ob
scuvitate C3 h) krýti — chrániti: mědí
tum armis odtectus Čs, sui odtegens,
in alios criminator T scbe kryl, jiné
osočovál,

ob-temperátio, ončs, f. poslušnost:
legibus C.

ob-tempero, re, dvi, tum poslou
chati, býti poslušen: alci, alci rei,

ob-tendo, ere, tendi, tentum [srov.08
tendo z 00,s)-tendo|] a) rozestříti, napnouti,
natáhnouti proti něčemuněco: neuntentiůus
coria Cu; pro viro nebulam V v mrak
zahaliti, pod.nude diem I', odtenta nocte
V pod pláštěm noci; pase.. Driťannia
Germaniae obtenditur T prostirá se proti
G.; b) za výmluvu uváděti něco, vymlou
vati 8€ na něco, předstirati něco: valetu
dinem corporis TŤ,diversas fugue cau
sas T.

obtentus, čs, m. [obtendo] a) pro
stření, rozestření něčehoproti něčemu:odřentu
frondis V rozestřenými ratolestmi, ro
zestřevše ratolesti, b) zástěra, záminka:

6800 oh-tineo

cognominis L, obtentum hadere T; c)
obestření, zahalení, zakrytí: secundae
ves sunt větiís obtentuí S bývají pláštěm,
rouškou chyb.

ob-tero, ere, trivi, tčrituem u) 102
mačkati, rozšlapati: odtriti sunt
plures L (t. slony). hostem eguitatus od
terit C, pedibus ohtriti Cu; h) potříti,
zničiti: prémo tmpetu Cu; in angu
stičs portavum L, alam prope univer
sam obtriťerat I; ©) přenes. v niveč
uvésti, snižiti, významu nbrati: Čaudem
imperatorecm C, calumniam C, laudďem
virtutis NN,res Philippi Ču, artem
extispicum Ú.

ob-testalio0, onis, f. zapřisahání, pro
šení, prosby: 0. tidícinis C slavnostní
vzývání bohů za průvodu flétny.

ob-testor, ďr7, dtus sum u) za svědka
bráti, jako svědkem se dokládati, dovo
lůvati se: necessttudinem nostram (,
sacra regní T; patriam, deos C; b) za
přisahati, snažně prositi: Zacrimans ol
testatur per amicittam © zapřísahá při
přátelství; per omnes deos Cj vazba: ne
závislý imperativ, ut, no.

oh-texo, ere, ui, textas. (tkaninou
obtáhnouti) pokrýti: caelem umůra od
texitur V zatahuje se.

oh-ticčsco, ere, už, — [taceo] odml
četi se, umlknouti; jen nevf.chorus turpi
ter obticuit F.

ob-tineo, čre, uz, tentum [teneo) u)
držeti, v držení míti, zaujímati
něco: partem Galline Cs, Italiam L,
Africam N, provinctam L, spattum Ču;
vovoj.miti obsazen: ripam Ču, castva,
vada Cs; přenes.regnum Čs, summum ma
gistratum Čs zastávati;enfama plerosgue
odtinet S mů nejvíce stoupenců;princtpa
tum N zaujímati přední místo = prin
ctpem locnm Čs; numerum deorum 00
tinent stellae C platí za bohy; pod.pro
verdií locum C miti platnost, význam
přísleví;b) podržeti, udržeti: aucto
ritatem tn perpetuum C, fama obtinuit
L pověst dochovala: nulla pro socia ob
tinet S žádná neplatí za družku ži
vota; stlenttum o. L v mlčení setrvati;
uhájiti, ubrániti: cum pudem in
arcem obtinendam avocasset L k uhájení;
vitam C; spes obtinendae veritatis C
naděje, že pravdě dopomůže k vitězství;
tus contra algm C, causam apud Čae



ob-tingo

savem Čs svého práva uhájiti; dokázati;
0.) ob.: obtinuět, ut accusaret LT do
kázal (— způsobil), že; 5) tvrzení: durs
contvarias sententias C. mendacium C.
st minus id poteris odtinere C: ©)v u
ženíatp. dostati, obdvžeti: Stciltam
V, Aereditatem ČC;získati, nabýti:
spes per Ilelvetios vegní obtinendi Čs.
vem Čs vrchu nabýti, zvitěziti, Čitem o.
C vyhráti; statum dtgnitatis non obti
nedam S důstojného postavení dojiti jsem
nemohl,

ob-tingo, ere, těgi, — [tango] a) do
stati se, připadnouti: agnaria provincia
C, Čato guaestor odtěgit Africano con
suli N; guod cuigue odtigit, id tenent
C; b) potkati, stůti se: sč gučď odtigerit
C přihodí-li se mi něco (lidského),

ob-torpeseo, ere, puč, — [inchoat.k čo7
peo) ztrnouti, zdřevěněti: manus ČL;
přenes. paevore L, contio obtovpnuit Ču.

ob-tovyneo, čre, torst, tortum skrou
titi, zakroutiti: obtortí civculus aurt V
kroužek ze stočeného zlata — zlatý řetěz;
collum L, gulam C.

obtrectaátio, ončs,f. [odtrecto| zlehčo
vání, nepřízeň, závist; nonnullorum (subj.)
virtutis (obj.) 0. N, laudis Cs, gloriae
L, adversus algm L erga alam T'; nec
id Rutilio obtrectationí fuit T nevzali
mu to za zlé.

obtrectator, oris, m. zlehčovatel, ne
přiznivec, závistník: dnvidi atgue odtre
ctatores C,o. atgue adversarii Č, alcisrei.

ob-trecto, re, dvi, atum [tracto) a)
naproti něčemupracovati, sočiti: odtrecta
runé tnter se N byli soky; leg 0. €
bojovali proti; guo měli ettam indigniusvidetur| ovsrectatumesseCžebylozlo
volně sočeno, jednáno proti mně; hb)zleh
čovati někoho, něco dnvěcem se obtrecta
veruní T; landibus alcis L, avšaktéž etus
obtrectare laudes volut L.

ob-trůdo, ere, si, sam vraziti, nara
ziti; v klass, jen part. ODLEVNUN, a, Um
olemovaný.

ob-trunco, Zre, dvi, dtm [truncus]
pův. osekati, ořezati, pak. skláti, zabíti
algm incantum V cervos ferro V, re
gem L hostes S pobiti, porubati.

ob-tundo, ere, tudi, tiinsum a titston
a) rozbíti (vl. tlouci. proti něčemu): 05
Pl; V) uučeniímotupiti: obtiumsus vomer
V, telum O; ©) přenes. otupiti, seslabiti:

851 oh-venió

aures C, mentem C, aegritudinem C (wm.
hrot ulomiti) mírniti; vocem L učiniti
chraptivým, zlomiti; d) obtěžovati: non
obtundam diuttus C nebudu déle obtě
žovatli; negue ego obtundam L: part.
perf.

obtuusus a obtiisus, a, rm a) otu
pený, tupý: pugio T, vomer V; b)
přenes.tupý, seslabený, slabý: actes stel
lis V, stomachus Plin; aures H ohlu
šené; animi actes C, antimi vigor L,
pectara V bezcitná; guid potest dict
obtustus? C hloupějšího.

ob-turbo, are, ďv7, — pův.zkaliti; pak
v nepořádek, ve zmatek uvésti: eguus
tervitus oceurrentes obturlavit I, hostes
denso agmine T; přerušovati.rušiti: Ápro
nius militum vocibus obtuvdbabatur T;
též absol. naproti hlučeti.

ob-tůro, re, Avi, iiťtum [snad od TUPÓG)
zacpati, ucpati (mazem) něco; přenes. a%res
F = nechtíti slyšeti.

obtusus viz obtunsus.
ob-tutus, s, m. [ob-tueor] a) pohled:

oculorum C; obtutu defixa tenet ora V
trna zrak drží sklopený; obtutum figere
C zrak upřiti; b) zírání na něco, pozoro
vání něčeho: zn. 0. malorum Ó při po
hiedu na

obunbro, are, dvi, čitum a) stinem
pokrýti, zastiniti něco: aethera telis V;
coma humeros O, oleaster vestibulum V,
obumůratus amnis Ču (platany) zastí
něný, ve stínu, |) přenes.zatemniti: 0
mina ohscura T; ©) pláštěm zastírati,
zatajovati, okrašlovati: cremen O; d)
chrániti jako stron: Turnum veginae no
men V

ob-uncus, a, em zahnutý, zakřivený:
vostrum V, pedes Ó.

ob-ustus, a, em napálený (na konet):
sudes V; glebae gelu O mrazem opálené,
Jinovatkou pokryté.

ob-vallo, are, vi, datumnáspem obe
hnati. jen přenes.: ewon locum, guem no
bilitas praesidiis firmatum atgue omni
ratione obvallatum tenebat ČCúřad, jejž
šlechta držela jakoby náspem obelinaný,

ob-venio, čre, vění, ventum a) do
staviti se: dn tempore pugnae L; b)
státi se, přihoditi se, nastati: occasto
irae explendae Ču nahodila se; consuli
valium L (přiausplelích); c) dostati se, přihá



09-versor 85:

padnouti: hereditas alcí Plin; Sčcilia
Verri C.

ob-versor, črí, atus sum A) sem tam
se pohybovati, proháněti se, ukazovati se:
in urde T, in foro L, transfugae Car
thagint L; L) tanouti: animo Č na
mysli, ante ocučos C, oculis L. před
očima; ukazovati se, jeviti se: tn som
nis 0

obsverto, ere, ti, sum. obrátiti proti
urcus in alam O; pelago pro
terga obvevtere ax: V zády sc
k pólu; cornua odvertimus. (se.

pelago) antemnarum V rohy ránen (opa
těených plachtami) obracíme k moři; re
mos pendentes lateré 0. O k boku lod
nimu přitáhnonti; med. obrertt obrštiti
se: č hostem [;; přenes.Antonio obversa
militum studia I, k A. přiklonila se
přízeň vojska.

ob-viatmn, adv. vstříc, naproti; ve sm.

dob.i šp.: 0. tre, procedere, prodere oSČ vstříc JitL někoma; 0. fteri alci
potkati někoho; zvl. naproti se stavěti ně
čemu: cupěditati hominum 0. ire C; od
pomáhati něčemu: infecunditati terrae
o. (it T hledél odpomoci; překaziti, za
meziti: fraudibus 0. itum T. sceleri S,
timori Ť

ob-vius, a, um a) naproti, vstříc
jdoucí, přicházej'cí:0. eťerat C,factus
est L potkal jej; 0. tre Cu se ferre
V jíti vstříc; Romulus se mihť obvium
dedit [L (naproti) se mi zjevil; 0. hono
vis causa procedit S šel mu vstříc, aby
mu tím vzdal poctu; legiones obvtas ha
nat extra castra T potkal legie před
táborem ; čabentiůus 0. undis carpe viam
O jdi proti proudu; obvit caedebantur
Cu kdo přišel do cesty byl skolen;
v cestě stojící: montes N, castra L,
arbor V; b) poruce jsouci: gutdguid
obvium erat, arvěptunt Cu, obvias opes
deferre des T; ©) vydaný, vysta
vený: ventoreon furiis V; U) nepřátelsky
vstříc jdouci: Iugurthae 0. procedit 8,
subit o. hustá V; přátelskyovhotny, las
kavý: homo Plin; obvia comitas T.

ob-volvo, ere, volvi, volůtum a) za
haliti: caput CLCu; h) obaliti: fax oů
voluta sanguine C; ©) přenes.vitčum ver
bis decoris H zastirati, zakrývati.

OC-Caeca, re, avi, dtwm a) oslepiti:
hostem pulvere L; b) zaslepiti: stultitiď,

něčemu:

ras V;
obrátiti

2 2. oc-cido

cupiditate occaecatus C, oceaecat antmos
fortuna IL; ©) zakrýti: semen oceaeca
tum C.

oc-eallesco, ere, callui, — [inchoat.
ke calleo) a) tvrdou kůži dostávati,
tvrdnouti: os. occallescit vostro O —
tvrdnou v rypák; bb)přenes. citu pozbýti:
lam provsus ocealui

Ot-CAUD,ere, už, — zatroubiti: Senttus
occanere cornua tubasgue tussit T za
troubiti na rohy a polnice.

occásio, dnis, f. occido| přiležitost;
k čemualcis rei: calumniae Ú, liberandae
Graeciae N: ad alad: ad Asiam occu
pandam Č; per oceastonemL, occasione
datá N, oblata Č při (vhodné) přileži
tosti: Antemnatum exercitus per 0070
stonem ac solitudinem tncuvstonem
facit [ za příležitosti dané opuštěností
(města); naproti proeltum znamená OCCGSt0
přepadení.

ocCasus, Us, m.[occido) a) západ
těles nebes.: Alariae V, solis Ús SL ; jako
světovástrana: dne Occasum solis eť sep
temtriones Čs m. severozápad: vertor tn
occasum Čat; prospicit occasiis O hledi
v před ke krajům západním; bh) zánik,
konec, pád: ret pudlicae C; hoc solabar
occasum Troiae V tim mirnila jsem,
smiřovala jsem se se záhubou Troje; =
spec.smrt: post L. Aelit occasum (.

oceatio, onis, f. [occo) vláčení.
occidens, ntis, m. (v. part. praes. od

oceido, se. sol| západ jako světová strana
i jako zomě,

occidio, čnis, f. [occido| porubáni,
zahlazení, zničení: copias occidtone ocet
dere ČC úplně potříti; cuncta occidtoní
dantu. T vše jest pobito.

1. oc-cido, ere, cidi, —, casůvus [cadďo]
u) padati: ali super altos L; b) zapa
dati: nondum ommium dierum sol occi
dit L; ©)padnouti, zemříti, zajiti: occi
dimus O jest po nás; sperans... ho
stčum saevitiá facile eum occasurum
S že snadno smrt najde: minímo occi
dit ille vulnere O zemřel, padl ranou
nejmenší; též pass. oceidit ad Achille O
byl zabit, oceidiťferro V; d) zaniknouti

(o vtcech): spes omnis JH, nomen populivomaní Č, sacrorum memoria Č.
2. oe-cido, ere, cidi, cisum [caedo) a)

k zemi sraziti, zabiti, usmrtiti učkohoalgm;
copies C pobiti; ocečst, orum m. zabití;



oceiduus

invitum gut servat, idemfacit occidenti
H jako kdyby jej zabijel; ocetďdit le
gendo (recitator) AH čtením usmrti, do
sturti něte; |) přenes,.pol, me occidistis,
amict učinili jste nejnešťastnějším
člověkem; occidis (me) saepe rvogando
F mučiš.

occiduus, a, um a) zapadající: sol O;
b) západní: aguae O; ©) zániku, smrti
blízký: senecta Ó.

oc-Cin0, ere, cinu?, — [cano] výstražně
zpívati, krákati (o ptácích);avrs, corvus L.

oc-CIpi0, ere, cépi, ceptum [capio]
a) přech. začíti, podniknouti něco: zxagt
stratum L nastoupiti; ermentum agere
occepit I.; ly) nepřech. hiems occipiebat
T začínala

OCCISÍIO,Onis, f. [occido) zabití, usmr
cení: caedes et o.

oc-cludo, ere, st, sum [claudo] za
vříti: tadernas C; přenes.nilil eomiest
ocelusum Ú.

OCCO,čre, dvi, tum [occa brány, srov.
něm. Egge) vláčeti: agrum, segetem JŤ.

oc-cuhbo,re, už, —, itivus mrtev le
žeti: ad tumulum, aguo occubat Hec
tor V.

oc-Culco, Zre, avi, Atum [calco])roz
šlapati: elephanti stgna L.

oc-eulo, ere, uč, tum [ob a celo) a)
skrýti, zakrýli: virgulta terra V, aéra
nudibus O, silva oceulit feras O; b)
přenes.skrýti — zatajiti: suam fovtunam
N, navratum Ť.

occultatio, onis, f. [occulto)skrývání
se: occultatčone tutart C; zatajování:
rei (s.

oceultátor, orts, m. ukryvač, skryvač,
přechovavač: locis 0. et receptor latro
num Č místo vrahy obyčejně skrývající
a přechovávající.

oceulté, adv. tajně, potají, skrytě:
pervenire (S, constituere inter se Čs,
facere C, labi O: id fiert potuit occul
tius C to se mohlo státi nepozorovaněji;
castra, ouam potest occultisseme locat
L pokud možno nejvíce potají.

OCCUlLO, adv. viz occultus.
oc-culto, re, avi, čtum [frea.k 0c

culo) skrývati, zatajovati, tajiti: dboves
stlvis O, fugam Cs, causam ervoris C,
se latebris ČC; occultaví skrývati se;
předmět vyjilř. též nepř. ot. n. větou relat.

853 oc-capoó

occultus, a, wm. [vl part. perf. od 0c
culo) a) skrytý, tajný: calls V,
scuta C, coetus C, insidiae (', amores
O, delicta S, spes T, occultum faenus
If skrytý a nedovolený úrok; crescit
avbor oceulto aevo fŤ stromu přibývá
nepozorovaně věku; čnter occultum stel
lae polum Ó skrytý — jižní pól;
subst.Occulíum, z, 2. skrytost,
skrytá místa, přenestajnosti: oc
culta saltuum I; servis occulta cre
dere C; in occulto esse L v tajnosti
býti; in 0. collogut L potají; ex oc
culto L tajně — per occultum T; b)
o člověku:uzavřený: žomo C, ab occul
tis hominibus cavere L; s gen.: 0. odtt,
consilii I' tající svou nenávist, záměr,

oc-cumbo, ere, cubuz, ičum padnouti.
klesnouti mrtev: 0. mortemL ze
mřiti — 0. morte Č = morti V, neci
O; absol oecuĎduissem C, ne ferro oc
cumbere posset Ó aby nemohl býti za
bit...; Alexrandri ense Cu.

oceupátio, onis, f. [occupo] a) obsa
zeni, zaujetí nčěcho:fori C, suné prt
vata vetere occupatione C; hh) zaměst
nánií: magimis occupattonibus impediri
C; multi occupationem eius observant
(v. t.) C.

occupatus, a, um [vl. part. perf. od OC
cupo| zaměstnaný: absol., in 8 gerund., in re;
ost. viz OCCUDO.

oC-CUupo,re, dvi, dtum [ca'pio, srov.
au-cupor] I a) obsaditi, zaujmouti:
Thermophylas N, loca swperiora Cs,
Anconam cohortibus Čs, curtam arma
tis hominibus C; L) zaujmouti — napl
niti něčím: urbem aedificiis Ču, aream
fundamentis L, guantum soli castvis
L; Tyrrhenum mare caementis H. tem
pla tricliniis „Hirt; ©) zmocniti se,
v držení vziti, ve svou moc uvés
ti: regnum ČsL, naves Čs, Italiam C,tantumagri,guantion.© HM;honores
H dosici; aditum V, occupa portum H
hleď'Bdostihnouti; Ahačthon curvum oc
cupat O vyšvihne se na vůz; spee. člo
věka se zmocniti, přepadnouti, na
padnouti: algm L, Lyncea gladio
occupat V napadne; oceupat aversum
O napadne od zadu; Celer occupat au
sum Ó schvátí smělce; LBůuso occupat

plur.

ftammis V mrštií mu oheň do tváře:
o zviř. feram 0. Cu chytiti; obr. uť (te)



oec-curro

pueros docentem occupeť senectus F že
tě stihne stáří; pod. mors hominem oc
cupat Ču; (d) přenes. o vče. abstr. Zm 0C
niti se, napadnouti: ččmorexerci
tum Čs, mentes Siculorum. superstitio
C, pavor animos L, pallor occnpat ora
V bledost rozloží se po tváři; luctu oc
cupari L v smutek býti pohřížen; fama
occupat aures V dojde k sluchu, naplní
sluch; e) zaměstnati: zaneprázd
niti: fortium virorum manus Ču, in
patria delenda occupavi C, agendo L
býti zaneprázdněn, zabrán do...; ocet
pat res hominum cogitationes L; T)
o penězích:uložiti: peciowas occupavat
apud populos Č; magnae res aguntur
in vestris vectigalibus oceupatae Č jde
o značný majetek uložený ve vašich da
ních; IL pospíšiti si, předejíti,
předstihnouti někoho, dříve začíti něco:
numguid vis? occupo E předejdu jej
(otázkou); oceupat Alcides O předstihne
jej; occupat in agrum Sabinum trans
tre L učiní dříve (první) vpád do území
sabinského; [Fidenates occupant bellum
facere [L dřive válku začnou; occupavit
Scipio DPadum traicere L. pospišil si
s přechodem Pádu; též předejiti něco:nist
solis ortum incolae occupaverint Ú ne
přispiší-li si obyvatelé před východem
slunce.

oC-Curr0, ere, curri, cursum 1) bě
žeti, spěchati naproti, vstříc;pot
kati někoho:rex Antus oceiovit V spě
chů vstříc; oceurram et in triviis JI
budu nadbíhati: sč curatus capillos oc
cuvri, rides HMkolikrátkoli tě potkám;
eguites hostibus occuvrebant Čs setká
vali se s..., natrefovali nepřátele; Čae
sart occurrit Cs Caesara natrefil; setkal
se s Caesarem; o věcech:nulla arbor oc
currit Ču ncobjevilse, nenaskytl se;
multis locis silex occuvredat L vysky
toval se; spectem hominis occuvrere C
že se nevyskytuje jiná podoba než lid
ská; nulla occurnit tellus V žádná se
neobjevovala země; |) vesm.nopřárels.
napadnouti někoho,udeřiti na někoho:
occuvvit ex adverso instructa acies L;
adverso occuvrit vivo vir V, telis occu:
rere vírginis V postaviti se vstříc zbra
ni 3 neos. aď undecimum lapidem occur
sum est L srážka se stala u 11. mil
níku; na uóéoonaraziti: signis Úss ©)

R54 Óceanus

namanouti 8€ k něčemu,býti příto
men něčemu,dostati Se k něčemu: Uť con
ilio (ad concilium) occuvrerent legati,
iter acceleravunt L; meutri proelio L;
in aliam civitaten Č do jiné obce ode
Jiti; ne tn. gravius bellum occurreret
Cs aby se nedostal, neuběhl v obtížnější
válku; d) na odpor se postaviti,
odporovati: ečus consiliis U, zvl.v řeči:
dictis (abl.) alci 0. V; alcis orationí T';
occurritu“ a nobis Č činíme námitku,
namítneme; oceurrelur enim, sicut oc
cirsum est ČCbude fim učiněna námitka,
jakož skutečně byla učiněna; e) přede
jíti něcoza mezili, něco,odpomoci
něčenu: Catilinae consiliis C, malevo
lentiae C, satietatí aurtum ČC; vyho
věti: occuszram exspectalioni vestrae
f) o vnímánía myšlení: objeviti s€, VY
vstati: oculis Ču před očima; ocetr
ram oceulis intumulata tuis O zjevim
se nepohřbena tvému zraku; n mentem,
menti ocenvrit alod ČC napadá (mne)
něco, přichází na mysl; absol.lu oc
cuvrebas C — in mentem ventebas; non
oceivvit uěli altudď exemplum? Ú nena
padi nikoho (nikomu) jiný příklad? ut>ts
pue aď animum occurrit s uce.e. inf. Ús
oba napadne myšlenka, že...

oc-Cursatio0, Oris, vl. „přicházení
vstříc“: facilis est illa o. et blanditia
popularis C ona lichotivá náklonnost,
úslužnost lidu; occursutiones vestrae C
blahopřejné projevy.

OC-CNTSO,re, avi, tum [freg. k 00
curo] a) potkávati, jiti naproti: capro
V, fugientibus T; b) napadati, útočiti:
gladio Cs; occwrsantes S odpůrci; ©)
blížiti se, přicházeti: portis L; d) na
padati, na mysl přicházeti: occursant
anímo mea serépta Plín, verba [DPlin.

OCeursus, čs, m. [occurro] a) setkání,
potkání se: alcis occuvrsum vitare, de
clinare 7 někomu se vyhnoutis sťěpitis
0. O náraz; b) běžení naproti: Žiji oc
cursu fecere metum O vlci vstříc vy
běhše; ©) přiběhnuti: occursu militum
obsaeptus L vojiny přichvátavšími,

Uceanus, 7, ».[("Ozeavóc] okeán, moře
dle představy starých celou zemi obtéka
jicí; Oceaní ostťum Ú — úžina gibral
tarská; mare Oceanum ÚČsT'; versonif.jako
běh ()Okeanos, syn Nobe a Zomě, maužel



ocellus

Lethydin, otec okennoven: Oceanitis,
vidis.f |Oxeaviuc] vila mořská.

ocellus, ž, m. [demin.od oculus] očko;
obr.ocelli Italiae C; Siirmio, insularum
ocelle Cat — drahokame mezi ostrovy.

Ocelum, č, 2. město Graiocelů v graj
ských Alpách záp. od Turina.

Ochus, 7, m. F (340c] 1) příjm. králeArtaxerxa III; 2) svn Dareiův.
OCIOr, s, superl. OCÍSSÍMUS rychlejší,

hbitější. 0. cervis II, puppis V, 0. ven
ts V

ociter, adv., komp OCetWS,superl. Octsstmě
za) rychle, hlitě: we V. sur

gere O, sevtus ocius LŤ dřive nebo poz
ději; octus torouens hastile V rychleji
(než domyslil), velmi rychle; dent octus

ommnespoenas Ó ihned (= čím dříve, mlépe); octus omnes parent V chutě; n
mo oleumfert ocius? F = hned; angu
Čus ste feret pipev et tus ocčusuvá I
gpiše než hrozny.

[srov.

Ocnus, č, n. ["Ozroc) zakladatel
Mantue.

oerea, ae, f. holeň, holinka, plecho
vice,

ocreatus, a, um holinkou opatřený
(o lovcích) H.

Ocriculum, ž, 1. [oert's kamenitá hora]
město v Umbrii, nyn. Otricoli; aaj. (Ďeri
Culanus, a, um okrikolský: vělla C;
obyv.Ucriculání, rum, m. Okriknlané.

Ocrisia (Derčsia), ae, f.matka Servia
Tullia.

octaphoros, on [óxT0), géoe] osmi
nosiči nesený: lectica C; subst.octapho
von, č, . nosítka osmi nosiči nesená.

Octavius, a rod říms. 1) Čn. O. ve
lite za 2. války punské, bojoval 202
u Zamy; 2) Čn. Ó. velitel r. 308 proti
Perseovi; 8) J/. Ó. za války obě. stou
penec Pompejův; 4) Čn. O. spolukonsul
a protivník Činnův r. 87; od něho Octa
vianum bellum ČCa Octavianus dies C
(guo L. Cínna et C. Octavius magnain
civium stragem ediderunt); o) Čn. Ó.
Rufus, guaestor r. 187; 6) C. O. vítěz
r. 62 nad zbytky vojska otroků, otec
1) C. O Thurina, jenž jako adopt. syn
Caesarův jmenoval se C. Iulius Caesar
Octavianus, pozd.Augustus * 63, Ť 14 ne
Kr.: 8) sestra jeho Octavia, manželku
Marcellova,potom Antoniova; 9) Ociavi.

a9 oculu:

dcera Klaudia a Messaliny, zasn. 8 Ne
ronem; 10) O. Alusa, dějepisec za doby
Horatiovy,

octávus, a, um, [octo, srov. Oyd006
osmý; hora Č 2. hod. odpol.; octav? 01
dines Čs osmá kohorta legie; ager ejfi
cit cum octavo (se. grano) C nese osme.
ronásobně; 0. saptentum Ť (jako osmý
přistupující k 7 mudrcům): OCÍAVUM, adv. pc
osmé: trčhiní vefecti L.

OCLICS, adv. osmkrát.
octingenij, ae, a osmset; octingen

Lesimus, a, tm osmistý.

octi--pes peděs osminohý: cancer DPrÓ.OCLO |srov: ÓzTE, osm, acht] osm.
October, bris, m. říjen; jako adj. Ca

lendis Octobribus C 1. října.
Octodiirus, 7, m. osada v Gallii Nar

bonské, nyn. Martignac,
octogenárius, a, um: pater Plin osm

desátiletý.
octogení, ae, a po osmdosáti: aeris

(v. t.) octogeni biní L.
Octogésa, ae, f. město v Hispauii

u Ebra.
ocLogesimus, a, um osmdesátý: an

nus Č.
octogiés, osmdesátkrát.
octogintaá osmdesát.
octů-iugis, e [čugum] osmispřežní,

L též osm: nunc tam octotujes ad im
peria tre osm tribunů vojens,

octoni, ae, a [octo, po osmi: ordines
Cs, milia peditum L; octonos referen
tes idibus aeris FŤ (se. nummos) po osmi
assech, „měďácích“,

octuplicátus, a, ton [*octu-plez) osme
ronisabný: census IL.

octu plus,a, um [srov.OxTaATtAoĎo]osmi
násobny: pars ČC; ottuplum 7,n. osme
ronásobný obnos, cena, pokula: octupli
dumnare Č indicium in 0. C odsouzení
k osmeronásobné pokutě.

oct-ussibus (octo assebus) za 8 assů:
oryza o empta Hl.

ociluvs, 4 Mm. (srov. čes. oko, řev,

OGGE2 "dZ-jE, něm. Auge| a) oko: na
tura oculos memůĎranis tentuisstmis ve
stivit Ú; oculis cernere N na vlastní
oči; in oculis, ante oculos alcis ÚsL
před očima, před zrakem něčím, u pří
tomnosti někoho, ves ante oculos posita
ect Č jest zřejmá, jašná; guae oculis
subiciebantur L co se zraku naskytalo



Ócypetě

oculos alci auferre L otevřeně oklamati
někoho; tn oculis alcis esse ČCbýti obli
ben u někoho; oculis algm ferre V milo
vati (,na rukou nositi“); |) meton.zrak:
amittere oculos Čs zraku pozbýti = ocu
los perdere Č; veloci oculo percuvre H
rychlým, zběžným pohledem: ©) očko na
rostlině,pupen: oculos itmponere V stromy
očkovati, roubovati; () přenes.— vče nej
vzácnější: (Carthaginem et Corinthum)
illos oculos orae maritimae efjodere Č.

Ocypete, čs, f. [Azvatémmrychloletá|
jm. jedné z harpyjí.

Ocrrhoě, €s, f. ["Azvoór rychlotokáj
dcera Cheironova v klisnu proměněná.

Ódi, 7sse, Osus, Ostirus [snadk odor, pův.
ucítil jsem, cítím něco páchnoucího) míti
Odpor k něčemu,nenáviděti: odť profanum
volgus H; incred lusodi HHnestojím oto;
guae modo voveret, odit © nedbá o lo.

odiosé, adv. protivně: dicere Ú.
odiósus, a, um [odium) nenáviděný,

protivný, odporný genus hominum C;
odiosum est careve C — jest nepříjemno,
oblížno.

odium, ii, n. [srov. odi) a) odpor,
hnus, nenávist, zášti: tn alg. Ú, alcis
O, alcis rei T; in odio n. odio esse
apud algm Č býti nenáviděn někým; s gen.
subj. 0. ingvatae civitatis JN, s gen. obl.
tyrann N proti t.5 0. vestrum L proti
vám; decemvirale L proti decemv.; odto
suarum rerum S z nehbosti nad svým
stavem; dum poenas odto pev vim fe
stinat inulto FLk vůli neukojené pomsty
chtivosti; algm odits exercere V nená
vistí stíhati; b) pretivné, odporné cho
vání: guod erat 0.! guae superbia! C;
odto et strepitu senatůs C odporem:
©) nenáviděná osoba: Antonius instgne
o. hominum ČC

Oodor, oris, m. [sr Odun] a) zápachvůbec:
notus 0. V, omnis C, croceus V: ) zá
pach přiíjeinný, vůně: violaria spargunt
odorem JH,jlorum C, unguentorum C; ©)
zápach nepříjemný,smrad: taeterrimus Č,
locus odore foedus S; cum odor
subegerat S zkažený vzduch; ater 0. V
pára; d) konkr. odďores voňavky, vonné
masti: ne deferar tn vicum vendentem
odores H, bkyuidi o. H, vetus ara multo
fumat odore H kadidlen; fure, odosi
bus incensts C; e€) přenes. čich, větření,
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tušení něčeho:hominim furta odore per
segui Č.

odoratio, čnis, f. [odoror] čichání.
odorátus, %s, m. [odoror) čichání;

čich jako smysl.
odori-fer, a, um a) vonný, vůni ší

řící: lances Pr, panucea W; b) voňavky
vyrábějící: genes O — Peršané.

Oodoro, are, dvě, dtum [odor] vonným
učiniti, navoněti: ačra fumtis Oj; part.
perf. pass.OCOratns, a, tm navoněný (na
parfumovaný): capilli IT.comae O; vonný,
vonici: ceďrus V, herbae O, zystus violia
o. Plim fialkami vonící.

odorvor, čs%, aťus sum a) vůni čichati:
cibum H; b) přencs, (jako pes) čenichati,
větřiti: decemviratum C, vypátrati, vy
čenichati: omnia C, ingressus tuos C,
voluptates ČC; ©) přičichnouti k něčemu
(povrchně):philosopltam T.

odorus, a, um [odor) a) vonný, vo
nici: flos O; hb)čenichající, větříci: odora
canuwm Vis

Odrysae, rum, m. Odrysové,thracký
kmen na hor. Hebru; adj. Odrysius, a,
um — thrácký: rex O; Odrysii, orum,
m. O — Thrákové, sing. Odrystus O =
Polymestor.

Odyssča, ae, f. Odyssea a) báseň
Homérova; b) překlad její od Livia An
dronika; ©) mys na již. cípu Sicilie:
esse naves in portu Odysseae C.

Deagrus, č,m. [Ora7ooc) král thrácký,
otec Orfeův; adj. (Deagrius, a, um =
thrácký: Februs V, Haemus Ó.

Oebalus, č, m. [Oi$akoc) otec Tyn
dareův, děd Helenin, král spartský:; odt.
Oebalides, ae, m. potomek Oibalův —
Sparťan: Zaberis, Oebalide O — Hya
cinthe; Debalidae, drum, m. = Kastor
a Pollux; Oebalis, idis, f. Oibalovna=
Helena; Oebalides matres Ó = sabinské
(pon. Sabinové odvozovali svůj původ ze Sparty) ;
aaj. Oebalius, a, em oibalský, spartský:
vulnus O — Hvakinthova ; sabinský: Tv
tus Oj subst.

Oebalia, ae, f. starý názevTarenta (pou.
Spartany osazen).

Oechalia, ae, f. [Oiyadia] město na
Euboi: odt.Vechalis, zdis,f. Oichalianka,

"Euboianka.

Oecléus, et, [OixAeúc]ote: Amfizraů,
jsuž odi. (Dechdes, ae, m. [CizZeidic].



oeconomicusS

oeconomicus, 7, m.. [ol*ovotttxóc)
„hospodář“, spis Xenofontův

Oedipus, podis, m. [Oidinmovo] těž
Oedipi, um, O Oidipus, syn Laiův a
Jokastin; název tragoedie Sofokleovy
(O. Coloneus C).

ODenéus, eos, ei, m. [Oiveťc) král kaly
donský, otec Melearrův, "Tydcův a Dei
aneiiin; adj. JeneTus, a, um a Ďencus,
a, um:agri O; Denides, ae, m. [Oivetórc]
Oineovec 1. Meleager, 2. Diomedes.

Oeniadae, rum, [Oiviádai) ná
rod v Akarnanil.

Oenomaus, 7, m. [Oirouaoc) král
elidský, otec Hippodamein.

Oenoně, és, f. [Oiróvy] nymfa ve
Frygii, milenka Paridova.

oenophorum, č, n. [oivogóoer] koš
na víno.

Ocnopia, ae, f. [Oivonia] starý název
Aiginy; adj. Oenonpius, a, um aiginský:muri

Oenotrus, 2, m. dle pověsti král sa
binský; adj.Denotrius, a, um — italský:
tellus V a (Ďenotrus, a, tm ocnotrijský
(Oenotria jihových. část Italie): vině V

OCIUS sťarolat. m. UNUS.

Oenus, unčis, m. říčka v Lakonii již.
od Sparty.

oestrus, ž, m. [očor00c) střeček, ovád.
OESUS starolat. m. USUS.

ODeta, ae n. Detě, es, f. [Očrn] Oita,
horstvo mezi malijským zálivem a Diu

ja na hranicích Makedoniea Thessalie;. Oetaeus, a, um ojtský: montes L,
buga Pi, Ť hermopylae Cat.

vffa, ae, 1- pův. 801sto;
koláč.

of-fendo, eT6, dř, sum 1) hmotněNA
raziti a) 8 akkus. předmětu,jenž se pohybuje
«) absol.Čapsus per gradus capite gra
viter ojjenso L pádem po schodech hlavu
siluě si naraziv, do hlavy se udeřiv; la
tus ojjendisse vehementer Č prudce do
boku se udeřil; pede ojffenso O naraziv
se do nohy, klopýtnuví miles offenso
scuto pracduit sonitum I, štítem nara
ziv; vocis ojffensa imago V odrážející
Beozvěna; nm guo levtus streperent
S aby při nárazu méně chřestily; B)
s udáním předm..onějž se naráží: limine ojfenso
O zaviulivší, narazivši o práh; scopulum
ofjendis C; dens ojffendit solido HHkouše

pak knedlik,
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dotvrdého;b) vraziti, narazitinaně
koho, setkati 8€ s někým: sč če serundo
lumine hic offendero, moriere Č za
stihnu-li (č, obyč.dvojíace.: nondum
perfectim (doplňk.)templum ojfenderant

, Steiliam inanem offenderant C, mae
stum domum njfendi U zastihl jsem dům
ve smutku; 2) přenes.a) míti nehodu,
neštěstí: gut dis apud iudices offen
disset C jenž dvakrát byl odsouzen;multivíri..| terraetmarisaepeof
fenderunt C narazili, uvázli, naves
in redeundo offeulerunt Cs úraz vzaly;
b) nemile se dotknouti, urazitiněkoho.neminém— nonverbo,nonvultu
ojjendit C, cur ego amicum ojfendam
in nugis? II; cogere eos, guos nolis of
fendere S o které bys nerad 'zavadil;
cum aligueam ojfřensumfortuna videret
N „na nějž se štěstěna neusmála“; pass.
offendi cítiti se uražen; offendime
dicis II býti rozhořčen na lékaře; = spec.
nevoli, pohoršení vzbuditi: tn ©
offenderat, guod patriae male consulu
erat N; cum . consulare nomen ojfen
deret L, téžsinf. J,; chybiti, chyby se
dopustiti: cum im eodem genere, tn guo
psi ojfendissent, altos reprehendissent
ČCv téže věci, ve které sami pochybili;
c) pohoršení bráůti, horšiti SCnadně
čím, něco povážlivého viděti v něčem: S%
in me aliguid ojffendistis C jestliže nade
mnou něčím jste se pohoršili; st guiď..
in homine ojffendendum sit Č jest-li ně
jakou závadu při něm spatřovati.

offěnsa, ae, f. [offendo, srov.repulsa —
repello) a) urážka, pohoršení, závada:
offensas ense vindicare O, subitae of
fensae T; b) nepřízeň, nepřátelství: in
ojřensa sum apud DPompeium Č v ne
milosti.

offensio, čnis, f. [offendo] a) náraz,
narážení. pedis C, mundus (rotundus)
nihil habet ofřenstonis C; L) nehoda,
protivenství: belli ofjenstones C, hostes
aligua ofjenstone permoti Čs; nevolnost
tělesná. corporum ojfenstones C nemoci,
úrazy; ©) nepřízeň, nevole, nenávist: ca
dere in ojffenstonem alcis C, im odium
ojfenstonemgue populi Romani trruere
C, suscipere invidiam atgue ojjensto
nem C, sine offenstone C bez mrzutosti,
magna cum ojfensione cčvium N za ve
liké nevole, k veliké nevoli spoluobčanů.



offensiuncula

offénsinneula, ae„| demin.odnýensto|
n) malá nehoda:Ae inonlam accipere
( — ve) ulsam (při ucházení So 0 úřad)3 b)
malá urážka, nepříjemné dotčení se něčeho:
animi C.

offénse, číre, dvi, tum [frea. od of
fendo| narážeti: capita L hlavami biti
(o zeď.

offensus, a, um (vl. part. perf. pass. od
offendo) a) popuzený, rozhořčený, nepřá
telský: animus, populi voluntas C, dii
O, vůči komu: in, erga algm, alci; b) nenávi
děný, protivný, nepříjemný: 0. ordo se
natorius C, et invisum et offensum stbi
parum úloneum vatus S zárovců za ne
dosti vhodného jej pokládaje, protože ho
nenáviděl a naň nevražil.

of-fero, ferre, ob-tuli, ob-lčítum a)
naproti, vstříc nésti, podávati
ferrum Aeneas... venientibus ojffert |
meč nastavuje; dextram Fhilippo Ún
podávati; os offerre C nastavovati (řny
slně a okázalel, na odiv stavěti své dyzí
čelo; oblato falso crimine insontem op
pressit L na křivé udání; přenes.přivěsti,
přinésti, poskytnouti: guam st partem
fors obtulit Čs kam ho náhoda zanesla;
locum fors Cs; praedam Chrysogono C,
auxiltum alci L; pass.a med. naskyt
nouti se, objeviti se, namanouti
se: grom idle casu nunistrum oblatum
promissis onerat S když se mu za po
inocnika namanul; nullam et odlatam
(se. esse) cnelesttum speciem [L že se mu
nedostalo znamení s nebe; nova res oblata
timovem Čeniit V nový zjev naskytnuvší
se, foedum omen se odtulit Ču. zjevilo
se; oblata occastone Čs když se naskytla
příležitost; spec.naproti Jiti, posta
viti se: se hostibus o. Us, Fauno sese
odtulit V vstoupil do cesty; Antontt sce
lert se o. Cs; b) nabidnouti: munus
O, victoriam aut pacem L, operam
suam L; se 0. nabízeti se: offerebat
se interxcessuvumT; e) prokázati, způ
sobiti něco:mortem parenti C učiniti,
beneficium alet Cs; luctum alci Čat,
errorem alci L, stuprum sorori Ú zná
silnitis d) vydati, v šance dáti: se
ad mortem n. morti 0. C, caput peri
culis C, telis se 0. Ús.

officina, ae, f. [pav. opi-ficina) a)
dílna, továrna: ojfficinam instituere Ú
0. armorum Čs, 0. monetae [, Cyclo
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pum officinae H; b) 1%nes.výrobna ně
čeho:neguttiae C, sap cntiae, dicendi C
řečnická škola.

of-ficio, eve, féc:, fectum a) proti
něčemu Se postaviti, do cesty vstoupiti:
offecerat videlicet apricanti (se. Dio
deni) Cs guť no: ně officient meo L
zacloní mé jméno. stdí (psi in angu
stiis S cestu zamciti, překážeti Lb)ško
diti, vaditi, ujmr činiti: mieis commodis
ofřicis C, tůmoi animi aurvibus S; ni
degeneratum „ decori offecisset L
kdyby slávě nebylo vadilo.

ofliciose, a.v úslužně, laskavě: fac
tum, seribere Č.

officiosus, a, um úslužný, laskavý,
ochotný: homo; Lampsacent in omnes
cíves Romanos Č: ojficiosu voluntas Ó
dobrá vůle; labores C jichž jsem se
z ochoty podjal.

officium, iz, n. [z *opi-fictum] a)
služba, konání, úkon, práce: serti
bibus ojřiciis intentus S k pracím otroc
kým dohližeje; officia i*ineris Čs po
vinné denní služby na cestě: 0. sacrí O
úkon obětní, canes funguntur officiis
tuporum O vykonávají práce vlků —=za
stupuji vlky; 0. oculorum ČC— zrak;
spec. služba někomu prokazovaná, laska
vost, úsluha; mutua officta Ú vzájemné
přátelské služby — vicissitudo ojfficio
rum Ú, ojficiis inter se certare ČV,
officia tn aulgmconferre, erga algm ad
libere Č někomuprokazovati; persolvere
0. receptum Č odsloužiti se — reddere
0. Čj; zvl. poslední služba přátelská:
0. triste O; proseguor ojficio tua festa
pio O obřady smirnými a očistnými;
ofjicia intenderant S ochotu. napjali,
velkou měrou osvědčovali; turůae se
guntis ojjictum O dav uctivě ho ná
sledující, čestný průvod; h) úřad, za
městnání: ad td 0. nemo admitti
tur N; maritimum 0. Cs služba ná
mořní, censurae 0. Č úřad censorský,
ersenní venie nfFicia et munera C =
vykonávati úřad krále; ©) povinnost:
id viri est o C o sluší muži; nulla
pars vitae vacare officits potest C;
ego cerle meum „oficium prassti
teěroČs ji povinnosti své zadost učiním;
in ojfficiomanere N' zůstati věren; haud
scio an nulla Deatiov possiť esse, negue
solum ojfficio, sed et delectatione Č a



of-figo

to nejen smyslem pro povinnost;
pod. utrum apuď eos pudor atgue o. an
timor valeret Ús.

of-11g0, ere, «X*,
mos L.

of-firmo, are, dvi, tum upevniti:
se 0. T pevně se odhodlati; ojffirmatus
tvrdošíjný: animus C.

of-fulzeo, čre, si. — vstříc. zasvit
nouti: nova lux oculis V.

of-fundo, ere, fůdi, fiisum a) liti,
Bypati něco proti, kolem něčeho: miscibus
ajua, nobis ačr offunditt Č kolemnás
se rozlévá, prostírá, nás obkličuje; přenes.
vubor alci offunditur C ruměnec rozlévá
se po tváři někoho; eelégo offunditur
animis ( obkličuje, zahaluje; Lb)naplňovati,zakrývati| pectusmemoriaÚ;
nffunditur Luce solis lumen lucernae C.

ODzyges, 1s, m. a Úzygns, Z, m.
( Ayčsmc) myth. král a zakladatel Tlcb
v Boiotii, za něhož jezero Kopaiské za
topilo Boiotii; alj. Dzygins, a, um theb
ský: deus O — Dacchus.

ohe, tntorj hej! stůj! zadrž! ohe, tam
satis est IM.

(Diléus, cos n. eř,
lokridský, otce Aiantův.

Olbia, ae, f. OÁŠía) jméno několika
měst, z nichž u Č město na severu Sar
dinie; adj. Olbicusis, e olbijský: ept
stula C (t.j. z Olbie poslaný), ager L.

olea, ae, f. [vedle Oliva podle oleum

ře čÁda) a) oliva (strom):flos oleae(© b) oliva (plod):nihil intra est očeam
dur HH

oleaginux, a, um [olea] olivový: vir
gulae N, radix V.

oleáriuS, a, um na oa cella C.Olearos (Oliaros), ff. [RÁča00c]
jeden z ostrovů kykladských nyn. Anti
paro jz. od Varu.

oleaster, stri, m. [olea] divoká oliva.
s jejihož tvrdého listi děliny věnce pro vítěze olyin

zum upevniti: ra

(OčAeúc) král

pijské.
olens, čis jako adj. vonný. rami V,

mentae V, amarvacus suave olens Cat
libovonný majorán; páchnoucí, smrdutý:
fornix HH,stagna Palici O.

Olenus, z,/.["B2eroc] město v Aitolii
severně od ústí Acheloa adj. (Jlenius, a
um aitolský: capellu O koza Amaltlea:
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pecus Ó roh Amalthein jako souhvězdí
(déšť přinášející).

oleo, ére, ut, — [místo *odeo, srov.
odor) a) zápach vydůvati, voněti: olen
tta pascua V, dene olere C: čim: nardo
Pr; častějiace.: pastillos Iu fillus olet H,
vina dulces oluerunt Camenae IF; pách
nouti, smrděti: olentia sulphkure stagna
O; Gorgonius olet hircum II: olentis
ugores mariti M — kozla; b) přenes.(zá
pachem) prozrazovati, dávati na jevo:
malitiam, lucernam, nilůl ex Acade
mia C.

oleum, 7, n. [čŽatov) olej elivový,
jehož užíváno jako svitiva, potraviny a masti;
v přísl.Operamet oleum perdidi Č o práci
marné; eleum addere camino IŤ „oleje do
ohně přilévati“; meton.— škola zápasnická
(pon. zápasnici natirali sl těla olejem): ego evram
decus olei Cat.

olfacio, ere, fécí, factum čichati:
ea, gude olfacímus C; unguentum 0.
Cat; přenes,vysliditi (Gvyčmuchati“): num
mum C.

olfactus, čs, m. čich.
olidus, a, um [oleo) páchnoucí:

prae
olim, adv. [*ollim od oltus] A) o minu

losti. kdysi, před časem: gens 0.
armis virisgue clara T, aurea nunc
(Capitolta), o horrida dumis V; V)
dávno, již dávno o. studium atgue
omne ingentum contulerit Archias C
0. provisum erat I; sensus 0. mero
victi Cu; ©) o budoucnosti“jednou: non,
st male nunc, et 0. ste evit E i bu
doueně; Tyrtas olím guae verteret ar
ces V které jednou vyvrátí tvrze kar
thaginské; d) bez omez.čas. jedenkrát: st
guiď olémscripserts IM;někdy, druhdy:
dijfugiunt Tyril, ut 0. vagantur apes
O —=interdum; vestra meo3so. si fistula
dicat umores V.

olitor, oris, m. [olus) zelinář; adj.
olitoórius, a, um zelinářský: forum LT
„zelný trh“ v Římě již. od Kapitolia.

oliva, ae, f. (ěAaiFa) a) oliva iplod):
lecta de ramis 0. H; b) oliva (strom):
ramus olivae V,-numguam fallentis
termes olivae I; ©) ratolest olivová:
fronti praeponere olivam IÍ, jlavá ca
put neclentur oliva V; d) dřevoolivové:
ex oliva modďulatae cancntes tibiae Ú;

ca



olivetum

e) hůl ze dřeva olivového: Damon tn
cumbens tereti olivae V

olivětum, %,a. zahrada olivová.
oltvi-fer, a, tm olivonosný. olivami

bohatý: Mutusca V, arva Ó.
olivum, č, m. vedle oleum podleoliva]

olej; meton.— palnestra zápasiště.
olla, ae, f. hrnec
olli arch. dat. m, illi; též nom.pl. olli =

adďi, dat. ollis — Ullis, acc. 0 'los, olla =
'řlos, tlla.

olor, Ores, m. labuť; adj. olOrinus,
a. um labutí: pennae V, ařae Ó.

olus, eris, n. (též hočus)a oluseulum,
PON. zelenina.

Olympia, ae, f. ([Ožvrzrie) okrsek
v Elidě u řeky Alfcia, sidlo proslulých
slavnosti; adj. (Olympiacus, «, um olym
pijský: cimosusO, palma V; Olympi
Cus, a, um: pulvis FŤ „prach olympij
ský“ — prach na závodišti; (Olympius,
a, um: fuppiter L; Olympium, dř, m.
chrám Jova olympijského (na Sicilii);
Olympia, drum, n. [se. certamina] zá
vody olympijské vždy po čtyřech letech
konané: gut vicit Olympia [Ožťusuc
vixáv] Č v záv. ol. zvitěziti; Olympi
oram ludicrum L, ad Olympia profi
cisci C, coronavt Olympia H —=vincere;
Olvmpionices, ae, m. (OAvumovíxmo]
vitěz v závodech olympijských.

1. Olympias, adis, f OAvurudc]
olympiada, obdobi čtyř roků (počínaje
od 776 př. Kr. obyč. letopočet řecký).

2. Olympias, adis. f. ((OAvunidc]
dcera epirského krále Neoptolema, man
želka krále maked. Filippa, matka Ale
xaudra Vel.

1. Olympus, z m. ["OžvuJtoc)Olymp
a) hora na hranicích thessalsko-maked.,
mythické sidlo bohů řeckých, nyn.Elimbo;
meton.nebe: extremo veniens Sol Olympo
V z nejkrajnějsiho nebe (z východu ;
processtit vesper Olympo V: 5) hora
v Gallii Č; %) v Ioykii 8 městem téhož
jmena Č; ©) v Lakonii.

2. Olympus, ž, Ť město v Lykii pod
horou téhož jmena; obyv.Olympeni, orum,
m. Olympští. agri Olympenorum Č.

3. Olympus, %,m. slavný flétista, žák
Marsyův.

Olynthos(us), č,f. |"Oževěoc) město
na Chalkidice r. 348 lilippem sbořené;
obyv. Olynthii, orum, m. Olynthané.

860 omnino

omásum, 7, n. drštka.
omen, čnis, n. p vůb. znamení, před

zvěst: 0. capere ( očekávati; i secundo
omine FH„za příznivého znamení“ — bůh
tě provázej; detestabile o. avertat fup
piter Č; M)zlé znameni: čnýue o. Futur
nae occurvere mísit W na neblahé znat
mení; contra onmrna bellum poscunt V
nepříznivá znamení; dicitur omine aĎ
tsto Ltoma incaluisse vogis Ó pro ne
blahou tu vinu; dre per hane (se.povtam)
noli: o. habet O jest nešťastná, zlověstná;
c) příznivé proroctví, blahopřání: voťis
ominibusgue prosegui dom C; W)meton
úkon s auspiciemi spojený: sceptra acct
pere regibus 0. erat V bylo zvykem;
průmis omínibus tugare V = nuptiis
prvním sňatkem zasnoubiti.

Omnor, vz, čitus sum předpovídati,
prorokovati: malo aliende guam nostrce
rei pudl. omineví C 0.felt imperium
L; spec. dobrého přáti: optamus tibi
ominamuvgue in proximum annum con
sulatum DPlín; o včen. podm. onale omi
nata verda IL zlověstná.

O-mitt0, ere, měst, missum sVpustit:
arma Ču, habenas T, pila Cs; vpastiti:
maritum T; b) vzdůti se, nechati něčeho:idguamaguamomissumiamex— traLatinorum— I,ačvzdalisetohocile
své snahy; pietatem et humamitatemC,
voluptates C, navigationem C; omnibus
vebus omissis Čs vše nechajíce stranott;
scelus tmpunitum 0. S nechati bez trestu;
hostem o. I se zřetele pustiti; ©) mlčky
přejiti, nezmíniti SC o něčem, pominouti
něco: alad, de ala: ve, inf., nepř. ot.

omni-fer, a, um. vše nesoucí: vulťtus
telluris O.

omni-Zenad, ae, m. [omnis a genus)
všeho druhu, všeliký: omnigenum deum
monst a V. jiná čtení: Nůltgenum, nudí
genum. amnigenunm).

OmMnIn0, adv. [abl. od Fomninus: omnts]
1) celkem: erant 0. duo itinera Čs, gutn
jue 0. fuerunt Č, semel 0. eam viderat
Cu; vůbec: aut 0. aut magna ex
parte Č, de hominum genere aut 0. de
animalium Č; vůbec jen: non modo
tantam causam pevorare, seď 0. verbum
facere conavri Č; b) úplně, zcela,
dočista, nadobro: 0. neminem video C,
0. sine comite C, ne faciam 0. versus
IL; ©) non usguam gutďem ad dicit 0.

acc. C



omní-paréns

C výslovně to sice nikde nepraví;
pugnas 0., sed cum adversario facili
bojuješ sice, ale

ommni-paréns, nččsvšerodící, všematka:
terra V.

Onmni-potcns, nízs všemohoucí: Nep
tunus C, Iuppiter Čat, Fortuna V.

omniS, e a) číselně U) adj. plur, OMNES,
omnia všichni: omnes gentes C, onmes
copias contrahit Ču; s vedl. ponětímkvalit.
vir dellovum omninm magimarumague
rerum peritissimus Č všelikých vá
lek; 01 »dus precibus petere contendit
Cs všelikými, všemožnými prosbami; ně
kdy= 8amíÍ: centuviones, ommneslectos
et evocatos S samě vybrané a vysloužilé
muže; triremes omnes Čs samé trojveslice;
B)subst.omnesvšichni, všichni lidé:
gui omnes facile spem facerent L kteří
všichni dohromady mohli vzbuzovati na
ději; s gen. partit. Alacedonuiu fere omni
bus pevsuasit L; v gen. partit.. omnium
miservimus Č; v gen. určov.ad sollicitan
dam omnium pucem L všeobecný
Mir; neutromnia vše, všecko. omnia
se amici causa esse facturos Ú; me
FHecateper omnia duxit V všudy, po
všech těch místech; cut cum nvidia
regní. tnfida omnia faceret I, samou
nedůvěru působila; tóž sing. Ču pulses
omne, guod odstat IH; ace. vztah. omnia
Mercurio stmilis V ve všem; v) každý:
omni tempore Čs, omnis pux dello
utiltor Cs; všechen, všecek: omnis
fraus et perfidia C, sine omní pert
culo C; samý: Aunc tegit omnis lu
cus V; bh) kvalitativně: všeliký, všeho
druhu: e0 ex finitimis populis turba
omnis perfugit L; omni lavgitione sa
turati C — všemi způsoby podplácení;
©)kvantitativněvšecek,celý: hinc omnis
pendet Luciltus HHvšecek —— celým svým
směrem; haec omnis oratio mea est (/
celá; Gallia omnis Cs veškerá Gallie,
jako celek, v celku; omnis pecunia ČN
všecky peníze: omnis insula Čs celý
ostrov.

Omni-vasus, a, um všude těkajicí.
Diana Ú.

Omphale, és,f. (OugdáAn] dcera lyd
ského krále Jordana, choť Tmolova.

onaseL, g7Ť n. onASKUS, 7, n [óva
y00g| divoký osel.

Onchae, rum, f. město v Syrii.

861 opácus

Unchestus, ž, [O>xmató0s] 1) m. řeka
v Thessalii u Kynoskefal; 2) ff. město
v Boiolii; adj. Onchéstius, a, um z On
chestu: Alegareus Ó.

onerávius, a, um [onus]) nákladní:
tumenta L, navis ÚČsSNL; subst. OUerÁ
Via, ae, f. loď nákladní.

onero, dre, avi, dtum [onus] a) ob
tižiti, obtěžkati, naložiti: aselli costas
pomis V; vina cadis onerarat V nů
doby obtížil (naplnil) vínem: naves armis
S, manum taculis V — ozbrojiti; med.
vino onerari S přepiti se; L) přenes.
zahrnouti contumeliis algm C, pro
missis S, laudďibusL; c) ztížiti, těž
ším učiniti: dilectum avaritid et luxu
T, pericula T, curas T' rozmnožiti, pod.
inopiam L, dolorem ÚCu.

O1nerosus, a, um tížicí, obtižný, těžký:
humus O, prneda V, aěr est onerostor
igne O těžší; tergogue onerosus inhaesit
O tíhou těla n. těžce; přenes. sors ŮÓ.

Ončsicritus, z, m. ["Ovyoixeiroc) kor
midelník Alexandra Vel. a později jeho
životopisec.

onus, eris, 2. 1) břímě, náklad:
čumentis onera tmponere Čs; (asel!us)
gravius dorso (abl. srova.) sedi (v.t.)
o. H; naves ad onera transportanda
latiores Čs k převážení, dopravě nákladů;
b) tíže: tanti oneris turrim Čs, tanta
oneru navium Cs tak těžké lodi; ©)
přenes.obtíž: cogor vodis oneri esse 9;
onus ojfficii C břímě, tíha povinnosti;
0. deneficii C břímě spvčívajicí v tom,
že jest zavázán vděčností.

onustus, a, um [onus| obtižený, na
ložený: navesfrumento Č, currus guin
gue lideris I; přenes.naplněný, plný:
ager praedá S; terga vulneridus T,
pharetra telis Cu; corpus hesternis ví
tits HHtělo obtižené včerejší nestřídmostí.

onyx, chis, m. [dvvě vl. nehet) onyx
polodrahokam žlutavý 8 červenobilými
proužky, z něhož dělány nádobky na
masti, odt.meton.nádobka onyxová:
nardi pavvus 0. H.

Opáce, are, dvi, dtum zastiniti, stínem
zakrýti: sol terras C, platanus čocum ČC.

Opacus, a, um a) stinný (akt.): nemus,
ilex V, Olympus JH; L) stinný (pass.)=
stínem pokrytý: vallís FH, herdbaO, ripa
C; Jakosubst.ferčmu:' per opaca locorum



opella 8062 Opi-fex

V stinnými misty: doplňk. „IĎÓunea
exalat opaca mephitim V z temna vy
dychuje sirný zápach; (©)přenes. lemný,
tmavý: domus Cyclopis, nox V, barda
Cat, Tartara Ó.

opella, ae, f. [demin.od opere) prít
cička, zaměstnání: forensis

opera, ae, f. [srov.opus) a) práce,
námaha, činnost. curam atgne operam
ponere in alga re Č péči a práci vě
novati něčemu — operam in rem algam
conferre C — o. tribuere alci ret L;
stne hominnumopera C bez přičiněni
lidského; operam dare alci vet Ú něčím
se zabývati, něco pěstovati: operam et
oleum perdere C práci a čas ztratiti:
operae prettum est Ú stojí za námahu:
non operae esi I, nestojí za to, nevy
platt se; b) práce pro jiného, služba,
pomoc: dubitantidus ceteris Cornelius
operam suam pollicitus S, mox operam
suam in approbanda excusatione offerre
T' pomoc svou mu nabízeli; operam prae
stare in ve militaví Cs službu vojenskou
konati; tn operas plurtmos míserit C
zaopatřil jim služby; ©) meton. Čas, po
kdy kněčemu: negue consulihus operae
erat id negottum agere L; deest mihi
opera C nemám času ani ehnti: (1) kankr,
pracovník,dělník, nádeník: operae mer
cemariae Č; accedes opera agro nona
Sabíno F přistoupíšjako 9. nádeník; dux
theatraltumi operarum T snad. divadel
ních klakérů; pomocník, náhončí: erat
milht coutentio cum operis conductis C.

Ooperarius, «, un. pracovní, delný
homines paene operarii C jen k tělesné
práci způsobili; subst. Operárius, 47, m.
dělník, nádeník,

operculum, č, 2. [operio] viko, víčko:
arteria tegitur guodam operculo Č zá
klopkou: 0. dolít L víko sudu.

Operimientum, z,2. [operto| pokrývka.
opel'i0, zve,ui, pertum [tob verto, srov.

aperioj a) přikrýti, pokrýti, zahaliti,
zastřiti: corpus chlamyde Ču, paluda
mento T; nox operit tervas umůrá V
fons jluctu totus operiretur C byl by
zatopen; reltgutas pugnae 0. Ť zemi
přikrýti; b) přenes. hanou, hanbou atp.
pokrýti: contwmeliis C, dedecove et
infamia CT; ce)skrýti, zatajiti. Žuctčum
FPlin, domestica mala T; femina cur
presset, non est rationis opertae O —

důvod toho jest zřejmý; d) zavříti:
opevtis valvis Concordiae C; operta
lectica C.

Operor, 7, alus sum [opus] a) pri
covati, zaměstnín býti něčím:řertis Mi
nevvae Tib: miles caedendis maleriis
operatus T zaměstnaný kácením dříví;
in. cute curanda plus aeguo operata
tuventus If vice než slušno zaměstnaná,
vice péče věnující; subst. operantium
clamor 1 dělníků (pracujících o opev
nění); b) spec. bohoslužebný úkon pro
váděti, obět konati: LiĎdero patri 0. Cuobětovati;dpsumvegemtradunt— ope
ratum tis sacris se abdidisse 1, že úsi
lovně do těch posvátných úkonů sc po
hřížil; operata ora vesolvere O v mo
dlizbě.

ODErOSC, ady. namáhavě, pracně: nec
tamen fiat o. C; 0. condita vina O
uměle.

ODerosus, a, Um.) akt. Činný, Dra
covitý: senectus C; zmnměstnávající se:
dterum O (zkoumáním, výkladem dnů);
účinný: žerča O; b) pass.pracný, obtižný,
namáhavý maoďdi moles Ó pracná: mo
numentorum avduus et operosus honor
£' pomníky na poctu (zemřelých) pracně
vztýčené; labor C, carmina I; ©)umělý,
uměle provedený: templa det O. operoso
ex aere leletes Ó z kovu umělecky vy
tvořené; (d) námahu působící, s námahou
spojený: děvittae H.

opertus, a, im [part. perť.od operio]
skrytý: res C, lĎella V, hamus E; subst.
opevtumn, č, 2. a) tajemství, záhada:
Apollinis (výroků věštírny) C; b) skryté
místo: telluris operta sudire V skrýše,
hlubiny země; Ďonae deae ČC posvátné
místo (laiku nepřístupné).

Ophias, aďis, f. [Ogwac) Olianka,
žena z aitols. kmene Ofionů u řeky Buena.

Oplion, ónis, m. Ogier] Kentaur,
otec Amykův: prototentoOphioniděs, ae,
m. Ó syn Olionův.

Ophiiisa, ae, f. [dgtočacebohatá hady|
básn. název Kypru; odt. Oplitisius, a,
wm kyperský: arva O.

Opi-fer, a, um [opem ferens] pomoc
přinášející: deus in somntis

opi-fex, Jicís, m. f. [ops, facio] u)
tvůrce, hotovitel něčeho: 0. mimdi deus
C, coronae nymphis debitae H, rerum
O světa — stvořitel; verlorum Cj; b)



Ópiliořemeslník:opficumman'bustectí© esse
possumus Ú; opijficesomnes in sordida
avte versantur C.

Ópilio, ozs, m , téžipilio Iz"ovi-pečto
od ovis| ovčák, paslýř ovcí.

Oprnmius, a rod říms., zvl. L. Op.,
konsul r. 121 (úrodný lok na víno), r. 114
podplacen Jegurthou, odsouzen a vyob
cován; adj. (Dpimiánus, a, um: vinum
C výtečné vino z konsulátu Opimiova.

Opimus, a, om a) žirný, tučný: reg 0
C, arva Č, campus L; habitus cor
ports C, Doves vypasený; h) bohatý: 0.
praeda ÚČ; 0. opus cas bus T bohaté
příhodami; ©) značný: praela ČC, nád
herný: trťumphus F: accusatio Clučná=
výnosná; res opimae IT blahobyt; spolia
epíma LT bohatá kořist, t. zbroj padlé
mu vůdci odňatá.

opinabilis, e [opinor) domnělý, ne
jistý: pars rerum, artes, mediocritates C.

opinatio, on:s, f. [opinor] domnění,
domněnka.

Opinator, čris, m. [optnor] tušitel,
dohadovatel.

opinio, onts,f [optnor)a) domněnka,
mínění osobní: non re ductus, sed
opintone C, 0. de mets moribus Č* a gen.
obj. věrtutis C představa; impendentis
mali C tušení; uť 0. mea fert (est) ČC
dle mého mínění; optnionem alcis vei
praebere Čs buditi domnění něčeho; aĎ
opintonis arbitrio seiunctus C od zvůle
osobního mínění; = spce tušení, oče
kávání: nec eum 0. est frustrata ".,
comitante op'ntone T naděje; s gen.
subj. praeter omnium opintonem NCs
mimo vše nadání; s gen. obj. 0. trium le
giouum Cs naděje na tři legie; předpo
jaté mínění, předsudek: ex opinione
multa aestimat volgus ČC; Lb)veřejné
mínění, pověst: žominum 0. de algo
C, eguitum.. 0. est singularis Cs po
živají velmi dobré pověsti; s bližš. urě.
malignitatis 0. I vivtutis 0. Čs o ctnosti;
©) pověst — nezarnčená zpráva: 0. sine
auctore exierat L, 0. erat edita in
vulgus Čs.

Opiniosus, a, um plný. domněnek,
bohatý hypothesami (u Ú slovo nejisté).

Opinor, Gri, aťus sum domnívati se,
domýšleti se, mysliti; parenth,tušiti (o subjekt
minění): se mon Opinavi, sed scire dixit
C, vazby ! algd, de alga re, ace. c. Inf.; G primo,

863 op-pidum

ut 0., ančmantium ortu C, 0., hoc sendii
Il part.per?.Opinatus, a, um domnělý:
dona

Opiparé, adv. nádherné, skvostně: 0
paratum convivium ÚU,edere, muneravi Č

Opis, čs, ace. čm, f. ["Azuc] a) nymfa
z družiny Artemidiny; b) Najadka.

Opitergium, 27, 2. město v sev Italii
zip. od Aguileie, nyn. (Xlerzo,

Oopitulor, ar?, čitus sum [ops a tollo
význ.fero) pomoc přinésti, pomoci atci C
edpomoci: ďnopiae plebis 8.

oportet, čre, uzt sluší, jest slušno,
žádoucí, má se: zon Guta necessefuertt,
sed guťa sic opovtuerit (; hoc fteri
et oportet et opus est C; illum negle
gere oporteat Č ten by směl nedbali,
bylo by v pořádku, kdvby ten nedbal..;
vazby: inf., ace. c. inf., konj., v perf. 8 part.
perf. pass někdy parentbeticky bez vlivu na vazbu.

Op pedo, ere bzdili na něco: Curtis
fudaeis H. ,

Op-perior, 777, portus sum [svov. ex
perior) čekati, vyčkávati, očekávati něco:
manet ille hostem opperiens V vyčká
vaje; tempora sua L; opperiebatuv, ut
consul attraheretuv L; absol. ii diem
unum opperitur N

Op-pef0, ere, 3vz n. 4%,čtum jíti vstříc
něčemu: malam pestem o. ČC vrhnouti
se v neštěstí: mortem 0. C zemřiti; též
absol.gu7s contigit oppetere V zahynouti,
padnouti.

oppidanus, a, um [oppidum] malo
městský (opak urĎanus): 0. et incondi
tum genus dicendi C; iure oppidano
C; lascivia T“ subst.měšťan, maloměšťan:
oppidanos hortatur, moenia defendant
S; funditores subsidtio oppidanis mit
tit Cs.

Oppido, adv. velmi, velice, značně, ná
ležite: paulum 0. inter se differunt C
velmi málo; adulescens L jestě téměř
jinoch; 0. guam — náramně drere inter
vallum I.

oppidulum, 7, 2. městečko: oppědulo,
guod versu dicere non est I městečko
ono bylo nejspišo Ausculum, nikoli však. Eguus
Tuticus).

op-pidum, l, n. [srov. tm-peďio) (pťav.
asi záseky, ohrada, opevnění) A) pevné,
opevněné místo: 0. Briťanni vocant,
cum silvas tmpeditas vallo fossague



op-piguero

munterunt Čs; proto t o Římu Čegatos in
oppidum tntromitti non placuit L t.j.
dovnitř zdí městských; bb) město zvl.
menší město venkovské: Ascraeumgue
cano Romana per oppida carmen V;
»ř.o Římu

Op-pignero, are, vi, čiťtum[pignus]
do zástavy dáti, zastaviti: lidellos C.

Op-pilo, are, avi, atum [pilum) za
tarasiti, zavřiti: scalas tabernarum C.

Oppius, a rod římský: ČC.Oppius
důvěrný přítel Caesarův, dle domněnky
spisovatel delli Alex, Afr., Hisp.; L.
()pptus, rytíř říms., /. Opptťus, guaestor
Ciceronem bájený: lex Oppia zákon tri
buna lidu Č. Oppia proti přepychuženskému).

op-pleo, čre, čvi, éťum naplniti: alad
ulga re.

Op-pono, ere, posuř, positum a) naprotipostaviti,položitiněco| 7ellus
opposut manum fronti Ó zastřela si
rukou čelo; oppono auriculam na
stavím ucho; opposito genu. curvavit
cornim Ů vzepřev se kolenem; armatos
ad intvoitus C, turrim ad portum Čs
postaviti; oppidum oppositum Tessa
liae Cs ležící proti 'Dh.; L) přenes.vy
staviti něconěčemu,V šanc vydati
0. se periculis pro re pudl. C vydávati
se v n.; Saguntinis corpora opponen
tibus L; ille vecusat guemguam opponere
morti V onen zdráhá se někoho k smrti
navrhnoutis ©) slovypřed oči stavěti
něco:pericula intendantur, formidines
opponantur C, scelus 0. C; 11. jako
protidůvod, naproti uváděti něco:
guid opponas tandem, si negem? C:
non minorem auctoritatem Ú; za příčinou
srovnáníuváděti: multis secundis proe
is unum adversum Čs naproti mnohým
šťastným bitvám jednu nešťastnou.

opportůné, adv.vhod, včas: venčre C,
nunttum ajfferve Ús.

opportůnitás, atis, f. |opportunus|
příznivá vlastnost něčeho: 0. boci Čs pří
hodné misto, 0. aetatis S vhodný věk,
cum ad ceteras sumimas utilitates haec
guogue 0. adiungatur C příznivá okol
nost; konkr, výhoda: amicitia tantas
opportunitates hadet C, belli opportu
nitates C; opportunitates corpovis Ú
vlohy.

664 op-probrium

Op-portůnus, a, um [portus] (vl. t t.
plavecký směrem k přístavu) a) příležitý
přiznivý, vhodný, příhodný : subst. Žocoruma
oppovtuna T vhodná místa; b) přenes.
postguam opportunos sibi cognovit S
povolnými; hostt 0.fieri S na ránu přijiti;
invidrů opportunos interemit L na něž
pro neoblibenosl bylo lze se dostati; o.
inturtoe S bezpráví v šanc vydaný; subst.
oppovtuna dividere praefectis L místa
ohrožená nepřítelem.

Op-positus, a, um [vl. part. perf. od Op
pono) naproti stojicí nm.ležici: moles
fluctidbus C, luna soli C.

Op-positus, is, m. [oppono] a) na
stavení něčeho:čaterum et corporum C;
b) protivná poloha: Zunae C.

oppressio, onis, f. potlačení: legum
et libertatis Cs přepadení: curiae Ú.

Op-primo, ere, pressi, pressum a)
přitlačiti, přitisknouti: ora lo
ouentis O rukou přidržeti (aby nemluvila“;
přimáčknoutiumačkati:opprimi rutnů
C, senem inteclu vestis T' udusiti, op
pressus onere armorum Čs; o ohni:uha
siti: ovtentem ignem L; vim flammae
C; o výslovnosti: polykati: litterae op
pressne Ú; hb) přenes. potlačiti něco
tram S, dolorem ČC,lidertatem, poten
ttam ČC, tumultum L: apee. zničiti:
insontemfalso crimine L; ujařmiti:
patriam N, soctos C, Athenas servitute
oppressas tenere N Atheny v jařmu
otrockém držeti; potřiti: legionem Cs;
přemoci: nationem Allodrogum C, dello
algm N; sopor opprimiť algm L spánek
přemáhá; somno oppressus v hlubokém
spánku; Catilinae latrocinium ČC po
tlačiti; tísniti: aere alieno C; opprimi
iniguo tudicio ČC podlehnouti; ©) na
padnouti, překvapiti: guotienstllum
lux noctu aliguid describere ingressum
oppressit C kolikrát jej ranní světlo pře
kvapilo; tnscios tnopinantesgue Čs, in
cautos L, tnermos T'; přenes.mordo 0p
primi Č; ne subito a me opprimatur C
abych jej z rovnováhy nepřivedl; op
pressus fraude loct V zmatený místem.

op-probrium, 2, n. [prodro) a) na
dávka, výtka, hana: opprodria dicere O,
fundere HH;morderi oppiodriis falsts
HM;abstr.fugiens opprobria culpae H,
alet opprobrio est algd NCO k necti



oppugnatio

jest; b) konkr. o osobách: hanba: 0. ma
torum Alamercus T; vos, opprodria lio
muli Remigue Cat.

oppugnatio, čnis, f. a) dobývání,
útočení, dorážení: oppidum oppugna
tionibus premera Ús; oppugnationem
ostendere L zdánlivý útok učiniti; spec.
způsob debývání: De/garum 0. est Aaec
Cs; by)přenes.útok, obžaloda: aperta ční
měcorum C; odpor, opposice: tudďdicčum
sine oppugnatione C.

oppugnator, Oris, m. dobyvatel, útoč
ník: tgnem tectis oppugnatores Wnčece
runt T'; přenes.0. salutis. patriae Ú.

0- pugt 0, úre vt, dťumd »bývati,oblé
hati, a) pův.(consilium ab oppugnanda
urde ad odsidendam vertere L, oppug
nare aut parare S útočili nebo zbrojili;
b) přenes.guoď a vodis oppugnari video C
proti čemu bojujete, brojíte; populi sa
lutem oppugnant C napadají; acta Cae
savis C; pecuniů 0. algm Chleděti pod
platiti někoho.

"0DS, opis, opem, ope, opes ata. f.
a) moe, síla: omni ope niti 9, magna
nitantur opum vě V vši silou, všemi
silami, ze všech sil; »on opis est nostrae
alaďd V nemohu, nejsem s to; b) moc
založená na vojsku, moc válečná: aď
stante ope dardarica V pokud stála moc
(říše) barbarská; opibus Galliarum sub
nigus T, praeesse vegits opibus N, Ita
liam suis opibus occupare C; ©) moc
politická, vliv: Lacedaemončorum
opes concussit N, Catilinae opes conci
děre C; opes firmare L mocné postavení
si zajistiti; opes factronis S politická
moe strany protivné; propter opes tole
rabiliorem senectutem vidert C pro vliv
politický; d) moc založená na penězích
atp.,bohatství, prostředky: Sicilia
fioret opibus C, magnas inter opes inops
V, opes regiae Cu, vuris opes O, urbu
nis avtibus opes augere IL; přenes. nel
docebo, unde parentu opes If hojnost
myšlenek; gnuibus nihil est opis C pro
středků; e) pomoc, podpora: opis in
digere C, ad algo opem betere C; sine
uvlla ope L beze všeho přispění; opebarbarica..| věctorVpřispěnímmoci
barbarské; opem ferre INpřispěti pomocí,
Opem pe Eve 0 pomoci žádali; zř.plur.; pře
nos.pennísope Daedalea ceratis FHprací,
urněním Daidalovým; [) Jako vl. jméno.

I.atinsko-český slovník,

805 opulenter

Ops, is, čm, f. bohyně země a úrody,
symbol plodnosti ztotožněná 8 Rheou a
Kybelot: aď Opis (se.aedem) Ču u chrá
mu Opina.

Opsonium viz obsontum.
optabilis, e [opto) žádoucí.
optatio, čnis, f. přání.
optatis, a, um [part perf.od optol „vy

toužený“, vítaný, milý, vhod: optatisst
mum sidi putant Č za nejvitanější po
kládají pro sebe; optatam metam cursu
contingere H optata arena potiri V;
optatum, Z, n. přání, tužba: ex tribus
optatis hoc erat terttum C; optto,
adv. vhod, dle příní: mehi 0. veneris C
velut 0. ventis coortis V.

optimás, aťis [optimus] aristokratic
ký: statu vet publi. regali, optimati,
populavi C; subst. aristokrat, obyč. plur,
strana aristokratická, šlechta: optima
tium fautor N, plebis et optimatium
certamina T.

Oplimus víz Donus.
1. optio, onis, f. volba (== volné roz

hodnutí: sč mihi o. detur C, Graeci
optionem Carthaginiensitum faciunt S
přenechaji, zůstaví volbu Karthagiňanům.

2 Opti0, oOnčs,m. pomocník, přiručí
centurionův „šikovatel“,

optivus, a, um [opto) zvolený, vy
braný: cognomen HH.

oplo, čre, avi, dťtum [fregu. od *op20,
sr. optio) a) vyhlédnouti, vybrati, zvolili:
cond tionem misevo ferunt, ut optet,
utrum an Č aby si vybral, zda
chce... či; pars optare locum tecto V
jedni vybírají si ..; ew collegis opta
vet, guem vellet L; alom patronum
Plin; b) přáti si, žádati něčeho: mor
temi V, ephkeppia IL alad de algo, ab algo,
alci algd, inf., ace. c. inf., věta účel; Opti
dus, a, um žádoucí: fortuna Ú.

opulens, nčis a Opulentus, a, um
[ops] a) bohatý: 0. fortunatusgue C,
oppidum plenum atgue 0. Čs, rex SL,
civitas magna et opulens S; tempinm
donis opulentum V; pr ovinciae pecuntae
(zen.) opulentae T; subst. Vegi0niS OpU
lenta Ču bohatství; b) mocný: cum
opulentis regibus bella gerere L; minus
opulentum agmen L slabší.

Opulenter, adv. bohatě, hojně: nega
illos arte colam, me 0. S sebe v hoj
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opulentia

nosti chovati; udos opulenttus instruc
tiusgue... fecit L 8 větším nákladem.

Opulentia, ae,f. a) bohatství: Thasii
opulentiá freti N, divitis Čroesi O;
b) moc: invidia ex opulentia orta $.

Opulento, are, obohatiti, opatřiti, za
opatřiti něčím:fundus herum bacis oli
vae JH.

Opus, eris, n. [ jako činnosta) ob. dílo,
práce, zaměstnání: guo opere (tot. po
učování mládeže) gutď potest esse prae
clarius? Č; opere coěrcere T' nucenou
prací trestati; operibus anteire, tustitid
superare Ús; una guies operum V od
počinek od práce; Martis 0. V boj;
unde homines operum primos vitaegue
labores instituunt H prací, jež nám ži
vot ukládá; konkr.básn.opere semita fer

vet V — pracujícími; b) spec.a) zdprolnická: patrto rure facere opus
numguam in agro ulla matora opera
Stunt C nekonají se větší práce; conci
dere.. mtratur arator inter opus tau
ros 0; B) stavba: omnes 0. facerent
N aby všichni pomáhali stavěti; zvl.
práce opevňovací: tn opere occu
patus Čs, eo opereperfecto 5: fessum
gnilitem proeliis operibusgue habebat L;
locus egregie natura et opere muntitus Cs
přirozeně i uměle; magis opere.. muni
tum erat 9; in operibus multus adesse
9; %) o věcech: účin: opus meae dis sen
sit hastae O; tela diversorum operum
O; 0) úkol, úloha: carmtinis hutus
opus (est) exponere O; sunt, guibus
unum 0. est i; guod sui operis erat,
agebat L; e) námaha, úsilí: adv. rčení
magno opere, magximo, tanto, nímto
opere (velice): Č) čin, podnik: Ais im
mortalibus editis operibus L vykonav
tyto nesmrtelné činy; periculosae o.
plenum aleae fi nebezpečný podnik;
79) práce (naprotilátce), provedení:
materiam su, :rabat 0. O; stmulacrum
singulari opere Č; galeae caelatae opere
Corinthio C; II konkr.práce, výtvor,
hotové dílo a) ob.: pictoves et U, gut
stgna fabricantur, eťpoetae suum guis
gue opus a vulgo considerari vult C
každý chce, aby dílo jeho těšilo se po
zornosti lidu; b) spec.©) stavba: opus
ex mea pecunia reficiatur C, publico
rum operum depopulatio ČC; operum
tabor V stavby umělé a pracné; opus

866 0ra

condere L základy klásti, stavbu začiti;
B) opevnění: operibus aditus prae
muntre Čs; tumulum operibus munire
Cs; obléhací zákopy: urbem opert
bus clausit N, saepsit Čs; dobývací
stroje a přístroje: urbem vineis aliis
gue operibus oppugnare L, hráze:

Jlumen operibuš odbstruere Čs; %) dilo
umělecké: pocula... opus Alcime
dontis V, Silanionis opus tam pevfec
tum C; moderator tanti operis (se.
mundi) ČC; 0) dilo literární: dii
ovsis tanti operis Ssuccessusprosperos
dent L, nullum opus otii (Africant)
exstat U, 0. exegi O IIT Význ. úkol je ve
rč. Opus est jest třeba, potřebí něčeho;
často lze přelož. osobně: potřebovati: mih
frumentum non opus est Č nepotřebuji
obilí; st gutď sidi a Čaesare o. esset
Cs jestliže by něčeho potřeboval; multa
sibi opus esse C; guae curando vulne
rt opus sunt L; kromě nom. nejčastěji abl.
(nunc animis 0. est V), řídě. gen. (ad
consiltum pensandum temporis 0. esse
L), inf. n. ace. ©. inf. (omnia enumerare
non 0. est C), ut (0. esse, ut bonis ar
tibus pectus tmplerent T); ellipt. guidď
opus est pluva? (/ (se. ďicere)s u adv.
stic 0. est O jest nutno.

Opůs, čntis, f. ace. nta [(Onoťd]
město v Lokridě nyn. Talanta (dle protějšího
ostrova); obyv. Opuntil, orum, m. Opun
ťané; adj. Opuntius, a, um opuntský:
Philodamus C, Megilla H.

Opusculium, ž, ». [demin. od opus)
dílko: opusculorum fabricator C sošek;
spisek: Cassi Parmensis H, mea MH.

Óra, ae, f. a) okraj něčehotvořící
hranici: (Galli oram exXtremae silvae
cum circumsedissent L okraj lesa; um
brosae Heliconis orae AHokraje hory;
oras (clipei) amdiit auro V olemoval
zlatem; odt. též okraj plachet a lodí s la
novím, lanoví: oras et ancoras praeci
dere L, resolutis ovis L; b) spec.okraj,
hranice světa: extrema ora et de
terminatio mundi C; hranice země,
území: per extremam oram Voconti
orum agri L; zvl. hranice suché země
vzhledemk moři: pobřeží: partem orae
maritimae defendere C; marts, oceani
ora L, guae amoenitates orarum ac lt
torum! C přímoří; meton.obyvatelé
přímoří, pomořané: ora Camnaniae



oráculum

desciit T; ora maritima Ún. Pompe
lum regutsivit C; ©) pás, kraj, kra
jina: domus Aeneae cunctis domina
bitur oris V; globus terrae duadus oris
habitabilis C, gelida ora H; luminis
orae V „kraje světla, světlo sluneční.

Oraculum, pův. oraclum, 7, n. [or0]
a) věštírna (jako místoorandti): o. illud
Delphis tam celebre C; oraculo egres
sum L, adorvat Themin, guae tunc ora
cla tenebat O, adire lovis Hammonis
o. statuit Cu; b) věštba, výrok vě
štírny: Apollinis oraculo sapientissi
mum tudicatum C, dare oracula (,
oraculovum veritas C; ©) výrok, vý
pověď vůbec: physicorum oracula Č.

Oorati0, onis, f. a) řeč, mluva: gualis
homo ipse esset. talem etus esse orati
onem Ú;ferae sunt rationis et oratio
nis expertes Ú; b) výraz, vylíčení, pro
jev myšlenek: věrtuti Pompet guae po
test 0. par inveniri? C, Stoicorum est
adstrictior 0. Ú; 1vl. řeč — jazyk: o.
Latina t j. přednes jazykem latinským;
c) tvrzení, výpovědi, výklad: Fatonis
o. C tvrzení; captivorum 0. Čs výpo
vědi; d) řeč umělá v užš. sm. u) naproti
sermo řeč dle řečn. pravidel složená:
orationem habere C řeč míti, řečniti;
guanta in oratione matestas! C; est in
manibus o. C, 0. adversus rem publ.
Cs; Čatonis acerbae orationes L; B)
naprotipoéma prosa: ef in poematlis et
in oratione peccatur (; e) předmět,
látka, thema řeči: orationis dtfficilius
est exitum ... tnventre ČC; 0. deesse
nemint potest Ú; £) výmluvnost: alti
tudo orationts suae Č; schopnost k řeči,
výmluvnosti:saťts tn eofuisse orationis
atoue ingenit (.

oratiuncula, ae, f. [demin.od oratto]
malá řeč.

Orator, oris, m. [oro) a) mluvěl (po
selstva), vyjednavatel: ad Pyrrhum mis
sus 0. Ú5 oratores ire tubet V vyslan
cům; pacem petitum oratores mittunt
L; b) řečník: bonus, optťimus, summus
C, laudantur oratores veteres Crasst et
Antonti Ú.

Orátorié, adv. řečnicky, po řečnicku,
jak se řečníku sluší: dicere C.

Orátorins, a, um řečnický, řečníku
slušící: tngemum, ornamenta, vis di
cendi C.

867 orbita

orátus, čs, m. prosba: oratu tuo C
na tvou žádost.

orbátor, oris, m. člověk o děti olupu
jicí někoho: nostri 0. Achilles (pravi He
kabe) O.

Orbilius Pupillus grammatik a uči
tel římský proslulý svou přísností.

orbis, s, m. a) kruh, kolo (jako
tvar abetrakt.): ovĎis, gui xůxÁoGc Greece
dicitur C, guingue orbes explent cursu
V, orbis rotae O kružnice kola; per
omnes in orbem ire L dokola jíti, kolo
vati; (vevoj.) tvar těsného zástupu: ordem
facere, in orbem consistere Čs kruh
(karré) utvořiti; čťa coniuncto orde T
v tak těsném tahu; 0. lacteus C mléčná
dráha; 0. signifer C zvířetník; 0. fi
mens Ú obzor, obzorník; b) dráha,
oběh kruhový, pohyb v kruhu: cur
vare iter in orbem O, certum eguitare
in orbem O; anguis rapit orbes per
humum V činí závity, vine se; annuus
o. V oběh roku; orbis solstitialis L
(oběh mezi slunovraty) oběh slunce; cer
tus undenos decies per annos orbis JH
určitý okruh časový 110 roků; C) konkr.
věc okrouhlá, plocha kruhovitá:
ordbemcrustt violare manu V = okrou
hlé koláče, o. mensae Ó okrouhlá deska
stolu, clipet extremi orbes V kruhové
pásy, avšak dectmo tamen orbe movatum
est (telum) O v desáté vrstvě; rota orbis
V kroužici kolo; oculorum orbes V =
oči; genuum 0. O jablko kolenní; la
nam glomerabať in orbes O vlnu naví
jela v klubka; 0. non stabilis O (o kole
Štěstěny); samotnéordis O kolo Ixionovo;
zvl. kotouč: st lucidus o. (solis) erit V,
o. lunae O, též — diskos Ó; d) spec.
o nebi a zemi: sol medium caeli con
scenderat ovrbem V dostoupilo středu
klenby nebeské; orbe locus medio
est O prostřed světa, všehomíra; 07
bis terrarum, terrae OCsC okrsek zem
ský — země; 0. peregrinus O cizí ze
mě, kraj; Creten, guae meus est orbia
O; o. EBous O — Východ; meton. lid
stvo (svět): uno orbis terrae testimo
mo C

orbita, ae, f. stopa zanechanájedou
cím kolem: kolej: ex tensarum orbitis
praedari Ú; přenes.stopa, stezka:
tuvat tre tugis, gua nulla ... dever
titur 0. V.

b)*



orbitás

orbjtás, atřs, f. [orůus] osiřelost, bez
dětnost: Donum liberi, misera 0. Ú; 0.
guogue mea, Guod sine liberis sum,
spernitur Ču; přenes.veluť orbitatis metu
teta L (nad ztrátou Romulovou); reč
pudl. 0. talium virorum Č — úplný ne
dostatek takových mužů.

Orbius Pullius právník římský, r. 63
př. Kr. praetor v Asii.

orbo, dre, dvi, dtum [orbus) a) ro
dičů nebo děti zbaziti, osiřelým učiniti:
Theseus filio Hppolyto non esset orba
tus C, orbatus progenie C; leaena ca
tulo orbata O; LW)ob. zbaviti něčeho:
luce algm, Itultam tuventute, rem pubdl.
auxilio, multis fovrtibus civibus C.

Orbona, ae, f. [ordus] bohyně osiře
losti, vzývaná bezdětnými rodiči.

orbus, a, um (srov. Óogavóc) a) osi
řelý (bez rodičů), sirotek: met filti te
tncolumi orbi non erunt C; L) bezdětný:
senex C; orbum liberis facere L dětí
zbaviti; Aemnonis orba O; ©)ovdovělý:
a viro orda O; d) přenes.osiřelý, olou
pený o něco, zbavený něčeho-forum čití
bus H, luminis 0. O.

orca, ae, f. (m. *urca, srov. urceus]
hliněná nádoba pro naložené ryby, „bečka“.

Orchamus, č, m. ["Ooyanos) král ba
bylonský, otec Leukothoin.

orchas, adts, f. [dozac) oliva (plod)
vejčitého tvaru.

orchěstra, ae, f. [doxňareoa] v di
vadle římském část sedadel určená sena
torům.

Orchomenos(us), ž, m. "Oozonevóc]
1) město v Boiotii u řeky Kefissu; 2) mě
sto v Arkadii; obyv.Orchomenii, orum,
m. Orchomenští.

Orcus, ž,m.["Ooxoc|a) místo mrtvých,
podsvětí: primis in fnucibus Orci V.
ad Orcum mittere H, demittere Órco
V; L) meton. smrt: meťtit O. yrandia
cum parvis HM;©) personir. bůh podsvětí:
Verres alter O. venisse Ilennam ... vi
detuv ČC;pallidus O. V.

Orcrnia viz Percynia.
ordinárius, a, um řádný,pravidelný:

consules L (opak sujfecti).
ordinátim, adv. [ordo) v řadě: trales

0. structae Ú8(naproti passtm).
ordinátus, a, um |vl. part. perf. od 07

dřno) spořádaný, řádný, pravidelný: cur
sus C, pugna L (tj. ve třechřadách).

808 ordo

ordino, čre, čvř, čtum [ordo] a) do
řady stavěti, řaditi: aciem Ču, agmen,
arbusta sulcis I; Scipio voluntarios
ordinavit L v čety roztřídil; b) spořá
dati, zaříditi, určiti: cum omnia ordina
ventur C; fata ita di ordinarerunt Ču,
artem praeceptis L, magistratus aliter
o. L; ©) přenes.pudlicas res 0. H v hi
storické posloupnosti vylíčiti; annos ad
ftuentes H čilati.

ordior, čr, ovsus sum [ordo) a) tka
nivo spořádati ke tkaní; snovati: ara
nea orditur telas Plin; b) počiti, za
číti: orst Dellum sunt L, nec gemino
bellum Trotanum orditur al ovoH, dis
putare ordimur Ú, orsus est dicere Ú,
sic orsa logu: vates V; též absol.— za
číti mluviti: sic filtus orsus V jal se
mluviti; sic fuppiter orsus V promluvil
(na konciřeči); (di I arguintus maledicta
ab stirpe orsus (se. est) L hanlivě mluví,
vycházeje od...j subst.OrSA, Orum, n.
počínání, podnik, začátek: orsis operis
successus dare L; básn. slova, řeč: sic
ore vicissím orsa vefert V.

ordo, tnis, m. a) řada věci v pro
storu: pone ordine vites V, ovdines ar
borum C, his (trabibus) collocatis et
coagmentatis altus insuper 0. additurv
Cs; indulge ordinibus (se. viťium V)
dopřej místa řadám, dělej je daleko od
sebe; vrstva: ordines caespitum Cs;
zvl řada sedadel v divadle: guattu
oredecim ordines oddělení pro rytíře řim
ské, in g. ordinibus sedere C = býti
rytířem; W) spec.ve voj řada, četa, šik:
tdi commutati8 ordinibus aciem instru
zit 9 změniv řady; ordines observare 9
v řadách zůstati; ordine egredi ÚsL
z řady vystoupiti; zvl == setnina: včri
fortisstmi gui ordines ducerunt C;
Lucanius eiusdem ovdinis Ús z těže
setniny; odt. meton.©) hodnost setni
cká: spe ordinum evocantur Čs nadějí
na hodnost setnickou jsou vyzváni k slnž
bě vojenské; primi ordines hodnost prv
ních setníků: centuriones, gut tam prt
mis ordinibus appropinguabant Cs;
i sám setník: prčmě ordines ČsL set
nici prvních setnin; centuriones ex in
Jeriuribus ordinihus in superiores tra
ducti Čs za vyšší setniky povýšení: d)
polit.stav, třída občanská: 0. egiesfer
N stav rytířský; 0. pedester L občané,



Urdovices 569 Orior

měšťané (sloužící jako pěši); 0. sena- Orčtiní, orum, m. Ovétané, kmen
torius Új apud omnes ordines grati
osus C; homines illius ordinis ex mu
nicipiis rusticaní C lidé onoho stavu,
oné třidy (tot. rusticí Ftomant): eum
certe ordinem, gui exercet illa, firma
mentum ceterorum ovdinum rec'e esse
dicemus Č t j. ordinem pudlicanorum
třída nájemců; čgnoscant Auic ovdim
C —=senátu; 0. oratorum, mercatorum
C; odt. přenes. (srov. gens) guteti ovdines
deorum Ji blažené sbory bohů; factio
nmidusinter ordines certabatur L mezi
kmeny; €) abstr. řada, řetěz: 0. re
rum, 0. seriesgue causarum Ú, 0. sae
clorum V, ordines temporum ÚČ;omnes
uno ordine habetis Achivos V stavíte
na roveň: f) abstr.řád, pořádek: vt
tae o. H, nullo ordine atgue imperto
Cs bez řádu; in ordinem referre C do
pořádku uvésti; čemperat Alceaeus, sed
rebus et ordine dispar FÍ řádem i rá
zem: 0. et constantia C smysl pro po
řádek; adv. rčení: ordine ©) po řadě,
za sebou, po pořádku: 0. rogadbantur L,
Dis guingue iunctas 0. noctes O, tubet
ordine duci (se. eguum) V všem po řadě.
t.j. každému po jednom; 0. proelia di
cam V; p) řádně: o. struere penum V,
perfectis o. votis V, recte atgue o.fac
tum C; in ordinem po řadě: tabulas
conficere C; ex ordine po řadě: pos
sesstones omnes vendere Ú; septem ex
o. menses jlevisse V — in ordine (re
ferebat) V; extra ordinem mimo
řádně: provinciam alci decernere Ú,
impertum e. 0. dare C.

Ordovices, um, m. pobřežní kmen
britský naproti ostrovu Moně (Anglesey).

oreas, adis, ace.ada, adas f. [éoetGc]
nymfa horská. oreadka.

Orestae, drum, m. ["Ověatai| národ
v Makedonii mezi Aoem a Haliakmonem.

1. Orestes, ae n. ©sm. ["Ooéarnc) syn
Agamemnonův a Klytaimestřin, matko
vrah; dle něho nazvána tragoedie Euri
pidova; adj.()resteus, a, um "O oeateioc]
Orestův: Diana Ó obraz Dianin do Ari
cie přinesený Orestem.

2. Orestes, čs, m. příjm. říms. v rodě
Aulidiů a Aureliů.

Orestilla, ae, f. Aurelia, choť Kati
Jinova,,

hispanský u řeky GOuadiany.
Orgetorix, žgis, m. šlechtic helvetský.
orgia, ovrum, n. [rů doyta) divoká

noční bohoslužba Bakchova.
orichalcum, ž, n. [doí-xaAxov] mo

saz:auro sgualentem aldogue orichalco V,
Si nučsaurum vendens o0.seputet vendere
C.v6zaurichalcum. podleaurim.

Oricos(us) ž, m. a ()ricum, 7%,n.
|"OAorxóc] přístavní město v Epiru, nyn.
Eriko; obyv.(ricini, orum, m. Oričané.

oriens, mnlis, m. [sc. sol; part. prics.
od orior) a) vycházející slunce, východ,
jitro: me saevus eguis 0. adftavit anhe
lis V, septímus hinc 0. cum se demi
serit undis O3; b) země východní, Vý
chod, orient: ab oriente ad occidentem
C, spoliis onustus Orientis V; východ
jako strana světová:stmulacrum ad or.cit
tem vertere (C.

Origo, tnis, f. [orior) 4) abstr. pů
vod, východisko, počátek: fontis If,
moris L, boni C, mundi V, caelestis V,
oviginem trahere ad algo L původ svůj
odvozovati, pocházeti odněkud; W) konkr.
praotec, zakladatel: (Aeneas)Ko
manae stirpis o. V, mundi melioris
O tvůrce; Tuisco et Ilannas 0. gentis
conditoresgue I' původci a zakladatelé
národa; metropole, město mateřské
jako původ osad: pars originibus suis
praesidio, pars decori fuere S. Origi
n8S jako název Katonova 0 počátečních
dějinách italských měst.

Orion, onis, m. (délkylibovolné)[Oofov]
mythický lovec, po smrti (Artemidou způ
sobené) jako souhvězdí na nebe vzatý;
východ a západ jeho(za obou slunovratů)
přinášel bouřlivé počasí.

Orior, č7í, orťtus sum, oritiirus [srov.
čovviu)a) zdvihati se, povstávati:
consul ortens L; přenes.tempestas, ven
tus N, ftetus, clamor L, controversia C,
dissensto N53b) vycházeti, vzcházeti:
sole orto L po východu slunce; dies
oriens Tib, lux Cat, nox O; oritur
monstrum V ukazuje se; pinus V, olea
oriens T vzcházející; C) vznikati, pů
vod míti, pocházeti: Rhenus orvitur ex
Lepontiis Čs pramení v Lepontsku, fons
oritur in monte Plin; Delgae ab extre
mis Galliae finibus oriuntur Čs začít

spisu



Oritae

nají na. 5 plerosgue Belgas esseortos
a Germanis Čs pocházejí od G; ortus
eguestri loco C původem, rodem rytíř;
homo a se ovtus Č nemající předků.

Oritae, rum, m. ['Apeřrau] národ
původu indického v Gedrosii.

Orithyia, ae, f. [|Roeidvia] dcera
Erechtheova, choť Boreova, matka Ka
laise a Zeta.

oriundus, a, um [vl. part. praeš. Pass. od
ovior] pocházející: orčundi ad Sabinis
L, ex Rtruscis L, Alda o. sacerdotium L.

Ormenis, idis, f. (Oomevic) Orme
novna,vnučka Ormena thessalského Asty
dameia,

ornamentum, %,n. [orno) a) výstroj:
copias, ornamenta, praesidia C; ubi
tot ornamenta a senatu populogue I'om.
permissa C; přenes.pacis ornamenta C
výstroj, prostředky k úpravněmu žití
v míru; b)konkr. šperk, skvosty, výzdoba:
pecunia et ornamenta ex fano Herculis
C, honoris insignia atgue ornamenta C,
signa et tabulas ceterague ornamenta
Graecorum oppidorum Č umělecká dila
k výzdobě sloužící; trčumphalia orna
menta T odznaky triumfální; ©) abatr.
ozdoba, okrasa: (©. Hortenstus lumen
atgue o. rei publicae C, guae ornamento
urůi esse possent C: d) vyznamenání,
pocta, důstojenství: ornamenta sua con
cedant C; nullum a Pompeto haduit o.
N, omnia 0. congerere ad algm C.

ornate, adv. ozdobně, krásně: dticere,
causam agere Č Plin.

ornatrix, čees,f. panská obstarávající
úpravu a výzdobu vlasů paní, kadeřnice.

ornatus, a, um [vl. part. perf. od O7n0)
a) vystrojený, vypravený, vyzbro
jený: ornačisstmus exercitus N, eguus
L, naves LT, myoparo C, civitates
ornatae atgue refertae omnibus rebus
C opatřené a naplněné; h) vyzdobený,
ozdobený, krásný, ozdobný: nocturna
caeli forma sideribus o. Cj a akk. vztah.
apto crines o. V vlasy maje ozdobeny,
pam pino 0. tempora FH; 0. in oratione
N strojený; oratio ornata C; ©)čestný:
čocus ad dicendum ornatisstmus C; d)
ctěný, vážený: egues honestus et 0. C
homines| honestisstmi| atgue| ovnatis
stmi C.
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ornátus, čs, m. [orno]) a) výstroj,
výprava: gladiatorum L, eorum 0. regem
neminem significabat N šat; serida cum
rege sedens paví fere ovnatu L, arma
ornatumague mutaverant S oblek; o.
Argivae Flelenae V šat; h) výzdoba,
ozdoba: regalis Cs urdis, scaenae C
portarum Hivť.; ©) přenes. verdorum,
aedilitutis C.

Orni, orum, m. tvrz u Propontidy.
orno, re, dvi, dtum [z ordttjno od

ordo) a) vyslrojiti, vypraviti, opatřili:
classem V vypraviti mužstvem, eger
citum L vyzbrojiti; scuto tuvenem or
nant T opatří; decemviros ornat scribis
L; b) zdobiti: cornua sertis V, donis
templum C, ornabant aurata monilta
collum O; přenes.Aaec studia ves secun
das ornant ČC jsou ozdobou štěstí; ©)
vyznamenávati, uctivati, oslavovati: 86
nectutem C, mortem monumento C, po
pulí res gestas C, deneficiis algm C.

ornus, ž, f. habr.
Oro, drč, dvi, datum [snad od 1. 08)

a) rnluviti, přednášeti: talibus orabat
dictis V, causam o. CV spornou věc
přednášeti, při pojednávati; orandi ne
scius Tšpatný řečník; cum algo dealaa
re Čs vyjednávati; h) prositi, prosebně
žádati: Rosctus oradat, sibi adesses II
dal tě prositi; vazby: algm,alam alad (multa
(leos V), alad (aurilium. L), algd alci rei
(venčam dapibus O), větakonj.,inf. (básn.),
ace. c. inf. (básn. A polklnss.), též parenth.

Oroanda, črum, n. město v Pisidii;
obyv. Oroandenses, dum, m. Oroanďané.

Oroděs, is, m. ["Oowdns] král parth
ský, jenž zajal a usmrtil Krassa r. 58.

Oroetěs, ae, m. [ Booirmo]vojevůdce
Dareiův, jenž dal přibiti Polykrata na
kříž.

Orontes, čs n. 7, m. [ Roóvrc] řeka
v Syrii, nad ní město Antiochia; aaj. O1'en
teus, a, um od O. pocházející, syrský:
myrrha Pr.

Orpheus, eos, ea, eu (básn.); ez, e0
atd. (pros.) m. ["Oogeúc) mythický pěvec
thrácký, choť Eurydičin, syn Apollonův
a Kalliepin; adj. Orphčus, a, um, Or
feův: lyra Pr, voz O, Orphicus, a,
um orfický: carmen, sacra C.

Orsa, Orum, nN.viz ordior.
Orsus, €s, m. [ordior] podnikání, po

činání.



Orthosia

Urthosia, ae, f. [OeoYacia) město
v Karii u řeky Maiandru.

Ortona, ae, f. městečkoAeguů v Latiu.
ortus, s, m. [ortor) a) východ: sig

norum V, siderum C, stellarum Cat;
guartus lunae V čtvrtý den nového mě
sice, caniculae L; Jako strana světová: aĎ
ortu ad occasum ČC; b) původ, vznik,
počátek: tribuniciae potestatis, amici
tiae C; = o člověkupůvod, rod: ab Elide
ducere ortum Ó; narození: ante ortum —
post mortem C.

Ortygia, ae, f. [Oorvyía) 1) starší
název ostrova Delu3 odt. adj. rtygius,
a. um ortygijský, delský: dea O =
Diana; boves O — Apollinis; 2) starší
název Efesu a háje efeského: esse apuď
se lucum Ortygiam T; 3) ostrov a čtvrt
syrakuská.

oryza, ae, f. [čovča] rýže.
l. 60s, čris, n. a) ústa, ozvír. huba,

tlama: cibum oris hiatu capessunt C.
otevřenímúst; dentibus in ore constructis
manditur (cibus) Ú; ferventes auras
ore trahit O polyká; coěrcere ora fre

ms O, eguus spumas aget ore V; zobák: o. pulli C; odt. ora navium ro
strata IL zobce lodní; obr. delli os et
fauces C otevřená tlama války; = spce.
ústa jako nástroj mluvy a zpěvu: čotidem ora
sonant V, consentiunt uno ore omnes C;
poscebatur ore volgi T hlasem lidu;
magno simul incipit ore V mocným
hlasem; Aunc ego, non alto dictum prius
ore, vulgavi Hojehož nikdo přede mnou
pěním nenapodobil; ore dabat pleno car
mina O plným proudem; rutť profundo
Pindarus ore I hlubokým, mocným
proudem řeči se valí; meton. čawurorum
adflabitur ore Ó ohněm z tlamy; b)
otvor: ingentem lato ore dedit fene
stram V ohromný otvor širokého prů
hledu; dolit L, 08 speciis L, in pontis
ore Č na konci, ve vchodu mostu; =
spec.ústí: Tideris L; pramen: ora
novem Timavi V; ©) synekd. obličej,
tvář: guem non ore movere potest Ó
tváří (sličnou); Gorgonis 08 pulcherrt
mum V, cum 08 etus spectaculo esset
L, lineamenta oris tntueri L rysy obli
čeje; tot sese vertit in ora V mění po
doby tváře, ante ora alcis V, in ore T
před zrakem, před očima; tn ore homt
num versari C, agere T veřejně se
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ukazovati, na veřejnosti se pohybovati;
přene. drzost, nestoudnost: veměí
mčhi in mentem oris tui C — impu
dentiae tvé drzé čelo; os hominis in
stgnemgue empudentiam cognoscite C;
nosti 08, nosti audaciam C; aynekd.ora
super postes pendent O lebky.

2. OS (vl. 088 slab. dlouhá posicí), 088i8, R.

[srov. doatToův) a) kost: subrecta cor
ori mírabiles commissuras habent C*

taesit ferrum osstbus O; zvl. jako ostatky
mrtvého:Cineri atgue osstbus filii Sui 80

lacium vult nřignod reportare Ú; 08saterrae condere V; hb) přenes. o řečt ko8
tra, kosti, tvrdší části naproti měkčím:
ossa et sanguinem imitari (Ú; nitro na
protivnějšímčástemtěla: gelidus Teucris per
Jura cucurrit ossa tremor V.

Oscenses, tum, m. Oscenští, obyv.
města Osky v Hispanii (sev. záp. od
Šaragossy, nyn. Huesca.

oscen, cinis m. f. [obs-cano] plák,
jenž svým zpěvem, křikem dává znamení
augurské (havran, vrána, 8ova): oscinem
corvum prece suscitabo I věštebného
havrana.

Osci, Orum, m. Oskové, kmen
v Kampanii splynuvší po válkách 88
mnitských s Římany.

Oscillum, č, n. [demin. od osculum)
malá maska, zvl. voskový obraz Bakchův,
věšený na stromech k odvrácení zlých
duchů.

OSs-cit0, are n. OSCÍLOr, dri pův.zívati,
ústa otvírati; přenes.býti ospalý, nečinný;
oscitans, ntis zívající, ospalý: guae Ept
curus 0. hallucinatus est C v ospalosti;
inscitia oscitantis ducis C.

Osculatio, onis, f. libání.
Osculor, €ri, dťus sum libati alam;přenes.| laskati,hýčkati:čnimicum(,

scientiam tamguam filiolam Č.
Osculum, č, n. [demin.od08] a) ústečka,

hubička: dulces pendent ctrcum oscula
nati V; oscula ore tegit O rty; videt
tgne micantes oculos, videt oscula O;
0. summa delidare V lehce se dotknouti
rtů, něžně celovati; b) polibení, polibek:
oscula accipere et dare O, decerpere
Cat; figere V vtisknouti; tacere T rukou
posílati, tungere O líbati.

(si, orum, m. národ kolem pramenů
Visly.



Os1ris

Osiris, ts a tdis, m. ["Ociorc) egypt
ský bůh, choť Isidin.

Osismi, očrum, m. Osismové, národ
gallský v nyn. Bretagni.

Ossa, ae, f. "Ocoaa) hora v Thessalii
již. od ústí Peneia; adj. )ssaeus, a, um:
ursa O.

os-tendo, ere,tendi, tentum a těnsum
[z obs-tendo| a) vstříc natáhnouti, na
staviti: manus alc? Pl; glebas Agut
lont V vystaviti; pectus suum 0. C
humeros latos V; přenes.předstirati
něco: magnifica defensio ostenditur C;
Fabius oppugnattonem ostendit L uči
nil zdánlivý útok; ostenditur victoria
L jest naděje na vítězství; b) ukazo
Vati něco n. na něco: 08 Suum populo
Romano C, telum tnimico ČC;ver adu
lescentiam stgntficat ostenditgue fructus
futuros C a ukazuje na budoucí plody
(— dává naději); se ostendere Č obje
viti se; odtum patris ostenditur Č jest
zřejmo;©)prozraditi, zjevný muči
niti něco:nec ostenďerunt bellum, prtus
guam tntulerunt L neprozradili ses úmysly
válečnými, až vpád učinili; adventus
causam ostendit N; d) dokázati, řeči
ukázati, vysloviti, prohlásiti: sicut et
vivus multis tpse rebus ostendit C do
kázal; se prohtbiturum ostendit Čs pro
hlásil; uč estendimus supra N jak svrchu
řečeno ; vazba: ace. c, inf., nom. c. inf., nepř. ot.

ostentiiti0, dnis, f. [ostento] a) na
odiv stavění: saevittae L projevování;
virtum TŤokázalé rozvinutí mass vojska;
b) vychloubání, honosení se: genus osten
tationis et gloriae C, gloriosa 0. C.

ostentator, oris, m. [ostento)a) ozna
movatel, ohlašovatel: praemtorum T; h)
chlubič, vychloubač: factorum o. L (člo
věk) svými činy se vychloubající; om
ntum, guae diceret atgue ageret T.

os-tento, re, dví, dtum [freg. od
ootendo) a) nastavovati: tugula sua pro
altertus capite Ú; za vzor stavěti: Ty
diden O; b) ukazovati, na odiv stavěti:
passum capillum Ús; campos nitentes
desuper ostentat V, moenia maxima V,
eguitatum iniciendi tervovis causa Cs;
spolia Curiatitorum L, cicatrices L; ©)
honositi, chlubiti se něčím: Amětorigem
Cs honosivě odvolávati se na A.; pru
dentiam 0. C; artem arcumaue V; in
aliis vebus se ostentant C; d) slibo

872 ostium

vati, naději důávati na něco;hroziti
něčím:Ziguribus campt uberes Italiae..
tn spem vtctoriae ostentantur L: modo
formidinem ostentare S hrůzu sliboval;
praemia S, prardam bentgne ostentat
9, pecunta promissa et ostentata C,
periculum capitis alci o. Ú; €) přenes.
ukazovati,dávati na jevo, dokazo
vati: prodigia caelestia prope cotidt
anas in urbe ostentantia mtínas L;
ostentavi tidbi me tstis esse familia
rem €.

ostentu m, ž, n. [vl part. perf.od ostendo)
2) nadpřirozený úkaz, znamení: magno
rum periculorum metus ex ostentis por
tenditur Č; W)konkr.hrozný zjev. netvor:
Vatinius tnter foedisstma aulae ostenta

fuit T
*ostentus, s, m. jen v dat. a) na odiv:

ostentui corpora abtecta T; ut lugur
thae scelerum ostentut essem S aby J.
na mně mohl ukazovati svě zločiny; b)
na oko: dlla deditionts stgna ostentus
credere S myslil, že ony známky vzdání
"e jsou jen na oko, na oklamání; nova
tura ČCappadociae dedit —-.ostentuť ma
gis guam mansura T' spíše jen na oko
než trvale.

, Ostia, ae, F. n. Ústia, orum, n. [srov.
Usti) přistavní město Rima při ústí i
beru; adj.Osticnsis, e ostijský: ager L,
colona lin; incommodum Č pohroma
způsobená mořskými loupežníky; provin
cča C úřad zvláštního guaestora mající
úkol zásobování Říma potravinami a do
zor nad vodovody.

ostiarius, a, um [ostium)] dveřní;
subst. Ostiartus, ii, m. vrátný, hlídač;
Ostiarium, č, n. daň ze dveří.

Ostiátim, adv. [ostium]) „dvéře ode
dveří“, dům od domu: 0. totum oppidum
compilave C.

ostium, zi, n. [os] a) vchod a vý
chod: guo (in antrum) ducunt ostia
centum V; zvl. o podsvětí: alta o. Ditis
V „vysoké brány“, sacra tnferní 0. V;
spec.dvéře: pernoctadbant ad 0. car
ceris C, Nasicae ab ostto C, aperto
ostio dormire ČC,patuere ingentia ostia
domus V; vjezd do přístavu: pleno subtt
ostta velo V; portus o. ČC; b) ústí:
Rhodaní Čs, Nili V těž0 moři0. Oceant
ČC= úžina gibraltarská,



ostreun

ostreum, %, n. [0oTo€0v, s lat. něm.
Auster, čes. ústřice) též sing.
ostrea, ae, f. škeble, ústřice.

ostreosus, a, um ústřicemi bohatý:
ora Hledlespontia Cat.

ostvi-fer, a, um ústřice plodící, ústři
cemi bohatý: Abydus V

ostrinus, a, um ([ostrum] nachový,
purpurový: colores, torus, tunica Pr.

ostrum, č, n. a) šťáva z hlemýždě
nachového, barva nachová: vestes osťvo
perfusae V: b) látka barvy nachové:
tnstratos ostro alipedes V nachovými
čabrakami; Aarrano dormire ostro V
na tyrském koberci: pod. sťrato super
discumdbere ostro V; 16 nachové roucho:
velare humeros ostro V.

Oťacilius, a rod říma.: O. Crassus,
stoupenec Pompejův za války oběč.; T.
O. praetor 217, vojevůdce proti Kartha
viňanům na Sicilii.

Otho, onis, m. "Odov] 1) L. Ros
cius O., rytíř říms., tribun lidu r. 67,
původce legis Roscine (přidělujícího14 řad
sedadelrytiřům); 2) M. Salvius O., císař
r. 69; ad. Othonianus, a, um Othonův:
duces, partes T.

©thryades, ae, m. [(Odďovdádnc] 1)
syn Othryův Panthus V; 2) vojevůdce
spartský 0.

Othrys, y0s,m.["Oďovo] hora v Thes
salii u zálivu malijského.

Otior, art, atus sum [otium) bez práce
čas tráviti, nečinný býti; domesticus
ottor FÍ doma lenoším.

OLi0se, adv. v prázdni, klidně, poho
dlně: věvere cum parentibus C v klidu;
tnambulare in foro L nezaměstnán; 0
omnia gerere L pohodlně, lině.

otiosus, a, um [otium] a) bez práce,
nezaměstnaný, nečinný: otiost urdani [L
darmošlapové; Sciptonem numguam mt
nus otiosum esse guam cum o. (esset) C
že nikdy není více zaměstnán (t. literárně)
než když má prázdno; pod.miht ne ottum
guidem erat otiosum C; otiosa senectus
C; odt. b) literární prací se zabývající,
literárně činný: Graeculum se atgue
otiosum putart malwut, studio littera
rum se sudito dedidit C; satius est
ením otiosum esse guam milni agere
Pliw ©) neňčastnící se zápasů politic
kých, v ústraní žijicí, neutrální: gutdem

£ pův. plur.

873 ovum

non modo armatis, sed tnterdum etiam
otiosis minebantur C; omnes socit spec
tatores se otiosos praebuerunt Leuctrt
cae calamitalis C lhostejnými, bezsta
rostnými diváky; d) duševně klidný,
bezstarostný: měli gratum feceris, st
otiosum Fadium reddideris Czbavíš-li ho
starostí; e) nudný, zdlouhavý: Brutus
vedetur 0. orator T'; 0. circa excessus T.

Otiun,čž,n.a) nezaměstnanost,prázdný
čas, prázdeň: in otio de negotiis cogt
tare C; hebescere et languescere in otio
C v zahálce; otia amare V; inertissi
mum 0.C; in otio vivere C; M)prázdeň
od veřejných zaměstnání a zabývání se
literaturou: 0. litteratum C, studits flo
rere ignobilis (vzhledem k zaměstniní váleč
nému) oťě V; se tn 0. referre C uchýliti
se V ústraní; meton.non ignava otia O
plody ne nečinné prázdně; otia Ó dni
sváteční; c) klid od války, mír: ex de/lo
o. tota insulci conciliavit N zjednal mir;
ad hoste o. fuit L od nepř. byl pokoj;
pax atgue 0. Cs.

ovátio, omis, f. [ovo| malý triumf,
při němž vítězný vojevůdce v průvodu
svých vojáků jel na koni: slavnostní
vjezd, ovace.

Ovidius, a, rod říms. (rytiřský), z ně
hož pocházel básník P. Ovidius Naso
rodem ze Sulmona * 43 př. Kr, T 17
po Kr. v Tomech.

Ovile, is, n. [ověs vl. adj. neutr.| a) ovčín,
chlév ovčí n. kozí; b) ohrada na poli
Martově, v níž odevzdávány hlasy vo
lební, volební místo: en ovili collogui L.

ovillus, a, um [oťis] ovči:
stádo ovcí.

Ovis, 1s, f. [srov. O( ic, ovce) ovce;
mageter ovium V ovčák. .

OVO,čre, dvi, Gtum [obyč.partic. ovans —
*euans, arov. Eoř, euoe) a) jásati, ple
sati: Romani ovantes ac gratulantes
Horatium acetpiunt L; též o zviř.ovan
tes gutture corvěi W; h) ovaci slaviti,
vítězoslavně vcházeti Afanlio, ut ovans
urbem ingrederetur, decretum est L.

Ovum, č, 2. [srov.ov z *.rtov] vejce
(o ptácích),jikra (o rybách), vajíčko (mravenčí):
ova ponere Ó snášeti; pisces, ova cum
genuerunt C: penetralibus extuli6 ova
formica Vj avl. začátek jidla; ad oto
usgue ad mala H; geminum ovum dle

grex L



Oxathrěs

mythu vejce Ledino, z něhož pocházeli
Kastor a Pollux — ovo prognatus eodem
H; v cirku sedm vejčitých těles, jimiž
čítány jednotlivé oběhy, tak že se vždy po jednom
oběhujedno vejce vzalo pryč: OVG curriculis
numerandis L.

874 paciscor

Oxathrés, ts, m. bratr posledního
krále pers. Dareia Kodomanna.

Oxos(us), %,m. ["Oéoc] řeka asijská
nyn. Amu-darja tekoucí do jezera Aral
ského

Oxydracae, drum, m uárod v Indii.

P
P. jako zkratka značí1) praenomen Publius;

2) P Č. = patres conseripti; P, M.=
pontifexr maximus; P. R. = populus
HRomanus.

pabuliitio, onis, f. [pabulor] shledá
vání a svážení píce pro dobytek, zejm.vojen,
picování; pl. výpravy pro píci.

pabulator, oris, m. [pabulor] vojen.
opatřovatel píce, pícník, picovnik.

pábulor, čri, tus sum |pabulum]
shledávati a svážeti píci prodobytek, zejm.
vojen. picovati: padulandi causa n.
sup. pabulatum mittere algm pro pici.

pábulum, č, n. (odkoř.*pi — v pascol
pastva, píce, krmivo, obrok; 1) vl.:
tumenta tn p. mittere L pustiti na pastvu;
básn.častopl.padula canescunt O tráva;
zejm. vojen.: DD.congutrere Cs; 2) metaf.
potrava, strava: st hadet aliguod p.
studiť atgue doctrinae (gen. determ.) C
duševní potravu ; deerant pabulta morbo Ó.

pácális, e [pax) mírový: p. laurus
O vavřín míru; od person. Pax božstvo
míru: Pacales Jlummae O plameny na
oltáři Miru.

pacatus, a, um (vl. part. perf. pass. od
Paco)*upokojený, utišený, uklidněný;
pokojný, klidný, v míru žijící: pa
calae civitates Cj pacatum mareZ (po
rážkouSex. Pompeja); pacata negutita Č
ničemnost v míru; = subst.pacali, drum,
m.pokojná (přátelská,mírumilovná)etrana:
obyvatelé pokojné země: insigne paca
tovum Ús; pacatuni, č, n. pokojné, přá
telské území (krajina): cum vagi milites
tn pacato, in hostico errent L; —přenes.
nec hospitale guicouam pacatumve prtus
auditum L nebylo slyšeti slova přátel
ského a mírumilovného ; obr. oraťtio pa
catior (op. pugnacior) Č příliš mírná;

o božstvuusmířený, laskavý: p. miťisgue
adsis O.

Pachynos a -us, č, f. [Ď Háxvvos)
n. Pachynum, z, n. mys v jižním cípu
Sicilie, nyn. Capo Passero.

Pacidělánus, T,m. pověstný gladiátor
v Římě za doby satirika Lucilia.

pácifer, fera, ferum [pax a feroj
mir přinášející (způsobující): p. Cylle
nius (= Mereurius) 0, jenž jako výmluvný
poselbohů urovnáváspory; pacifera oliva V
oliva (znamení) miru.

pácificatio, onis, f. | pacifico) zjed
nání (ujednání, umluveuí) míru, 8mir.

pacificátor, oris, m. [pacifico| zpvo
středkovatel míru, smírce.

pacificatorius, a, um [pactficator)
smírčí: pacificatoria legatio C poselství
míru.

pácifico, re, dvi, tum n. ob.dep.pa
cificor, Gri, dtus sum [pacijicus| mír
činiti (zjednávati, umlouvati); vyjed
návati o mír; trans. utišovati, upokojovati.

pácilicus, a, um [pax a facio) mír
činici (zjednávající); mirnmilovný: p
dux Ó.

DACISCOr, č, pactus sum (part. perf. též
význ, pass ) [inehoat. k pango (starolat, pago)]
1) intr. učiniti smlouvu, smluvitise,
ujednati se, shodnouti se: abl. abs. 2secťo
Unter sese, ut I, shoduuvše se vespolek ;
2) trans. a) foedus p. učiniti (ejednati,
ujednati) smlouvu; (básn.)foedere pacto
V dle smluveného pořádku; b) praegn.
a.) smlouvou zajistiti, slibiti, zaručiti;
apec.za8noubiti někomu:Turnus, cut
pacta Lavinia fuerat L; pacta coniunx
[ subst.Dacta, ae, f. snoubenka, nevěsta;
zavázati sesmlouvou: gut decedere
Sicihá pactus est L; uvoliti se, pod



paco

voliti se k něčemu, 8voliti k něčemu: ex
pactus Anmicetiexitium perfugas tradi
dit T'; = vásn. vitam (a v témž význ. Četum)
pro laude p. V dáti život za slávu; f)
smlouvou ai zajistiti, vymíniti 81, vy
hraditi si, vyjednati si: aĎ algo vitam
D. i spec.ex gua pactus esse(se. con
tugem) vin. domo, ut in matrimontum
duceret L z které rodiny si (namluvil)
vybral nevěstu; = part. porf. pass. DacLUS,
a, um smluvený, umluvený,ujednaný:
pactum prettum C; pacta dies Čj; sli
bený; určený, básn. usouzený.

paco, úre, avi, dtum [pax] uvésti
v mír, přivésti n. přiměti k miru, uklid
niti, utišiti, usaditi, upokojiti (od Caesara
zavedený euf. 8m. podrobiti): Galliam p.
Čs; — přenes.p. Erymanthi nemora V,
Isthmon Ó zjednati pokoj (— bezpečnost)
V... básn.čncultae pacantur vomere
stěčvae F jsou podrobovány (sm. vzdělá
vány). ==Part. perf. pass. pacatus, a, um
význ. adj. v. t

Paconius, římské jméno rodové ČT.
Pacorus, 7, m. [IIáx000] jméno

pavthských králů, zejm.8yn Oroda I., jenž
porazil Římany r. 40 př. Kr. H.

pacta, ae, f. vizpaciscor.
1. pacti0o, onis, f. |pango) spojení:

p. verdorum, guibus tusturandum com

pr ehenditur C přísežní formule.+. pactio, onis, f. [paciscor] smlouva,
úmluva, ujednání (alcis vci o něžem,
o něco); = spec. UX)vojen. vicloviď pax,
non pactione parienda est C; arma,
guae per pactionem tradiderunt L =
při vzdání; pl podminky smlouvy:la
libus pactionibus pacem facere Ni G)
sm. kontrakt, zejména mezi hlavními nájemci
(publicaní) a obyvateliprovincií:pactiones
cum civitatibus conficere C; ) (tajná)

úmluva:pacis suspicionemvitare C.Pactolus (i Pactólos), %(ace. -on O)
m. [IIaxraoAóc] zlatonosná řeka v Lydii,
vtěkající do Hermu, nyn.Sarabat: obr. ttbt
P fiuat H „nechť ti proudem zlato teče“;
adj. fem. Pactolis, 1dzs paktolská.

pactor, oris, m. [paciscor) smlouvatel,
vyjednávatel, zprostředkovatel (alcis rei
něčeho).

pactum, ž, 2. [paciscor] 1) a) úmluva,
dohoda, smlouva (alcis s někým,alcis
rei o něčem): ex pacto podle smlouvy;
pucto stave L státi v smlouvě; Bacchus

675 paelicátus

pacti fide (v.t. II 2) b)) data munera
solvit O; Lb)meton,«) zaručení, záruka,
(závazný) slib: accipere captivum pacto
salutis T se zárukou osobní bezpečnosti ;
$) výminka, výhrada, podmínka; 2) metať.
způsob; řád, obyčej (ob.abl. sg.): tsťo,
eodem, alio pacto; mnescio guo pacto
nevím jak, zvláštním způsobem, nepo
chopitelně; nullo pacto žádným způso
bem, na žádný způsob.

Pactye, čs,f. [ITaxrTůr)město v sev.
vých. části thráckého Chersonesu.

Pacuvius, 2i, m. zejm. 1) M. Pacu
vius z Brundisia (asi v I. 220—130 př.
Kr.) synovec Enniův, vynikající skla
datel tragedii; odt. adj. Pacuvianus, a,
um Pakuviův, u Pakuvia; 2) Pacuvius
Calavius, mocný občan kapujský za 2.
války punské L.

Padaci, orum, m. kočovný kmen v sev.
záp. Indii.

Padus, ž, m. Pad, hlavuí řeka v sev.
Italii (italsky bo).

Padtisa. ce, f. jižní
Padu.

Pacáu, anis, m. [Ifcidv n. Ilaojv,
homer. Haňov] u Homera lékař bohův
olympských, od něhož i pozemští lékaři
odvozovali svůj původ; pozd. význ. „Kárce
zdraví“ a pak vůb. „blahodárce“, příjmení
zejm.Apollonovo, boha Asklepia, Dionysa
a J.; = meton, DaeAn1n,Gnis, m. (ace. pae
ana) paian, vítězná píseň, chvalozpěv
zpívaný na počest boha, zejí. Apollona, u Řeků
druh sborové lyriky: canere paeana Jr;
conclamant (v. t.) paeana soc V.

paedagogus, %, m. [zardaywydc vl.
voditel chlapců| pův. otrok, jenž provizel
pánovy chlapce do školy a ze školy a
doma na ně dozíral, vychovatel.

paedor (n. pedor), čris, m. špina,
nečistota, neřád: paedores (— ob.sordes),
lacerationes genarum Č jako výrazsmutku.

paelex (n. pélex), icis, F. [arov. řec.
náklaš, nalAaxň) souložnice, ku
běna; milenka: p. Tyria (= Europa),
Argolica (= lo), Oebalia (— Helena),
barbara (— Medea) O; odt. 8 gen. jména
ženy 8sokyně: p. sororis Ó.

paelicatus, %s, [paelex] soulož
nictví, nezákonité manželství: paelicatůs
suspicio C podezření z (manželské) ne
věry.

rameno dolního



Paeligni

Paeligni, orum, m. Paelignové, sa
binský kmen u řeky Aternu s hlavním
městem Corfonirum; jiné město tam bylo Sul
mo, rodiště Ovidiovo; adj. Paelignus, a,
um paeligenský: Paelignae anus H (po
věstné kouzelnice).

Paemáni, órum, m. belgický kmen
vých. od středního toku Mosy.

paene, adv. skoro, téměř, bezmála,
málem: paene dixi v češtiněob. kondic.
málem bych byl řekl; tak i v irreální hypoth.
periodě:pons sudlictus iter paene hosti
bus dedit, ni unus vir fuisset L.

paeuinsula, ae, f. [paene a insula)
vl. skoro ostrov — poloostrov.

paenitentia, ae, f. [paenitet])litost,
žel (alcis rei něčeho, z něčeho, nad něčim);
změna mínění n. smýšlení, obrat: paeni
tentiam dare alci T vzbuditi v někom
litost; paenitentiam agere Ču Flin miti,
cititi; primi aď paenitentiam sumus Ť
první litujeme svého činu; = konkr.paent
tentiae mitior T — paenttentibus.

paenitet, čre, tuiť [paene, srov. JTEL
TGO, JiŤjua; pův. strádali) 1) neos. p. me
(ace.) alcis rež lituji, jest mi líto, že
lim, pykám něčeho,mrzí mě, nelíbí se
mi něco,jsem nespokojen, nejsem spo
kojen s něčim; stydím 8€ za něco (věc bývá
též vyjádřena nom. pronom. neutr., inf., větou

s guod, nepřímouotázkou): ouoadď te, guan
tum proficias, non paenitebit C pokud
budeš spokojen se svými pokroky; mec
non p. alcis ret jsem (úplně) spokojen,
líbí 8e mi něco, chlubím 8e nčěím; 2) os.
cititi litost, litovati, žcleti (aleis ret
n čeho):vis paenitendi Č lítost; st paent
tere possint L; momenta assuefaciebant
militem virtutis paenitere suae L ne
důvěřovati své statečnosti; consilit nosťní
nobis paenitendum putarem Č; odt.pae
nitens citicí lítost, litujicí; Aauď paent
tendus magister I učitel, na kterého
není proč se mrzeti — nikoli špatný.

paenula, ae, f. [z řec.. EarvéAns)
plášť, zejm. cestovní: přísl. scindere
paenulam alci C vší mocí. tuze zdržo
vati (hosta),

paenulátus, a, um [paenula] oble
čený v plášť, oděný pláštěm, doplňk.
v plášti.

1. Paeon, ones, m. [(Ilaróv] 1) —
Puean, dárce zdraví (zejm.o Apollonovi);
odt.adj.PaeOnius, a, um [[laivioc] Pa
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ionův: ope Paeóniri O; odt. vův. lékařský:
Paečnium in morem V; léčivý: Paeo
nis (m. čis) Řerdis V3 2) paeon, takt
tvaru —vVv— (= ZonT1%ĎG), Jakých bylo
nživáno původně v pisnich, oslavujicích Apollona
Paiana.

2. Paeon, onis, m. ob. pl. Paeoněs,
um, m. (ace. Paeoněs O) [ITaiovec]
Paionové, kmen sícdlicí v sev. Makedonii,
vkrajinězvanéPaeonia,ae, f.[Ilatovic];
Paeonis, čdďis,f. Paionka.

Paeonia viz 2. Paeon.
Paestum, č, n. město na záp. pobřeží

Lukanie, pův. řec. IŤoceidovia ; aadj.Pae
stánus, a, um paestský, z Paestu; subst.
Paestaní, orum, m. Paesfané, obyvatelé
Paestu.

paetulus, a, umi [demin. od paetus)
(trochu) mžouravý, blíkavý.

paetus, a, um mhouřivý, mžouravý,
blíkavý (pův. bez příhany, zejm. o očích Venu
šinýcb):stradonem adpellat paetum pater
H (uživaje eufemismu z otcovské lásky). VI.
jménoPaetus vtz Thrasea.

paganns, a, um [pagus) vl. náleže
jicí k župě n. obci: date paganis líba
focis Ó na oltář obce; odt. vesnický,
venkovský; pracgn.selský, hrubý: suní
(n Čittevis nostris plures cultu pagano
Plin; subst. pagánus, 7, m. vesničan,
venkovan ; praegn. (op. k miles) sedlák:
s příhanoumisí vincilis, pagani 1; op. proti
montanus v. t

Pagasae, drum, f. (odnom.sg.Pagasa,
gen. ae 1řec.čs Pr) [Ilayaoaí) přístavní
město v "[hessalii, nyn. Volo; tam byla dle
báje vystav na loď Argo; adj. Pagasaeus, a,
um pagaský: PFagasaea carina Ó (=
Argo); básn. též význ.thessalský: P. Jason
O; Pagasaea contunz Ó (= Alkestis,
dcera thessalského krále Pelia).

pagátim, adv. Pagus] po(o Attice == po démech) L.

págella, ae, f. |demin.odpagina) strá
nečka, stránka.

página, ae, f. [pango, jako tec. 216A
Žnua od s0AAda kližitij (v. slepenina)
list papyrový, nazvaný tak odtud, že při výrobí
psací látky byly vrstvy proužků papyrových 8le
peny, ob. význ. list popsaný (dle obyčeje
jen pojedné straně), odt. strana, stránka;
básn.synekd.kniha: pagina movetur Ó
kniha se chvěje; meton.báseň.

obcích



páginula

páginula, ae, f. [demin.od. pagina)
stránka; meton.fuťurorum consulum pa
ginulae C seznamy.

pagus, %,m. [pango] 1) vi. sdružení,
Jaké tvořilo za nejstarších dob v Italii, později
ještě v Gallii a Germanii několik pohromadé bydli

cích rodů so společnou tvrzi, Župa, Kraj,
okres: omnis Ilelvetia in guattuor pa
gos divisa est Cs; pago Trořano nomen
est L; meton. sm. obyvatelé kraje: Žťe p.
cim domo exisset Ús; 2) (po vzniku m st,
když se tal 7D. podřízeným správním okrskem)
obec (širš. 8m. 8 význ. 8právnim A sakrálním)
1 ves, vesnice (užšímsm.): pagum lu
stvate O; (Semnones) centum pagis ha
bitant T; omissts pagis vicisgue T
pagos et compita circum V; = meton.
sm. vesničané: festus in pratis vacat
p. IH

pála, ae,f.1) lopata, rýč; 2) otvor
v prstenu pro kámen, synekd. kámen
prstenu: cum palam anuli ad palmam
converterat C prsten kamenem k...

Palaemon, oněs (ace.a O), m. [Ia
Aaiucov] vlastní jméno mužské; zejm.
mořský bůh, syn Athamantův v. t.. dřivo
Melikertes,

Palaepharsálus, %,f. [nalouů Báo
gaAoc) Starý Farsalos, město v 'Thessalii
nedaleko Farsalu.

Palaepolis, ts (ace.čm),f. (ň nalaá
ztÓÁic) (vi. Staré Město) město nedaleko
pozdější Neapole; oat. Palaepolitani,
Orum, m. Palaipolané, obvvatelé Palai
pole.

Palaeste, čs, f. [ITaAawotů] přístavní
město v Epeiru, nyn. Palasa; adj. Pa
laestinnus, «, um palaistský, z Palaisty:
Palaestinae deae O (— Furiae).

Palaestina, ae, f. [IlaAaiorivr)] země
Palestina, část Syrie; aaj. Palaestinus,
a, um palestinský, básn. synekd. Byrský:
Palaestina agna Ó (— Eufrates); subst.
Palaestint, orum, m. obyvateléPalestiny,
basu. synekd, Syrově.

palaestra, ae, f. [naAaroroa] 1) tě
Joovična,zápasiště, cvičiště, hřiště,
palestra: in. gramineis palaestris V;
palaestrá uti N stále dlíti v zápasišti;
2) meton.zápasnictví, zápasní n. tě
locvičné umění (sport): palaestrae dave
operam N zabývali se (horlivě) zápas
nictvím; decora (v. t.) p. Jj; zájasení,
zápas: exercentpatrias paluestras V;
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id) metať.škola; cvičení, výcvik (rou
tina), vzdělání (theoretické, zejm. v řeč
nictví): obr. (Phalereus) nou tam armis
institutus guam palaestrá ÚČ„vzdělaný
spíše ve škole rhetorů než vc škole ži
vota“; umění: utemur ea palaestra,
guam a te didicimus ČC.

palaestrice, adv. [palaestricus) jako
v zápasišti, v palestře.

palaestricus, a, um [palaestra] zů
pasiště, palestry se týkající: palaestricí
motus C (v palestře) „naučené pohyby“;
iron. praetor DP.c (o Verrovi, jenž vydal kdyst
rozsudek příznivý zápasnickému družstvu) př'i2
nivý tělocviku.

palaestrita,
zápasník.

palam [srov. plánus, čes. „pole“] I nav.
(vl.na rovné ploše) 1) zjevně, veřejně,
na veřejnosti, přede všemi: mon occulře,
sed p. ČC; p. severitus, nihil domí im
pudicum T na venek — v soukromém
životě; p. laudares, secreta male audie
bant T —=p. facta, veřejnou Činnost;
zřejmě, přímě, nepokrytě, bez obalu:
se laturum sententiam p. T ústně; 2)
doplňk.na jevě, známo: ). facere algd
N dáti na jevo, dáti věděti, vyjevovati,
ohlašovati, oznamovati; p. fit algd 1 ne
osob. de re vychází na jevo, rozhlašuje
se; p. (factum) est ČCjest známo; j»
ferre a ace. c. iuf. JZ. bez obalu, veřejně
hlásati, rozhlašovati; praegn.tactat habet
gue p. I staví na obdiv; II předl.s abl.
před někým, U přitomnosti něčí: D. omni
bus L; te p. HK.

Palamedes, 18 (básn. u C 1; ace. 6m
btčn), m. [ITaAauřóns) syn eubojského
krále Nauplia; Istí přiměl Odyssea, sta
vějícího se šileným, k výpravě proti Traji,
začež se mu Odysseus pomstil: P. byl
jeho nástrahou obžalován jako zrádce
Řeků a ukamenován. Dle pověsti byl
velmi důmyslný a vynalezl mimo některé
hry též váhy a některá písmena.

Palátium, (7, n. (básn.též m.) 1) Pa
latium, palatinský pahrlek v Rimě;
<) meton. (císařský) palác (od doby Au
gustovy byla na Palatinu císařská rosidenco); 3)
přenos. locum důzisse Palalia caeli O
nazvali nebeským Palatiem (t.j. vrchem
paláců).AdjPalátinus, a, um palatinský,
1) u. P. mons; P. Apello JH (na Falau
byli Apollonův chrám a při něm veřejná knihovna) ;

ae, m. [naAauotTpiTn)



palátnm

od. Palatinae arae H; Palatina (tribus)
C jedna ze čtyř městských tribui; 2) meton. 8m.
náležející k císařskému paláci: Palati
nae laurus O (veřeje císař, paláce byly z usne
sení senátu stále ovity vavřínem, symbolem ví
tězství).

palátum, %,n. (i palatus, 7, m.) [od
koř. *pelá — rozevírati, rov. palma, pa
lam) «1. otevřená ústa; 1) vůb. ústa:
obserare p. Úat (— mlčeti); 2) zejm.
synekd.podnebí, patro (častojakoústroji
chuti a řeči): odt. meton. Chuť; 3) metaf.
sm. klenuti, klenba: caeli p. básn. a C
(v slovní hřičce, asi „patro nebes“).

palea, ae, f. pleva.
palear, dris, n. (ob. pl.) lalok (býčí).
Pales, čs, f. staroitalské božstvo (bůh,

v pozd. kultu ob. bohyně) pastýřů a pěsti
telů dobytka, kteří slavili 21. dubna jeho
svátek Parilia (dissimilacívedlepův.Palilia),
um, n.; při tom vedle lustrace a obětí
byl zvyk skákati plameny zapáleného
sena a slámy; později slavena Parilia
jako výročí založení Říma; aaj. Palilis,
e Palin.

Palici, črum, m. Palikové, dvojčata,
synové Diovi a nymfy 'Ihalie, uctivaní
jako podzemští daimoni u města Paliky
(sev. záp. od Leontin); základem tohoto kultu
byla dvč vulkanická zřídla v té krajlně; básn. též
sg. o témž božstvu.

Pallia, Palilis viz PFales.
palimpsestus (n. -08, ace. -on), T, m.

[naAíuwWnatTo0G1 máživ a WG škrabu)j
palimpsest, t. j. pergamen, 8 něhož bylo
původní písmo vymazáno, aby se na něm
opět psalo (zejm. často tak psall koncepty).

Palinirus, č, m. Aeneův kormidelník,
jenž ve spaní spadl do moře a zahynul
u mysu, jenž byl podle báje po něm nazván
Palinurus, na záp. břebu Lukanie, nyn.
mys (a přístav) Palinuro.

paliúrus, č, f. [maÁiovooc) řešetlák
(botan. Rhamnus; keř, jehož starší větve
bývají zakončeny trny).

palla, ae, f. palla; 1) řasnaté svrchní
roucho, sahající až k patám, jež nosily
Římanky mimo dům: longae pallae V;
=) roucho, v němž vystupovali kitharoi
dové a herci v tragédiích a jimž se n bás
níků odívají bohové a bohyně, věštcové
a heroové (vi. dlouhá, řasnalá tunika 8 ru
kávy).

878 palléns

Pallacinae dalneae Cpallacinské lázně
v Římě, snad nedaleko cirku Flaminiova.

J. Pallas, dis 1 dos (ace. dem 1 da),
f. [4Ia4 Ads]jméno řecké bohyně Atheny;
odt. u Římanů = Ainerva (v. t.); 1) Pal
ladis urbs H (Atheny), arbor O (oliva).
ales (sova), ars (umění přísti a tkáti);
2) meton.a) sm. Palladium (v. t.): raptá
cum Pallade O; Pallada Roma tenet
O; oat.Pallados tgnes i'r oheň v chrámě
Vestině; b) oliva; olej; — odt. adj.
Palladius, a, um Palladin, zasvěcený
Palladě 1 meton.: Palladiůi latices Mi
nervae O olej Minervin; subst.Palladium,
ti, n. dřevěná socha Pallady Atheny,
stojící v plné zbroji 8 napřaženým ko
pím; dle báje spadla 8 nebe a chována
v Troji jako symbol trvání města; od
tamtud ji tajně odnesl Odysseus 8 Diome
dem; dle jedné pověsti přinesl Aencas
trojské palladion do Italie a bylo prý
chováno v Římě v chrámě Vestině; i jiná
města měla taková palladia, zejm. Atheny.

2. Pallas, antis (ace.em ia, voc.Pal
la), m. [IIáAAac] vlastní jméno mužské;
zejm. 1) jeden z Titanů; %2)syn Pandi
onův, bratr Aigeův; 3) Arkad, praotec
Euandrův, zakladatel města Pallantea
v Arkadii; 4) syn Enuandrův, spojenec
Aeneův, zabit od Turna V; = adj. Pal
lantius i Pallanteus, a, um [3. Dallas]
Pallantův, pallantský: P. heros O (=
Euander); moenta Fallantea V hradby
Euandrova města Pallantea; —=subst. Pal
lanteum, ž, n. a) staré město v Arkadii,
odkud prý Euandros odešel do Italie;
b) město, vystavěné od Euandra na
místě pozdějšího Říma; = patronym.Pal
lantias, adis aPallantis, tďis n. idos,
f. (1. Vallas] Pallantovna — Aurora
(dle ob. báje dcera Hyperionova); meton. den:
Pallantide caesus eadem Ó.

Palléně, es, f. [IIaAůvn] západnícípmakedonskéhopoloostrova© Chalki
diky; = adj. Pallenénsis, e pallenský.

palléns, entis [vl. part. praes.od palleo]
1) bledý (zejm. o barvě smrti a hrůzy):
Adrasti pallentis imago V; iungere
pallentes eguos T'ib (o slunci, jež prý celý
rok po smrti Caesarově Aavitilobez lesku); u)
přene.žlutavý, žlutý; zelenavý,
žlutozelený, zelený; žlutošedý, zelenošedý,
šedý; 3) příčinně,sm. bledým čiuicí: pal
lentes Morbi V bledé.



palleo

palleo, čre, ut, — 1) vůb.býti bled,
blednouti; 2) spec. (též metaf.) býti bled
strachem, úzkosti (alci o někoho, algd před
něčim),meton.děsiti se, hroziti se, stra
chovati se: dum pueris omnis pater
pallet H; 3) přenes.býti žlutavý,
žloutnouti, zelenati se (nepřirozeně), vůb.
nemíti přirozené barvy a lesku, býti vy
bledlý, špinavý,
pallebant musco Ó (my naopak štít se
černal); básn. s ace. vnitř. mwdtos p. colo
res Pr měniti barvy — červenati se a
blednouti. Part. praes. pallenS význ. adj. v. t.

pallesco, ere, čuž, — [inchoat.odpalleo)
1) vůb. blednouti; 2) spec. (též metaf.)
blednouti strachem, úzkosti, trápiti se
(rě něčím): nulla p. culpa IM; 3) přenes.
žloutnouti; pozbývatipřirozenébarvy.

palliatus, a, um [palltum] oděný
palliem, řeckým pláštěm (zejm. o řeckých
filosofech); odt. též sm. řecký (op. loga
tus).

pallidulus, a, um [demin.odpallidus)
bledý: p. pes Čaťt (o mrtvole).

pallidus, a, um [palleo) 1) bledý
(zejm. smrtí n. duševními dojmy); = spec.
a) bledý hrůzou, strachem: nomine in
Ilectoreo p. O při...; G) bledý láskou,
meton. zamilovaný, láskou se trápici (in
algo k někomu) O; 2) přenes. Žlutavý, za
žloutlý. zelenavý,šedý, špinavý, se
šlý: čmmundo pallida mitra situ Pr;
3) básn. (spojením představ příčiny a účinku):
pallida mors H bledá smrt.

palholum, 1, n. [demin.odpallium] 1)
(chatrný) řecký plášť: sud palliolo sor
dido básn. u C „pod hrubou halenou“; 2
synekd. kápě, kapuce,

pallium, čč,n. [srov.palla) vůb.plachta
spec. 1) (ložní) přikrývka: negue in
lecto paliia nostra sedent O vt při
krývky neleží klidně — zmítám sebou pod

přikrývkami (nemoha usnouti); Z) pal
lium, řecký plášť (iudriov), jejž nosili
někdy i Římané, zejm. ve styku s Řeky,
a hetéry.

pallor, črts, m. [palleo) 1) bledost
(zejm.smrti n. duševními dojmy): pallorem
ducunt rami O blednou; denotandis (v. t.)
tot hominum palloribus T; 2) spec.ble
dost způsobená hrůzou, meton. hrůza,
strach: person.fullus vovit fana Pallori
ac Pavori L (o jichž kultu jinak nevíme).
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zašlý: fastigia turpi

palor

palma, ae, f. [odkoř.pel — rozvirati,
srov. palam, palatum, planus, srov. 7TG=
Žáum) I 1) dlaň: cavis undam palmis
sustinet V; synekd.ru k a, paže: pagsis pal
mis salutem petiverunt Ú8; 2) metať.a)
lopatka, ploština veslová, veslo: ver
rentes aeguora palmis Cat; b) větev
v podobědlaně, zejm. horní větev (= palmes):
guae cutusgue stipitis p. sit L; ab evus
(se. corniis) summo sicut palmae ramt
gue diffunduntur Čs tj. horní jeho část
jest rozvětvena v podobě dlaně; = spec.II
palmová větev: čapides radere palma H
t. j. koštětem; synekd.palma a) ardua
p. V; bb) meton. ovoce palmy, datle:
rugosae palmae Ó; ©) spec.palmová vě
tev, dávaná jako odměna vítězům pův.
v boji, pozd. i v zápasech a ve hrách,
(vítězná) palma: palmam accipereČ
(= zvitěziti); meton.vítězství, vítězo
sláva (alois vet z něčeho,v něčem): (eguus)

degenerat (v. t.) palmas O% iron. pluri i
marum palmarum gladiator C jenž si
dobyl nesčetných palem (vl. zločinec, jenž
spáchal mnoho vražd); iron. tum alias
guogue suas palmas cognoscet C slavné
činy; = meton.vitěz: tertia p. Diores
V; Ehadum palmae eguarum V = vic
trices eguae.

palmáris, e (palma význ.IT c)) za
sluhující (vítězné) palmy, výtečný, vy
nikající: p. sententia C

palmatus, a, um [palma] 8 vyšíva
nými ratolestmi palmovými: čunica pal
mata (kterou si oblékali triumfátoři a saliové),

palmes, čťis,m. [palma I 2)) vi. rato
lest, rozvětvená v podobě dlaně; vůb. VĚLEv,
větévka, výhonek, prut; -= spec. výhonek
révy, vinná ratolest; synekd.réva:
Surrentino generosos palmite colles O.

palmětum, ž, n. [palma TI] palmový
les (háj): palmelis proceritas et decor
(se. est) T; Herodis palmetis pingutdus
H (pověstné datlové sadý u Jericha).

palmifer, fera, ferum [palma II a
fero) úrodný n. bohatý palmami.

palmosus, a, um [palma II) bohatý
palmami.

palmula, ae, f. !demin.od palma |]
vl. dlaň; metaf.veslová ploština, veslo V.

palor, i, atus sum [srov.pando)
jednotlivětěkati, rozptylovati se, roz
bíhati se, rozptýleně pobíhati, toulati se
(part. perf. palatus význ.= palans) a) vl.



palpebra

(zejm. vojen.)palantes agros vastare 9;
(básn.)dum terga dadant palantia Teucri
V rozptýlení prchali; čn guosďdamboves
palatos a suis gregilis L zaběhlé; b)
přenes.palantes polo stellas V těkající;
palantes homtnes eť raťionis egentes O
bloudicí (v úsudku).

palpehra, ae, f. (srov.palčpor,palpito]
(vi. co sebou škube) oční víčko (ob. pl.).

palpito, dve, Gvi, aťum [fregu.-intena.od
palpor) třepetati se, chvěti sc, šku
bati sebou, trhati (zmítati) sebou: cor
evulsum palpitat C.

Dalpor, dvi, tus sum (téžakt.palpě)
hladiti; přenea.7). alci lichotiti někomu:
cut male si palpěre HH „hladiš-li“ jej
neobratně.

paliidimentum, č,2. vojenskýplášť;
spce.velitelský pláštík (vl.jen nachová
n. bílá šerpa, čtyřhranný kus sukna, zapínaný
na pravém rameni kovovou sponkou), odznak magi
strátův jako vojevůdce a odt. i války samé, za doby
cís. odznak císařův,

palůdatus, a, um [srov.paludamen
tum] oděný vojenským pláštěm: consul
projiciscens paludatis lictoribus ad bel
lum L; zejm. oděný velitelským pláští
kein, odznakem vojenské moci, ob. o magistrátu,
odehazejícím do války.

paludosus, a, um [2. palus) bažinatý.
palumběs (i palumbis), 18, m. 1f.

hřivnáč, doupnák, vůb. holub.
I. palus, ž, m. [m. *paxlos k pango,

paciscor; srov. zuoaaAoc| kůl, kolík.
2. paliis, ds, f. (gen.pl. tum v ně

kterých rukop.a vyd. Cs L) bažina, bařina,
balno; močál, kaluže: Caprae (v. t)
p. L; vůb. stojatá voda: — básn. význ. je
zero, řeka: teneĎrosa p. V (= lacus
Avernus u Kum); dis turanda p. Ó
(= Styx); voda: cymba accepit palu
dem V.

palůster, stris, stre [2. palus] a) ba
žinatý, močálovitý: locus p. Cs; L)
v bažinách rostoucí n. žijící, bahenní:
fulicis palustribus O.

Pammeněs, is, m. [ITaunévnc] vhetor
v Athenách, učitel Drutův.

Pamphilus, č, m. [ITáugrAoc])vlastní
jméno řecké

Pamphýlia, ae,f. [IIaugpvdia] Pam
fylie, krajina na již. pořbeží Malé Asie; =
adj. Pamphýlius, a, um pamfylský;subat.
Pamphýlii, orum, n. Pamfylové.

890 Pandičn

pampineus,a,um [pampinus] z vin
ného listí, vinným listím n. révovím
ovinutý, révový, vinný: pampineae vt
tes O listnaté; Liber pampinras inviďit
cellibus umůras V stinné révy; pampi
neo gravidus autumno (meton.)ager V
úrodou révy.

pampinus, 7, m. 4 f. srov.papilla,
čes. „poupě“) vl. puk; výhonek; spec. úpe=
nek révový,vinné n. révové listí.

Pan, DPůnos (zř. 38; ace. [ina, nom. pl.
Pines O), m. [[lcv] venkovský (zejm.4
kadský) bůh lesa a lovců, pastýřů a stád,
vynálezce syringy, dle bájí syn Hermův
n. Diův; představován 8 rohy, ohonem a
kozlíma nohama. Později vznikla báje
o větším počtu Panů a jejich dětí Pa
nisků jako průvodců boha Dionysa. U Ří
manů s Panem stotožněn Faunus.

Danacea, ae, f. [navázewu z IČV a
čxčonat léčím) panacea, všeobecný lék
(vybájená rostlina, jež pomáhá ode všech nemocí).

VDanaetius, či, m. [ITavairioc] Pa
naitios z Rhadu, stoický filosof ve 2. st.
př. Kr., přítel Scipiona Mladšího a Lac
Jiův; napsal zejm. spis jm€0i T0Ů 1adýzov
%0G (o povinnostech).

Panaetolicus n. Panaetolius, a, um
(ITavairoAtzéc]) panaitolský, všeaitolský,
týkající se veškeré Aitolie (tj. spolku
aitolského): Paenaetoli(c)um conciltum L.

PanathenaTcus, a, um [IIavaďnvat
xóc) panatlcnajský, týkající se slavnosti
panathenajské; subet.mase.Isokratova „řeč
panathenajská“, věnovaná oslavě Athen C.

Pancháia, ae, f. [Iayxařa] vybá
jený ostrov u Arabie, bohatý kovy a ka
didlem; aadj.Panchiiius a Panchaeus,
u, um ponchajský.

panchréstus, a, um [ndvyonaToc| vi.
ke všemu užitečný: (přenes.)panchrestum
medicamentum Č všeobecný lék, prostře
dek (t. j. peníze).

pancration n. -um, 27, ». [mayxod
mov) pankration (tj. zápolení spojené
8 pěstním bojem).

Pandáteria (n. Pandataria), ae, f.
[ITevdaraoia]| ostrov v moři "[yrrhen
kkém záp. od Knm, nyn. Ventafene. kam
byly vypověděny za doby Císařské mnohé osoby, ku
př. Julia, dcora Augustova, a Oktavia.

Pandion, os (acc.ena),m.[Iavčiov]
syn. Lrichthomův, král athenský, otec



paudo

Proknin a Filomelin; aaj. Pandionius,
a, um Pandionův, básn. též význ. athenský.

pando, ere, pandi, passum (téžpan
sum) [srov.pateo, zetrávvvnu, zírenuj 1)
prostirati, rozestírati,rozpínati,
roztahovati, rozkládati, rozšiřovati:
p. vela (obr.)C napnouti; pinnas pan
dunt alcyones V; (básn. s ace. vnitř.) guta
(pavo) pictá pandat spectacula cauda
II rozkládá na obdivocas; passis crini
bus 8 rozpuštěnými vlasy (na znamenísmutku);
p. sinum T rozevřiti (a nastaviti) záhyb
roucha, obr. otevříti náruč; p. aciem
roztáhnouti; pass.význ.med.panditur pla
mittes L prostirá 86; — spec. rozkládati
k sušení, sušiti: passt racemi V;
subst.Dassum v. t.; 2) rozvírati, otví
rati a) moenta pandimus urbis V;
limina pandit V bránu; rupem ferro
pandunt L prolamují skálu železnými
nástroji, činí průlom do skály: odt. s ace.
vnitř. předmětup. viam L otevříti cestu;
postouam pandi viam accepit = pa
čere; L) metaf.odhalovali, objevovali,
zjevovati: hederae pandunt vestrg'a V;
= spec.zjevovati řečí, vyjevovati, z vě
stovati, oznamovati, hlásali, vypravo
vati, vykládati: ordine singula pan
dit V; pande vregutrvnít nomen O.

Pandosia, ae,f.[ITavóocia] 1) město
v Epeiru, sev. od Ambrackého zálivu
2) město v Bruttiu.

Paudrosos, 2, f. [ITávdoococ) jedna
ze tří dcer athenského krále Kekropa.

pandus, a, um zakřivený, křivý,
zahnutý, prohnutý, vydutý: p. asellus
O (tj. 8 prohnutým hřbetem); lancibus
pandis V na hlubokých mísách.

panegyricus, č, m. [7ravnyVoLxÓGBo.
Aóyoc) panegyrikos, slavnostní řeč (vl.
spis) Isokratova, odnášející se formálněk alav
nostnimu shromáždění olympijskému, v níž řečník
sluvi. Atheny a. přimlouvá se za jednotu Řecka
proti Peršanům.

VPangaeus, Z, m. (sc. mons) n. Pangaea,
rum, n. (Ifayyaiov] Pangaion, pohoří
v Makedonii vých. od ústí Strymonu, bo
haté zlatem a stříbrem.

pango, ere, pěgi n. panri, pepig?
má-li sloveso význ. paciscor, půáctum [staro
lat. Pago n. paco; z koř. *půŘ- n. *páag-,
srov. JEYVUHAU,čes. pře-paž-iti; odt. pa
ciscor, pax a j.) upevňovati; 1) zatlou

Latinsko-český slovník.

981 Pauomphaeus

kati, zarážeti, vrážeti: uť c/avum
pangat L; —spec. sázeti, štipiti: (básn.)s
pangam ex ordine colles [r posázím
(révou); 2) spojovati (pevně);= přenes,
spec. a) skládati (pisemně):poemata
p. IH; (básn.)hic panxit maxima facta
patrum básn. u C složil báseň 0-, opěvo
val; — odt. váb. strojiti, osnovati, dě
lati: temptamenta tuť pepigi V; b) sta
noviti, určovati: (fines) lex cupidita
tis pepigerat C; ©)vyjednati, smlu
viti (jen perf.,praea.paciscor): p. pacem
L, foedera V, conubia Cat; (libertas)
cui prettum pepigeret T pro niž měl
srnluveno výkupné; tóž s uť n. Ne a větou
židacín. 8 inf.; a) slibovati, zaručovati,
zavazovati 8€ k něčemu:ec, guae pepi
gere, recusent V; 3) vymíniti si, vy
hraditi si, vyžádati si, vyjednati si: st
pepigerit, ne tllo medicamento uteretur
Cj; bis senos pepigere dies V.

Panhormus viz Panormus.
pánicum, č, n. [odpůnus význ.prosný

klas| proso Cs.
panis, is, m. (gen. pl. též um) [pas

cor) (pův. potrava) chléb: p. secun
dus H (— secundarius) hrubý, u Římanů
prostřední druh mezi nejlepším pšeničným, bilým

(p. stligineus, candidus, mundďus) a čer
nýmječným(p. hordaceus, castrensts, ci
barius).

Pauiscus, č, m. (IŤaviGxoc, demin.od
IIcv) Paniskos, mladý Pan (v. t.)

Pannonia, ae, f. země,ohraničená na
sev. a vých. Dunajem, na jihu Savou
a obsahující východní část nyn. Dolních
Rakous, Štyrska a Krajiny; od doby
Augustovy (r. 10 př. Kr.) římská pro
vincie; obyv. Paunonii, orum, m. Pan
nonové.

panuosus, a, um [pannus) roztrhaný,
otrhaný (o věcechi os.).

pannus, č, m. kus látky; cár, hadr:
obr.purpureus adsuitur p. IL kus pur
puru (o líčení, nemístně vloženém do básně) ;
básn. roucho: albo Fides velata panno
I; guem duplicí panno patientia ve
lat H dvojitým pláštěm (řec. Oi Aoto
z hrubé látky, jakým se vyznačovali ky
nikové).

Panomphaeus, č, m. [rav-oupačoc
vl. vše zvěstující) příjmení Diovo jako
původce všech věšteb, Dárce věšteb Ó.
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Panopě

Panope, čs, f. [ITavórn] 1) město
ve Fokidě na hranicích boiotských O;
2) též Panopea, ae, f. [IHarvótere] jedna
z Nereoven, mořská nymfa VO.

Panopca viz Panope.
Panormus (psánotéž Panhormus), 7

F. [Ivoeonoc] 1Panormuni, ž, n. jméno
několika přístavních měst, zejm. I) město
na sev. záp. pobřeží Sicilie, pův. foinická
osada, nyn.Palerio; adi.Panormitauus,
a, um panormský, z Panormu; 2) město
na ostr. Samu.

pansa, ae, f. [pando] ploskonohý;
odt. příjmení, zejm. ČC. Vidius Pansa, pří
vrženec Caesarův, správce Bithynie, poz
ději předalpské Gallie: jako konsul spolu
s HMirtiiembojoval u Mutiny proti Anto
niovi r. 43 př. Kr. a zemřel, byv smt
telně zraněn.

Pantasias n. Pantagies, ae, m. (ace.
-ěn O) [ITavtrayiac] říčka na vých. po
břeží Sicilie.

panthera, ae, f. [navěřňoj panther,
pardál, levhart (často Jako posvátné zvíře
Dionysovo): diversum confusa genus (appos.)
panthera camelo ří s velbloudem smíšený
panther, různý (to) druh (= různorodý),
opis m. žirafa (již po prvé viděli v Římě
o triumfních hrách Caesarových).

Panthous, ož (nom.Panthiis, voo.z V),
m. [Ifávěoos n. Ilávěovsc) Panthoos,
kněz Apollonův, otec Euforbův 3 = patronym.
Panthoides, ae, m. (ace.en I) [(/av
Botonc) Panthoovec — Euforbos: Pan
thoiden iterum Orco demissum H £j.
Pythagoru, že jeho duše
byla v předešlém životě vtělena v trojském Eu

jenž o sobě pravil,

forbovi.

Pantilius, ti, m. [s narážkouna JEV
a TižŽa škubu, rvuj smyšlené jméno
trhavého“ kritika Horatiova FH.

Pantolabus, ž, m. [TGv a AauGávem]
smyšlené jméno pro příživníka, asi „Obej
da“ H (vl. prý to byl prodlužený Člověk jm.
Mallius).

papáver, eris. n. mák (rostlina,květn.
plod); básn. ob. pl.: Lethaeo perf usa pa
pavera somno V; summa papaverum
capita L — summa papavera V mako
vice.

papávereus, a, um [papaver]
Paphius viz Paphos.

makový.
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Paphlagonia, ae, f. (ITapiavovia]
Paflagoma, krajina na sev. pobřeží Malé
Asie; Paphlago(n), onis, m. (ace. pl.
onas Ču) Paflagon, obyvatel Paflagonie.

Paphos (n. -us), Z (aee. on i um), f.
(ITctgroc) Paťos 1) dcera Pygmalionova,
podle níž bylo prý nazváno město Pafos
O; 2) město na jihozáp. břehu Kypru
se slavným chriimem Afroditiným 3 adj.
Paphius, a, um pafijský, v Pafu, básn.
vůp. kyperský: P. heros O (— Pygma
lion); subst.Paphii, rum, m. obyvatelé
Pafu.

papilio, onis, m. motýl: ferulis (v.£)

papilla, ae, f. [srov.pampinu8 a výkl.)
bradavka, bradavice prsní; synekd.prs,
prsa.

Papinius, jméno římského rodu; zejm.
1) L. Papintus, člen stavu jezdeckého C;
2) Sex. Papinius, konsul r. 36 po kr. T.

Papirins, rod římský, pův. plebejský,
8 rodinami Carbones, Crasst, CČursores,
Masones a j.; zejm. A Carlones; 1) Č.
Papirius Čarbo, v. 131 př. Kr. jako tribun
lidu přivrženec C. Grakcha, později jako
konsul na strané optimatů; řečník; 2)
Cn. Papirius Carbo, přivrženec Mariův
a společník Cinnův, odpůrce Sullův, před
nímž nprchl do Afriky, kde byl od Pom
peja jat a vydán na smrt; B Čursores;
3) L. Papirius Cursor byl pětkrát kon
sulem a dvakrát diktátorem za 2. války
samnitské: zvítězil nad Samnity zejm.
u Lucerie (r. 321 př. Kr.) a u Longuly
(r. 309); pověstný svou přísnosti; 4) L.
Papirius Cursor (syn předešlého),vítězný
vojevůdce ve 3. válce samnitské (r. 293
u Aguilonie) Z. — Aadi. Papirius a Pa
plriánus, a, um Papiriův.

Papius, rod římský, pův. samnitský;
zejm. 1) Brutulus Papius, Samnit, jenž
skončil sebevraždou, aby nebyl vydán
Římanům (r. 322 př. Kr.); 2) Papius
z Lanuvia, otec Milonův; 8) C. Papius,
tribun lidu r. 65 př. Kr., původce zá
kona o udělování občanského práva řím
ského (de peregrinis exterminandis); 4)
M. Paptus Alutilus, consu) suffectus r. 9
po Kr., obnovil s kollegou Poppacem Sabi
nem zákon o sňatcich (ler Papia op
paea de maritandis ordinibus); = ad).
Papius, a, um Papiův.

papula, ae, f. (srov.pampinus) puchýř.



popyrifer

Dapýrifer, ferna, ferum [papyrus a
fero| papyrus plodící, papyronosný: p.
amnis O (— Nůus).

papyrus, č, f. i papýrum, č, n. [7ed
jrv0o0c) papyrus (rostlina); meton.papir (vy
robený z proužků papyrových, jež byly ve vrst
vách na sebe nakladeny a slepeny) Cat.

par, pv "s (abl.eg.adj.part, subst.pari
t pare, paria, partum) | adj. stejný
(aualitou), rovný (uuantitou) (abs. alci rě
n. 8% vem něčim, co do, p. alone, ac, et
jako) 1) a) part modo rovnou měrou:
pares rationes cum re pudlica halere
T' vyrovnané účty; ad pares angulos Č
svisle; (básn,)(n caelum paridus se
sustulit altis VO rovnoměrnými křídly,
rovnoměrným = přímým letem; lapis ext
guus p. stbií carmen habet O nápis sobě
rovný (t j. exiguum); part ac dictator
itmperio N 8 mocí rovnou jako diktátor;
(básn.)cantare pares Vrovni zpěvem; va
rem esse alci býti roven, vyrovnati 8€ ně
komu; leckdy se vztahem k předcházejícímu: tri
bunus eximid pulchritudine corpovis,
animo ac viribus par L (t j. také ext
mtus); praegn.2. 0 omnt periculo animus
L duch po každé stejný — neochvějný;
L) spec. («) rovný věkem: gestit paribus
colludere fŤ 8 rovnými sobě; (virgines)
pares validaegue miscentur I rovné
věkem i silou; Actoridae pares O dvoj
čata; B) rovnoměrně rozdělený: temport
bus parem diversis guattuor annum V;
odt. sudý: p. numerus; Čudere p. tmpar
H hráti „sudá lichá“; %) vojen. part cer
tamine concurrere L utkati se rovným
bojem (t. j. za stejných okolností pro
obě strany); o boji: p. proeltum se stej
ným výsledkem pro obě strany, neroz
hodná bitva; ©) rovný silou: aci Bello
(abl. vztah.) parem esse L moci se posta
viti (proti) někomu ve válce, odt. 2) metaf.
parem esse alc? ret býti 8 něco, miti
silu k něčemu, ZMOCIněco, odolávati něčemu;
nec enim erat ad vim arertam p. L
nestačil k zjevnému násilnému Činn;
schopný, způsobilý,vhodný, slušný,
dostatečný, náležitý, přiměřený a) (alci
rei K něčemu):consul vigentem 86 ac a
rem nenotits ostendit TŤ'ukázal své síly
a způsobilost k veřejné činnosti; com
mertus guamvis longo dello pares Ť
stačící pro. ..; D) abs. par esď a inf.n.
ace. c. inf. jest slušno, vhodno, sluší; II
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„guisgne sua O 8 družkou,

paráté

subst.I) m. a f. společník, druh (družka):
cum dllo suo pari ČC;accumdit cum pare

manželkou;
v bojisoupeř, protivník,nepřítel: nec
guemguam aspernari parem L; in acie
odlatus p. L; 3) nentr.par pro part re
ferre C spláceti stejné stejným — rovnou
měrou; uť síť, unde pav pari respoh
dea tiu C aby se hotově zaplatilo; = spce.
dvojice, půr: p. columdarumO; tria
aut gualtuor paria amicorum C; p.
nobile fratrum FHčistů dvojice (bratří);
Rupili et Perst p. H dvojice Rupilius
a Persius; = spec.glaďiatorum parta FI;
aliguot spectatis paribus L kdvž viděli
zápas několika dvojic.

parabilis, e [paro] (snadno)zjedna
telný, dosažitelný; přístupný; odt. la
ciný.

paradoxos, on [Taoddočoc] vi. proti
(obecnému) mínění, nenadálý, podivný,
paradoxní; neutr.subst.pl. paradoxa,
Orum, n. paradoxa, paradoxní věty (spec,
stoiků) Č.

Paraetacené, ěs, f. (ITaoaitaexnvý]
hornatina mezi Medií a Persii Ču, oazvaná
dle obyvatelů,kteřísli Paraetaeae, arum,
m.Paraitakové: in Paraetacis N v území
Paraitaků.

Paraetonium, čz, n. [IIaoaitóvtov)
přístavní město v Egyptě, zipadně od
Alexandrie O.

Paralus, %, m. [IIdeoaAoc) attický
heros, jemuž přičítali vynález dlouhých
lodi: Paralim pietum ČC (od Protogenn).

Parapannsus (psánotééParopamisuv
Parapanisos, Paropanisos), 7,m. [[a
oaTtdiucoc) vysoké pohoří v Asii, nyn.
Hindukuš; Parapamisadae, ar um, m.
obyvatelé Parapamisu Čt.

parasita, ae,f. |parasitus) pří
společnice H.

Parasitus, č, m. [7raEdoivoc]) ob. šp.
sm. příživník, cizopásek, břichopásek,
paras it (u Řekův i Římanů zvláštní třida lidí
ve skutečnémživotě i v komediích),

Darátě, adv. [paratus) 1) připraveně,
8 přípravou: magis audacter guam

C; diligentius paratiusgue C s větší
bedlivosti a přípravou; dimicare para
tius de honore et oloria C býti lépe
připraven k boji; 2) přenes..vhodně,
obratně: paratisstme respondere Plin.

živnice,



paráati0

parátio, ónis, f. [paro) připravování:
regní p. Ď.

1. paratus, a, um [vl. part. perf. pass.
od paro) připravený (abs.,aď algď n.
alci vet k něčemu); 1) získaný, nabytý:
subst.frut paratis miht dones HHužívati
tolin, co mám; 2) A) o věcech:uchy sta
ný, jsoucí po ruce: provincia dives ac
puvata peccantibus T jako stvořená
pro -.; una e famulie ad talia sacra
paratis O určených; subst.parata capes
sere T aby bral. co se mu podává: zaji
štěný, jistý: ne paratts gutdem corrumpi
facilis T ani při jistých podnicích; b)
o osobáchjsoucí po vůli, ochotný k ně
komu: drgnis p. FH; oddaný někomu:
miles (Vespasiano) adeo p. T; %) při
chystaný, odhodlaný, rozhodnutý,
hotový: animus sceleribus p. T; ad
omnem laborem amimo p. Čs ochotný,
volný; paratissimus animus Čs duch
bojechtivý; 4) sm.vypravený, vystro
jený, vyzbrojený: naves ad navigandum
paratae Čs; zejm.a) hotový k boji;
b) guo paratior ad usumforensem esse
possím Č lépe připraven.

2. parátus, s, m. [paro) připravo
vání (čes.ob. připravy) (alcis ret k něčenu):
proviso ante funebri paratu T poněvadž
byly již napřed učiněny přípravy k po
hřbení; úprava, výprava, spec.praegu.
nádhera: natalem diem eďitis gladia
toribus celebravere ingenti pavatu T';
hendiad.veniam daptbus nullisgue para
tibus orant Ó oběd beze vši úpravy;
konkr. (nádherné) roucho: Tyrios induta
paratus Ó; skvělé zařízení: uť guisgue
opibus, domo, paratu speciosus T

Parca, ae, . [srov.pario) Parka, pův.
bohyně narození, u čujícíditětibudoucí
osud, srov. Sudice, Sudička; odt. bohyně
osudu vd. (odvozovánimod pars a atotož
něním s řec.Močoa); pův. byla P jedna,
rozději jako u Řeků tři (představovány,
jak předou nit života: Klotho ji začíná,
Lachesis dále přede, Atropos přestřihuje).

parce, adv. [parcus] 1) šetrně, spo
řivě, hospodárně, prostě, střídmě: p.
vivere CH; šp. sm. skou pě, lakomě; 2
skrovně, málo, chatrně, slabě: mec
verbo (abl. vztah.) parctus adsens JH ne
skoupějšími slovy; časověparcius gua
tiunt fenestras JH řidčeji; 8 měrou:
(verba) st Graeco fonte cadent p. de

884 pardalis

torta F; 3) mírně, skromně, zdrželivě:
parcius tsta obicienda memento V „jen
pomalu.

parcimonia vizparstmonta.
Parco, ere, peperci (starolat. (též NV)

parst), parsurus (v pass. perf. bývá uživáno
slov. temperare) [srov. parum, parvus)
šetřiti (alct ret něčeho); 1) vl. spořiti,
hospodařiti něčím, schráněti něco: par
centes ego dexteras odi H (přiliš) še
trné, skoupé; si parces futuro (dat.com.)
V pro budoucnost; (argenti talen
ta) gnatis parce tuis V nech pro...: 2)
metaf. A) sm. neubližovati: avidos vi
cinum funus sidbi p. cogt H. šetřiti
se (t. Jj. zachovávati dietu); parce FO
ušetř mne, smiluj se, milost! dbáti ně
čeho: mec ďtvom parcimus ulli V; fa
mae p. Pr T; L) sm zdržovati se
něčeho, nechávati něčeho, ustávati od něčeho:
contumeliis p. L; ne cut re parcat
ad ea efficienda N aby ničeho neopo
menul = aby všeho užil; ne labori suo
(se. militum) neu periculo parceret Cs
aby jich nešetřil ani při práci ani v ne
bezpečenství; parcite luminihus Ó od
vraťte oči; parce metu (dat.) V nech
strachu; vyhýbati 8e€něčemu voci et
aspectui (Senecae) pepercit 1; zř. a ab.
a caedibus P- [,; = bůsn. 8 inf. význ. nolle
zejin. imnperat.:parcite dapibus ltemevare
corpora Ó přestaňte poskvrňovati; ne
parce arenae pavticulam dare H ne
zdráhej se dáli — neodpírej.

parcus, a, um |parco| 1) šetrný,
spořivý, hospodárný: apes parcae V;
obr. o prostotě řeči Crassus erat elegan
tium parcisstmus, Scaevola parcorum
elegantisstmus Ú; p. alcis rei šetřící
něčím: Ssuae pecuniae p. T, magnum
donandi parca tuventus F skoupá vel
kými dary, na velké dary; šp. sm. skou
pý, skrblý, lakomý, lakotný: p. senex
H T; 2) meton.skrov ný, nehrubý, ne
valný, chatrný, slabý: p. sal V trocha
soli; básn. p. deorum cultov řf (se skrov
nými dary) skromný; parca lucerna Pr
chudá (t.j. jen 8 trochou oleje); ©3)mctaf.
mírný, prostý, skromný; střidmý,
zdrželivý: čin guo tibi parcior videlur
et presstor Plin.

pardalis, čs, f. [máodadi]) pardal,
levhart Ču.



Ť. narens

1. parens, entis (vl.part. praes. od pa
reo| poslouchajicí, poslušný 3pl. subst. pod
dani: parentes abunde habemus S.

2. parens, entis, f. i m. (vl. part.praes.
od pario) 1) f. rodička, matka; m.
ploditel, otec; pl.parentes, um 1ium, m.
rodiče; 2) přenes.a) tmmeriti ultor pa
rentis O děda (Akrisia); pl. otcové, před
kové: more parentum V; b) čestnýnázev
divum hominumgue p. Ó (Juppiter);
alma p. O (Kybele); p. legionum T;
p. patriae T; ©)vůb.starý člověk, stařec,
děd: turgentia ora parentis rident O
(o Silenovi); (I) sm. původce, počátek: «
parente et conditore urbis nostrae T';
curvae lyrae p. H; orba parente suo
volumina O; Ilienses . .. cum parentem
urdis Romae Troiam referrent T.

parenfalis, e [2. parens] náležící ro
dičům: parentales umdrae O rodičů; =
spec. parentales dies dni věnované pa
mátce zemřelých rodičů a příbuzných,
svátky zemřelých, tryzna (srov. polské
dziady) — Pareniália, um, n. Paren
talie (srov. u nás „Dušiček“); slaveny byly
od 13. do 21. února, v kterých dnech
byly chrámy zavřeny 2 na ozdobené hroby
kladeny oběti; posle lní den zván Feralia
(v. £.): Parentalia agere C.

parent0, dre, dvi, dtum [2. parens;
srov.paventalis) konati tryznu, při
nášeti obět (na hrob) (aŽci někomu): pa
rentemus Čethego C; — metaf. uspokojo
vati zabitého smrtí jiného, mstíti
smrti něčí, mstiti někoho:ferociřer pa
rentandum regi sanguine coniuratorum
L; odt. dávati dostiučinění, dosti či
niti někomu: čustae irae parentatum
est Čtu.

páreo, čre, uz (půritůrus) 1) jevili se,
objevovati se, ukazovali se, býti vidi
lelný (tento význ. jest obyčejnější u kompošit,
Brov.appareo); «- přenes.Asilas, caeli cut
stdera parent V jemuž jsou jasny =
jenž rozumi hvězdám (takže z nich poznávů
vůli bohů); zejm. v právn. formull paret jest
jasno, zřejmo, na jevě, dokázáno; 2) spec.
metať.(jako podřízený na rozkaz) ukazo
vati se alci někomu,odt. býti ve službách
něčích, sloužiti někomu (srov. apparitor
sluha); přenes. A) spec. býti poddán,
podroben někomu, záviseti na někom: olém
regibus parebant Britanní T; condi
ctone parendi meliore T tím, že pod
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danství bylo snesitelnější; bísn. gulae
parens otroče Z; b) vůb.poslouchati
(alct někoho), býti poslnšen: neos. pare
tur poslouchá se, poslouchají; male pa
rentem asellum neposlušného; poddávati
se něčemu,říditi se, spravovati 8€ něčím
plus irae suae guam utilitati communi
paruisse N; parent promissis O. do
stojí slibu. Part. praes. Dare1ns, význ. adj. v. t.

Pariánus viz Partum.
paricida, paricidium vizparr —.
paries, etis, m. (u básníků druhdy se

souhláskovýmJ, ku př. partetibus V či
parjetibus) stěna, zeď: parietem ducere
C; přísl.ua res agitur, p. cum proxi
mus ardet JH (synekd. sm. dům); čnéra
parietes aluit eam gloriam Č mezi
čtyřmi stěnami t. školy; cum ves peragt
intra parietes neguisset L v rodině;
přenea.auť intra partetes aut summo
iure experiri C po dobrém.

parietinae, drum, f. [paries] pobo
řené zdi, zříceniny, rozvaliny.

Parilia viz Pales.
parilis, e [Par] rovný, stejný.
pario, ere, peperi, partum (pariťů

rus) roditi; 1) vl. poroditi (algm ex
algo): obr. guoď diu parturit animus
vester, alignando pariat L (sn. vynésti
na jevo, zjeviti); přenes. Guoď peperit
arbor O urodil; ploditi: religua, guae
terra pariat C ostatní plodiny země;
2) metar. a) tvořiti: guibus verda
parienda sunt ČC; b) působiti; způ
sobovati «) dolorem p. ČC;pacem p. L;
gui sibi letum peperére manu V kteří
si vlastní rukou udělali smrt; 3) získá
vati, nabývati, dobývati,zjednávati
(si, obdržeti: imperium p. L; fugá
salutem p. Ús útěkem se zachrániti;
parto (abl. abs.) guoď avebas JH když jsi
ziskal — když máš, po čem jsi toužil;
mihi (— a me) Troiae victoria parta
est O; vobis parta guies V vy jste došli
klidu; unde putas aut gui pavrtum H
víš, odkud nebo jak toho lze nabýti (t.
spokojenosti málem). Subst. partum, 7,
n. (ob. pl.) nabyté věci — majetek,
jmění, statek (statky): epec.parto agri
colae fruuntur V žijí ze zásob; opisu
jeme: čeho kdo nabyl: retřnere parta
matoribus (== a maioribus) I';, přenes.
úspěch, prospěch.



Paris

Paris, čďis (nee.Parim DrO, Parin
V, voe. Part PrO), m. [Ietc) syn
Priamův, jenž unesl Ilelenu a dal podnět
k trojské válce; usmrcen šípem Filokte
tovým.

Parisii, orum, m. [odt. frane. Paris,
Paříž! Parisiové, gallský kmen s hlavním
městem Lutetia (Paristorum, nyn.Paříž.

pariter, adv. [par] stejně, rovně,
rovněž, rovnou měrou (p. atgue, ac,
et jako), 1) p. aegualitergue C rovnou
měrou a stejně; vultu p. atgue animo
varius S zrovna tak vetváři jako v nitru
Beměně; p. cum flamine V zároveň 8 vě
trem; 2) spec. zároveň, spolu a) význ.
společně: gemini angues p. ad litora
tendunt V; h) časověvýzn. za tétéž doby,
současně, hned (také): raptus in curiam
paritergue damnatus interfectusgue est
T; hanc p. vidit, p. optavit O. spatřil
a hned (a spolu, a zůroveň)..

Parium, dř, n. |(Ifáotov] přímořské
město v Mysii u Hellespontu, sev. vých,
od Lampsaku; adj. Parianus, a, um
parijský: Partana civilas C.

Parius viz Daros.
1. parma, ae, f. slovokeltské] parma,

malý a okrouhlý štít kožený, jaký no
sili lehkooděnci a jezdci; básn.vůbec štít.

2. Parma, ae, f. mésto v Gallii Před
padské na silnici Aeiniliově, nyn. Parma;
aaj. Parměnsis, e parmský, z Parmy;
subst. Parmenses, čum, m. obyvatelé
Parmy.

parmatus, a, um [parma] opatřený,
vyzbrojený parmou, t.j. malým a lehkým
kulatým štítem: parmata cohors L; subst.
ut parmatis locus detur L oddílu 8 pat
mami.

Parmenides (ae), ace. ěn, m. [Ilao
nEvidnc| řecký filosof z Elee (Velta), ko
lem r. 500 př. Kr., z hlavních zástupců
filosofické školy elejské.

Parmenio(n), onis (ace. ona Ču), m.
[IIaoueviíev] vítězný vojevůdce Filippa
makedonského a Alexandra Velikého, k je
hož rozkazu byl usmrcen pro odpor proti
královu počínání v Asii.

parmula, ae, f [demin.od parma) ští
tek, štít: relictr non bene pavrmula H.

Parnásus n. Parnassus, 7, m. [IIao
vaAGůc n. -aGóc]) hora s dvěma vrcholy
ve Fokidě, zasvěcená Apollonovi a Mu
sám; pod Parnasem byly Delfy; adj. Par
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nás(s)ius, a, tm (fem.té Parnásis, děs
O) parnaský (též význ. zasvěcený Apollo
novi, Apollonův): Parnasia laurus V.

1. paro, čre, avi, atum [par) vyrov
návati (op. disparo); se p. porovnati se,
dohodnouti se: se paraturum cum col
lega C.

2. paro, re, Gvi, dtum [přičin.k pa
rto 1) připravovati, strojiti, chystati,
hotoviti (med... —„si) a) is paratis re:
bus Cs po těchto přípravách; (oppidanů
oppugnare aut parare omnibus locis S
útočili nebo konali přípravy; epulas p.
T uspořádati; cur haec exempla paravi
O vyhledala; (básn.)čussa parať V (koná
přípravy k provedení rozkazu) provádí
rozkaz; b) při předm.abstr. připravovati atd.
se k něčemu: dĎellum p. alcí strojiti se
k válce proti někomu; čťer p. Čs; arma
parate animis V buďte k boji připra
veni3 zeusmafugam Bido sociosgue pa
rabat V; abs. mens satis apta parandi
O připraviti se (na cestu); zř. guam se
parat ille cruori (v. t.) humano O; ©)
s inf. chystati se, zamýšleti, obmý
šleti, hodlati, chtíti; též bez inf.: specu
latum, guid copiae pararent L; d) chy
stati, zaříditi, stanoviti: guodsi ita
naturé paratum esset, ut C; 2) opa
třovati, zjednávati (si), získávati
(si), nabývati: copias parare sbírati pole;
tn familia et argento guaegue aď usum
parentur T v ostatních potřebách; —
spec. význ. kupovati: servi aere (abl. pret.)
parati S; = obr. magno paratas acci
pite tnferias O draze vykoupené. = Part,
parátus význ.adj. v. t.

parochus, ž, m. [zrdooz0g| dodava
tel potřeb cestujícím osobám, poživajícím
výhod úředníků, (státní) hostinský na
stanicích silnic, placený podle smlouvy
od státu: p. pudlicus C; — přenes.ho
stitel: verterepallor parochi faciem II.

Paropamisus vizParapamisus.
Parorča, ae, f. [Iaemosia] hornatá

krajina na záp. hranici "Thrakie.
Paros i Parus, % (ace. ou i um), f.

[Zřáooc) ostrov ve skupině Kyklad, pro
slulý bílým mramorem, rodiště básníka
Archilocha; adj. Parius, a, um parský,
z Paru, týkající se Parn: P. lapis V
(= mramor); Parios tambos H (t.j. dle
vzoru Archilochova); crtmine Pario ac
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cusatus V; subst.Parii, rum, m. oby
vatelé Paru.

parra, ae, f. pták, jehož hlas věstil
neštěstí, u nás sýček.

Parrhasia, ae, f. 0 ooacia)krajinav jihozáp. Arkadii; adj. Parrhasius, a,
um (f. též Parrhasis, idis) parrhaský,
básn.synekd.arkadský: Parrhasides stel
iae O souhvězdí Velkého Medvěda, na
zvané podle Arkadky Kallisto, která
v ně byla proměněna.

Parrhasius, 22,m. [/Icooéoroc)slavný
malíř athenský kolem r. 400) př. IKr., ro
dem z Efesu.

parricida (staršíparicida), ae, m. [snad
z *pásos (srov. 37903) příbuzný a caedďo| vl.
vrah nejbližšíchpříbuzných:P. matris et
uxoris T'; spec. otcovrah: magis eriť p.,
si gui consularem patrem necarit Ú;
vůb. vrah: p. civium Ú; —přenes.vele
zrádce: hostem atgue parvricidam v0
care ST'; svatokrádce.

parricidium (starší paricidium), 17,n.
[parricida| zavraždění blízkéhopříbuzného,
hříšná vražda; zejm.otcovražda; vůb.vr až
da; = přenes.velezráda, násilný n. hříšný
čin (proti vlasti), násilí, hřích: p. pa
triae C

pars, partis (ace.em, +. im SL), f.
[z koř. *per—, srov. TÉTOOOTCU, EJTO00V) |
díl, část, oddil, kus; 1) vůb.pars tertia
třetina; duae partes dvě třetiny (podobně
se vyjadřují i jiné zlomky, mající Čitatelo 0 jed

notku menšíhonež jmenovatele); minima pavs
temporis Čs okamžik; tecti plus parte
tenet (barbar ici
větší část; rerum p. alteru adempta est
V jeden z možných prostředků — jedna
cesta; meltor O, multa p. met JH mé
bytosti (t. j. básnický duch a jeho dilo;
si ullam partem habes sensus Č máš-li
(jen) trochu citu; 2) zejm. U) p. význ. =
nonnulli n. alii (alta), častos vazbouZGTŮ
dýúveair: dicta p. voce probant O: p. —
P- (n. jiné výrazy,ku př.alii, multi, plures)
jední — druzí; jednotlivec, člen, jeden
Z....: cupto p. esse meorum O; p)
ex (magna, aligua) parte (též pouhýabl.
parte L) z části; ne minima guidem ex
parte Č ani zdaleka; též adv. akk.: pa?
tem magnam L velkým dilem, z velké
části; maximam partem Čs; nonnullam
partem Ús= per partem Plin částečně;
ace.ParČÍMj. adv. v. t.; pro (rata) parte

CCs dle (určitého) poměru, přiměřeně.
T) přenes.p. servitutis T kus otročiny
(sm.známka); druh, způsob: ea parte
belli dimicare L; též význ. gen. partit., Čes,
příkaz, požadavek, projev: p. consili
pacisgue T; p. obseguii T, ignaviae T"
3) spec.a) úděl, podíl, částka, účast,
účastenství: p. mea nulla est in re N
nemám (žádné) účasti ve věci; venire in
partem n. esse in parte alcis rei Ú účast
niti 8€ něčeho, míti účast v něčem, dostati
podíl z něčeho, dojíti něčeho; hendiad. ťoca
mus in partem praedamgue lovem V
zveme k... = slibujeme podíl z kořisti;
Vupartem data (est) Roma Sabinis V
lim byl otevřen Sabinům; se in partem

curarum ab e0 vocatum T; in parte
praedlae esse L miti podil z kořisti;
o osoběúčastník: guorum p. magna
fui V; p. belli V, militiae Oj et ipse
P. Romanarum cladium erit T bude
hráti úlohu při...; bb)ob.pl. úloha, role
(divadelní4 p.): secundae partes I; obr.
mutatis discedite partibus IL; odt.přenes.
úkol, úřad, povinnost, obor,činnost:
partes in bellum misst ducis JH; přiči
nění, meton. schopnost, síly: pro mea
parte C pokud na mně jest, seč jsem;
guodst mulier in pavtem tuvet domum
JÍ seč jest; II strana: 1) obr. omnia
ex ultera parte collocata C na druhé
straně (jako na vahách); 2) přenes.stránka
(věci), vče: gnuoď sit omni ex parte
pevfectum C; nihil est ab omní parte
beatum FH ab una parte L v jedné
věci; n utramgue partem disputare
(v. t.) C; 3) spec. a) mistně U) význ. Směr:
in omnem partem L na všechny strany,
všemi směry, ad omni parte se všech
stran; = přenes.mOveor in eam partem,
ut Cv tu stranu —tím způsobem, proto,
tak; G) kraj, končina, území, země:
pagi partesgue Cs; gens in parte ma
gis guam in dicione Carthaginienstum
erat L; b) strana zápasící, pl. sporné n.
nepřátelské strany (ob. na souděn. polit.): al
cis partis esse L býti na něčí straně;
partium studium ČT stranění, stranictví:
partes ret publicae C občanské stra
nictví; secesstonem tam id et partes
esse T' tvoření stran; čsdem e cubilibus
discedunt in partes T.

Parsagada, črum, n. — PFasargadae
(v. t.).



parsimonia

parsimónia, (vi. parcimónia), ae, f.
[parco)spořivost,šet r nost (alcis ret
v něčem);skrovnost,prostota.

Parthaon (n. Porthaon), onis, m.
|řaotáov n. IHoobáov] král v Kalv
donu, otec Oineův (—=Portheus u Hom.);
adj. Partháonius, a, um Parthaonův:
Parlhaonia domus O (t.j. Oineův).

Parthční (n. Parthini), orum, m.
[Iaoderwoi] illyrský kmen okolo Dyr
rhachia.

parthenice, čs, f. [naoVeviz"] jméno
rostliny Cal.

parthenius, a, um [TaoĎévroc] pa
nenský, zejm. zasvěcený Artemidě; jako
jméno vi. Parthenius, či, m. 1) pohoří
na hranici mezi Arkadii a Argolidou; též
adj. Parthenský: Parlhenios circumdare
saltus V; Partheniis in. anlris Pr
v roklinách; 2) řeka mezi Paflagonií a
Bithynií O.

Parthenón, onis,m. [aobevov] Par
thenon, chrám Athenin na athenské
Akropoli.

Parthenopaeus, 7, m. [Faotevo
načoc) jeden ze 7 vůdců proti Thebám.

Parthenope, €s, f. [(Iapievony)
starší jméno města Neapole, prý dle Si
reny (1aodévoc), jež tam byla pohřbena;
aaj. Parthenopeius, a, um parthenop
ský = neapolský.

Parthi (n. Parthyaei, Cu), órum,
m. [Iaoďor] (též sg. Parthus význ. coli.
H) Parthové, národ v Asiijiž. od Kaspic
kého moře,pověstní jako obratní jezdci
a lukostřelci; adj. Parthus n. Parthi
Cus, a, um parthský: bellum Parthicum
Cs s Parthy; subst.Parthia, ae (n. Par
thyčné, čs Cu), [. Parthie.

Parthini vizPartheni.
Parthvaeus, Parthyčně viz Parthi.
particeps, cipis (abl. sg. ob. €, gen. pl.

um) [pars a capio| mající dil, účastný
(alcis rel něčeho, v něčem, při něčem), subst.
m. účastník, společník, [. účastnice, spo
lečnice: Afarino parlicipe Setanus Cur
Liumoppresseral T za účastenství; s dat.
osoby:Nalalis p. ad omne secrelum Pl
sont eral T společník Pisonův při

participo, úre, dvi, úlum [parliceps]
1) Činiti účastna někoho něčeho: servum
consilit suť p. Pl; p. algd cum algo
děliti, sdíletl se s někým o něco: čuvil el
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Verginius participando laudes (se. suas
cum eo) L; 2) míti díl v něčem,býti
účasten něčeho:peslem ul parlicipel pa
rem básn. u C.

particula, ae, Í. [demin. od pars) di
lek, částka, částečka, kousek, drobet,
trochu, troška (konkr. i abstr.): divinae
particulam aurae H (o lidské duši dle
učení stoického).

partim, adv. [vl. ace. sg. od pars) di
l e m, zčásti, částečně: p. — p. dílem —
dilem význ. přísl. anebo význ. jmenným jakožto
podmět(= aliit — alii n. alia — alia):
eorum tpsorum p. elus mod sunt, ul
p., Ul... C; místo druhéhoD. bývá též alit S.

partior, čri, ifus sum a starší partió,
tre, tvť (ii), ilum (partilus ob. pass.)
[pars] děliti, rozdělovati; praegn.p.
algd cum algo n. inler se děliti se o něco
s někým n. mezi sebou: partitis lemporibus
Cs = střídavě; — přenes.o dělení logickém:
in dis (se. animi perlurbaltonibus) par
ttendis et defintendis C.

partii, adv. [parlilus od partior)
s náležitýmrozdělením, rozvržením,roz
členěním.

partitio, čnis, f. [partilus od par
ttor])dělení, roz dělení; praegn.sm. sta
novení podílů z něčeho;—přenes.(logické)
dělení: (cupidilalum) p. C.

parturio, ire, čvi (ii), ilum [desidera
tivum od pario) chystati se n. míti se
k porodu, pracovati k porodu; l)
lu veto parlurientis ades O rodičky;
obr. přisl. parlurtunl monles, nascelur
ridiculus mus I; 2) metat. a) nune
omnis ager, omnis parluril arbor V
úrodou se plní; b) p. algd. býti něčím
těhotný, obtěžkaný, choditi (útěžkem)
s něčím, NOSiti něco: konkr. Volus (non)
parturit tmbres perpeluo H; abstr. guod
dtu parturil animus vester, aliguando
pariat L nosi pod srdcem, zanáší se,
strojí; ©)snášeti bolesti, trpěti: si lam
guam parlurial unus pro pluribus C.

partus, is (dat. a abl. pl. -uĎus), m.
[pario] porod, slehnutí; zrození: básn.
o muži: Óenel parlu edila bůsn. u C
zplozená ol. .; nec partlum
gratia lalem parva manet V rodičku
takového syna; obr. Graeciae oralorum
parlus algue fonles C počátky; — meton.
plod: guod parlum sibí tpsa abegissel

meton.



parum

C; mládě, dítě, plémě: (bestiae) pro
suo partu propugnant ČC;partum edere
(v. 1t.) poroditi; filiae spem partus adi
mať L na potomstvo.

paťum, adv. [z *parvom, vl. akk. neutr.
od parvus) (compar. minus, sup. minčmě)
vl. malá věc (odt. užívání p., minus, mi
name v platnosti jména, ku př. jako doplňku
nebo s gen. part.) (příliš) málo, jen málo,
nedosti (op. němium): p. est ČL jest
málo, nestačí; talia facinora tm
pune suscepisse p. habuere S bylo jim
málo, že se dopouštěl:; příliš málo, ne
právě, ne zrovna, nelrubě (leckdyeuf. význ.
non): p. multi C litot. Řaud n. non p.
ne příliš málo — velmi mnoho, velmi
dobře; minus: m. posse Čs miti menší
moc; guo magis illa tuetur, hoc m. et
m. est mentis O jest méně (zdravé)
mysli — tím méně jest při smyslech;

bývají
bez aguam a v pádě, kterého vyža

duje souvislost: 9. hovis tribus Cs ani ne
za tři hodiny; m. dimidium Č; častonon
(haudď) m. guami; vyjadřuje zápor: st m.
ne-li, pokli ne; guo (v. t.) m. (= guomt
nu8s aby ne; vyjadřuje zápornou odpověď:
nihil vero m. nic (není pravda) méně
(než toto) = nikterak, nikoli; minime
(starší minume): m. saepe Cs nehrubě
často, velmi zřídka; u adj. m. záporky ni
kterak, (docela) ne: m. stultus C; sesíleno
gen. part., jehož nepřekládáme. ad te m.
omnium pertinebat C pranic ne. .;
vyjadřujezápornouodpověď:m. (vero) nikterak,
nikoli,

parumper [= per parvum) na krátko,
na chvilku, chvilku, maličko, poněkud.

Parus vizParos.
parvitas, tis, f. [parvus) malost,

nepatrnosft.
Pparvulus (starolat. parvolus), a, um

[demin.od parvus] maličký, malinký,
pramalý, velmi malý, nepatrný (vl.
i přenes.); = zejm. «) mladičký, mladý:
aubst.A parvulis od malička, od mládí;
o) subst.čuta eťpavvola laudo H prostý
život.

pirvus, a, um (za comp. A 8up. 86 Uživá
tvarů ed koř, *met- zmenšovati: minor,
minus, Oris, minimus, a, um. [erov.
MiNUOa řec.uElovVmenší, nivůďa) maly,
maličký, drobný, skrovný, nepatrný; zejm.
J) v prostora dominis (dat. zřetel.) casa

při srovnání výrazy, označující počet
nebo miru.
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fuga H; capitis (v. t

parvus

parva duobus O pánům, pro pány; male
p. si cut filtus est H zakrslý; minorem
ad lunam FH za poslední čtvrti měsíce;
parvos coronantem deos H bůžky (t. j.
sošky Larů); genibus minor H kleče;
magna modis tenuare parvis FH drob
nými rhythmy (t. j. alkajskými verši proti
dlouhým hexametrům epickým); 2) o mno
bosti parva pecunia ( málo peněz; často
peutr. subst. Jarvo potentem VFabrictum
V mocného málem — „bohatého chuďasa“;

parvo vivere H T1ibz mála = skrovně;
zř. s gen. part. Javium auvri L málo,
trochu; habere sudovis mintmum F ne
státi ani kapku potu; minimum est hoc
laudis O pramalá jest to sláva; zejm.gen.
a abl. pretii: JGTVO(minoris) emeve, ven
dere, stare lacino (laciněji); jsarvi esse
málo platiti, vážiti, míti malou cenu n.
důležitost; minimum nejméně,
velmi málo, docela ne, nikterak (== mt
nime); ») o čase, zejm. o věkuJarVvum Čem
pus Ó krátký čas: parva mora est.
O za chvilku; nec minimam partem
temporis (Cs ani na okamžik; (náťů)
minor mladší; (nátů) minimus nejmladší;
subst. parvi (€ (malé) děti; často doplůk.
p. jako (malý) chlapec, v dětství; a parvo
L, a parvis Č od malička, od dětství;
minorves (op. matores) mladší generace,
potomci; 4) o síle slabý: minima vox
O slabounký, tichý; = přenes.verbis mi
novibus uti O užívati skromnějších slov,
skromněji mluviti (op. magna logui);
verba minora dedď O slabší než sluší
bohyni — nedůstojná bohyně; minor fuit
infamia vero Ó zůstávala za pravdou,
nevystihovala pravdy; o schopnostiGallum
avidum et minorem (se. principis loco)
T' méně schopný, neschopný; nestačící,
nedostatečný: tanto minor certare H
k zápasu; ©) o postavenínízký, prostý:
negue ullast aut magno aut parvo leti

3) b)) minor FH;
compar. o podřízenosti minorem esse algo
státi za někým, míti menší cenu než .,
nevyrovnati 8€ někomu: sapiens uno mit

nor est Iove F; býti podroben, pořízenněkomu: rerum tmperiis minor HH; 6)
o významumalicherný, bezvýznamný,
všední, obyčejný, nezávažný: parvae
res L maličkosti; rem dictu parvam
což (vlastně) nestálo za řeč; guae mi
nora vero faciam L co bych zmenšil

— adv.



Pasargadae

na ujmu pravdě; Neronem circa summa
scelera distentum guasi minores evasere
T' jako lidé menšího významu, chatrný:
versusEnni gruvitate minores

Pasargadae, črum, f. [ITacaoyáóni
n. Parsagada, orrm, n Pasargady, staré
hlavní město Persie, jižně od Persepole,
kde králové perští byli korunováni a měli
pokladnu.

pásco, ere, půvě, půstum [z koř.*pa
Jisti, odt. i pabulum, panis; srov. čes.
pásti, TaTéoudu,neoono$a krmiti,
živiti, sytiti; 1) a) p. ťigres HH býti
potravou tigrů; p. tn cruce corvos (v. t.)
H; ficis pastum tecur anseris [ vy
krmená játra; = obr. Danaas paverunt
Pergama flammas Ó stala se potravou
plamenů; — med. pasci živiti se, poží
vati, pojidati, o zvířatechŽráti (ré něco):
posito pascitur umůra cibo O; básn.s ace.
coluder mala gramina pastus V; U)
spec. pásti: greges p. Oj obr. polus
dum sidera pascet V; med.pasci pásti
Be (7€ na něčem):gramine pasci armen
tum vides O; pastae capellae Ó napa
sené; básn. pasct algd (ace. předm.)pásti
BE v něčem n. na něčem, spásati něco; =
br. (flammae) pectoribus pasci non ti

muere Ó stráviti (tělo); širš. sm. cho
vati: p. eguos V; aba. chovati dobytek:
ut arare, ut p. libeat C; 2) přenes.a)
vyživovati, poskytovativýživy:fun
dus nec p. firmus (v t) H; =
ignes p. V udržovati; b) p. barbam H,
crinem V nechati růsti, nestříhati; spes
inanes p. V chovati; zvětšovati, mno
žiti: nummos altenos pascet H; Britan
ma servitutem guotidie pascit T; e) tě
šiti, kochati animum uťi pascat pro
spectus V; med.pascere nostro dolore O,
pas se na

pascuus, a, um [pasco) pastvinový,
pastevní; subst. pašCuum, č, 2. ob. pl.
pastviny, pastva.

Vásiphaě, čs (gen. ae C), f. [IIaoi
gd t.j. všem svítící) dcera boha Slunce,
manželka Minoova,pověstná láskou k býku,
z něhož zrodila Minotaura; adj. Pasi
phaeius, a, um Pasilain; subst.F Pa
sipět Ó — Faidra, dcera Minoova a
Pasifaina.

Pasithea, ae, f. [Ilaoidéa]) jedna
z Charitek, choť boha Spánku (Hypna).

690 pastus

Pasitigris, s (ace.čm), m. řeka v Su
sianě, vlévající se do moře nedaleko ústí
Eufratu a "ligridu, nyn. Knran.

passer, eris, m. 1) vrabec, vrabčík:
p., deliciane meae puellae Cat (míněn
druh drozdů, passer solitartus, pták
s modravým peřím, pro krásu, přítulnost
a zpěv dosud v Italii oblibený a cho
vaný v pokojích); Ž) ryba platejs: passerisia

passerculus, ž, m. [demin.od )'asser]
vrabčík.

Passičnus, římské jméno rodové; zejm.
C. Passienus Črispus, konsul r. 44 po
Ir., řečník; otráven za císaře Klaudia
od svě manželky, sestry císaře Kaliguly Ť

passim, adv. [ando) 1) vi. rozloženě;
naot.kde?daleko široko, na rozličných
stranách, tu a tam, různo, porůznu; na
všech stranách, všude; na ot. kam? na
rozličné strany, sem (a) tam; 2) přenes.
a) bez pořádku, v nepořádku; b) na
pořád, bez rozdilu: scridimus indocti
doctigue vočmata p. H; hromadně,
houfně, četně: institut ludos, tn guos
p. nomina data 1.

passum, %, n. (sc. vinum) (el. part. perf
pa66. od pando význ. 1) spec | víno, vytla
čené ze sušených hroznů, rozinkové víno.
(sekt) V

1. passus, a, Um part. perf. pass. 1)
od pando, 2) od jatior.

2. passus, s, m. (gen. pl. psán někdy
passum m. -uum) [pando) 1) rozkro
čení, krok; básn. meton.noha: passu stare
tenaci O; 3) spec.jako míra délková krok
(vl. dvojkrok, jako 80 u nás počítají dvoj
kroky přiměřenívzdáleností)= stopám
148 m: milia passuum ducenta Č
296 km

pastillus, 2, m. [demin.odpasta, těsto,
srov. pasco, panis) vl. kulička z těsta;

pastilla, vonná pilulka (k zmirnění
zápachuzůst): pastillos Rufinus olet FH.

pástio, onis, f. [pasco)| pasení; meton.
pastviště, pastva, pastvina (pastviny).

pastor, oris, m. | pasco) pastýř, pa
sak.

paástoralis, e, téžpastoricius a Dasto
rius, a, um [pastor] pastýřský: Romuli
auguratus p. Č u pastýřů: fera soda
litas et plane pastoricia C pasácká.

pástus, us, m. [„asco| 1) krmení,
živení: ad pastum et voluptatem ortum

spec.



Paťara

esse C k naplňování žaludku, k jidlu;
2) meton.a) pokrm, potrava, píce; terra
fundit ex sese pastus vavios (* druhy
potravy; = obr. p. mendacitatis Č; p.
animorum Č požitek; b) pastva, past
vina: e jastu decedens V

Patara, orum, n. (ale těž ace.f. Pa
taram L) [Iláraoa) přimořské město
v Jihozáp. Lykii 8 proslulou věštírnou
Apollonovou; od. Pataréůs, e0s n. eř,
m. [Iatvaoeťc| a aaj. Pataraeus, a, um
patarský; subst.Pataráni, orum, m Pa
tařané.

Patavium, či, n. město v sev. Italii,
založenédle pověsti od Antenora, nyn Pa
dova, rodiště Liviovo; ad. Patavinus,
a, um palavijský; subst.Pataviui, orum,
m. Pataviané, obyvatelé Patavia.

patefacio, ere, féci, factum (pass.pa
tefio, fteri, factus sum) [pateo afacio|
otvirati: portas p. Čs; odt.a) činiti
přístupným,odkrývati: tergaoccastont
p. T vystaviti; přenes.guod matora patefac
turum erat T —=aditum ad matora da
čurumsčinitischůdným, proklestiti:
s ace. vnitř. Včas p. Čs raziti; odt. uť sul
cum patefecit aratro Ó vyryl, vyoral; =
přenes.occastonem, locitm p. T dáti, uči
niti; bb) spec. Činiti přistupným zraku,
viditelným, odkrývati, odhalovati, ob
jevovati, ukazovati: básn.luď radits
) atefecerat orbem Ó; — přenes.sm. Vy je
vovati, přiváděti na světlo, oznamovati:
consilia p. Ús; cuneta patefacta cre
dens I že vyšlo na jevo; též s ace.c. inf.
a nepř. of,

patefactio, onis,f. [jjatefacio) otevření,
odkrytí, obr. sm. objevení: Aaec p. guasi
rerum opertarum C.

patella, ae, f. [demin.odpatera] (mělká)
miska, taliř: modiců cenare patelld
FH; = spec. obětní miska: přislov. tla non
religiosos,ut edant de patella C.

paténs, entis [vl part. praes. od vateoj
otevřený a) přístupný, schůdný,
volný: subst.per patentia ruinis (abl.)
agmina vadebant L otevřenými misty,
povstalými sesutím = povstalými prů
lomy; — odt. rozkládající se, tá
hnouci se: late patentidus cornibus O
široce rozloženými;prostranný: porta
patentior L; širý: pelago patenti V;
b) metaf.odkrytý, objevený, zjevný, jas
ný: causa p. O3 facinus tam p. Ó.

891 pater

pateo, čre, už, — [srov. zreTdvvvtu,
zétacoc) býti otevřen (dokořán):rťma
patet O zeje; odt. zejm. 1) býti pří
stupný, volný, schůdný (alc? někomu)
a) vl. gua p. visum magrime tter L že
cesta jest nejvolnější; )) metaťf.id patet
omnibus ctvidus Čs k tomu maji právo:
st regnum pateret L bude-li přístup na
trůn volný; omnibus aeguum est vestram
misericovdiamp. L; 2) prostírati se,
rozkládati se, táhnouti se, sahati: a) dua
patet Itomana potentia O; hh) metaf.
latissime p. Č miti největší rozsah (lo
gický); Aaec ratio late patet Ú tato zá
sada má rozsáhlou platnost; hoc nomen
beati longe et late patet Č; 3) býti
odkryt, nepokryt a) proxima pars
pectoris patet T; ora sola patent O;
praegn. nebýti chráněn, býti na ráně ně
čemu:tantus tn arma patet V tak málo
jest kryt proti zbraním (— raníům); =
odt.býti viditelný: (stgna) tota pa
tent O; bb) mctaf. býti na jevě, na bile
dni, jeviti se, býti zjevný, zřejmý,
patrný, známý, ukazovati se: často neos.
pateť s ace. e. inf. n. nepř. ot.; 8 doplňk. Vera
patuit dea V jako bohyně. = Part. praes.
patens, význ. adj. v. t.

pater, čris, m. [srov. JTATÝO,něm. Va
ter) otec; 1) vl. st ttdi fortuna non
dedit, ut patre certo nascerere ČC(t.j.
jako ditě manželské); (natum) patre nullo,
matre serva L bez otce (sm. právn., pon. tu
nebylo Čegittimum matrimontum); básn. tn
rege tamen p. est O (sm.otcovská láska);
básn. o zvířatechesť in eguis patrum vir
tus IM; — stmulacrum palris sui vere
herent T m.patrut:. = praegn.gutdus est
eguus et p. et res Il kteří maji předky,
t. j. šlechtici; = o nevi. otci adoptovaného:
dum interfectores patris (t Čaesarovy)
ulcisceretur (se. Augustus) T; 2) přenes.
a) p. familias n.familiae hlava rodiny,
hospodář, pán; i pouhép.: guingue do
nos patres JH; cenae p. H hospodář,
hostitel; o myši cum p. vpse domiis esset
ador FHhospodyně; b) patres o) otcové
sm.předkové: more patrum FO; apud
patres nostros C; B) senátoři, senát:
patres conscrtpti (vizconscribo); patrum
acta T protokoly senátu; %) patriciové,
šlechta: tra plebis in patres L; adver
sum patrum factiones T'; ©) čestnýnázev
bohů, heroů,starých a zasloužilých lidi (srov. Ťip
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piter): p. omnipotens O (— Iuppůter);
p. Aeneas IH; p. patriae (titul, který byl
dán Caesarovi a r. 2 př. Kr. Augustovi) ; == spec.
p. patvatus (v. t.); básn. nnius tpse p.
H „starý E.“; d) význ.původce, počátek:
precatur Oceanum patrem rerum V otce
světa (dle staré filosofie Thaletovy).

patera, ae, f. [pateo] (mělká)miska,
spec.(obětní) miska: hendiad.pateris Čiba
mus et auro V ze zlatých misek; —=me
ton. o obsahu dle haustt spumantem pa
teram V.

paternus, a, um [pater] otcovský,
otcův, (zděděný) po otci, od otce a pod.
(leckdym. subj.n. obj. gen.patris): paternae
intmicitiae L, paternum odtum O k otci,
proti otci; partem sanguinis ac caedis
(hendiad.)paternae L trochu krve ze zabi
tého otce; comes paternae fugae L prů
vodce otcův na útěku; paternum Řospt
tium Cs po otcich; unum hoc possum
appellare paternum O otcovským podí
lem; avus p. IŤ 8 otcovy strany ; = metaf.
domácí,rodný: paterní fluminís vipae
H (Tiberu, tekouciho z Etrurie, odkud
pocházel rod Maecenatův).

patěesco, ere, tu7, — |inchoat.od pateo)
1) otvírati se, rozvírati se: concussae
patuere fores O; odt. a) býti přístup
ný, odkryt, nepokryt, praegn.nechráněn:
uť latera oppugnantium ad ictus pates
cerent T; b) prostirati se, rozkládati
se, táhnouti se, sahati: paulo latior pa
tescit campus L; negue poterant p. actes
T rozvinouti se (do šiře); civitatum, in
guas Germanta patescit T do nichž za
sahá — které jsou (rozloženy) v Germa
nii; 2) metaf. stávati se viditelným, ob
jevovati se, ukazovati se, vycházeti
najevo: Danaum patescunt insidiae V.

pathicus, a, um [zaVixóc] necudný.
patibilis, e [patior) 1) pass. Bnesi

telný: patibiles eťdolores et labores pu

tandi (sunt) C; 2) aist.citící, citlivý: omnéanimal patibilem naturam habet C
patibulum, č, n. [pateo) vl. přční

břevno na kříži, majícím podobu T, ná
stroji k popravování zejm. otroků, odt.
kříž, šibenice.

patiens, entis (vl. part. praes.odpaťtor)
snášející, 1) umějící snášeti, schopný
snášeti, nésti (alcts ret něco), snášelivý,
vytrvalý (v něčem):genus p. laborum O;
nec p. corpus (se. laboris erat) Ó otu

9 patior

žilé k práci; amnis Rhenus naviump.TŤsplavný| (terram)patientem
vomeris V poddajnou pluhu; solum p.
frugum T půda příznivá pro plodiny;
2) abs.trpělivý: ne offendam tuas pa
ttentisstmas aures Ú; otužilý, pevný:
virorum esse for tiumet patientiumto
leranter dolorem pali 6; — odt. básn.
tuhý, tvrdý: saxo patientior Pr; dens
paťientis aratri O; 3) spec. a) spoko
jený málem, zdrželivý, střidmý: mt
serrimo et palientisstmo exercitui (s;
patientem vivere FHbidně; b) povolný,
shovivavý (alcis k někomu):(Galba) ami
corum p. T; paenitentid p. tulit ab
solvi reum T.

patienter, adv.[pattens] 1) trpělivě:
p. ferre; frumenta patientius laborant
T vytrvaleji; 2) spec.a) zdrželivě, střid
mě: st pranderet olus p. I spokojeně;
b) povolně,shovivavě: nimtum p. (lau
davere) A.

patientia, ae,f. [patiens) 1) schop
nost snášeti (alcis rei něco),snášení,
otužilost v snášení něčehon. v něčem:p.
Jfamis, frigoris Ú; caloris ac frigoris
p. par L stejně dovedl snášeti...; in
patientia (se.lididinum)firmitudinemst
mulans T ukazuje na to, že je snesl, jako
na známku pevného zdraví; 2) abs.trpěli
vost: levius fit patientiá, guidguid cor
rigere est nefas H; 3) spec.a) vytrva
lost: A. Maximus Hannibalempatientia
su molliebat C; militum p. L; b) zdr
želivost, střídmost, uskrovňování, spo
kojenost málem: guem duplici panno p.
velat F (kynická xeorTeoie); ©) povol
nost, shovívavost; praegn. přílišná shoví
vavost, nevšímavost, netečnost: non sine
aligua reprehenstone patientiae Flin;
in caelo, guae tam p. nostra est, sper
nimur Ó pro svou netečnost; d) poddaj
nost; poddanost, poslušnost: Dritťan
ntam veteri pattentiae restituit T“ praegn.
poniženost: (Tiberium) tam protectae
servientium patientiae taedebat T; =
spec.poddávání n. propůjčování se k smil
stvu: ex multiplict patientia T.

patina, ae, f. [z řec. zarTávn] mísa,
pánev.

patior, paťi, passus sum 1) snášeti,
trpěti, vydržeti a) toleranter dolorem
p. C; et facere et p. fortia L hrdinuě
jednati i trpěti; aegre, moleste p. těžce
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nésti, nerad viděti, mrzeti se, býti proti
něčemu,op „acile, aeguo animo .; básn.
pro guo Vispatiar mort H snesla bych
smrt — chtela bych zemříti; hb) sm. za
koušeti, zažiti, přetrpěti, přestáti, utr
pěti, nabýti, obdržeti, dostati, 0 1.os.děje
se mi (se mnou) něco: sex diversa vul
nera passis O; caput novem cornicis
saecula passae Ó jež vydržela — pro
žila; (vieleres) ossa p. flexus O nabý
vati ohebnosti; tum patitur cultns ager
O —=jest vzděláváno; tamguam nehiůťgra
vtus p. potuissent, maerebant T jako by
se jim nemohlo státi; básn.Lucinam (v.t.)
p. V = parěre, otelovati se; guisgue
suos patimur manes (praegn.) musíme
přestáti svou očistu; guae ne monstra
paterentur Troes V aby nezakusili pro
měnění V....j = abs.praegn. certum est
in silvis malle p. V raději strádati; 2)
metaf.a) trpěti, připouštěti, dovolo
vati, dopřávati, dopouštěti, nechávati,
dávati (alge, s inf. n. ace. e. inf., s ut že, aby):
mlites vinct se patiebantur L nechá
vali se přemáhati; meae stultittam pati
untur opes HH;dilationem p. L; b) pod
dávati se (algm někomu), poslouchati ně
kobo:(egut) vir me patiuntur (); Phoebi
nondum patiens vates V nejsouc ještě
úplně opanována od ..; —=spec.illa passu
bovem est O oddala se býku; multebria
p. ST propůjčovati se k smilstvu. Part.
praes. patiens význ. adj. v. t.

Patrae, arum, f. [Iátooi| přístavní
město v Achaji, nyn. Patras; adj. Patren
sis, e patraský; subst.Patrénses, tum,
m. Patřané.

patrátor, óris, m. [patro] vykonava
tel, pachatel: maternae necis p.

patratus vizpatro.
patria, ae, f. |se. terra n. urĎs, adj.is.

od patrtus) otcovská n. rodná země, ot
čina, vlast; rodné město n. místo, ro
diště; domovina: p. mator Ču mateřské
město (149T0070041c);—přenes.bydliště,
sídlo; — básn. o věcech: eivěisae (v. t. II 2)
arboribus patriae V.

patricida, ae, m.
otcovrah

patricius, a, um[patricusk patres] pa
trte.jský, šlechtický, urozený, náležící (k)
patriciům (op. plebetus)> subst.patricius,
i, m. patricij, — a, ae, f. patricijka;pa
tvicit (t. j. členové organisovaných rodů

[pater a caedďo)
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(genes), zjejichž hlav (patres) byl pův.
sestavován senát) byli za doby královské
a na zač. republiky (do zač. 3. st. př. Kr.)
jediné plnoprávní občané.

Patricoles básn.u C Patroclus.
patrimonium, %ž,n. [pater) otcovský

majetek, dědičné jmění, dědictví; =
přenes.vůb. majetek, jmění: p. pudlicum
dissipari C.

patrimus, a, um [pater] majicí otce
ještě na živu, neosiřelý (srov.matrtmus;
chlapci nebo děvčata, přisluhující při ně
kterých bohoslužbách,musili býti patrimi
matrimigue, jtařdec Giuprbakečo).

patritus, a, um [pater] otcovský, po
otci zděděný

patrius, a, um [pater] otcovský;
1) —patris, otcůvj po otci zděděný:
animus p. in liberos C; patria potes
tas; bonispatrits spoliatus C; 2) = pa
trum, náležející otcům (t. j. předkům),
zděděný po předcích, dědičný, rodinný,
starodávný: tter ad sepulcrum pa
trium ČKrodinné hrobce; morespatrti;
sermo p. mateřská řeč; 3) —patriae,
domácí, (v zemi) obyčejný, obvyklý:
di: patrii; (praediscere) patrios cultus
locorum V; carmen patrium Ču národní
píseň. Subst.patria v. t.

patro, dre, *vi, tum (arch.)t. t. sakrál.
vykonávati, dokonávati,prováděti:
pacem p. Lajednati mir; tus turandum
p. L (platně) vykonati přísahu; spee.pa
ter patrátus, č, m. hlavní z fetialů (ob.
dvou), činných při obřadech mezinárod
ních styků; při své funkci byl oděn kněž
ským rouchem a nesl symboly z chrámu
Jova Feretria; ke svému úkonu byl usta
noven (patratus sm.factus) zvl. obřa
dem ; = přenes.váb. bellum p. ST dokon
čiti; mortes p. T páchati vraždy; dies,
duo patrata victoria I' dokonáno, do
saženo.

patrocinium, tř, n. [patronus) 1) vl.
patronát, ochrana patronova a) polit.
alcis patrocínio uti C; D) na souděhá
jení, zastupování: tn patrocínio Sici
ltenst Č při zastupování Sicilie (v processu
Verrově);dicendi genus ad patrocina
aptum Č k obhajování, k soudním ře
čem; = obr. causa patrocinto non bona
peior erit O; 2) metaf.váb. ochrana, zá
štita, pomoc: utrague factio Macedonum
patrociniis nitebatur N,
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patrocinor, čr?, tus sum [patroci
nium] býti patronem (alct někomu),há
jiti, zastupovati někoho.

Patroclus, ž (nee.—on Pr), m. [[Tá
T00xA0c) vlastní jméno mužské; zejm.syn
Menoitiův, přítel Achilleův.

patrona, ae, f. [patronus) patronka
a) vzhledem ke klientovi: D) obhájkyně,
ochránkyně; přenes.cum lex tpsa socio
vum p. sit Č.

patronus, %,m. [pater] patron 1)
A) s. potit,ochránce a zástupce a) klien
tův (výkladviz u hesla cltens), 5) propuštěn
cův (čedertus byl za to povinen svému bý
valému pánu nebo jeho dědicům různými
službami), %) měst i národův, zvl. nově
podmaněných, kteří se dávali v ochranu
mocným občanům v Římě: S'culos auxi
ltum a patronis, ab consulibus, ad se
natu petivisse C; b) právn.zástupce
předsoudem,obhájce, který za žalova
ného při skutečně vedl (srov.aďdvocatus);
2) meraf.vůb. ochránce, obhájce, zastance:
p. foederum C.

patruelis, e [patruus] z otcova bratra
pocházející, strýcovský, strýcův: p.
origo Ó původ ze strýce (otec Deulealionův
Prometheus byl bratr Epimethea, otce Pyrržina):
frater p. ČCbratranec; básn. 8 pouhé subst.
p. bratranec: nec minus est isto (t. guam
Aiax) Teucer p. Achilli O; —básn.bra
tranecký, bratrancův: dona patruela
O (= Achillis).

patruus, ž, m. [pater] otcův bratr,
strýc a) maior p. T bratr dědův,strýc;
b) metaf.praegn.sm. karatel, mravokárce
(typ přislovečného mrzutého a hubujícího strýge
přejat z některé komedie): P- pertristis U;
ne sis p. mihi Il; — básn. adj. strýcov
ský, strýcůví patruae verbera lin
guae IL.

Patulcius, tř, m. [pačeo] 1) vl. otvě
rač dveří), příjmí boha Jana (op. Clu
stus) Oj 2) vlastní jméno mužské; odt.
adj. Patulciánus, a, um Patulciův: Fa
tuictanum nomen ČCdluh.

patulus, a, um [pateo])otevřený;
1) vi.patulis fenestris O; patulis na
ribus V (široce) rozevřenými; odt. pří
Btupný: metaf.ctrca vilem patulumague
ordem JH ve všedním a všem přístupném
kruhu; 2) široko se rozkládající, prostí
rajicí, rozložený, široký, šwrý,prostran
ný: patula fossaa O; patulae guadrae
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Vploché;patulis plaustris V širokým=
velikým; patula latitudo T rozlehlá;
o stromechrozložitý, košatý: patulae sud
tegmine fagi V.

paucitas, atis, f. paucus| nečetnost,
malý n. skrovný počet: spec.malý počet
vojska, nepatrná síla, hrstka.

pauculus, a, um. [demin.odpaucus]
velmi skrovný počtem, v češt.ob. (několik)
málo, maličko, pramálo, velmi málo s gen.:
pauculos dies C několik málo dni.

páucus, a, um [srov.pauper, TaĎOoG
— malý] 1) skrovný počtem, nečetný,
málokterý: sg. jen básn. tidča foramine
pauco HHjen s několika málo dírkami;
ob. pl. JDaUCI, ae, a v češt. ob. nesouřadně
(jen) málo, několik (něco) málo, ne
mnoho, malý počet, několik s ge.: dte
bus post paucis Cs po několika dnech;
montaní pauciores concursabant L v men
ším počtu, v menších tlupách; pauci suť
Cs někteří z jeho vojska; (pugna) me
morabilis inter paucus fuisset L jako
málokterá, nad jiné; 2) subst. a) pauci
m. málo lidí, malý počet, nemnozí, (jen)
několik lidi: Fector. —.in paucis Ale
Xandro carus Ču milý jako málokdo,
nad jiné; «= spec. oligarchové, oligarchie,
nobilita: factio paucorum Cs; impulsu
paucorum Thebanorum N. thebských
oligarchů; b) pauca n. málo: paucis
contentus IH; s gen. part. populi pauca
campestrium insederunt T' usadili se na
kousku roviny; — často význ. málo, něco
málo slov: Pauca n. paucis respondere
málo slovy, krátce, stručně.

paulátim n. paullátim, adv.[paulus)
pomalu, znenáhla, ponenáhlu: místně
locus p. acclivis Cs; časověp. licentia
crevit 9; spee. p. ex castris discedere
Cs po jednom.

paulisper n. paullisper, adv.[paxlus;
srov. podob. utvořenéparum-per] maličko,
na chvilku, na krátký čas, (jen) chvíli,
na krátko.

Paullinus (Paullus) (vi. náležející
Paullovi) římské příjmení; fem.Paullina
viz Lollha.

Paullus (n. Paulus) [paulus vi. Malý
příjmení zejm. v rodě Aemiliův (v. t.);
pl. Paullos C muže, jako byl P. (t
L. Aemilius Paullus Macedontcus, vítěz
u Pydny).
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paululus n. paullulus, a, um [demin.
od paulus) maličký, droboučký: egui
hominesgue paululi L; paulula vita L
mahčký kousek cesty ; — ob. subst. pali
Iulum, ». maličko, trochu, (jen) málo:
p. tidí esse morae C že jest ti maličko
posečkati; adv. collis p. editus Cs.

paulus n.. starší paullus, a, um
[z *pauc-slos, srov.paucus) malý (počtem),
skrovný; ob. neutr. 1) spbst. A) nom. a ace.
paulum (jen) málo, maličkost, trochu,
poněkud: p. loci ČL, frumenti Čs; p.
stlvae JÍ kousek lesa; hb) abl. paulo jako
abl. míry u komp. a slov s význ. komp. 0 málo,
o něco, trochu, poněkud: p. minus
o málo méně, bezmála: p. ciťra eum
locum Cs. poněkud blíže toho místa;
o čase krátce; nedlouho: p. supra hanc
memoriam Ús nedávno před naší pamětí;
post p. nedlouho (brzy) potom; p. ante
G.) málo n. nedávno před tím; P) o málo
dříve, nedávno, před chvíli; 2) ace.pat
lumn význ. adv. (jen) malo, poněkud, tro
chu; o %asemaličko, na chvilku, na oka
mžik, krátce: p. morata O; p. musa
desit theatris IL; guibus (se. saxis et
vadis) p. aegregue vitatis T — vx,
stěží.

pauper, eris (abi. sg. €, gen. pl. um)
[« *pau- (vpau-cus) a *paros (v parto)]
vl. kdo si málo vydělává, chudý, ne
majetný: meo sum p. tn aere (v. t. 38)
b)) l; subst. chuďas, pl. chudina; básn.
p. alcis vet (gen. obj.) chudý něčím, ma
jicí nedostatek něčeho:p. Opímťus argenti
positi intus JH při všem stříbře, jež má
doma uloženo; s abl. vztah. macro p.
agello I ač byl chud a měl jen...; =
přenes. o věcech DD. domus V; litotes 6C
iners pauperyue voluntas O — bohatů,
štědrá.

pauperculus, a, um [demin.odpauper)
chudičký.

pauperies, čz, f. [pauper] básn.apozd.
= paupertas.

paupero, dre, dvi, datum [pauper]
ochuzovati; p. algm rě připraviti o něco:
guam te cassa nuce pauperet H.

paupertas, úťis (básn.a pozd.též au
peries, ět),f. [pauper] chudobnost,chu
doba, nemajetnost.

Pausaniás, ae, m. [IIavoaviuc] vlastní
jméno mužské; zejm. 1) spartský král,
syn Kleombrotův, vítěz nad Peršany
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u Plataj r. 479 př. Kr.3 později usvěd
čen ze zrady a za živa zazděn; 2) (vnuk
předeši.)král spartský za války peloponneské;| dopustilobnovenídemokratie
v Athenách a za to, zejména pak později
po bitvě u Haliartu 395 obviněn z vele
zrady a odešel z vlasti: 3) Makedon,
vrah krále Filippa II. (r. 336).

pausea 1 Dausia, ae, f. (dužnatá)
oliva V.

Pausias, ae, m. [IIavaiac]) maliř ze
Sikyonu v pol. 4. st. př. Kr., proslulý
malbou květin a nástropní; aaj. Pausia
cus, a, um Pausiův: Paustaca tabella FI.

pavefactus, a, um [*pave-facio] zdě
šený, poděšený, polekaný Ó.

paveo, čre, pávi, — chvěti 8e,
třásti se (stracbem), strachovati se,
miti strach, býti zděšen, polekán (abs.,
rě pro něco, z něčeho); nekluss. D. alyd n.
8 inf. hroziti se, děsiti 86 něčeho;Sa
binus sidi pavens T o sebe; = part. pa
vens chvějící se, ustrašený, zděšený, po
lekaný, trnoucí, žasnoucí (7 nadněčím);=
přenes.pavent venae (se. balsami) T' za
rážeji se — smršťují 8e.

pavěsco, ere, paví, — lekati se,
strachovati se: omní strepitu p. © při
každém zašustění; nellasa.p. algd něčeho.

pavide, adv. [pavidus) zděšeně: p. fu
gere L

pavidus, a, um [paveo) chvějicí se,
třesoucí se strachem, strachu jící se;
zastrašený, ustrašený, polekaný,
zděšený (rč něčím,z něčeho); neklass. p.
alcis ret strachujicí se, bojicí 8€ něčeho:
p. periculovrum T; bázlivý, bojácný,
plachý: pavidum (ace.vnitř.)Úlandita O
bázlivě,nesměle; úzkostlivý, úzkostný;
= básn. přenos.p. tčmor O hrozný strach.

pavimento, re, avi, tum [pavt
mentum) opatřiti podlahou, vydlážditi.

pavimentum, č,n. [pavio] podlaha
(ne z prken, nýbrž buď prostě z upě
chované hlíny nebo vykládaná cihlami a
dlažicemi, u bohíčů pak mramorem a
mosaikou), dlažba.

pavio, řre, —, pavitum tlouci: necesse
est aliguid ex ore cadeve et terram p. C
udeřiti o zemi; přirážeti, přiliskovatl;
spec. pěchovati.

pavito, úre, dvi, datum [fregu.-intens.od
paveo) silně se chvěti, strachovati, dě
siti, býM ustrašen.
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pávo, čnis, m. páv (pták Junontn),
Davor, orts, m. [paveo| chvění, strach,

zděšení, hrůza, leknutí: pavorem me
tum mentem loco moventem (defintunt)
C; pavorem tnicere, facere L naháněti
strach, hendiad.p. ac fuga L zděšený
útěk; s gen.obj.fuťuri p. T strach z bu
doucnosti; haurit corda p. pulsans V
(tlukoucí strach proniká srdce) srdce jim
(prudce) bijí strachem (— úzkostlivým
napětím); baizlivost, bázeň, plachost;
úžas; = person. Pavor LO bůh děsu, Dčs.

pax, pácis, f. [pango, paciscor| vl.
smlouva; (ujednaný) pokoj, mir; 1) p.
Samnitium ČCse Samnity; p. gentium
T mezi národy, světový; (tn) pace v míru;
cum bona pace L v poctivém (poctivě
zachovávaném) míru, v dobrotě a míru,
v pokoji (u nás ve svatém pokoji); pl. bella
atgue paces penes paucos erant S roz
hodování o válce a míru; della eť paces
H činy válečné i v miru; Aocpaces ha
ouere dbonae JH dobré časy míru; 2) pře
nes. A4) pace (abl. zp.) alcis—= tak, aby
pokoj s někýmbyl zachován, s dovole
ním něčím:hoc pace dicam tua C; pace
deae O; cum bona pace Gallorum L
v dohodě s Gally, a dovolením Gallů;
b) pokoj, klid (duševní): cum pace po
kojně, klidně; guta (temperantia) pa
cem animis ajfferat C; — meton. Somne,
pax animi O dárce klidu (duševního);
C) o věcechdum fflumina pacem habeant
O až se uklidní, utiší; d) o bozíchpraegn.
přispění,milost: p. veniague ČL mi
lost a slitování; exorať pacem divom V;
person. Pax božstvo míru, Mir, jehož kult

ara Facis na poli
Martověvysvěcenar. 9 př.Kr.: placitam Faci
nutritor olivam V (olivové ratolesti byly
odznakem vyjednuvatelů o mír).

peccatun, z, n. [vi. neutr. part. perf. pass.
odpecco| provinění, prohřešení, hřích,
přečin, vina (proti rozumu a zásadám mrav
nosti); odt. Chyba, poklesek.

peceatus, us, m. [pecco| provinění,
přečin: tn manifesto peceatu C.

pecco, čire, avi, atum proviňovati
se, prohřešovati se, hřešiti; chybo
vati I) (proti rozumu a zásadám mravnosti)
(rě n. ace. neutr. pronom. něčím, v něčem):
Empedocles multa alia peccans Č; tan
tundem uť peccetťt idemgue JH rovnou
měrou a stejně: básn.Čurpt peccare adult

zavedl zejm. Augustus;
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tero (abl.causae)zapomenouti 8€ 8...; p.
in algo n. dn algm proti někomu, na někom:
in me ipsum peccavi C; — spec. význ.
spáchati zradu, odpadnouti: guř p. co
nentur Čs; gui ad officčum peccantes
redire cogevetNj = am zmýliti se:
sertptor si peceat idem JH udělá-li touž
chybu; 2) metaf. nově, gutď albus peccet
lapyx JH znám hříchy= úklady....
Japygaj o koni ne peccetť ad extremum
H aby neklopýtal.

pecten, čnis, m. [pecto] hřeben; 1)
vl.; 2) metaf. o věcech podobných 4i) v tkal
covství paprsek (,bidlo 8 rákosovými pruty
stojicimi vedle sebe jako zuby na hřobenu; mezi
nimi běží jednotlivé niti osnovy: po každém pro
hození útku osnovou, přirazí se paprsek a tím
přitislkne se nit útku právě prohozeného k pře
dešlté“):percurrens pectine telas V; per
cuss0 paviunt pectine dentes (se. sud
temen) O zuby (paprsku) přitiskují útek
přirážením paprsku; b) hrábě: pectine
verrit humum O; e) tepátko, tlouček
k hraní na nástrojích strunních == plectrum:
tam eadem digitis, tam pectine pulsat
V; odt. meton. píseň, verš: canimus al
terno pectine nonas Ó střídavými verši
(t.j. elegickým distichem); (|) mušlehře
benatka: pectinibus iactat se Taren
tum JH; e) vůb. podoba hřebene: di
gitis inter se pectine tunctis O křížem
8piavši prsty.

pecto, ere, peri, pexum [srov.TTéx,
TLEZTĚMČeBAti n. stříhati vlnu, xTeíc (hře
ben) z *(p)kten-s) česatij o vlně:pera
tunica JH 8 uhlazeným vlasem t.j. nová.

pectus, oris, n. prsa, hruď (básn.
leckdy pl. význ. sg.); |) vl. aďverso pec
tore L vpředu na prsou; = synekd.útroby,
zejm.zažívací ústrojí, žaludek: depulso
de pectore cíbo C; reserato pectore ege
rere inde dapes gestit O; 2) meton.i)
cit, srdce, duše: (in amicitia) nisi
apertum pectus videas tuumgue osten
das Cj; toto pectore celým srdcem, z ce
lého srdce, ze vší duše, pectoris fervor
H žár srdce, nadšení; b) rozum, duch,
hlava, mysl, myšlenky: P. praeceptis
format H; guamvis memori referas
pectore H s dobrou paměti; rudis et
sine pectore miles O (bez ducha =) vo
ják obmezenéhoducha; smýšlení: ora
tio neguaguum etus pectoris ingeniigue
L nesvědčící o takovém smýšlení; ©)



peca

vůb. osoba, bytost, duše v básn. opísech:
sororum pectora V— sorores; mortalia
pectora terres O — mortales.

peců, 7., defectivum casibus (abl. -č, pl.
pecua L, dat. abl. -udus) význ.— 1. pe
cus (v. t.) dobytek.

pecuarius, a, um [pecu] týkající se
dobytka, dobytčí, dobytkářský: pecuaria
res 1 subst.pecuaria, ae, f. C chov do
bytka; subst.pecuárius, z, m. dobytkář,
majitel chovu dobytka; spec. nájemce
státních pastvin v provinciích: omnes
úllius provinciae pecuarii C; pecudria,
Orum, n. stáda (dobytka), dobytek V.

peculator, čris, m. [peculor) zpro
nevěřitel státních peněz, defraudant.

peculatus, čs, m. [peculor] zprone
věření státních peněz, defraudace,
podvod: guaestio peculatus C.

peculiaáris, e |pecultum) vi. náležející
k soukromému jmění: přenes. vlastní,
zvláštní a) sm.oddělený: guam par
tem.... peculiarem rem publicamfe
cistis L (unás: „stát ve státě“): |) sm.
význačný, charakteristický, svérázný : pe
cultare edictum C; propria et peculia
ria hutus urbis vila T.

pecůliátus, a, um [part.perf.pass.odpe
euliare opatřiti jměním] opatřený jmě
ním, obohacený, zámožný.

peculium, dž, n. [pecu) (vl.jmění, zá
ležící v dobytku), spec. jmění, majetek,
ÚBDOTY, jež si nastřádal 8 dovolením hlavy ro
diny a) otrok, ob. aby 8e vykoupil na svobodu:
cura peculi V péče o (nastřádání) jmění;
b) syn buď ve službě vojenské (P- castrense)
n. dědictvím po matce: 7D.jdi L; = básn.
vůb. jmění.

pecunia, ae, f. (pecu) v. dobytek;
odt. pro pozdější doby 1) jmění, maje
tek: guoniam in alienam pecuniam
nullo ture invaserit C; pro habitu pe
cuniarum L dle stavu jmění, dle ma
jetkových poměrů; pracgn.držení, užívání
jmění: pecuniae odstare C; 2) pe
níze: pecuniam facere ČN získávati,
vydělávati (si); magna p. velké peníze,
mnoho peněz;pudlica p. N obecní (státní)
důchody, Cs obecní pokladna, spec. vo
jenská pokladna; publica pecunid L ná
kladem obce, z obecních peněz; 8uď n.
propriů pecuniá T na vlastní útraty;
praesens p. C hotové peníze, militari8
p. Ť válečná pokladna; = pl. o jednotli

Latinsko-český slovník.

897 pecdárins

vých sumách n. o penězích Jednotlivých lidí: A0
rum principibus pecunias pollicetur Cs;
lex de pecuniis repetundis (v.t.); certae
pecuniae Čs určité dávky; pecunias ac
cipere Plin (t.j. úplatky); = meton.význ.
peníz, mince: formas guasdam nostrae
pecuntae adgnoscunt T druhy peněz;
vis auri non in formam pecuniae Ť
neraženého. —Person.eť genus et formam
regina Fecunia donat II král Mamon.

pecůniarius, a, um [pecunia] pe
něžní, peněžitý: res pecuntaria Č pe
něžní záležitost, též— pecunia: praemia
ret pecuniariae ('s peněžité, na penězích,

pecuniosus, a, um ([pecunia) zá
možný, majetný, bohatý.

1. pecns, or2s, n. (= pecu, srov. něm.
Vieh; příbuzné8pecto, srov. JIEx0G (rouno,
vlna)) 1) a) vl. (rounatý) brav, evce (t6ž
kozy, vepři): pecorum bdalatus V; pe
cora atgue twmenta Flirt drobný a hrubý
dobytek; deus pecoris O (t Pan); b)
váb. dobytek, dobytčata, stádo: básn.
o tnleníchomne cum Proteus p. egit IT
o trubcích tgnavum P- V; = obr. peco
rum modo egxercitum ducimus L jako
stádo (ovcí); pecorum modo fugientes L
(my „Jako zajici“); 2) metaf. muťum et
turpe p. JH tvorové (o prvotních lidech);
opovržlivěUmitatores, servum ( adiekt.) p.
H stádo.

2. pecus, udis, F. (pl. pecuda n. jed
nou C) [srov. 1. pecus, pecu| 1) a) pův.
ovce: (mactavit) nigram Hiemi pecu
dem V; pi. brav: pecudes armentague
O brav a skot; b) vůb. dobytče (do
mácí) zvíře; pl. dobytek, zvířata, stádo
(stáda); (praegn.proti Řomines) němá tvář:
nec summum pecudis bonum et homi
nis idem mihi videri potest C; 2) přenes.
opovržilvěo lidech: sťuporem homini8 vel
dicam pecudis attendite C (,mezka“).

pedális, e [pes) jednostopý, (jednu)
stopu dlouhý (široký, tlustý): trabes pe
dales Čs stopu silné.

Pedánus vizPedum.
pedárius, a, um [pes] týkající se no

hon; klass. jen (senatores) pedarů (též
subst.) nejnižší senátoři, senátoři posled
niho řádu, t. j. ti, kteří nebyli ještě za
stávali kurulského úřadu a neměli práva
samostatného projevu (jméno měli dle způ
sobu, kterým projevovali své mínění, srov. D6
dibus tre tn sententiam alcis).
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pedes

pedes, dtis, m. [pes] pěší, pěšák
(op. egwes); 1) a) vůb. (čn silva) p. errat
O pěšky: b) spec. vojen.; pl. n. sg. coll.
pěší vojáci, pěchota (infanterie): omnes
cives Romani, eguites peditesgue L (tim
jsou rahrnuty všechny třídy občanstva); a) básn.
proti egues (člen stavu jezdeckého) prostý
muž, obyčejný občan: Romani tollent
eguites peditesgue cachinaum | „jezdci
i nejezdcí“.

pedester, tris, tre [pedes] pěší (op.
eguester) 1) a) pedestrem ex aere sta
tuam decerno C; h) spec.vojen.pedestres
copiae; odt. význ. náležející pěchotě, pě
choty: pedestre scutum L; ©) (op.nava
Its) (konaný) na pevnině, na suché zemi,
na suchu, na souši: pedestres navalesgue
pugnae Čj; iter, proelium pedestre Čs;
2) motaf.dle řec.zreČóc prosaický, psaný
prosou: pedestribus dices historiis proe
la Caesaris II; odt. obyčejný, všední,
nevzletný: tragicus dolet sermone pe
deství IM; satuvis musague pedestri H.

pedetemptim n. pedetentim, adv.[pes
a čempto) (v. zkoušeje nohou, tápaje)
krok za krokem, zvolna, pomalu; odt.
opatrně.

pedica, ae, f. [srov. Jtédn pouto; pův.
pouto na nohy od koř. *ped-, srov. pes)
pouto; oko, smyčka, osidlo, léč ka.

pediseguus, Z, m. [pes a seguor) (vl.
v patách (všude) následující, nohsled)
sluha, služebník.

peditatus, čs, m. [pedes) vojen. pě
chota, pěší vojsko (infanterie).

Pedius, jméno římského rodu; zejm.
O. Pedius, synovec a legát Caesarův
v Gallii, později v Hispanii, praetor r. 48
C Cs.

pědo, ere, pepědi, pěditum [srov.po
dex; z *pezdo, 8rov. „bzditi“] bzdíti, part.
perf. p188.aubat. pedifum, i, n. Cat.

Pedo, římské přijmení [pes, vi. Noháč]
viz Aldinovanus.

pědor vizpaedor.
Peducaeus, jméno římského rodu ple

bejského; zejm. 1) Sex. Peducaeus, jako
tribun lidu r. 113 př. Kr. dal podnět
k vyšetřování proti Vestálkám de in
cestu C; 2) L. Peducaeus, oblíbený prae
tor na Sicilii r. 75 př. Kr. (Cicero byl
jeho guaestorem); 3) L. Peducaeus (syn
předeš).), přítel Attikův, přivrženec Cae

898 pělex

sarův a Oktavianův. = Aaj.Peducaeus,
a, um Peducacův.

1. pedum, 2, n. (pastýřská) hůl.
2. Pedum, ž, n. staré město v Latiu

vých. od hima na via Labicana; adj.
Pediinus, a, um pedský; subst Pedani,
orum, m. Peďané, obyvatelé Peda L.

Pegasus, č (též řec.ace. -0n), m. [Ilř
VaGOG od 7r?)yÓc silný) v bájích okřidlený
kůii, Jenž povstal z krve Gorgony, zabité
od Persea; pramen Hippukrene na Heli
konu vznikl prý jeho kopnutím; pozdějise
stal symbolem Mus a básnického nadšení; = odt.
adj. Pesaseus, a, um DVegasův, též f.
Pegasis, tdis, subst.Pegasovna, helikon
ská Musa.

pěgsma, atis, n. [zřyuaj (m. co je
pevně spojeno) příhrada na knthy.

pělero (psánotéž periero a perturo n.
peturo), dre, dvi, datum [per zhoršujícího
význ.,srov.perdo,a turo) křivě pří8a
hati; part.peteratus křivou přísahou ura
žený: periuratos deosO; turis peterati
poena H (dle turis turandi) za křivou
přísahu.

peior, peius vízmalus, male.
Pelagones, um, m. [ITeAaróvec] Pe

lagonové, kmen v sev. záp. Makedonii;
Pelagonia, ae, f. Pelagonie, zeměPela
gonů.

pelagus, ž, n. (p. pelagě Cat) [Tó
jtéAayoc) (ob. básn.) moře: pelagi vector,
deus O = Neptunus ; meton.vodstvo, vodní
spousty, proudy: (mare) pelago premit
avva sonanti V.

Pelasgi, orum (té Felasgum), m. [FTe
Aaoyoi) Pelasgové, obyvatelů Řecka
před Řeky, básn. též význ. Řekové VO;
adj. Pelasgus, a, um (téžf. řec.Pelas
gis, tdis a Pelasgias, dis) pelasgický,
básn. výtn. řecký.

Pelethronius, a, um [IFeAedoónoc]
pelethronský, z Pelethronia (Pelethrontum
byla krajina v "Uhegsalii); básn. — vůb.
thessalský.

Peleůs, el (řec. dekl. 608, ace. eG, voc. €U)
m. [IInáeťo] syn aiginského krále Aiaka,
král Myrmidonův, otec Achilleňv; —patro
nym.Pelides, ae, m. Peleovec «) syn
Peleův (= Achilleus); B) syn Achilleův
(== Neoptolemos).

pělex viz paelex.



Pelias

Peliás, ae, m. [ITeAiac] vlastní jméno
mužské; zejm. král « lolku, strýc laso
nův, jejž posla! pro zlaté rouno do Kol
chidy; po jeho návratu byl zabit od svých
lehkověrných dcer lsti Medeinou; = patro
nym.Peliades, um, f. Peliovny, dcery
Peliovy. :

pělicatus vispaelicatus.
Pělion, dt, n. (Awov sc. 600G] n.

Pelios (-us), čz, m. pohoří na thessal
ském poloostrově Magnesii ; aaj.Peliacus,
a, um (f. též Pelias, adis) pelijský,
básn.vůb. thessalský: Peltas hasta O t.j.
Achilleovo (u HomeraIImárác uekín).

Pella, ae (n. Pelle, čs), f. [IAA]
hlavní město Makedonie, rodiště a sídlo
Alexandra Velikého; aaj. Pellaeus, a,
um |/leZAatos) pellský, subst.mase. Pel
lan, obyvatel Pelly; básn. přenes.P. Cano
pus V poddaný Pelle (t. j„ makedonské
vládě).

pellax, acis [pellicio] obmyslný,úskoč
ný, vychytralý: p. Ulires V.

pelléetio, čnis, f. [pellego) přečtení.
pellero vizperlego.
Pelléne, čs, f. [IleAAřví] město ve

vých. Achaji; aaj.Pelléněnsis, e pellen
ský, z Pelleny; subst.Pellenenses, tum,
m. Pelleňané.

pellicio (n.perlicio), ere, léxi, Čectum
[per a lacto| zlákati; přilákati n.
přivabiti (k sobě n. vůb. k něčemu), přivésti
(na svou stranu), navnaditi, získati (pro
sebe n. pro něco): (uť civitates) in societa
tem perlicerent L aby získali pro spolek;
spec.Věrginem pretto ac spe p. L svésti.

pellicula, ae, f. [demin.odpellis]) ků
žička, kůžka: stravit pelliculis haedinis
lectulos prostými kožemi; přísl.pellicu
lam curare H význ. přáti 8i, hověti si.

pellis, 18, f. [srov. něm. Fell) kůže,
kožešina (se srstí nebo vlnou, na zvířeti nebo
stažená, srov, Cuťis); 1) incinctae pelli
bus V (jeleními) kožemi (o bakchantkách);=
gouoniam in propria non pelle gutessem
HH(t.j. že jsem chtěl výše nad svůj stav,přísl.
re života pastýřů, spícich na kožich) ; specto
sum pelle decora JH; detrahere pellem
H (u nás „strhnouti masku 8 obličeje“);
2) meton. význ. kožich: pastoria P- O;
pellibus avcentfrigora O; = řemének:
ut nigris impediit crus pelltdus FHčer
nými řeménky zv. corrtgiae, jimiž byly
šěněroványsenátorské střevíce; = Kůže jako

899 pello

látka na vojenské stanv (zimní); odt.suĎ
pellibus Čs ve stanech.

pelhtus, a, um [pellis] pokrytý koží,
kožešinou, oděný v kožešinu: pellitis
testibus ČC (o svědcích ze Sardinie, jejíž starší
obyvatelstvose odívalokožemi); pellitis ovibus
H (některé druhy ovec se zvlášť jemnou vlnou
bývaly oblékány k ochraně rouna do zvláštních
obalů; dle jiného výkl. rounaté, vlnaté ovce).

pello, ere, pepuli, pulsum nárazem
uváděti v pohyb; [ 1) hýbati něčím,po
háněti, strkati, puditi, tlačiti a) sa
gitta pulsa V vystřelený; b) metať.ant
mum alcis p. dojímati něčí mysl, do
týkati 86 někoho,působiti v někoho, VZru
Šiti někoho; = 8 ace. vnitř. předm.longi seT
monis inittum pepulisti C dal jsi podnět
k dlouhému hovoru; 2) odháněti, od
puzovati, odstrkovati, přenes..nepři
pouštěti (někehoněkam);vyháněti, vy
puzovati, zaháněti, zapuzovati; odstra
ňovati, odklizovati (algm re, a re od
něčeho, 6X zař. de re z něčeho) A) vůb. p.
algm ex finibus (Cs, terra N; patrio
regno pulsus L zbavený trůnu; básn.pro
lept.pulsam hiememsol egtt sud ter
ras V zahnalo; = eum (praetorianis
praepositum) pulsum loco.... annonae
praefecit T' sesadiv jej 8 jeho mista;
b) spec. a) vyháněti z vlasti, vyobcovati,
vypovidati: pulst (sunt) histriones
Italiáů T; B) vojen. zahárměti na útěk,
odrážeti; odt.praegn.přemáhati, porážeti:
algm proelio p. Čs v bitvě; ©) přenes.
famem, sitim p.; pelle moram O ne
prodlévej; pulso pudore O beze studu;
pulsts melioridus annis O když prchla
lepší léta; hoc deliderantium genus pel
latur e medio (v. t.) Ú; guo tibi nostri
pulsus amor V kam se poděla; II ob.
básn. tepati, tlouci, biti (algd du ně
čeho), zasahovati něco, vrážeti do něčeho:
arma pulsa V řinčenízbraní; lyra pulsa
manu O; pulsis ad carmina nervis O
udeřiv do strun; vulneribus pulsum V
zasaženého; gaudet pepulisse (inf. perť.zde
jen o dokonavosti)ter pede terram H rád
si na tři rázy dupne o zemi (o třikroko
vém tanci sakrálním);pulsum ab agutlont
bus FHaemum Ó do něhož bijí půlnoční
větry; půulsus při zvuku zasažený — Za
znivající, rozléhajicí se: domus pulsa
strejntu JH; (sonat) Asia pulsa palus
V zvuk se rozléhá po bažině.
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pellůceo

pellůceo viz perluceo.
Pelopidas, ae, m. [IfeAonidac] slavný

vojevůdce a státník thebský, přítel Epa
meinondův, padl u Kynoskefal r. 364.

Peloponnesus, %,f. [IŤeAoróvvyaoc)
jižní poloostrov řecký, nyn. Morea; adj.
Peloponněsius a Peloponnesiacus, a,
um peloponneský; subst.Peloponnesii,
tórum n. Peloponnenses, tum, m. Pelo
ponnesané.

Pelops, opis, m. (ITéAow) myth. syn
lydského krále Tantala, bratr Niobin,
král nejprve ve Frygii, potom v Elidě
a v Argu, otec Atreův a Thyestův, za
kladatel rodu Pelopovců; = adj. Pelo
pěus a Pelopeius, a, um (f. téždle řec.
Pelopeis, čdis n. Pelopeias, adis) Pe
lopův, Pelopský: Pelopeia vtrgo O (t.4.
Ifigeneia, pravnučka Pelopova); básn.též
význ. peloponneský n. fryžský; ==patronym.
Pelopidae, rum, m. Pelopovci,potomci
Pelopovi.

Pelorias, Peloris viz Feloros.
peloris, čdďis,f. (teAwooic] druh mlžů,zévan.slavka
Peloros (n. -us), %, m. [IIéAaooc)]

(teŽPelorum, 7, n.) n. adj. subst.Peloris,
tdis a Pelorias, adis, f. mys v sev.
vých. cípu Sicilie, nyn. Punta del Faro.

pelta, ae, f. [néArm] pelta, lehký
štít, nahoře ob. srpovitě nebo i dvakrát
vykrojený, původu prý thráckého ; u Řeků
jej zavedl Ifikrates.

peltastae, črum, m. [nzeAraozai]pel
tasté, vojáci opatření peltami NL.

peltatus, a, um [pelta] opatřenýpel
tou, lehkým štítem; subst.peltati, orum,
m. = peltastae L.

Pelůsium, čž, n. [IImAovoiov] pří
mořské město n vých. ramene Nilu, klíč
k Egyptu; aaj. Pělúsius a Pelusiacus,
a, um pelusijský,

pelvis, is, f. (acc.tm) pánev, mísa.
penarius, a, um [penus) zásobní, pro

zásoby: cella penaria C špižírna, záso
bárna, (pro obilí) sýpka.

Penates, čum, m. [penus] Penatové;
1) pův. dč penates bohové, mající vochraně
domácí špižírnu, odt. ochráncové do
mácnosti a rodiny (srov.hospodáříč
kové, skřítkové), vl. souborné jméno pro ty
boby, které si rodina ze všech bohů zvolila za
oocbránce;jejich kult byl spojen 8 kultem

900 pended

Vestiným; jako P. familiares. byli
ochránci jednotlivých rodin, tak P. pu
blicí byla ochranná božstva řím
ského státu (pozd. zejm. Dioskurové),
přenesená dle báje, od doby Caesarovy a Augustovy

úředně uznané, od Aeney z Troje: 2) meton.
a) domácnost, rodina,rodinný krb;
domov, vlast; příbytek, dům: domus
et penatium et agrorum cura T; intro
penates T' v rodině; fugiunt penates
gutsgue suos O z domu; pauca, guae
ne contugum guidem p. onerent T ma
jetek; — básn. o penatech bohů caelicolae
suos posuere p. O založili domácí krb,
vystavěli si příbytky; o včelách(aves) cer
los novere p. V; L) krb: ffammis ado
lere (v. t.) p. V.

penatiger, gera, gerum [penates a
gero) p. „leneas O jenž přenesl penaty
(z hořící Troje do Italie).

pendeo, čre, pependi, — (intrana.kpen
do) viseti I 1) býti zavěšen, pověšen
(a, ex, in re, básn. též de re n. jen 7č na
něčem):respicere tgnoto dtscet pendentia
tergo F co mu visí (bez jeho vědomí)
na zádech (srov. caudam trahere); obr.
omnia sunt hominum tenut pendentia
filo (v. 1.)O; pendent circum oscula nati
V věšejí se naň za polibků; 2) uť pen
deat (chlamys) apte O aby splýval: =
praegn.part. praes. svěšený, skleslý, chabě
visící: flutdos p. lacertos O; II metať.1)
a) čněti nahoře, přečnívati, spec.kl e
nouti se: pendentia pumice (abl. Instr.)
tecta V z mořské pěny sklenutá síň;
per speluncas saris structas pendenti
bus básn.n Ú; vivo pendentia saxo antra
O jeskyně překlenutá skalou; pendentis
ad sidera caeli O klenby nebeské; —
vůb.čněti, trčeti, strměti: nec oper
tum vendeat algá litus O; pendent
opera interruvta V; o osobůchbýti sklo
něn, nachýlen: aurigae pront tn verbera
pendent V; b) vznášeti se: (opifeď)
mota pependit tn aura Ó; cum super
Libycas penderet haranas Oj po vadě
plouti: pendentibus aeguore nidis O;
©) vězeti, tkvíti, seděti: puppis vadi
dorso pewudet V; lpěti na něčem: obr.
pendet narrantis ab ore V „vist“ na
rtech; časověprodlévati, dliti: nostro
in limine pendes V; 2) a) p. ex (in)
algo n. poubé algo, téz in, ad, de algo



pendo

viseti na někom«) záviseti, býti závislý
na někom, zZáležeti va někom: (salus ve
stra) spe exigua extremague pendet C;
nec praeside pendet ad uno (res Io
mana) Ó t.j. al Iomulo (t. má již pevné
základy); binec (— na těch) omnis pendet
Luciltus H (jako na vzorech)3 p) Ipěti na
někom,Inouti k někomu, býti oddán de
te pendentis, te rvespictentis amici IT;
b) a) býti v nejistotě, na rozpacích:
animt (vl. loc.) n. animis P- býti v (du
ševní) nejistotě; pendet tpse metu tre
pidi Trachinius oris (gen. gual.) O; G)
býti nejistý, nerozhodný, nerozhodnut,
býtinavážkách:pendedatbellifortuna.

pendo, ere, pependi, pěnsum [srov.
pendeo) vl. věšeti (ve složen.); spec. zavěšo
vati na váhu, vážiti; 1) a) vl. pensas
examinat herbas O odvážené t.j. přidě
lené; subst. pensum v. t.; b) význ. míti
váhu: čalentum ne minus pondo octo
ginta pendat L; 2) spec.odvažovati kov
(dokud nebylo ražených peněz, platilo se odváže
nýmikusy kovu),odt. meton,platiti: tridu
tum p. Ó; — zejm.poenam p. vl. platiti
pokutu = trpěti trest, býti trestán; 2vsi
has pendetis sanguine poenas V krví
to zaplatíte; supyplicia p. Ť vytrpěti
trest smrti; 3) metať. p. algd ex re n.
re vážiti == p0o8uzovati něco něčim,dle
něčeho, oceňovati, 8oud:ti o něčem z něčeho:
negue levi contectura res penditur Ú;
vos (rem) suo, non nominis pondere
penďitote Č položte na váhu ji samu a
ne její jméno: neklaes. vážiti si, ceniti
8 gen. pretii: Jarv. p. S málo ceniti, málo
si vážiti; magni p. IDT: part. perf. pass.
pensus, a, um (dobře) vážený, zá
važný zejm. ve frasích nihil penst (gen.
part.) hadeo (miht est) S vl. nemám nic
(dobře) odváženého — o nic se nestarám,
nečiním si z ničeho svědomí: »on habere
penst (gen. pret.) algd T nedbati něčeho,
nehleděti na něco.

pendulus, «, um [pendeo)
zavěšený, pověšený, visutý: vendula va
learia O; ad orno pendulum zona lae

derecollumJF na habrk hrdlopásem stáhnouti (t.j. oběsiti se); 2) ký
vající se: pendula Libra 0; = metaf.
kolisavý, vrátký, nejistý: ne ftuitem
dubiae spe pendule:s horae H (m. abých
se nekolísal zavěšen na naději) abych se
nekolisal v nejisté naději.
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1) visíci,

penetralis

Pěenčis a Penelus viz Peneus.
Penelopa, ae n. Pěnelopě, čs, f.

[ZInveAóxn) dcera Ikariova, manželka
Odysseova, matka Telemachova; adj. Pe
nelopeus, a, um Penelopin.

Pene0s vizPeneus.
penesS, předl. s ace., kladená též postposi

tivně [isol. loc. sg. od penx8s v. t. vl. v nitru,
uvnitř) při, u, na, v (s loe.) na straně
někoho: p. guem guisgue sit Caesaris
miles Cs; illum (exercitum) non p. rem
publicam fuisse T nebylo na straně
obce; ob. p. me est algd a) mám něco
(v rukou, v držení, v moci), dostává se
mi, nabývám něčeho: p. €608summa victo
riac constat (v. t. 4) L)) Cs; imperium
Latini te penes (est) V; laus (v.t.) p.
Lucretiam fuit L vitězství připadlo Lu
kretii: usus, guem p. arbitrium est et
tus et norma loguendi F jenž o mluvě
rozhoduje, ji spravuje a řídí; = metaf.
p. te es I jsi při sobě, máš zdravý roz
um; bh) o příčině: něco jest, záleží, zá
viSÍ na mně, příčina něčehojest ve mně: 10
tissimam (causam) p. incuriam viro
rum (esse) T v nedbalosti; fides (v. t. II
2) b)) ečus ret u. auctores erit S; p. me
exemplum erit T dám příklad; plus p.
peditem roboris (est) T v pěchotě jest
více síly.

Penestia, ae, f. [Ileveoria) krajina
ve vých. Ilyrii; obyv,Penestae, drum,
m. Penestové; aaj. Penestiánus, a, um
penestský, Penestův.

penetrabilis, e [penetro| L) pass.pro
niknutelný: corvus nullo penetrabile
telo O; (Nili) altitudo, nullis spatiis
p. T dosažitelná, dostupná; 2) akt. pro
nikajiící, pronikavý: penetradile telum
VO ostré; penetrabile fulmen O. vše
rozrážející; obr.penetrabile friguz V.

penetrále vizvenetralis.
penetralis, e [penetro) (r1.pronikající

dovnitř, pronikavý) vnitřní, v nitru,
zejm. uvnitř domu n. svatyně: penetrali
in sede V uvnitř domu; signum pene
trale Alinervae O socha, ukrytá v nitru
svatyně (t. Palladion); = odt. meton. do
mácí, rodinný: focis penetralibus V;
penetrales Germaniae deos T národní.
Subst.penetrále, s, n. (ob.pi. penetra
jia) 1) vi. vnitřek (domu), vnitřní pro
story, místnosti (zejm. jako sidlo dornácích
bohů, Penatů a Vesty); = synekd. obydlí, pří



penetro

bytek, sídlo, dům, spec.svatyně, chrám:
penetralia Priami V, magní amnis O;
canae penetralia Vestae V. obr. (verda)
guamvis versentur adhuc intra pene
tralia Vestae HHsm. ač se jich dosud
po domácku užívá; = meton. domov, ro
dinný krb: patrium transferre p. O;
©) přenes.nobilisstmi totius Britanniae
eogue in tpsis penetralibus siti T v sa
mém středu (země).

penetro, čre, avi, dťum |srov. penus,
penes, penitus; tvořeno dle čněro)j vni
kati, pronikati, vrážeti, prorážeti,vdí
rati se, prodírati se (trans. algd něco,ně
čím, intrans. in alad do něčeho,ad algd (až)
k něčemu) A) numerus aptus ad pene
trandum (se. hostem) T stačící, aby se
probil nepřítelem; Illyricos p. sinus V:
tter Lucullo guondam penetratum T
cesta, po které pronikl L.; b) obr.a metaf.
nulla res magis penetrat in antimos (©
nepůsobí více v mysl; id Tiderii ani
mum altius penetravit 1hlouběji vniklo
= vice se dotklo Tiberia; jinak alttus p.
T jiti, zacházeti dále: (custodes) altius
penetradant T; eam sententiam altius
o. že jde, míří hlouběji; vor etus usgue
ad contumeliam penetraverat T výrok
zašel až k urážce, výrokem dopustil 8e
urážky.

Pěnčus (n. Péne0s: Pěnios Cat), i,
m. [Invewóc] hlavní řeka v Thessalii,
protéěkající údolím "[empe a vlévající se
do zálivu 'Thermajského, nvn.Salambria; =
person.jako bůh řeky Otec Kyrenin a Bafnin;
adj. PEnCIUS, básn.též POnČIUS a Peněus,
a, um (f. té Pěenčis, čdis) penejský,
u Peneia, nad Deneiem, Peneiův; subst.
Pěneia, ae, f. Peneiovna, dcera Peneiova
(— Bafne).

penicilux, 2, m. [demin.od penis) (v.
chvostek) štětec: obr. guum (Briťanniam)
pingam coloridus tuis, penicillo meo C
(t. j. slohem).

pPlNÍs, 28, 74.
meton. Smilstvo.

penitus (— penilě Jednou. Carť), auv.
[erov.Denus, penes, penetro) (hluboko)
uvnitř, v hloubi, hluboko, v nitru,
uvnitř; (hluboko) dovnitř, do nitra;
zevnitř, z nitra, z hloubi: 1) vl.ferrum
p. additum Č v nitru země; p. sonantes
scopulos V uvnitř; čerras p. penitusgue
(stupňování) čacentes Ó hluboko přehlu

pův. Ocas, chvost; pvj:
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boko; (mare) infinere p. atgue ambire
I hluboko do země ; = obr.p. toťam (re
ligionem) sustulisse Č z kořene; 2) me
taf. hluboce, silně; důkladně, úplně,
veskrze, zcela, docela: Etruscos p.
contempserat C; Latonam dilectam p.
Loví FH; hanc consuetudinem p. amist
mus Ú; ze srdce, upřímně: ťe p. rogo
C; D. sentire T k sesilení kompar.D. CTU
deltor Pr.

Penius, z, m. [Ilévwoc) řeka v Kol
chidě, vlévající se do Černého moře Ó.

penna (psáno též pinna), ae, f [a*petsná,TTÉTOUOU,| TIVEVÓV,čes.
pero) 1) pero, brk, pl. pera, peří;
spec. peří na Šípu: pennis tenus acta
sagitta est O; odt.synekd.ŠÍp: traiectus
penná olor O; %) meton.křídlo, peruť
a) curru penntsgue draconum Ó na voze
s okřídlenými draky; b) (básn.) o létací
bláně netopýři: (memůĎrana) includit brac
cha pennů Oj o včelách:pennis corus
cant V; ploutev: (manus) tam pennas
posse vocart O; ©) obr.gut mťhi pennas
incidlerant Č přistřihli mi křídla (význ.
jako v češtině);decists humilem pennis F;
op. matores pennas nido (abl. srovn.) eX
tendisse IH; d) meton.let: penně veras
datis notas O; felicibus edita pennis
Pr (= auguriis); €) metaf.křídlo sm.vý
běžek, mys: (Sicanie) tribus excuvrit in
aeguora pennis Ó.

pennátus (o. pinnatus', u, um [pen
na) opeřený: pinnata cauda básn. u
peří ocasu; oki'idlený, křidlatý

penniger (n. pinnigel), gera, gerum
[penna a gero) 1) křidlatý, okřidlený;
2) mající ploutve, ploutevnatý: p. pts
cis (.

Penninus (n. Poeuinus), a, um pen
ninský; zejm.Aěpes Fenntinae (vých. od
průsmyku Velkého sv. Bernharda až k sv.
Gotthardn); P.(mons) L (t.j. Velký Bern
hard). Poentnum titer T (t.j. přes Velký
Bernhard).

pennipes, pedis [penna a pes) na no
hou okřidlený Čať (o Perseovi).

pennula (psánotéž pinnula), ae, f. [de
min. odpenna) peřičko, ki'idélko.

pensilis, e [pendeo) visící, zavě
šený, pověšený : praegn.p. uva ff sušený;
pénsttes norů Uu visuté zahrady (na pou
Děrných klezbácš).

Srov.



pensio

pěnsio, čnis, f. [pendo]) placení a)
splátka, částka: p. praesentem nume
rare L hotově b) platební lhůta.

pěnsito, Gre, dvi, dťum [intens.odpenso]
vl. odvažovati; 1) spee. platiti: gui
vectigalia nobis pensitant C; 2) metaf.
uvažovati, rozvažovati, bráti v úvahu,
přemýšleti: Tiberius saepe apud se pencitato(abl.absol.),an.© Tpočastém
uvažování.

penso, dre, dvi, Gťum [fregu.-intens. od
pendo) vážiti, odvažovati; 1) vl. pen
santem aurum L; obr. Romani pensan
tur eadem scriptores trutina (v.c.) H
2) spec. vyvažovati (algd rě něconěčim)
přenes.A) vyrovnávati: transmarinae res
guadam vice pensataeL navzájem byly
vyrovnány — byly v rovnováze; praegn.
vynahrazovati (si): guod aďversa
mavis expeditione prospera pensavisset
T; odpláceti odměňovati: titulum
meritis pensandum reddite Ó na vyvá
ženou= v odplatu za...; b) spláceti,
vykupovati: pensa hoc vulnere vulnus
O splať, odpykej; laudem uť cum san
guine penset O aby vážil slávu spolu
s krví = aby vyvážil, vykoupil (si) slávu
krví; 3) meta.rozvažovati,uvažovati;
bráti v úvahu, posuzovati: ad const
ltum pensandum ťemporis opus esse L.

pénsum, %, n. [vl. part. perf. pass. od
pendo) vl. co jest odváženo, spec.vlna že
nám na den odvážená a určená k spře
dení, odt.denní úkol, práce, úloha;
konkr.příze, vlna: carpere p. VH cu
povati, přísti vlnu; revoluta pensa V;
infecta pensa Ó práce; — přenes.vůb.
úkol, úloha, práce, povinnost: veluť p.
nominis familiaegue L.

pensus vizpendo.
Pentelicus, 7, m. (se. mons) [ITevre

Atxóv se. Oooc| Pentelikos, pohoří v Attice,
proslulé mramorovými lomy; adj. pentel
ský, z pentelského mramoru: JHermae
Pentelici C.

Penthesilea, ae, f. [IIevJeciAeta]
královna Amazonek; pomáhajíc Troja
nům byla přemožena a zabita od Achillea.

Pentheus, ež n. 608 (aco. ea, voc. eu),
m. (Ilevďevc) myth. král thebský, od
půrce kultu Bakchova; rozsápán byl od
bakchantek, mezi nimiž byla i jeho matka;
adj.Pentheus, a, um Pentheův.
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Pentri, črum, m. samnitský kmen
s hlav. městem Bovianum.

penůria, ae, f. [srov. paenitet) ne
dostatek (alcis rei něčeho),Nouze o něco.

penus, čs (i ©), m. n. f. (též penum,
Z, n. a penus, oris, n.) (pův. vnitřek
domu, srov.penes, peniťus, penetro; odt.
špižírna, zásobárna; meton.) špíže, Živo
byti, potraviny, potrava: Čongampenum
struere V dlouhou řadu jídel.

Peparéthus (n. -0s), %,f. [ITexden
doc) ostrov v moři aigajském vých. od
zálivu Pagaského, úrodný vínem a olejem.

peplum, ž, n. «. peplus, %,m.) [7ré
ztAos| peplos, pestře vyšívaná říza řec
kých žen; speo.skvostné roucho, jež bý
valo v Athénách slavnostně voženo o avát
cích panathenajských na Akropolis a vě
nováno Atheně Poliadě.

per, předl. (zř. anastroficky kladená) 8 aco.
(pův. adv.) [srov. JEDÍ, čes. pře-, přes, něm.
ver-) I předl. 1) o místě Skrze, přes, po,
instr. bez předl.něčím: p. parmam trans
Jixus L; mediam p. urbem Ó středem
města; p. mare přes moře, po moři;
transmisso per viam tťigillo L napříč
přes cestu; elatum... p. gradus deicit
L po schodech; p. agros Čs po dědi
nách; anastrofickytranstra p. et remos V;
incedunt p. era nostra magnifici 9 vy
kračují si před našima očima; fortuna
p. omnia humana potens L ve všech
lidských věcech — v celém lidském ži
votě; obr. p. scelus matribus actis V
hnavši zločinem— dohnavši ke...; 2)
o čase DO (o trvání po všechen čas), Za, V
p. dem tempus S touž dobou; p. tem
pus colloguii Čs po všechen čas; p. lu
dos L za her; p. stilentia noctis O za
ticha nočního; p. somnum V ve spaní;
p. occastonem L při (za) příležitosti;
per ambitionem S po dobu ucházení;
+) a) o prostřednictvíSkrze, po (s loc.), ně
čim: p. legatos; p. Čitteras pisemně; =
spec. při přísazea prosbě Dro, skrze, u, při:
p. ftumina turo O; p. omnes deos 0b
testari Cs; p. deos atgue homines C
(e nevoli)u všech všudy; j». fortunas (s
pro všechno na světě, probůh; subst. bývá
někdy opsánovětvu: DD.deos or0... . D. st
guiď superest O při tom, co snad ještě
zbývá; p. st guis Amatae tangit honos
animum V; p. st gua est fides oro V =
per fidem, st ....j auastroť,fata p. Ae



per-ahsurdus

neae turo V3 W) o způsobu Z, V, za: Dp.
vim mocí, násilím, násilně; p. věirtutem
statečně; p. tram v hněvu, z hněvu; p.
stmulationem vulnerum Ús stavějice se,
jako by byli poraněni; e0s ad se p. fidem
(v.t. II 2)) círcumvěntos esse Čs; ©) p.
me tibi odstiti C sám 0 sobě; sč p. se
virtus ponderanda est N o sobě; d) p.
manus tradere (s z ruky do ruky; (ida)
p. populum dividere O mezi lid; 4)
o příčinnostiskrze, pro, z: naves factae
p. Caesarem Čs k rozkazu Caesarovu;
legationes per L)ionem administmban
tur N od Diona; p. me licet (v. t.) srov.
čes. „pro mne za mne“; p. me haud im
vune O 8 mé strany; jidem publicam
p. sese inviolatam fore S pokud jest
na něm; p. se sám od sebe, dobrovolně,
na svůj vrub; p. če sapis JI sám máš
rozum; p. se esset virtus egcpetenda C
k vůli sobě; p. aetatem ad pugnam
tnutiles Cs pro svůj věk; p. tnvidiam
L z nenávisti; [| adv. ve složení se slovesy,
adjektivya příslovci:veskrze, úplně, zcela,
dobře (u sloves lze v češtině vyjádřiti pouhým do
konavýmtvarom) (perferre, perlegere, PET
venire u p.); důkladně, horlivě, zevrubně
(perseguí a p.); nepřetržitě (persedere,
perennis); velmi, pře-, při záporu příliš
(permagnus, jerosus); praegn.má význ,
ke Činnost se ruší, maří, 8rov. Čes. pro- ve slov.

propásti,prohratia j. (perdere, pertre, peie
rare): = leckdy bývá nespojeno: DET enim
magní aestímo C (= permagní).

per-absurdus, a, wm velmi nejapný,
nesmyslný.

per-accommodátus, a, um velmi
příhodný, pohodlný: nespojenéper fore
accommodatumtibi, si....Č

per-ácer, cřis, cre velmi
bystrý.

per-acerbus, a, um velmi trpký,
kyselý: uva peracerda; — metaf.mii
peracerbumfuit, guod Plin.

peráctio, ons, f. [perago) vi. doko
nání, dokončení, závěrek, konec.

per-acůté, adv. velmi bystře, dů
vtipně, duchaplně.

per-acutus, a, um velmi ostrý; přenes.
voz peracuta Č velmi zvučný; velmi
bystrý, důvtipný, duchaplný : nec p. nec
abundans verbis C ani příliš bystrý.

per-aduléscenSs, entis velmi n. zcela
mladý, mladičký,

ostrý,

904 peragrátič

per-aduleésečntulus, a, um [demin.od
předešli. zcela mladičký.

Peraea, ae, f. [IFeoaia t.j. země le
žící na oné straně) Peraia 1) země za
řekou Jordanem na vých., vyprahlá vy
sočina T; 2) P. Rhodiorum, již. pobřeží
Karie proti ostrovu Rhodu L; 3) krajina
v Mysii proti Lesbu, kolonie města Myti
leny L.

per-aegue, adv. zcela rovnou měrou,
zcela stejně, právě tak.

per-agito, are, avi, dťtumproháněti;
znepokojovati Cs.

per-ag0o, agere, ěgi, éctum i) vl. pro
háněti 4) skrze něco: I heseus latus ense
peregit O prohnal; b) přesněco,po něčem:=
přenes.uváděti v pohyb, pracovati o něčem:
tile suam peragebat humum Ó vzdělá
val; odt. prodělávati, spec.promýšleti, roz
važovati: omnia animo mecum pe
regi V; 2) merať.hnáti až ke konci =
dodělati, provésti, dokonati, dokon
čiti, skončiti a) dellum p.; negue hts
tviont peragenda fabula est C nemusí
(kus) dohráti; básn. udi dona peregit V
rozdal; cum dura Úibiperagenda (est)
causa fŤ projednati; brachyl.reum p.
při 8 obžalovaným provésti až do jeho
odsouzení = státi v žalobě, neustoupiti
od žaloby: receptus est reus negue per
actus T ale nedošlo k odsonzení; ter
tnceptum peragunt V (vi. dodělávají) po
kračují v cestě; prodělávati, o cestě pro
cházeti něčim: cum sol duodena pere
giť signa Oj ea Germaniae velut frons
est, guatenus Danuvio peragitur T to
jest jako předvoj Germanie, pokud ji pro
chází D. = se strany Dunaje; uskuteč
ňovati, vyplňovati,naplňovati: gud
guid superi voluere, peractum est O:
guidbusest fortuna peracta tam sua V
kteří jste naplnili; )) spec. o čase pro
žiti, stráviti: annum p. O; diebusper
actis L po uplynutí dnůvs peracto con
sulatu po ukončení, uplynutí konsulátu,
po konsulátě; ©) spec.slovy prováděti =
pronášeti, předuášeti, předváděti, 11
čiti, pojednávati, vypočiítávati,vy
pravovati: peregit verbis auspicia L
vyjmenoval; popult Romani res gestas
peragam L; báen.peragit dum talia
Procne Ó mluvi.

peragrátio, onis, f. [peragro) pro
cházení (alcis rei něčím), cestování po



peragro

něčem; abs. běhání, těkůní: (bestřae) cursu
et peragratione laetantur C.

peragro, are, avi, čitum [per a ager:
per agros circuměre] prochoditi, schoditi,
procházeti, projížděti, procestovati,
proputovati,protáhnouti,probihati (algd
něco, něčím, někudy), choditi, Jezditi atd. (po
něčem,někudy): sapientem non maria pe
dibus peragrantem Č nechodi pěšky
po..., Lidyae deserta peragro V blou
dím po.. .; (cerva)fuga stlvas peragrat
V (útěkem —) prchajíc pobíhá: victoriá
(cum victoriď) p. algd, praegn. i samo p.
LČuvítězně, jako vítěz protáhnouti: guod
ultimas oras. peragrasset (Alexan
der) L; — přenes.ed fama de tllo per
agravit Č prošla, rozšiřila se; omnes
latebras suspictonum p. dicendo C.

per-amans, antis velmi n. vroucně
milovný, milujicí, dobrý přítel (alci8 ně
koho, něčí).

peramanter, adv. [peramans] velmi
laskavě, přátelsky.

per-ambulo, re, avi, dťum prochá
zeti (se), choditi (8i) (algd něco, něčim,po
něčem): bos rura peramůdulat JH; bůsu.
crocum (v. t.) perambulet fabula H; tu
peramůulabis astra sidus (doplňk.)awreum
FI (t.j. dostaneš se po smrti mezi hvězdy);
frigus peramůdulat artus O probíhá údy.

per-amoenus, a, um velmi půvabný,
příjemný, překrásný.

per-amplus, a, um velmi veliký, pře
veliký.

per-anguste, adv. velmi těsně,
per-angustus, a, um velmi n. zcela

úzký, těsný, uzoučký.
per-anfiguus, a, um. velmi

starobylý, starožitný, prastarý.
per-aippositus, a, um velmi n. zcela

přiléhající,blízký, příhodný.
per-arduus, a, em velmi příkrý, ne

snadný; přenesnadný.
per-argůtus, a, um. velmi

duchaplný.
per-armatus, a, um dobře vyzbro

jený Cu.

starý,

bystrý,

per-aro, are, dv?, datumzorati: = metaf.
a) rugis peraravit ora O zbrázdil; h)
dělati rýhy do voskové desky — psáti:
talia perarantem religuit cera manum Ó.

per-attente, adv.velmi pozorně.
ver-attentus, a, um velmi pozorný.

905 per-cello

per-baechor, črž, tus sum prohý
řiti: guam multos dies esperbacchatus C.

per-heatus, a, um přeblažený, pře
šťastný.

per-hbelle, adv.velmi pěkně, tuze hezky.
per-hene, adv. velmi dobře.
per-henevolus (psánotéž -henivolus),

a, um velmi příznivý, laskavý, oddaný
(alci někomu).

per-henigne, adv. velmi laskavě: ne
spojeněper míht benigne respondit (Č.

per-bibo, ere, dibi, — vypíti, vpíti,
vssáti: terra lacrtmas venis perbidit O;
obr. pojmouti do sebe, vnímati.

per-hlandus, a, um velmi lákavý,
vábný, milý, roztomilý.

per-bonus, a, um velmi dobrý.
per-brevis, e velmi krátký, kratičký:

nespojeněaltera pars per mihi drevis
fore videtur C; subst. perdrevi (se. tem
pore) C v kratičké době: = metaf. (o řeč
niku)velmi stručný: (Crassus) et per
ovnatus et p. C.

per-breviter, adv. kratičce, velmi n.
zcela stručně.

per-calésco, ere, luž, — prohřivati se.
per-callesco, ere, lu?, — zmozolova

těti; = metaf. A) ztvrdnouti, otupěti,
pozbýti citu: percalluerat civitatis pa
tientia C; hh) nabýti (velkých) zkuše
nosti, státi se zkušeným.

por-carus, a, um velmi drahý, milý,
předrahý.

per-cautus, a, um velmi opatrný.
per-celebro, are, avi, dtum všude

rozhlašovati, roznášeti, roztrušovati: au
dita et percelebrata sermonibus res est
C; de gua plurimi versus totá Sicilia
percelebrantur Č koluji.

per-celer. 2s, e velmi n. př.liš rychlý,
náhlý.

per-celeriter, adv.velmirychle; v kra
tičké době.

per-cello, ere, culi, culsum [cello
z *celdo, srov. clades) 1) sraziti k ze
mi (n. v prach), poraziti, povaliti: obr.
cetera gud rerum iaceant perculsa vrut
na V jak všechno sříceno v troskách
leži; váb.udeřiti, uhoditi: fetiali Pos
tumius genů femur perculit L (udeřil
kolenem) kopl fetiala do.. .; (eum)
Perseus stěpite perculit O; — praegn.
skoliti: omnesdextra Dryantis per
culit O; 2) motaf. a) o nepřátelích porTa>



per-censeo

ziti, potříti: perculsi hostes Cs; L) za
saditi někomun. něčemuránu, otřásti
něčim,podvrátiti, ochromiti, zdrtiti, zhrou
titi, ztroskotati, zhubiti, zničiti: čali
consilto proditores perculit N; ctvitates
atrocibus edictis Galba perculerat T;
perculso Senecá T po pádu Senekově;
C) zaraziti, ohromiti, omámiti: men
tes perculsae stupent FH;perculsus tm
provisa interrogatione T; spec. podě
siti, polekati, zastrašiti: pectus p. L;
abs.ts metus percult, ut... L měltak
ohromující účinek, že....

per-cénseo, čére,ui, — přehližeti,
prohlížeti; — přenes.A) orationes legato
rum percenseamus L posuďme; b) vy
jmenovávati, vypočítávati: vestrain
nos promerita percensere nume
rando Č vypočitati;percensuit nu
merum legionum T vypočital; ©) pro
jíti, sc-hoditi:totum percensuit orbem O.

perceptio, ons, f. [percipio) sebrání,
sbírání: p. frugum Č sklizeň; = metaf.
vnímání, vjem; chápání: nulla est
apud deos cognitio, nulla p. Č.

per-cieo, čre, —; percitus, a, um
a) pobouřený,rozčilený, vzrušený: ani
mo trato ac percito C v návalu hněvu
a rozčilení; b) popudlivý: ingenium p.
ac ferox L.

percipio, ere, cěpi, ceptum [per a
capto) uchopiti, chytiti; 1) non ullas
percipit auras (Icarus) O nezachycuje,
nezabírá; sbírati: demetendisfructibus
et perciptendis C ke sklizni; obr.fruc
tum victoriae p. Čs kliditi ovoce vítěz
ství; spec. přijímati do sebe, pojimati:
percepto semine V; necdum animus toto
percepit pectore flammam V= plamen
posud nezachvátil celého nitra; virga
percepit novum rigorem Ó nabyla; 2)
metaf.A) přijímati, dostávati, obdržeti,
nabývati, získávati, zmocňovati se:
beneficicap. N3 b) vnimati, zname
nati (1 j. viděti, slyšeti a p.): fugam p.
Cs dověděti se o útěku; percipe, guid
dubitem V poslyš; odt. cítiti, pocifo
vati, zažíti: (Ctcero) acerbissitmosdo
loves percemit C; Aegeus gaudia perce
pit O; c) chápati, pochopovati; spec.
osvojovati si, učiti se, poznávati: ma
gorum disciplínam scientiamgue p. Ú;
praecepta percepta habuit N dobřeznal.

percitus vizDercieo.

906 per-cupidus

per-colo, ere, coluř, cultum 1) (na
dobro)upraviti, vypracovati:amo, guae

inchoata percolui Plin; = praegn.
vyzdobiti, vykrášliti: guae priores elo
guentiď percoluere T', obr. poctiti, vy
znamenati: plerosgue senatorůi ordt
nis honore percoluit T; 2) velice ctíti,
míti v úctě, chovati se s (velikou, nále
žitou) úctou: contugem liberosgue p. T.

per-comis, e velmi přivětivý,laskavý,
vlídný.

per-commodě, adv. zcela přiměřeně,
náležitě, vhodně, vhod.

per-commodus, a, um zcela přimě
řený, náležitý, velmi vhodný, příhodný,
výhodný

percontátio (psánotéž percunctátio),
onis, f. [percontor)| dotazování, vy
ptávání, vyzvídání, otázka, dotaz; —spec.
vyslýchání, výslech: ex captivis p.
facta (est) L byli vyslechnuti.

percontátor, oris, m. [percontor) vy
ptavač, vyzvidatel H.

percontor (psánotéž percCunCLOr lidovou
etymologiídle cunctor), Gri, dtus sum [per
a contus) (vl. bidlem měřiti hloubku n.
zkonmati dno) zkoumati, zpytovati, do
tazovati se, vyptávati se, poptávati
se, tázati 8e (abs, algm, algd ex algo,
algm de re, básn. a pozd. algm algd ně
koho o něčem, po něčem, n4 něco), vyzvídati
(něčeho na někom).

per-copiosus, a, um velmi bohatý
(myšlenkami a slovy) Přin.

per-coguo, ere, coxt, coctum uvařiti,
upéci: metaf. colles messem percoguunt
Plimn na kopcích úroda dozrává.

per-crebresco (n.pererebcsco), ere,
b(r)ui, — (všeobecně) rozšiřovati se,
rozmáhati se, roznášeti se: percrebruerat
pravisstmus mos T'; spec.rozhlašovati
se, stávati se známým (pověstí): st etus
scelus percrebruisset C; postguam Ger
manict valetudo (zpráva o ..) percre
druit T; neos. percredrutt s ace. c. inf. I
rozhlásilo se, že..

per-crepo, dre, ui, — (silně) hlučeti,
zvučeti (rě něčím): čocum tllum p. mu
lterum vocibus C na onom místě se roz
léhaji.

percunetatio, percunctor viz per
contatio, percontor.

per-cupidus, a, um vl. velmi žádo
stivý; zcela oddaný (alcis učkomu).



per-curiosus

per-curiosus, a, um velmi zvědavý.
per-curo, čre, čv?, tum (úplně)za

hojiti, vyhojiti L.
per-Curro, ere, curri n. cucurri, cur

sum 1) doběhnouti, dojeti někam: inde
citato eguo Cales percurrit L; nunc
Heracleum, nunc Philam percurredat
L: 2) proběhnonti, přeběhnouti,(rychle)
projíti, procestovati, schoditi, sjezditi
(algd něco, něčím; intrans. někudy) a) totam
Asiam p. Ču; stantes p. aristas O bě
žeti po vzpřímených (t.j. tale,že se neohnou)
klasech; p. pulpita (v.t.) HH;= obr.per
omnes civitates percurrit oratio mea
C; 4) metar. a) probíhati, pronikati:
pectora metu percurrente Ču; ignea
rima percurrit lumine nimbosV pro
šlehne; přitkaníprohoditi: percurrit pec
tine telas V; telas stantis p. radio O; =
tocularia (v. t.) p. I; 3) spec. (zrakem
n. myslí) přelétnouti, přehlédnouti:
veloct percurre oculo I; %) spec. (řečí)
projíti, vyjmenovati, vypočitati: omnia
p. nomina V; zmíniti se, dotknouti se
něčeho: Swis dn eum denefciis modice
percursis T.

percursatio, čnis, f. |percurso) vl.
proběhání; projití, procestování: Zťaliae
p. C cesta po I.; abs. cestování, cesta.

percursio, onis, f. [percurro) pro
běhnuti; přenes.A) propter animi mul
tarum rerum drevi tempore percursio
nem (Cschopnost, proletěti mnoho věcí;
b) (zběžné) připomenutí.

per-curso, are, dvi, tum (sem tam)
probíhati a) intrans.pobihati, obinati,
potulovati se někde latronum modo per
cursant finibus nostris L; W) trans. p.
algd něco,něčím: longis itineribus pev
cursando, gune obtineví neguidant T
probihaje místa, jež.

percussio, ones, f. (percutio) ude
ření, úder, uhození: pectoris percussto
nes C bití, rány do prsou; digitorum
percusstone Č zalusknutim prstů, obr. sm.
jen tak snadno: = apee. t. t. rhythmický
rhythmický přízvuk, iktus.

percusSor, čris, m. |percutio) vl. za
bíječ, vlastní pachatel n. nástroj vraždy,
najatý vrah (euf. o člověku, jenž vykonává
vraždu k něčinu rozkazu, srov. stcarius), vůb
vrah.

percussus, %Zs,m. [percutio) náraz,
úder.

90=/ Perdiceás

percuti0, ere, cusst, cussum (synkop.
percusti FL— percussisti) [per a guatio)
1) proraziti, protknouti, proniknouti,
probodnouti, prokláti, propichnouti: na
vis rostro percussa N; non alte per
cusso corde sagittá O; 2) vraziti do
něčeho,udeřiti, uhoditi; tepati, tlouci,
biti (algd do něčeho,v něco); zasáhnouti,
zastihnouti, postihnouti něco a) st came
ram percusti (se. seminidus) FH jestliže
jsi zasáhl strop (t jádry „vystřelenými“
mezi dvěma prsty; tou hříčkou se zkoušelo,
zdali je láska od milé osoby opětována) ; com
plures ves de caelo esse percussas Ú
byly bleskem zasaženy; p. nervos O
udeřiti do strun; percutitur puppis noto
O jest zasažena, zachvácena; percussa
unda Ó zčeřená; percussis pennis Ó
úderem — rozmachem křídel; percusso
pectine (v. 1.) O přirážením; ab imůre
percussis solibus O když paprsky slu
neční deštěm se lámou; o projevu duševní
bolestipercussit pectora palmis Oj a ace.
řec.percussae pectora matres V bijice
se do prš0u: = obr. Cčvem suum p.
napáliti; h) spec.«) tepati, dupati: čer
ram pede p. Č: zejm. podupávati a tím
dávati takt: pede ter percusso H sto
pami — veršem o třech (rhythmických)
přízvucích (iktech) iambickým tri
metrem; 5) uhoditi, raniti: percusso
claudicat ille genu O uhodiv se do ko
lena; $) zabiti, usmrtiti, zavražditi:
non guaero, guis percusserit C kdo
spáchal vraždu; ob. securt p. popra
viti; ©) metať. «) (těžce) postihuouti,
otřásti něčím,ochromiti, pochroumati něco:
percussa est Lacedaemoniorum potentia
N; 9) (o duševníchdojmech)zasáhnouti,
proniknouti, zastihnouti, zachvátiti, uchvá
titi, dotknouti se, dojmouti:me pri
mus dolor jpercussit (C první rána mě
stihla; percussus Achates laetitiá metu
gue V; nec tam Larisue percussit cam
pus JH neuchvátila; amore percussus
V proniknut, „raněn“.

per-decorus, a, um velmi půvabný,
sličný, hezký.

per-depso, ere, psu, — prohnisti Cat.
Perdiccas a častějšíPerdicea, ae (ace.

an Ču), m. [Ileošinzac| vlastní jméno
několika makedonských králů a vojevůdců;
zejm.1) starší bratr Filippa II., vládl 365
až 359 př. Kr.; Ž) vojevůdce Alexandra



per-difficilis

Velikého a po jeho smrti správce říše;
zavražděn r. 321 př. Kr. v Egyptě.

per-diflicilis, e velmi nesnadný, pře
těžký.

per-difficiliter, adv. velmi nesnadno.
per-dignus, a, um úplně hodný (ré

něčeho).
per-diligens, entis velmi pečlivý,

svědomitý, pi'esný.
per-diligenter, adv. velmi pečlivě,

svědomitě, důkladně.
per-disco, ere, didici, — důkladně

(zejm. nazpaměť) 8e naučiti: uť volunta
tem discendi stmul cum spe perdiscendt
abiceremus Ú; = přenes.důkladně poznati
(perf. znáti), rozuměti něčemu:optťimatium
ingenta gut perdidicerant T.

per-diserte, adv.velice výmluvně.
perdité, adv. [perditus] zkaženě, ni

čemně, špatně.
perditor, Oris, m. [perdo) zhoubce,

škůdce.
perditus, a, um [v part. perf.pass.od

perdo) a) zahubený,ztracený: perdi
tae res LT ztracená věc (euf. sm. po
rážka); = spec. a.) kdo přišel o majetek:
guanto perditior gutsgue est FŤ čím více
na mizině; 3) kdo pozbyl zdravého roz
umu zejm.láskou, láskou šílený, ztrá
pený, nešťastný: abs. V; básn. o zvířatech
bucula perdita V; b) zničený, ne
šťastný, ubohý, neblahý, zmořený,
beznadějný: p. aeger Ó na smrt ne
mocný; c) zkažený, ničemný, špatný,
daremný: p. homo,též subst.perditi, drum,
m. Čs ničemná cháska; o věcecbperdita
lucuria N.

pev-diu, adv. velmi n.
předlouho.

per-diufurnus, a, wm velmi dlouho
trvající, dlouhý, zdlouhavý; předlouhý.

per-dives, ččis velmi bohatý, velký
boháč.

perdix, čžcis,f [rrěpdrÉ] koroptev:
garrula p- O (dleJiného výkl, čejka); vlastní
jm. Perdix, čcis, m. synovec a učeň
Daidalův, jenž byl od Daidala ze závisti
usmrcen a od Pallady Atheny proměněn
v ptáka perdix.

per-do, ere, didi, ditum (arch. konj.
praes. perduim atd. =—perdam; Pa8s.ob. vy
jadřováno tvary slov. Dere0 kroměperdendus a
perditus: výjimkouperďttur IT) 1) a) zka
ziti, zahubiti, zhubiti, zničiti, zma

příliš dlouho,

908 per-důco

řiti, přivésti v zkázu, na mizinu (vl. i pře
nes.): perdite, sigua (se.animalia) no
cent, verum haec guogue perdite tan
tum O jen hubte (a nejezte jich); per
ditum (sup.) ire algd ST chtíti (chvstati
se) uvrhnouti v záhubu, strojiti záhubu
něčemu; důrazně sm. S8klíčiti, učiniti ne
šťastným: uť omnes cives perdtderit et
adfiixerit (se. etus Mors) C; ó—v zaklí
nání dt me perdant, st.... (unás „ať mě
Bůh tresce“): h) spec.G) o životě zabiti,
utratiti, usmrtiti: (5) o jmění (též přenes.)
mrhati, plýtvati, promarniti,mařiti:
tn faba (v. t.) bona p. H; guid spicula
perdis sanguine plebts Ó plýtváš stře
lami na krev (prostého) lidu; čempora
p. O; operam (et oleum) p. CH = na
darmo pracovati, míti nezdar; 2) ztra
titi, pozbýti, přijiti o něco: guae tmderbi
didicere senes perdenda fateri F že se
musí toho vzdáti — zapomenouti to; cau
sam, litem (v. t.) p. ztratiti při; = spec.
abs.prohrati: aleam egercent, tanta
lucrandi (v. t.) perdendive temeritate T.
Part. perf. pass, perditus význ. adj. v. t.

per-doceo, čre, docuž, doctum (doko
nale) naučiti, vyučiti (algm algď někoho
něčemu):rem difficilem ad perdocendum
C k výkladu. Odt. part. perf. pass. výzu. adj.

per-doctus, a, um dobře vyučený,
naučený, velmi učený.

per-doleo, čre, už, — velmi bolestně
(těžce) něsti (s ace. c. inf. že).

per-domo, re, už, ttum (úplně)zkro
titi, ochočiti; ==metafť.úplně přemá
hati, zdolávati, podrobovati, pokořovati:
perdomita est Dritannta T; perdomi
tae serpentis nomine O; obr. uť nono
sulco perdometur (solum) Plin půda se
poddůá.

per-důuco,ere, důzi, ductum dovésti
(k nějakémucili), přivésti, zavěsti, uvésti
1) vl.: abs. tncolumes naves p. Čs šťastně
dopraviti; ==spec.praegn.svésti: perduci
poterit tam frugt H; 2) přence.A) o stav
bách věsti, vystavěti, táhnouti: murum p.
Cs; perducta munitione Čs; vyvěsti,
vyhnati: čurris altitudo perducta est
ad contabulationem Cs; perducendo ad
culmen (v. t.) opert L; = obr. cum (na
tura fruges) ad spicam perdugerit ab
herba C; b) algm ad dignitatem p.
CsN povznésti; e0 rem p., ut fak
daleko to přivésti, že...; pass. dospěti;



perductor

alam. p. ad voluntatem suam N, ad
suam sententliam Čs převésti na svou
stranu; regis provumos ad studium sui
perducit S nakloní si osoby králi nej
bližší; e) přivésti = přiměti, dohnati,
pohnouti, svésti k něčemu;Hannibal eo
est perduclus, ul N; abs. cum p.
eum non possel N; — zejm. pohnouti
k zaplacení n. přijetí určité částky peněz:
ad centum lalenta est perductus L; d)
provozovati něcodojistédoby,zabývati se
něčim,pokračČovati, neustávati v něčem;
(collegae) ad idus Malas rem perdu
rere L tak si počínali až do id; Vale
rtum ea (se. studla) ad cenfestmum an
num perduxisse C; pass.trva ti; odt.pro
dlužovali, protahovati: remdispula
Ltone ad mediam noclem p. Čs. —Ojedinčte
básn. Go (ambrosiae odore) nati corpus
perduvit V potřela vonnou ambrosií.

perduetor, óris, m. [perduco) svůdce,
dohazovač, kupliř C.

perduellio, onis, f. [perduellis) ne
přátelský čin protivlasti,zločin proti státu,
velezráda: gui Iloratio (dat.)perduel
lionem tudicent (v.t.) L.

perduellis, is, m. [per a duellum
starolat. —=dellum] (válečný) nepřítel:
guod, gut proprio nomine p. essel, is
hostis vocarelurC.

perduin atd. vizperdo.
per-důro, re, vi, útlumvydržeti,

vytrvati.
per-edo, ere,di, sum sníisti; —

přenes.sžŽirat1, strávili, rozhlodati, zni
čiti; nec peréědilimposilam ignis Aelnam
H (t.j. Aetna ustavičně tíží Enkelada).

peregre (starší peregri), adv. [per a
ager; -i přípona lokálu, -É dle adverbií| vl.
přes pole, přespolně, t. j.za územím řím
ským (ager Romanus); 1) za hranicemi,
v cizině: p. depugnare ČC; p. habi
tare L; přenes.dum p. esl animus H
dlí v dáli (t. j. ve světě nadsmyslném);
2) z ciziny, zvenčí: alios p. Romam
accilos (esse) L; 3) přes pole, do c i
z1ny, do světa: p. exire F.

peregrinabundus, a, um. [peregri
nor) cestující v cizině L.

peregrinátió, onis, f. [|peregrinor|
pobyt n. cestování v cizině, cesta:peregrinationes© communes(erant)C
spolu jsme bývali na cestách.

909 per-člogučns

peregrinator, Oris, m. [peregrinor]
(náruživý) cestovatel (turista) C.

peregrinitás, alis, f. [peregrinus)
cizota, cizáctví, cizí obyčeje.

peregrinor, úri, dtus sum [peregri
nus| 1) býti (žiti, cestovati) v cizině,
cestovati, býti na ceslách: obr.(elo
guentia) peregrinala tolá Asii est C
procestovala; (haec sludia) nobiscum
peregrinantur C; vestrae peregrinanlur
aures C nejsou přítomny; — přenes. tě
kati, zalétat i (duchem):Democrilus
in infinilalem omnem peregrinabalur C;
animus late longegue peregrinalur C; 2)
býticizincem (metat.)= býti neznám:
plulosophta p. Romae videbatur C.

peregrinus, a, um [peregre] vl. přes
polní; ci zi, cizozemský, z ciziny (při
cházející), v cizině: mulier peregrina HH
(t.j. Helena); p. lerror L z vnějšího ne
přítele; Auguslus Maecenati velul pe
regrinum oltium permisit TŤjakoby ci
zinci (jenž nemá účastiv politickém životě); pe
regrino labore fesst Čat námahou dale
kých cest; — spec. peregrina provincia
L obor cizinecký (t.j. úřad praetora zv.
peregrinus, viz níže); —subst. peregrinus,
I, m. Cizinec (peregrina, ae, /. ci
zinka) a) hoslis apud malores nostros
is. dicebalur, guem nunc peregrinum
dictmus C; guaere peregrinum H (£ i.
kdo tebe ještě nezná); peregrini algue
incolae offictum C cizince na Čas i trvale
usedlého; —spec. t. t. na označenou svo
bodných ohyvatelů státu římského,kteří
nebyli cives; jejich právní poměr byl
rozličný (byli to I.alinové, obce auto
nomní a obce neautonomní); co se týče
peregrinů bydlících v Římě (za obcho
dem nebo živnostmi), srov. u nás t. zv.
přespolní obyvatele obcí; pro soudy,
týkající se peregrinů, ustanoven r. 242
př. Ir. praetor zv. peregrinus; b) obr.
sm. kdo se v něčem nevyzná: peregri
num in agendo (v soudní praxi) esse C;
est guiddam advenienlem non esse pere
grinun algue hospilem C.

per-člegans, anfis velmi vkusný, uhla
zený.

per-člegauter,adv.velmivkusně, s jem
ným vkusem.

per-čloguens, enfis velmi výmluvný,
dobrýřečník.



peremnis

peremnis, e [per a amnts]: auspicia
peremnta ČC při přecházení přes řeku
(jež náleželo mezi důležité podniky, vyžadující
auspicií).

perendič, adv.[per a en (= in) die =
za událostmi jednoho dne) pozejtří.

perendinus, a, um [perendie] po
zejtřejší: perendino die Cs pozejtři.

Perenna, ae, f. [per a annus) Anna
(v. t.) P., staroitalská bohyně roku.

perennis, € (abl. sg. £ 1 €) [|per a an
nus) celoroční, roční: p. militia L;
o vodě celý rok tekoucí, nikdy nevysy
chající, živý: p. fons Htrt, agua LT;
odt. trvalý, stálý, ustavičný, neustálý,
věčný: (sťtellarum) perennes cursus
pravidelné; fama p. (est) V stále žije;
adamas p. Ó nezmarný, pevný: super
alta p. astra ferar O nesmrtelný.

perennitás, dťis, f. [perennis] trva
lost, trvání: fontium gelidas perenni
tates O studená, nevysychajicí zřídla.

perenno, re, avi, tum [perennts)
(dlouho, mnohá léta) trvati, býti trvalý,
stálý.

per-eo, tre, už, itůvus (nahrazuje pas
sívní tvary slovesa perdo) sejíti, zajíti, h y
nouti, vziti za své, zaniknouti, býti
zničen (rě něčím, ab algo od někoho) a)
peritura Trota V odsouzená ke zkáze,
k pádu; pod.peritura regna V, peritura
Pergama O; b) o člověkuvýzn. mříti, ze
mřiti, zmirati: liceat periturae viribus
tgnis tgne p. tuo O je-li mi souzeno
zahynouti silou ohně; o periture O synu
smrti; meltus pertidimus guam viduae
vivemus L lépe bude, když zahyneme;
vzaklinánípeream male,st... H ať zhynu;
p. ad algo býti usmrcen od někoho; spec.
hynouti,zmírati láskou: me longas
pereunte noctes H; c) přicházeti na
zmar, v niveč, býti zmařen: perit la
bor annt O; přísl.ne et opera et oleum
plilologiae nostrae perterit ČC;d) za
nikati, ztráceti se, mizeti ne vena
pertret aguae (obr.) O aby nevyschla;
unikati: Ččymphaefundo pereuntia imo H.

per-euuito, Zre, dvě, čtum projíž
děti (na koni) A) intrans. čnter duas
acies p. Cs; cum cava pereguitasset viů
L: b) trans. cum pereguitasset actem L
šikem ; —přenes.váb. projížděti per owmnes
partes pereguitant Ús (na vozích).

910 perfecius

per-erro, Ave, avi, datum problou
diti, prochoditi, proběhati, projeti,
proplouti (algď něco, něčím), blouditi, tě
kati. choditi, běhati, potulovati se, po
tloukati se (algd po něčem,někudy): gutd
guid... stlvarum... erigitur, latroci
mis pererrant T probíhají za Inpem po
lesích; stcca pererrat aguas O jede přes
vody; = praegn.nunc hos, nunc illos adt
tus pererrat V zkouší, ohledává; —obr.
(furiale malum) totam perervat V pro
niká; totum pererrat luminibus tacitis
V prohlíží, měří.

per-eruditus, a, um velmi vzdělaný:
non p. Č ne příliš vzdělaný.

per-excelsus, a, um velmi vysoko vo
ležený, velmi vysoký.

per-exiguc, adv. velmi málo, nepa
trně, skrovně, pramálo.

per-exiruus, a, um a) velmi malý,
malých rozměrů, pramalý; b) velmi ne
patrný počtem, přeskrovný: frumentum
erat perexiguum Cs obilí bylo velmi
málo; ©) o čase velmi krátký., kratičký;
d) vůb. velmi skrovný, chatrný, slabý.

per-expeditus, a, um velmi. po
hodlný, snadný; zcela pohotový.

per-facétě, adv. velmi vtipně: non p.
C ne přiliš vtipně.

per-facetus, a, um velmi vtipný,
duchaplný.

per-facile, dv.
snadno.

per-facilis, e velmi snadný, přesnadný.
per-familiaris, e velmi důvěrný 3subst.

„dobrý známý“, důvěrný přitel (alcis něčí).
perfecte, adv.[perfectus] úplně, do

cela; dokonale.
perfectio, onis, f. [perficto| (ůplné)

vykonání, provedeni, dokonání; usku
tečněni. p. magrimorum operum Ú; p.
officit C; optimi p. atgue absolutio C
dosažení úplné dokonalosti: perficit vitam
beatam pervfectione vtrtutis C dosaže
ním; zdokonalení, dokonalost: men
tis p. C.

perfector, oris, m. [perficto] vl. do
konávatel, dovršovatel; zdokonalovatel.

perfectus, a, um [perficto] v1.udě
laný, zhotovený: valvas ex auro atgue
ebore perfectiores C krásněji zhotovené;
přenes.dokonalý, důkladný: p. čitťteris
GGraecis C dokonale zběhlý v...j subst.

velmi snadno, př'e



per-fero

guod ultra perfectum traheretur H za
hranici dokonalosti.

per-fero, ferre, tuli, Číitum [ (až do
konce) něsti, držeti; metaf.snésti, vy
držeti, vytrpěti, přetrpěti, přestáti: uť
omnes acerbitates perferrem C; poenam
p. N3 laborem p. N podstoupiti; (naves)
ad guamvis vim et contumeliam (v. i t.)
perferendam Cs; p. patigue H; —básn.
vigiles lucernas perfer in lucem FHvy
drž — nechej hořeti; II (až k cili) do
nésti, zanésti, přinésti, dopraviti (vl.
1metaf.) 1) a) fama perlata est donesla
se, dostala se, pronikla, došla; Romam
terror perlatus est L strach snesl se na
Řím; = básn.če reginae ad limina per
fer V dojdi, odebeř se; hasta perlata
haesit V k cili donesený —=přiletěvší;
(lapis non) pertulit tctum V nedonesl
k cíli nárazu — nedoletěl k cili; odt. až
do konce nésti — zachovati (8i), podržeti:
hasta vires haud pertulit V; illa per
tulit intrepidos ad fata novissítmavul
tus O3 b) spec.donésti zprávu (vzkaz,
rozkaz): tumultus est Romam perlatus
L zpráva o přepadnutí donesla se; odt.
vyříditi, oznámiti,zvěstovati; roz
hlásiti (rem, de rě, a ace. e. inf.): opinto
nem ad eum perferunt Čs vyjevi mu;
2) dovésti až k uskutečnění, provésti,
vykonati: legem p. C; leges perlatae
sunt L byly přijaty.

per-ficio, ere, féci, fectum [pera fa
cto| 1) udělati, zrobiti, zhotoviti,
vytvořiti: candeladrum e gemmis auro
gue pevfectum C; argento perfecta po
cula V; p. pontem (templum, aedificia)
L vystavěti, zbudovati; dodělati, do
končiti; dostavěti; 2) metať.a) vyko
nati, (úplně) provésti, vyříditi, uskuteč
niti: comittia p.; sacra p. V; mandata
L, munus p. V vyříditi; priusguam
merces perficeretur IL dříve než bylo
výkupné vyplaceno; p. decretum senatus
T (t j. usnesení úředně prohlásiti a zapsati); abl.
abs. perfecto et concluso s ace. c. inf. po
provedení důkazu, že....: h) dokon
čiti, skončiti, dovršiti: bellum p.; ante
perfectum tudictum T před ukončením
soudu; ©) spec. o čase prožíti, přežíti:
centum gui perficit annos JH (o apisova
tet) který jest stár 100 let (t j. který žilpřed100lety);d)p.ut(ne)..— do
kázati, dovésti, vymoci, dosáhnouti,

J11 per-freguens

způsobiti: ne ignodřlitas obdiceretuv
meo labore esse perfectum Ú, part. perf.
Pass. DerfectusS význ. adj. v. t.

per-fidelis, e zcela věrný, spoleh
livý.

perlidia, ae, f. [perfidus) nevěrnost,
zpronevěra, věrolomnost, zrada, úskoč
nost, nepoctivost, ošemetnost.

perfidiose, adv. [perfidtosus] nevěrně,
věrolomně, zrádně, úskočně, nepoctivě:
udi multa p. facta videbitis Č mnoho
skutků věrolomných.

perfidiesus, a, um zpronevěřilý, ne
věrný, věrolomný, zrádný, úskočný, ne
poctivý.

pertidus, a, um |vytvořenoze rčení JET
Jidem (fallere) zrušením daného slova)
kdo ruší dané slovo, zpronevěřilý, ne
věrný, věrolomný, zrádný, úskočný, ne
poctivý, ošemetný, bezcharakterní: p.
cauno JH; (význ. adv.) perfidum ridens
Venus H potměšile, potutelné.

per-fábilis, e [per afilo)průdyšný,
provanutelný, proniknutelný vzduchem (

per-flágitiosus, a, um přehanebný,
velmi ohavný, nestoudný.

per-fl0, are, avi, Gtum 1) trans. pro
vívati, prodouvati (algd něco,něčím),va
nouti, douti přes něco, po něčem: venti ter
ras perjlant V; 2) intrans.vanouti,
douti až k něčemu:čam p. ad i)sos auram
maris Ču.

per-fil1o, ere, jiz, — 1) protékati
(algd něco, něčim): lordanes lacum inte
ger (nezmenšen) perfiut I" 2) metať.in
trans. Oplý vati (ré něčim):p. pomis T10.

per-fodio, ere, fóodi, fossum 1) pro
bodnouti, propichnouti, proraziti: tho
raca perfossum V; 2) prokopati
Athone perfosso Ú; s ace. vnitř.fretum
p. L.

per-foro, are, dv?, čtum provrtati,
proraziti a) navem p. Č; přenes.pro
bodnouti: uno pectora perforat ictu O;
|) sace.vnitř.věae guaecdam sunt ad oculos
ab sede antmi perforatae C proražené =
vedoucí; duo čumina (průhledy,. okna)
ad animo ad oculos perforata Ú; ex
guo (cubiculo) tibi Stabtanum pevfoarasti
C prorazil sis (promýcením popředí) vy
hlidku na Št.

per-fremo, ere hlučně supati básn.a Č.
per-freguéns, entis hojně navštěvo

vaný, velmi živý L.



per-frico

per-frico, are, fricui, frictum n.
fricatum silně třiti, škrabati, drbati:
caput sinistra manu perfricans C drbaje
se „za uchem“; přísl. guam (voluptatem)
tu idem cum 08 perfricuisti soles
dicere Č (m. když sis přetřel tváře, abys
zahladil ruměnec studu = bez ruměnce =
beze studu, s otřelým čelem“ (u nás:
„stud s čela setříti“).

per-frigidus, a, um velmi studený.
per-friugo, ere, frégi, fráctum [per

a frango) prolomiti, přelomiti, rozlá
mati; prorážeti, rozrážeti, přerá
žeti; rozbíjeti, třištiti, drtiti 1) portam
vp. T vypáčiti; velut p. aeraritum TŤ
chtiti vypáčiti; phalangem p. Čs prora
ziti: prolept.perfracta pectora pectortbus
rumpunt Vprolomí a roztřiští; p. dextrá
V (t nepřitele) rozdrtiti; tumenta (nt
vem) perfringebant L bořili se (do sněhu);
suam cervicemperfregit T sám seuškrtil;
2) metaf. a) prorážeti = silou překo
návati, rušiti, ničiti, drtiti: opibus leges
ac tudicia p. C; non solum ad negle
gendas leges verum eltam ad perfrin
gendas C k bořeni; b) suavitate, gua
perfunderet animos, non gua perfrin
geret (© jež by mysli (na povrchu
příjemně) oblévala, ale (dovnitř silným
dojmem) nepronikala.

per-fruor, ž, fructus sum (plnou
měrou, cele, svrchovaně) užívati, vy
užívati (ré něčeho),těšiti 8€ něčemu,ra
dovati se, miti radost z něčeho,dopřávati
Bl něčeho, kochati se něčím n. v něčem.

perfuga, ae, m. [perfugio]) (vojen.)
přeběhlík, zběh.

per-fugio, ere,fůgi, (fugitůrus)utéci:
1) utéci se, útočiště míti k někomu: €0
turba omnis perfugit L; cum in fidem
Aetolorum perfugissent L pod ochranu;
2) zběhnouti, přeběhnouti (zejm.vojen.):
gut hostes ad nostros tmperatores per
fugissent Ú; obr. multi, gut ad otium
perfugerint C.

perfugium, ti, n. [perfugio) úto
čiště, útulek, úkryt A) konkr. 28yl:
Dianae p. T; VW)abstr. význ. ochrana
(aleis něčí, alcis rei předněčím): p. vide
tur. omnium laborum esse somnus Č.

perfiinetio, onis,f. [perfungor] 1) za
stávání, vykonávání: honorum p. C;
2) přestání, snášení, překonávání: la
borum p. Č.

912 Pergamum

per-fundo, ere, fůdi, fusum 1) po
liti, zalíti, smáčeti, skropiti, postříkati
a) perfusam sangutine Terram O
zbrocenou krví; 1 samoperfusa victima
fronte O se zbroceným (krví) čelem;
8ace.řec. (Lavinia) lacrimis perfusa ge
nas V majíc tváře polity slzami; perfusus
fletu L tonouci v slzách ; zeugmapulvere
ac sudore perfusum regem Ču zalitého;
—obr. 208 tuďěcio p., accusare autem
eos C nás soudem jen trochu skoupati
(t. j. pohnati před soud beze všech ná
sledků); Italo perfusus aceto (v. t.) FH;
b) pass.význ.med.perfundi ré koupati
se, broditi se, mýti 8e v něčem: aguaé
perfundi flumine V; vivo perfundi fču
mine L omýti se; ubi perfusa est oleo
tuventus O natřela se, namazala se; C)
přenes.Napustiti něcuněčím: O8ť70per
fusae vestes V; obr.perfusa papavera
somno V; posypati: canitiem perfusam
pulvere V3 vůb.pokrýti; —cubiculum
plurimo sole pevfunditur Plin jest za
lita; 2) metaf. (s abl. značícím hnutí n. stav
mysli)obestříti něčím,zahrnouti, naplniti,
uchvátiti, dojmouti, proniknouti:
voluptate C; gua (suavitate) perfunderet
animos, non gua perfringeret (v. 1.) C;
perfundor rě jsem naplňován, tonu vněčem,
oplývám něčim;horrore perfusus L hrů
zou všecek proniknut.

per-fungor, %,fiinctus sum 1) (úplně)
vykonati, provésti, splniti, vyplniti,
dokončiti (ré něco): aeťas nostra per
functa rebus amplisstmis Ú; zejm.o úřadě
zastávati (v minulosti), doúřadovati: Ao
noribus perfunctos T vysloužilé úřed
niky; 2) metať.prožíti, přestáti něco,
zejm. význ. přetrpěti: Zaboribus, periculis
p. C; fato perfunctus LT kdo naplnil
svůj osud — zemřelý, mrtvý: 8: guodď
instabat dominae vulnus, sit perfuncta
(se. vulnere) meis malis (abl. causae) O
sm. nechť jest jí zbavena pro mé neštěstí;
pase. memoria perfuncti periculi C; —
užiti? illam omnibusbonis perfunctam
esse C.

per-furo, ere, —, — (hrozně) řáditi,
zuřiti,

Pergamum, ž, n. n. Pergamus, 4,
f. (Itovanov, -0G n. -a od appeliat.TĎ
néovanov hrad) jméno několika měst
s hrady; zejm.1) (ob.pi. Pergama, črum,
n.) hrad trojský, eynekd.Troja; 2) město



per-gaudeo

v Mysii, sev. od řeky Kaiku, hlavní město
říše pergamské, nyn. Bergama: adj. k 1)
Pergameus, a, um pergamský, básn.též
význ.trojský: Pergamea vates Pr (tj.
Kassandra); x 2) Pergaménus, a, um
pergamský; subst.Pergameni, orum, m.
Pergamané, obyvatelé Pergamu.

per-gaudeo, čre, gádvisus sum velice
se radovati, míti velkou radost.

per-gnarus, a, um dobře znalý.
pergo, ere, pervěxzi, perrěctum [m.

*pervigo « per a rego) vl. řídili něcoaž
k cíli; 1) a) pokračovati v cestě,
dále spěti: s Inf. D. tre, proficiscí (aď n.
tn algd) pokračovati v cestě n. v po
chodu, dále jiti (spěti, táhnouti); s ace.
vnitř. p. čter OT pokračovati v cestě;
b) vův. jíti ku předu, postupovati,
hnáti se, spěchati, směřovati, ubírati
se: 8 ate. vnitř,fratres maturavere iter
p. S pospíšili s (s cestou); 2) metaf.
pokračovati, nezastavovalise, postu
povati, spěchati a) vůb.s inf. algd.
facere dále, stále, spěšně nčeo konatij
Targuintus pergit erercitum inducere
L (rychle) vede dále vojsko; novae per
gunt interire lunae FI plná luna hned
zase mizi; guasi non tmperatorem suum
tructdare pergerent T jakoby nespěchali
— nechtěli; abs. perge, aude, naře básn.
C pospěš si, k činu, vzhůru; sč guid
audes, perge V; pergite, Pierides V
začněte; b) spec. o postupu myšlenek: er
gamus ad veligua C přikročme,přistupme;
perge de Caesare C; si primů repetens
ad origine pergam (se.narrare) V; s ace.
vnitř.perge veligua C v ostatním.

per-grandis, e velmi veliký; p. natu
L velmi starý.

per-gratus, a, um velmi milý, pří
jemný, vítaný: nespojeněper miht gratum
est C; pergratum facere alci C velmi
se zavděčiti: nespojeněper mihi, per, in
guam, gratlum feceris, 8i

per-gravis, e velmi těžký; přenes.velmi
závažný, důležitý: pergraves testes C.

Der-graviter, adv.velmi těžce:p. ferre
C; velmi prudce, přísně: p. reprehen
dere Č.

per-hibeo, ére, ui, itum [per a habeo]
1) vi. podávati, poskvtovati: locem p. Pl;
sine e0, guem Caeciltus suo nomine per
kideret C kterého 8i vedl (jako právního zá
stupce); 2) ob.spec.udávati uváděti, říci,

Latinsko-český slovník.

913 pericu 10sě

tvrditi, vypravovati: ut perhident V jak
vypravují, jak se vypravuje; 8 ace. e. inf.,
pass. s nom. c. inf.: (Tyndaridďae fratres)
nunutii futsse perhibentur C; — s dvojím
ace. jmenovati, nazývati někohoněčím:
hunc (aethera) perhibeto lovem bůsn.Č.

per-honorifice, adv. [perhonorificus)
velmi uctivě, 8 největší úetou.

per-honorificus, a, um. 1) velmi
uctivý: etus collega in me (ke mně) v.
C; 3) velmi čestný: guoď ei perhonort
ficum videbatur Č velkou cti.

per-horresco, ere, už, — vl. silně 8e
zježiti; 1) latum perhorruit aeguor Ó
(silně) se zčeřilo; 2) metaf. chvěti se,
děsiti se, hroziti se, užasnouti (abs. n.
přech.; též Re.. ., básn. inf.): oto covpore
perhorresco ( na celém těie.

per-horridus, a, um velmi drsný,
divoký, hrozný.

per-hiimaniter, adv. velmi vlídně,
přátelsky.

per-himánus, a, um velmi jemný,
závořilý, vlidný, přátelský.

Periander (n.Periandrus), 2,n. [ITe
otavóooc) syn Kypselův, slavný vládce
korinthský (r. 625 —585 pi. Kr.).

Periclčs, 15 (nec. em n. Et, voc. € C),
m. [FleotmAňs] slavný státník atheuský
(* 493 př. Kr., + 429).

periclitátio, onis,f. [periclitor] zkou
šení, pokus.

peviclitor, dri, dtus sum [periclum|
zkoušeti: 1) pokoušeti se, odvažovati
se, činiti odvážný pokus G) intrans. (Lan
gobardť) proeliis ac periclitando tuti
sunt T srdnatostí, smělosti; — praegn.
přicházeti do nebezpečenství, podstu
povati nebezpečenství, býti v ne
bezpečenství (zejm. v boji Čs n. na soudě
T"): ). tn re Čs podstoupiti boj při něčem;
ut Gallorum vita periclitetur Čs aby
byl vydán nebezpečí; multitudo pericli
tantium gliscebat T 1 j. obžalovaných:
B) trans.uváděti do nebezpečenství,
vvdávati v nebezpečenství: non est in
uno homine (k vůli jednomu člověku)
salus periclitanda rei publicae (; 2)
význ.zkoumati, podrobova ti zkoušce: (delďi)
fortunam p. Č Čs; plebis animos p. L;
pass.periclitatis moribus amicorum Č.

periclum viz periculuma.
periculose, adv. [pertculosus) nebez

pečně, 8 nebezpečenstvím, za nebezpečí.
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periculósus

periculosus, a, um [periculum] ne
bezpečný (alci někomu,pro někoho): pe
viculosae plenum opus aleae (v 1 FH
abl. abs. čuača periculoso I poněvadž
bylo stejně nebezpečno.

pericujum (sarší perieinm), 7, n.
[vizk peritus] 1) zkouška, pokus; zku
šenost: periculo ac negotiis compertum
est S; p. facere alcis veř Cs. učiniti
zkoušku o něčem, zkusiti, zkušeností po
znati; 2) spce. nebezpečná zkouška, ne
bezpečenství, nebezpečí, nebezpečný
pokus (podnik, stav), povižlivý stav a)
vůb. res est magní periculi s inf. Cs jest
velmi nebezpečno; p. esť aů nebez
pečenství hrozí od někoho,z něčeho;P- adire
vydávati se do nebezpečenství, podstu
povati n.; — s gen. n. zájm. přicl. W) akt. význ.
nebezpečenství od něčeho (se strany ně
čeho) hrozicí, něčeho: p. belli Cs válečné;
B) pass. význ. nebezpečenství hrozicí ně
čemu, něčeho, o něco, pro něco: p. lt
bertatis L, vitae Cs; capitis periculo
(abl. způa.) 8 nebezpečenstvím života, 8 na
sazením (vlastního) hrdla; p. facere alcis
rei uváděti (vrhati) něcov nebezpečenství,
dávati v sázku, odvážiti 8e něčeho, obě
tovati něco, (riskovati): uť ečusdem pecu
niae p. facerent T aby byli podrobeni
stejné pokutě; meo periculo 8 nebezpe
čenstvím pro mne samého; = praegn. po
hroma, zkáza, zhouba, vojen.enf. porážka
Hivt: Thrasea sibi causam periculi fecit
T; básn. meton. o věci nebezpečné n. zhoubné:
sua tractare pericla Ó že si hraje
a vlastní zhoubou; suum reperire p. O
(t.j. kance): b) spec. G) vojen. hoj: non
egredi moenia negue p. in aperto aude
bant T; 5) nebezpeční pře, soud, pro
ces, stihání soudní, žaloba, půhon: guae
(oratio) numguam amicorum periculis
defuit C; hunc in periculis non defendit
N; liber... antibo p. (se.morte volun
taria) T; %) metonrozsudek; zápis
o soudním u. vůb. úředním jednáni, protokol:
tabulae publicae periculague magistra
tuum C; ut in pertculo suo scriberent N.

Periely menus, 7, m. [ileomAúnevoc]
syn Neleův, bratr Nestorův, účaatník
výpravy Argonautů.

per-idoneus, a, um velmi přiležitý,
vhodný, způsobilý (alci vet u. ad algd
k něčen.u).

periero vizpečero.

914 Perinthns

Perillus, 7, m. [Z?tor4Aoc) vlastní
jméno mužské; zejm.kovolijec, který prý
zhotovil pro Falarida kovového býka
k upalování odsouzenců, ale sám v něm
byl upálen O.

per-iliistrix, e 1) velmi jasný, zcela
zřejmý V; 2 velmi skvělý, slavný,
vznešený, převzácný (C.

per-imbecillus, a, um slabounký.
Perimedeus, a, um Perimedin, nále

žejicí kouzelnici Perimedě:;
kouzelný Pr.

Periměle, és, f. [EleoiuňAn] milenka
boha řeky Acheloa, proměněná od Po
seidona v ostrov Ó.

per-imo, ere, ěmi, emptum [per a emo]
vl. zcela vziti; zahubiti, hubiti, zka
ziti, zničiti; utýrati, zmořiti, umořiti:
a) sensu perempto C po ztrátě citu;
inopia ac tabe longa peremit 1; morte
peremptus est V3 luna perempta est bůsn.
C zatměl se, zmizel; b) spec.usmrtiti,
Bprovoditi se světa; ©) přenes. překaziti,
zmařiti: p. constilčumC, reditum C.

per-incommode, adv. velmi n. zcela
nevhodně, nevhod.

per-incommodus, a, um velmi n. nad
míru nepohodlný, nevhodný, nepříjemný.

per-inde, adv.zrovna n. právě tak,
týmž způsobem, touž měrou: p. atgue
(ac, ut, zř.et).... jako, p. guasi...
jako by; nec p. ditudicari potest...
guam T nelze rozsouditi... jako spiše
(t. lze řici) že. .; perinde esse (haberi)
ut... —=tanti miti takovou cenu: guasi
non p. hadeantur, uť eorum vivtus est
S; munus p. erit, ut acerperis C; =
pozd. abs. kaud p. celebris T ne zvlášlě
ne tak, ne příliš; abs. podle toho L.

per-indulgens, enčis velmi shovivavý,
laskavý (in algm k někomu).

per-Infirmus, a, m velmi slabý;
přenes.sm. zcela bezpodstatný.

per-ingeniosus, a, um velmi
daný, duchaplný, bystrý.

per-intguus, a, um a) velmineklidný,
zuepokojený, rozhořččený: periniguo ani
mo CL velmi nerad, 8 velikou nevolí;
b) velmi n. zcela nerovný, nespraved livý,
nesprávný.

per-Insignis, e velmi význačný, ná
padný.

Perinthus, z, f. [Iléotvoc) thrácké
město u Propontidy, pozd.zvané Herakleia

bísn. význ.

na



per-invalidus

(nyn. Erekii), kolonie ostr. Samu; aaj. Pe
rinthius, a, um perinthský.

per-invalidus, a, um velmi slabý.
per-invisus, a, um velmi nenáviděný,

protivný (alct někomu).
per-invitus, a, um velmi nerad.
periodus, %, f. [meotodoc) perioda,

souvětí.
peripatěticus, a, um |neoiarnr

xóc| peripatetický, náležejícífiloso
fcké škole Aristotelově (jméno odt., že Ari
stoteles prý přednášelchodě,neowatĎv); subst.
peripateticus, č, m. peripatetik, přivrže
nec filosofie Aristotelovy.

peripetasma, atis, n. [meoi-nérTacua]
kcberec, čaloun.

Periphas, antis (ace.anta,voc. a O),
m. [ITeorgác] vlastní jméno mužské; zejm.
mythický král athenský, jejž lidé uctívali
jako boha; Zeus jej chtěl zahubiti, ale
k prosbě Apollonově proměnil jej v orla
a jeho choť, jménem Fene, v krahujce.

per-iratus, a, um velmi rozhněvaný
(alci na někoho).

periscelis, tdis, f. [reoiaxekíc) (zlatý)
kruh, šperk, nošený na noze, (zlatý) pod
vazek.

peristroma, aťis (dat.abl. pl perčstro
matis), n. [neoloroona| pokrývka, ko
berec, čaloun.

peristylum (peristylium), 7, n. [me
oiarTvÁov|) dvorana, t. j. dvůr se sloupo
vím, druhá hlavní část římského domu
(srov. atrium).

perite, adv. [peritus] zkušeně:
lecky, zběhle, obratně.

peritia, ae, f. [peritus] zkušenost
(alcis ret někoho,v něčem),znalost.

zna

peritus, a, um (vl. part. perf.od -perior
zkusiti, srov.eepert07, comperio, peric(w)
lum 3 od koř.*perét- (duševně) pronikati,
srov. TEřoa, TTELOGO)vi. kdo něco zkusil;
zkušený a) abs. usu p. Čs zkušeností
poučen n, prostězkušený; b) p. alcis ret
znalý něčeho,zběhlý, obratný, obezná
mený s něčim,kdo umí....: (Themisto
cles) peritisstmos belli navalis fecit
Athentenses N velmi vycvičil, zdokonalil
ve...3; subst.znalec, odborník: ret mt
litaris p. Čs zkušený válečník; = básn.
s inf. cantare p. V jenž umi zpívati,
dobrý zpěvák,

per-iucunde, adv. velmi příjemně, ve
sele; s velikou chutí,

915 perluběns

per-iucundis, a, um velmi příjemný,
milý: nespojeněpergratum pergue tucun
dum.

periurium, či, n. [perčurus) poru
šení přísahy,křivá přísaha: guoď ex
animi tui sententia turaris, id nonfa
cere p. est Ú; —přenes.věrolomnost, zrada.

per iuro viz petero.
per-iirus, a, um [per (v zhoršujícímvýzn.,

srov.perdo) a tro, odt.petero) křivopří.
sežný; = přenes.věrolomný, zrádný, oše
metný,prolhaný:pertura des C= per
Jidia nepoctivost; subst. kiivopřisežník.

per-lábor, ladí, Iďpsus sum 1) trans.
sunouti se, plynouti, letěti, jeti, nésti
8€, vznášeti 8e (alad po něčem, něčím): VO
lucris perlabitur undas T'%d;rotis sum
mas perlabitur undas V; 2) intrans,d 0
nésti se, dostati se, proniknouti,do
jiti: aď nos famae perlabitur aura V:
perlapsus ad nos Ilercules Č.

per-laetus, a, um velmi veselý, pře
radostný L.

per-láte, adv. velmi daleko, široko.
per-lateo, čre, ui, — stále, ustavičně

se skrývati.
per-leg0 (psánotéž pellez0), ere, légt,

léctum 1) přehližeti, prohlížeti, pozo
rovati: omnta perlegerent oculis V; per
lege dispositas ceras O; 2) spec.pře
čísti; spec. censores senatum perlege
runt L přečetli seznam senátorů (o význ.
viz lectio).

per-levis, e velmi lehký; přenes.pra
nepatrný, velmi skrovný, slabý.

per-leviter, adv. velmi n. příliš lehce,
velmi málo, slabě.

per-libens (psánotéžperlnbéns), entis
velmi rád: me perlubente C k mé velké
radosti.

per-libenter (psánotéž perlubenter),
adv. velmi rád.

per-hberiiliter, adv. velmi ušlechtile,
laskavě; hodně velkomyslně, štědře.

perlicio viz pellicio.
per-lito, ďre, dvi, datumprovésti obět

se zdarem; perlito obět se mi daří e)
se zdarem obětovati, B) až do zda
ření obětovati (ré něco): ©. Petiltus
bove p. tussus (est) L

per-longus, a, um velmi dlouhý, pře
dlouhý.

perlubens atd.viz perlibens atd.
68*



per-liceo

per-hiceo (psáno též pelliiee0), čre,
lůxr, — 1) prosvitati, prozařovati:
perčucentes fibras O ; = přenes.(honestum
decorumgue) perlucet ex tis virtutibus
C; 2) oh. part.praes.perlucens průsvitný,
průhledný: p. aether C, amictus O; =
přenes. průzračný, jasný: mollis et p.
oratio C.

per-hicidulus, a, um [demin.odperlu
cčdus) krásně průsvitný: ji. lapis Cat.

per-Iicichis (psávotéž pelliicidus), a,
um a) průsvitný,průhledný: perluct
dae memůranae C; deum exilem ataue
perlucidum (Č; obr. fides perlucidior
vitro HH(tj. důvěrnost, jež ničeho ne
skrývá); h) velmi jasný, zářivý: st
dera perlčucida

per-lictuosus, a, um velmi smutný.
per-luo, ere, lut, liiťum umýti: ma

nus puras (prolept.:čistě) fontand per
luit undá O; pass. význ. med. mýti Be,
koupati se: tn fluminibus perluun
tur Čs.

per-histro, re, dvě, atum 1) pro
choditi, schoditi, projeti, protáhnouti
(algd něco, něčím, někudy): agros hostium
p. L; 2) prohlížeti, přehlížeti, ohle
dati: cum gregem perlustrasset oculis
L; = metaf.uvažovati, rozvažovati:
cuncta utritmgue perlustrat T.

per-magnus, a, um velmi veliký (vl.
i přenes.); subst. Jermagnum eTistiman8
C za věc neobyčejnou; = (určuje-li auan
ttu) velmi mnoho: permagní interest Ú
velice mnoho záleží; permagno vendt
distí C za velmi mnoho, příliš draho.

per-maneo, čre, mánsi, mánsivus 1)
zůstávati (místně,časověn. v rozlič.vztahu);
setrvati, vytrvati,přetrvati,vydržeti:
tumor tlle permansit O; innuba per
maneo O; in sententia, in officio p. C;
Voxpermanens Č zůstávající ve stejné
výšce a sile — pevný; 2) abs. trvati:
hae permanserunt aguae dies complu
res Cs povodeň potrvala; molestia (est)
aegritudo permanens Č trvalá.

per-mano, dre, ďvi, tum protékati;
vtěkati, rozlévati se, vlévati se: sucus
permanat ad tecur C; obr.permanať in
venas illud malum Č; = přenes.dostati
se, doněsti se, proniknouti, vniknouti:
ut aligut sermones eliam ad vestras
awres permanarent Ú; význ. dosahovati,
sahati: ad tis (dis) ad hominum vitam

916 per-misceo

p. Č; ut a prinetpiis permanaret ad
nes (natura) Č.

permansio, ónis, f. [permaneo] se
trvání, vytrvání (22 Je v něčemn. přiněčem).

per-marinus, a, um provázející na
moři: dedicavit aedem Larium (v. t.)
permarinum (gen.pl.) L ochránců na moři.

per-máturesco, ere, ruč, — uzráti,
dozráti.

per-mediocris, e velmi prostřední.
per-meo, are, dvi, tum |) trans.pro

choditi, schoditi, proputovati: maria ac
terras p. O; vojen. protáhnouti, projíti,
tálhnouti něčim: saltus odscuros permeat
T; 2) intrans. dojíti, přijiti, dospěti:
dum manus alia permeat T; saxa lon
gius permeabant T dolétaly na větší
vzdálenost.

Permeěssus, 2, m. (/Teonracds) řeka
v Boiotii, pramenící na Helikonu a vléva
jicí se do Kopaiského jezera.

per-imnefior, žri, měnsus sum 1) změ
řiti: solis magnitudinem guasi decem
peda permenst ČC; 2) přenes. přeměřiti,
projíti, projeti: permenst classibus aeguor
V přepluvše.

per-ming0, ere, minxi, — vymočiti
Be (algd na něco); přenes. význ. == sťup
vave

per-mirus, a, um velmi divný, pře
podivný: nespojeněper mihi mtirum vt
sum est

per-misce0o, čre, miscut, mixtum 1)
smichati (alad cum rě, vě, zř.alci ret
8 něčim),pomichati, promichati: permixti
caede (s mrtvolami) vtrorum egui V;
vtginti milibus permixtis magis guam
electis T bylo sehnáno; přimíchati:
Pass. význ. med. Cum permiďtum senatui
csset populi concilium L schůze lidu se
přimisila k senátu; divts permixtos he
roas V heroy ve společnosti bohů; 2)
metaf.A) spojiti, sloučiti (místně,ča
sově n. v rozlič. vztahu): permixtus algo
(alci) ve spojení s.., spolu 8..., praegn.
v boji 8...; alcis consiliis permixtus
T' účastný záměrů; theatrali licentiae
non permixtus T nedotčenvýstřednostmi;
matoribus flagitits permixtos T am.ježto
se ztráceli mezi...; della externa ac
plerumague permixta T současné; b) po
michati — zmásti, uvésti ve zmatek,
v nepořádek, poplésti: contio permixta
videbatur T v nepořádku; domum p. V



permissió

vzbouřiti; gni omnia permisceri mallent
Cs aby nastal všeobeený zmatek; ob.
omnia divina humanague (tura) p. zvrá
titi všechen řád a pořádek.

permissio, onis,f. [permitto) vl. pře
dáni; 1) vzdání L; = přenes.t. t. řečn.
(t. j. ponechání něčeho na vůli odpůrci,
čzut00xn) C; 2) povolení, dovolení,
svolení (alcis ret k něěcmu)C.

permissus, %s,m. [permitto] klass.jen
abl. sg. permissů (alcis) 8 dovolením, 8e
svolením něčim.

per-mitt0, ere, mist, missum 1) pu
stiti, vypustiti; metati, vrhati: tela
p. Hirt; scopulum permisit in undas
O; hnáti: permittite eguos in cuneum
hostium L; se a ceteris (od ostatních =
sám jediný) permisit in praefectum
Hirť; = obr. vexgandis consulibus (dat.
účel) p. tridunatum L pustiti uzdu tri
bunatu k ..; 2) metaf.a) .přepustiti,
popustiti, přenechati, nechati, zane
chati, poručiti,dáti n nechati na vůli,
dáti vůli: sortt p. algd L; sepulerum
permissum arbitrio F; permisso pudlice
arbitrio (v. t.) T vitam alieno arbitrio
p. N; ut Roscii vita sententiis tudicum
permitteretur C aby rozhodnuti 0 ži
votě... bylo ponecháno...; Pomponta
(potrestání Pomponie)mariti tudicio per
missa (est) T; Ouieto, Agrippae...
Aegaei maris tnsulae permittuntur T
pobyt na... jest dovolen; —praegn.tn
imicitias patribus conscriptis p. Č upu
stiti od nepřátelství k vůli senátu; b)
odevzdati, svěřiti, vzněsti na ně
kobo,uložití: Numitori Allana rě (vláda
v Albě) permissí L; summa et delli
administvandi permittitur Čs vrchni
vedení války jest mu 8věřenoj s vynechů
nímut: cetera agant, permittit 9; ©) se
p. alci (fidet alcis) a) dáti (odevzdati,
poručiti) se v něčí ochranu; P) vzdáti se,
poddati 8e někomu;d) dopustiti, při
pustiti, dovoliti, povoliti, dáti dovo
lenf (abs., alad., ut, inf.): abl abs. De7M2880
(ut) LCu když bylo dovoleno, po 8vo
lení, (když dostal dovolení); permiťto
alad tracundiae tuae Ú odpouštím ti
leccos pro tvou prchlivost. Subst.permis
sum, 2, n. dovolení FH.

permixtě — permixtim, adv.[per
gnisceo) smíšeně, pohromadě n. spolu 8...

917 per-miinič

permixti0, onis, f. [permisceo| 8mi
šení: obr. guast p. terrae S živelný
převrat na zemi; konkr. smišenina, směs.

per-modestus, a, winvelmi skromný,
ostýchavý, nesmělý: homo p. C; velmi
umírněný, zcela mírný: verba sensu per
modesto T.

per-molestě, adv.velmi obtížně, těžce:
p. fero C velmi nerad.

per-molestus, a, um velmi obtížný,
nepohodlný, mrzutý.

per-imolo, ere, uč, — vl. rozemliti
přenes. význ. zueuctívati JH.

permotio, onis,f. [permoveo]pohnutí;
zejm.pohnutí mysli, dojem; vzru
šení, rozčilení, nadšení.

per-moveo, čre, móvi, moťum vl. silně
hýbati; přenes. 1) pohnouti, poháněti,
dojmouti, uchvátiti, otřásti, zachvěti,
vzrušiti, působitiv.. metupermotus
Cs ze strachu, ve strachu; cum nonnull
ratione permoťi manendum co loco ewis
timarent Čs ze strategických důvodůu;=
praegn.plerumague permoveor, num.
vertus sit T jsem na rozpacích; = s ace.
vnitř. dnvidiam, misericordiaam p. 1
vzbuditi; 2) spec.a) povzbuditi, při
měti, pobidnouti; b) překvapiti, zne
pokojiti, zaraziti,rozčiliti, rozjitřiti,
rozhořčiti, roztrpčiti: permovert labore
ttineris Čs mrzeti se nad namáhavým
pochodem.

per-mulcee, čre, mulsi, mulsum 1)
hladiti (si),pohladiti,uhladiti: darbam
suam p. L; ter manu permulsit eum
O; 2) přenes.a) jemně n. libě (příjemně)
se dotýkati, lahoditi: p. aures H;
permulcens lumina vírgá O; (aram)
flatu permulcet spiritus austri básn.
C ovívá; b) ukonejšiti, upokojiti,
uchlácholiti, poskytovati úlevy něčemu:
eorum animis pevrmulsis et confirmatis
Cs; laeta (prolept.)deae permulsit pectora
V potěšil.

per-multus, a, um velmi mnohý, pře
mnohý; (v češtiněob. nesouřadně)permultae
urbes velmi mnoho měst; — subst. ©) m.
permulti velmi mnoho lidí; B) n. per
multum velmi mnoho, přemnoho (též adv.):
permulta tocatus FI nadělav přemnoho
vtipů; permulto clariora C o (hodně)
mnoho.

per-můunio, žre, žvž (%7),tum 1) do
stavěti, dokončiti opevnění; 2) silně opev



permutátič

niti: cuncta limitibus aggeribusgue per
munita (sunt) T.

permiitátio, čnis, f [permuto) 1)proměnění,proměna,změna| magna
rerum p. Č veliká změna; 2) výměna:
dnteriores permutatione mercium utun
tur T; — spec. vyměnění peněz, směna;směnka,poukázka| guae(pecunta)
míhi ex publica permutatione debetur C.

per-muto, dre, dvi, aťum 1) (zcela)
proměniti, změniti: sententiam p. C;
2) vyměniti (si) (algd rě za něco) a)
galeam permutat Aletes V; vystřídati:
p. dominos IT měniti; (Iluctanus do
mos hortosgue permutans T střidaje:
V) spec. a) vykoupiti: puellas xxx mi
libus talentum p. Ču za. B) směniti,
vyměniti peníze za směnku n. poukázku;
odt. dáti 81 poukázati: pass.. nummorum
guantum opus erit, ut permutetur €.

perna, ae, f. [srov.řec.zTéova] (zadní)
kýta.

por-necessárius, a, um 1) velmi
potřehný, nezbytný; 2). velmi důvěrně
známý; subst.důvěrný druh, dobrý přitel.

per-necesse, adv. zcela nezbytně: y..
est ČCjest nevyhnutelno.

per-neg0, dre, dvi, tum důsledně
(n. neústupně, urputně) zapírati.

erniciabilis, e [pernicies] zhoubný
LCuT.

pernicies, éř (zř. gen. ag. pernicit C,
dat. sg. perniciě I. a pernicič N), f. [srov.
neco) vl zavraždění; záhuba, zhouba,
zkáza, pohroma, zničení, zmar, pád:
pernictei (dat. účel.) esse býti ke zhoubě,
připravovati záhubu; = meton.0 osobáchJ).
Stciliae V (o Verrovi): (žert.)p. macelli F.

perniciosě, adv.[jerniciosus| záhub
ně, zhoubně, škodlivě.

perniciosus, a, um |pernicies) zá
hubný, zhoubný, škodlivý, nebezpečný,
neblahý,nešťastný.

pernicitás, atis, f. |perniz) hbitost,
mrštnost, švižnost.

peruiciter, adv.| perniz| hbitě, mrštně,
švižně, rychle.

pernáx, žečs [perna] (v. běhoun, kdo
má dobré nohy) 1) hbitý, mrštný, Švižný,
rychlý: bísn. s inf. (čuvents) amata relin
guere po. H rychle opouštějící předmět
své lásky; 2) tawrus inter dura tacet
p. saxa V vytrvale (spíšepernov).

918 per-oro

per-nobilis, e dobře známý, prosla
vený, slavný.

per-nocto, Gre, čvi, Gtum [per a nor]
přenocovati, noclehovati:obr.(studia)
pernoctant nobiscum ČC jsou s námi
i v noci; aněmum cum his habitantem
pernoctantemgue curis Č jenž ve dne
v noci se zabývá

per-nosco, ere, noví, — (důkladně n.
dobře)poznati.

per-notesco, ere, notui, — stávati 86
(všeobecně) známým: neos.pernotut? a ace
ec. inf. poznalo se, vešlo u všeobecnou
známost, rozhlásilo se I

per-notus, a, um dobře známý.
per-nox, (cťts) (jen. nom. a abi.) celo

noční, po celou noc: luna p. erat I
měsíc svítil celou noc; čund pernocte O
za (nočního) svitu měsíce.

per-numero, dre, dvi, alum vl. vy
počítati; spec.pecuniam p. L vyplatiti,
vysázeti.

pero, čonis, m. škorně, bota (z hrubé
kůže).

per-obsciirus, a, úm velmi temný:
přenos.erdifficilis eťperobscura guaestio
C: perobscura fama L zcela temného
původn.

per-odiosus, a, um vl. velmi není
viděný; velmi obtížný, protivný, mrzutý.

per-officiose, adv. velmi úslužně,
ochotně, mile, laskavě.

per-opportiine, adv.velmi příhodně,
vhod, právě vhod, včas.

per-opportunus, a, um velmi při
hodný, velmi vítaný: mors peropportuna
L smrt právě vhod nastalá.

per-optáto, adv. přežádoucně, zcela
dle přání.

per-optatus, a, um přežádoucí.
perorátio, onis, f. [peroro) 1) závěr

řeči, epilog, 2) závěreční řeč (kupř.
bylo-li při processu několik obhájců, řeč posledního

obhájce), praegn. hlavní řeč,
per-ovno, are, dvi, datum (stále n.

velmi) zdobiti: senatui, guem perorna
visset T jehož ozdobou vždycky bvl;klaas.jen| perornátus,a,um.velmi
zdobný.

per-oro, are, avi, tum 1) a) do
mluviti, dokončiti (řeč, přednášku),
skoačiti: ad perovamdum spectare vide
tur sermo tuus ČC řeč tvá chýlí se ke
konci, k závěru;h) konati závěrečnou



perosas

řeč, mluviti naposled, býti hlavním řeč
níkem: perorandi locum, udi přurimum
polletť oratio, semper tibi relinguebat C;
accusatores certabant, cui ius perorandi
in reum daretur T; a ©. Hortensio
causa est I* Sestii perorata C H. pro
mluvil naposled (t. j. piede mnou) řeč ve
věci P. Sestia; 2) (důkladně) promlu
viti, pojednati, vyložiti (alod n. de
re o něčem): restat, ut doceam atgue
aliguando perorem s ace.c. inf. Č.

perosus, a, um [per a odi) silně
nenávidicí, mající v nenávisti (algd
něco), plný nenávisti, nevražící, za
nevřev na něco; r0OZMrZzem něčím Zne
chutiv Si něco; Štitící 8e něčeho: lucem
perost Č života (jsouce) omrzeli: pero
sum esse algd (silně) nenáviděti něco, ne
vražiti, zanevříti na něco.

per-paco, úre, avi, čtum úplně
uklidniti, upokojiti, utišiti;
úplně podmaniti, „usaditi“.

per-parvulus, a, um (zcela) maličký.
per-parvus, a, um velmi malý, zcela

nepatrný; subst.perparvum ex illis mag
nis lucris ad se pervenire Č velmi málo,

per-pauculus, a, um [demnin.od per
paucus| velmi skrovný (počtem), v češtině
nesouřadné (jen) maličko.

per-paucus, a, um. velmi skrovný
počtem, zcela nečetný, v češtině ob. nesou
řadn: (jen) velmi málo, několik málo:
perpaucis ante dtebus C; — subst. m.
perpauci (jen) velmi málo lidí; n. per
pauca (jen) velmi málo, něco málo, pra
malo.

per-paulum (psánotéžperpaullum), ž
n. (jen) velmi milo, zcela nepatrně (subst.
d adv.).

per-pauper, eris zcela chudý, chu
dičký.

per-pello, ere, puči, pulsum vl. silně
vraziti do něčeho; = metaf. popuditi, do
hnati, přiměti, pobidnouti (algm ad
algd, ut (ne), inf. k něčemu, aby); 8 acc. neutr.
priores id principes pecuntiů perpule
rant T (t. j. ad id sc.eguites Romanos);
konj. bezut: Žegatum mulites perpulerant,
fortunam ... experiretuv T; zdánlivěaba,
(předmětze souvislosti) vymoci, prověsti,
dokázati, způsobiti:(Servčus)perpulit,
ut fanum.. . facerent L.

perpendiculum, ž, n. [perpendo) zá
važí, olovnice: ad p. ÚCs svisle.

euf. význ.

919 2. perpetuo

per-pendo, ere, pendi, pěnsum vl.
odvážiti, zvážiti; rozvažovati, po
vážiti; posouditi, oceniti, hodnotiti:
guae (amicitia) tota veritate perpenditur
C cení se dle pravdy.

perperani, adv, nesprávně, křivě;
neprávě, špatně, nedobře.

Perperná n. Perpenna, ae, m. vlastní
jméno původu etruského; zejm. 1) M.
Ferperna, jako vyslanec uvězněn od il
lyrského krále Gentia r. 168 př. Kr.;
2) AM.Perperna, důvěrník a nástupce
Sertoriův v Hispanii, kam přišel se zbytky
vojska Lepidova; přemožen a popraven
od Pompeja r. 71 př. Kr.

pevpessio, Ones, f. [perpetior)| vy
trpění, trpění, snášení: p. dolorum €.

per-petior, 7, pessus sum 1) snésti,
vytrpěti, přetrpěti, přestáti; zkusiti, za
kusiti; snášeti, trpěti: audax omnia
p. gens humana FI ke všemu odhodlané;
viď diet moram perpessus Ť zdržev se;
básn.s inf.perpetiar memorare O přemohu
se a budu vypravovati = odhodlám 8e...;
2) strpěti, dovoliti, připustiti (8ace.
c. inf. aby).

per-petro, re, dvě, datum [per a
patro) (úplně) vykonati, dokonati, do
končiti, provésti, uskutečniti: caedem,
rem divinam p. L; ad veligua belli
perpetranda T k dokončení války; p.,
ut (ne) T dokázati, dovésti, způsobiti,
aby..

perpetuitas, dťis, f. [perpetuus) ne
přetržitost, souvislost, nepřetržitá
n. souvislá řada: in perpetuitate vitae
C po celý život; p. omnis temporis C
všechen čas; non ex singulis vocibus,
sed ex perpetuitate atgue constantia
(v. t.) C; (věčné) trvání, trvalost: per
petuitatis auspictum L znamení, věstíci
věčné trvání; vem perpetuttate discipli
nae foóďmatam T stálým vojenským za
řízením; = praegn.stálost: voluntatis

metaf.

1. perpetuo, adv.[verpetuus) nepře
tržitě, souvisle; stále, ustavičně,ne
ustále, trvale, věčně, nekonečně.

2. perpetuo, are, vi, dtum [perpe
tuus] 1) souvisle, nepřetržitě něco dělati;
2) činiti, aby něco stále trvalo, trvale
udržovati, trvání něčehozachovávati:
tudicum potestatem pevpetuandam pu
tavit C.



perpetuus

perpetuus, a, um [per a peto, vl.
veskrzejdoucí, postupný) nepřetržitý,
souvislý; 1) místněmiliťtesdisponit per
petuis vigiliis stationibusgue Úrozestavil
vnepřetržitý řetěz hlídek; per petuae men
sae V,per petui dentes O řada stolů, zubů:
tmabesperpetuae collocantur Čs souvislou
řadou; celistvý, celý: perpetuo cornu
ungula O; perpetui tergo bovis V; —
perpetuum carmen HO souvislů, dlouhá
(o velké skladbě epické proti drobné lyrice); ora
tio perpetua Ú; 2) časověstálý, usta
vičný, neustálý, trvalý, věčný, neko
nečný: perpetuum ver O; p. sopor HH
věčný: perpetuum imperium Čs panství
na věčné časy; hend. guod uť úlli pro
prtum ac perpetuum sit (C trvalým
majetkem; gunaestitones (v. t.) perpetuae
stálé soudní dvory; perpetud vita CsN
po celý život; ojftcta perpetut temporis
Cs zásluhy, jež si získal po všechen čas;
doživotní: dictator p. Č; perpetua
virginitas L; —básn.p. axis O osa stále
se točici; perpetuis sacrabor in aris O
stále, věčně budu ctěna; = subst. in per
petuum navždy, na věky; 3) praegn.zejm.
stilý — stále stejný, nezměněný: uť cen
tesimae perpetuo faenore ducerentur Ú
t j. při jednoduchém úrokování: perpe
tuť turis guaestio C všeobecně platného
(tj. nepodrobeného změnám dle jednotl.
případů) ; = v povazeperpetua constantia
C důsledná: non speres perpetuum (se.
esse) laedentem oscula H stálý
(v lásce).

per-placeo, čre, uč, — velmi n. nad
míru se libiti.

perplexe, adv. [perplexus) spleteně,
zmateně; nesrozumitelně,nejasně.

per-plexus, a, um [per a plecto|
spletený, zapletený, zmotaný,zamo
taný A) obr.perplerum iter V; |)) metaf.
význ. nesrozumitelný, nejasný: carmen
perplexius L.

per-polio, čre, vz (17),Zťumuhladiti;
přenes.vytřibiti, „vybrousiti“, „vypilo
vati“, zdokonaliti, ušlechtiti: čtdrum me
um nondum perpoliví Ú; part. perf. pass.
perpobtus, a, um význ.adj.vytříbený,
vypilovaný,zdokonalený, (dokonale)
vzdělaný: omnibus dis artibus p. Ú;
ušlechtěný, jemný: vita perpolita hu
manitate Č.

920 per-rumpó

per-populor, dri, tus sum (zcela)
popleniti, vypleniti, zpustošiti; part.perf.
význ.pass. perpopulato agro L.

perpotatio0, onis, f. (bujná) pitka.
per-poto, are, vi, atum (silně) po

píjeti, konati pitky.
per-primo, ere, pressi, pressum [per

a premo) stále tlačiti: p. cubilta II stále
se povalovati na lůžku.

per-propinguus, a, um velmi blízký;
přenes.subst. 72. blízký příbuzný.

per-pugnáx, cis velmi
výbojný, útočný.

per-purg0o, dre, dvě, tum vyčistiti;
1) pročistiti: cervae perpurgant se
herbulá ÚČ; 2) metafť.a) vysvětliti,
objasniti, spořádati, vyložiti: perpur
gatus est islocus a nobis guingue libri8
C; b) vyvrátiti: p. erimina C.

per-pusillus, a, um zcela maličký.
per-guam, adv.nadmíru, nesmírně,

příliš, velmi (ob. u adj. a adv.).
perguiro, ere, gučstvě,gutsttum [per

a guaero) vyhledávati, pátrati poněčem,
vypátrati něco a) uť ea vasa per
guirant Č; b) přenes.sm. vyptávati se,
dotazovati se (algm alaďd někoho na něco,
po něžem): p. aditus vtasaue Cs; vyzví
dati. zkoumati.

per-guisite, adv. [perguiro| vl. 8 bed
livýmprozkoumáním,vědecky, důkladně.

per-raro, adv.[perrarus| velmi zřídka.
per-rarus, a, um velmi řídký.
per-reconditus, a, um pečlivěskrytý,

zcela tajný.
per-répo, ere, rěpsi, — (algdď) lézti,

plaziti 8€ po něčem,
Perrhacbia, ae, f. [IMeooarfBia]kra

jina v sev. 'Thessalii, kde byli usazeni
Perrhaebi, orum, m. [IIeooaiBoi) Per
rhaibové; aj. Perrhaebus, a, um per
rhaibský, básn. význ. thessalský.

per-ridiculé, adv. velmi stněšně: p.
homines augurabantur Čvtipkujíce.

per-ridiculus, a, um velmi směšný.
perrogátio, onis, f. [perrogo) pro

vedení zákona:p. legis Alanitiae C.
per-rogo, dre, dvi, atum otázati 8e

všech po řadě (algd na něco, po něčem) : spec.
v senátěperrogari e0 die sententiae non
potuere L sm. — nebylo možno skončiti
debatty.

per-rumpo, ere, růpi, ruptum pro
rážeti; 1) intrans.; zejm.vojen. proraziti,

bojovný,



Persa

probiti se: Galli, gupatere visumiter,
perrumpunt L; per medios hostes p. Čs;
aliis placebat valida manu p. T; 23)
trans.p. algd proraziti, prolomiti, pro
trhnouti, rozraziti a) nulla munitione
perrupta Čs; perrupto monte T po pro
kopání hory; limina (dveře) perrumpit
V; = přenes.gut te perrumpunt omni
busgue de rvebus consulunt T' kteří se
k tobě derou; b) spec. raziti (si) cestu
něčím, prorážeti něčím: p. tmpetum flu
minis L; flumen p. T; — obr. Tiberium
odstinatum clausumaue vidit, ne guo ad
fectu perrumyperetur T aby z jeho nitra
nepronikl...; ©) metaf.přemoci, zvítě
ziti nadněčim: natura perrumpet fasti
dia H; perrupit Acheronta Ilerculeus
labor H; uváděti v niveč, ničiti, ru
šiti, mařiti: poenam legum saepe per
rumpvunt Č.

Persa, ae 1) m. viz Persae; 2) f.
(tež Perse, čs) [ITéoon] dcera Okeanova,
manželka Heliova, matka Aietova, Kir
čina, Hekatina a j.; odt.Perseis, dis,
f. dcera Persina (— Hekate O); adj. význ.
kouzelný Ó.

Persae, črum, m. [IléoaGai)Peršané
(ss. Dersés n. Persa, ae, m. Peršan),
a) obyvatelé iranské krajiny při Perském
zálivu, zv. Persis, idis, f (Ileocic),
nyn. Farsistan; hb) vůb. obyvatelé pozdější
velké říše perské: in Fersas est pro
fectus N k Peršanům, do Persie; ©) výzo.
Parthové: guo graves Persae meltus pe
rtrent H; aaj. Persicus, a, um (f. též
Persis, idis n. idos) 1) perský: Persi
cos odi apparatus HH(t.j. drahé masti,
voňavky a vůb. nádheru); 2) viz Perseus.

per-saepe, adv. velmyčasto, přečasto.
per-salse, adv. velmi vtipně.
per-salsus, a, um velmi vtipný.
per-salutatio, čnis, f. pozdravování

na všechny strany.
por-salůto, dve,

vovati všechny po řadě.
per-sapiens, entis velmi moudrý.
per-sapienter, adv. velmi moudře.
per-scienter, adv. velmi rozumně.
per-scindo, ere, scidi, scíssum zcela

n. nadobro roztrhati: e memůris p. vestem
11 strhati; trhati: omnia p. L.

per-scitus, a, um velmi rozumný,
vtipný; výborný, znamenitý: nespojeněper
měhi scitum videtur C.

avi, dtum pozdra
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per-scribo, ere, scr?pst, seriptum (ze
vrubně)vypsati, popsati, napsati, vylí
čiti, poznamenati, zaznamenati; 1) cuncta
sua manu perscripserat Augustus T;
cum consanguinei nominatim perscripti

stnt Ť' jménem uvedeni; res populi komani p. L; sepsati a ace.vnitř.: leget
Solo perseri psít T, básn.puris versum
p. verbis H skládati verše ze samých
prostých slov; 2) spec. A) vypsati v do
pise, písemně oz námiti, zevrubně psáti
někomuo něčem: Aaec pleniora atgue ube
riora Romam ad suos perseribebant Čs
zevrubně líčili, ještě zveličujíce a pře
pinajíce; perscriptum algd mittere N
poslati zevrubné vylíčení něčeho; též s ace.
c. inf.; b) úředně (do protokolu) zapsati,
sepsati: senatus auctoritas esťperscri pla
C; senatus consulta perscribunt Čs (po
skončeném zasedání bylo usnesení senátu zapsáno
od několika scnátorů, jichž jména bývala uvedena

na začátkuprotokolu); ©) zapsati položku
do účetní knihy: multas pecunias falsas
atgue inanes esse perscviptas Ú zápisy
o mnohých obnosech jsou nepravdivé a
bezpodstatné ; praegn.poukázati (obnos),
platiti: věrt dont usuras perscribunt
C; si guid emptumparatumve pupillis...
foret, a guaestore perscribebatur L.

perseriptio, onis, f. [perseribo) za
psání, zápis; spec.a) — protokol: čllud
senatus consultum ea perscriptione est,
ut.. C; Lb) zápis do účetní knihy,
záznam (položky),položka: falsae per
seriptiones Ú; poukázka k výplatě,
směnka: st de tabulis et perscriptioni
bus controversta est C

perseriptor, oris, m. [perscribo) za
pisovatel do účetní knihy,účetní: Autus
p. faenerationis Č pri.

per-serůtor, dri, atus sum 1) pro
šťárati, prohledati, prosliditi: uť
omnia specularetur et perscrutaretur
C; 2) metar.prozpytovati, probadati,
prozkoumati,promysliti: p. naturam
rationemgue criminum Č vyšetřit.

per-Ssece, are, secuč, sectum vl. pro
říznouti; spec. v lékařství a) proříznouti,
vyříznouti ránu n. vřed; odt. obr. učiniti (rá
zem) přitrž néčemu,rázem skončiti: td p.,
ne serperet iterum latius L; b) pitvati:
obr. rerum naturas p. Č (t. j. důkladně
prozkonmati).



persecutio

persecůtio, čnis, f. [perseguor) pro
následování, stíhání (spec.soudní).

per-sedeu, čre, sěďí, sessum nepře
tržitě n. ustavičně seděti.

per-segnis, e velmi liknavý, chabý.
Perseix vizPersa.

e Perscius viz Perseus.
pev-sentio, čre, sénst, sénsum 1) hlu

boko cítiti, pociťovati.persentit pectore
curas V; 2) (dobře) zna menati: asace.
e. inf. persensit (eam) peste teneri V.

Persephone, és (ae Pr), f. |[leoGe
góv1]) řecký tvar, básn. m. lat. Proserpina,
bohyně podsvětí a smrti.

Persepolis, is (nee.tm, ab. 2),f [ITeo
dént0.1Gg) město v Persidě, hlavni město
říše perské; rozbořeno od Alexandra Ve
likého.

per-seguor, segu?, secňťus sum 1)
a) (až k cíli, ustavičně, horlivě) násle
dovati (algm někoho),provázeti, jíti
za někýmn. 8 někým: familiae .... pPeTse
cuti sunt regem L; L) praegn. proná
sledovati «) básn. 8 inf, účel.non ego
te frangere perseguor H; dostihnouti,
dohoniti: mors eť fugacem (v. t.) perse
guitur věrum JH; — $) spec. vojen. hosťtes
P-5 %) přenesestihati: tniurias p. metlti
křivd; de perseguendis inimicitiis (s
o pomstě nad nepřáteli; dello p. algm
stíhati válkou, válčiti a někým;= apec.stí
hati soudně, hledati právem někoho: algm
legibus apud iudicium p. C; 2) metaf.
a) následovati sm.napodobovati, říditi se
něčím:Čotta perseguebatur atgue tmita
batur antiguitatem Čj; horum hominum
sectam atgue instituta perseguimur (Ú;
b) jiti za něčím, snažiti se, usilovati,
o něco,míti cílem něco; hledati, domá
hati 8e něčeho:p. voluptates C vyhledá
vati; guem aď modum meumtus perse
guar Č jak bych vymáhal, domáhal se
svého práva; ©) dostihovati, dosaho
vati, nalézati;nabývati: gut novas res
coniecturá perseguuntuv C; d) prová
zeti, vésti něcok cíli e) pokračo
vati, postupovati v něčem:čncepta p. L;
perseguitur scelus tlle suum O; perse
guemur ottum £1 budeme (i dále) žíti
v klidu; = praegn.Nec enim sum copiam
persecutus C nevyčerpal jsem veškeré zá
soby (příkladů); G) (horlivě, pilně) pro
vácěti, vykonávati, zabývati 8e€ně
čím, pouštěti 8e do něčeho: artes p. C;

922 persevero

bella p. Hirt s důrazem vésti; tua man
data perseguar Č; studiose antigua per
segueris C; básn. a part. doplňk. (rustěcus)
perseguttur vitem attondens V pilně oře
zává; e) vystihnouti ©) (duchem)—
vyšetřiti, prozkoumati:solitudines p.
C; (£) (řečí)= vyličiti, vyjmeno
vati, vyložiti:pluribus p. N obšír
něji; longius p. C dále rozváděti; %)
(pismem)celeritate scribendi, guae dice
rentur, p. C zachytiti, zaznamenati, za
psati; 6) určovati, stanoviti: (Žptcu
rus) voluptatem ita perseguitur C vy
mezuje; gut stlerum moťusnumeris per
seguuntur C počtem stanoví, vypočítávají.

Perses 1) viz Persae; 2) viz Perseus.
Perseus, eř (ace. též řec. €G, voc. eu) Mm.

([IIeooeúc) vlastní jméno mužské; 1) myth.
syn Danain z Dia, proměněného v zlatý
déšť; zabil Medusu, při čemž získal okří
dleného koně Pegasa, vysvobodil od smrt:
Andromedu a pojal ji za manželku; vládí
v Tirynthu a po smrti se stal soulvěz
dím; adj. Perseius n. Perseus, a, um
Perseův: [Derseiacastra O; Persea ma
nus Pr; 2) levoboček Filippa III., krále
makedonského, poslední král v Makedo
nii, přemožen od Římanů r. 168 pi. Kr.
u Pydny, 7 r. 1066jako zajalec v Albě
(C skloňuje smíšeně podle 1. a 3. dekl.: 1. Der
ses, 2. Persae, 3. Persi, 4. Fevsén n.
Persem, 6. Persě n. Dersd; « dat. Per
set L); aaj. Persicus, a, um: dellum
Persicum válka s Perseem.

persevevins, anťis (vl. part. praes. od
persevero) vytrvalý.

perseveranter, adv.[perseverans] vy
trvale, tvrdošijně.

perseverantia, ae, f. |persevero] vy
trvalosf.

per-sevěro, dre, dví, dťum [per a se
verus| vytrvávati, selrvávati, trvati,
zůstávati a) (čn re v něčem,při něčem): dlZe
in sua sententia perseverat Čs při svém
rozhodnuti; = abs. una (navis), guae
perseveravit Čs zůstala (t.j. dále plula);
hi lusus tnfantium .... perseverant se
nes T zůstávají (tomu) věrni; (B) (s inf.)
p. algd facere neustávati něcodělati, bez
ustání, dále něcodělati; ille a vallo non
discedevre perseverevit Cs neustoupil ani
na krok; s ace. c. inf. Orestem se esse per
severat ČCneustává tvrditi, vá při svém
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tvrzení; zř. 8 ace. td p. et transigere Ú.
Part. praes. DODSCVOVANS význ. adj. v. t.

per-severus, a, um příliš přisný.
Persicus 1) viz Persae; 2) viz Per

8eus.

per-sido, ere, sědi, sessum usaditi
se, přisednouti; metafť.proniknouti:
tmber aliius ad vivum persedit V.

per-signo, are, dvi, dtum zazname
natij sepsati, sestaviti seznam něčeho:
triumviri donis persignandis L.

per-similis, e velmi n. zcela podobný
(alcis n. alci vet něčemu).

per-simplex, cis velmi jednoduchý,
prostý.

Persis viz Persae.
per-šis10, ere, stičí, — vytrvale n.

tvrdošijně vytrvávati, setrvávati (in re
při něčem). Ve tvarech perfekta splývá 8 pervsto.

Persius, jméno římského rodu: zejm.
1) Č. Persius, učený vrstevník básníka
Lucilia C; 3) A. Persius Flaccus, sati
rický básník za doby Neronovy.

per-Solvo, ere, solvi, solůtum vl.úplně
rozvázati, rozvinouti; přenes.I) rozře
šiti, vyložiti: se hoc míli čnTnnwaper
solveris C; 2) spec.zaplatiti, zapraviti
(alei algd někomuněco), vyrovnati 8€ s ně
kým W) (aes altenum) alienis nomintbus
(ati anal.) persolveret S mohla by zapla
titi cizi dluhy; vyplatiti: Žis preemia
sunt promissa, illis persoluta C; —spec.
poenas v. zaplatiti pokutu — vytrpěti
trest, býti potrestán, odpykati: bb) metaf.
a) p. alcit algd (z povinnosti) dáti,
vzdůtij učiniti, vykonati něcoproně
koho, učiniti dosti někomu: 2usta p. alci
Cu vystrojiti pohřeb, prokázati poslední
poctu: persolvi patriae, guod debut C;
honorem (grates) p. V zaslouženou poctu
(diky) vzdáti; hanc meliorem antmam
pro morte Daretis persolvo V tento ži
vot ti raději obětuji místo smrti Dare
tovy; persolvo primae epistulae C jsem
hotov s listem (t.j. 8 odpovědí na list);
B)p. alad vyplniti, splniti,provésti,
vykonati něco: fidem p. L splniti slib,
dostáti slovu, v slově státi, tus p. L
vykonati (podle práva) svou povinnost,
státi v právuj (Planctna) sua manu
supplicia persolvit T udělala si smrt.

persona, ae, f |z řec.T0ÓGOTOr přes
etruskéOcrsu] škraboška, maska (divadelní)

úloha, osoba, povaha, typ=) meton.

3 perspició

A) (v divadelnímkuse): personam formare
novam JH; — přenes. (ve spise) guae sunt

a me per Antoni personam disputata
C o čem vykládám ústy Antoniovými; b)
obr. a metaf. (vůb. v životě) (A)personam al
cis tueri, sustinere, gerere, ferré hráti
něčíúlohu; altenam personam ferve L
přetvářeti se; (in. persond alcis Č v něčí
úloze; [) osobnost, osoba (abstr.,t.
vzhledem k postavení a vlastnostem n. proti vě

cem): st nec Causts nec personis variet
(sc. lex) L; personam evitare H; odt.
stav, postavení, hodnost; vlastnosti, po
vaha: musicen adesse a principis per
sena N.

personátus, a, um [persona| opa
třený škraboškou, maskou, se škraboškou,
maskou (na obličeji), zakuklený: p. Ros
cius C; p. pater H (tj. v komedii).

per-sono, Gre, uč, zaznívati,
zniti, hlaholiti, hlučeti, rozléhati se
a) trans. a) 8 předm. vněj. alad něčím, po ně
čem,někde,naplňovati zvukem (zpěvem,
křikem, hlukem) něco: p. aeguora con
cha, regna latratu V3 est mihi gut per
sonet aurem JH někdo (my: něco, t. j. roz
um) mi stále šeptá do ucha; 3) s předm.
vnitř.guas (res) ist in angulis perso
nant Čj; a ace. c. inf. hlučně volati,
křičeti CL; b) intrans. a) citharáa Iopas
personat V hraje na kitharu; povyko
vati, hřmotiti, bouřiti: plebs persona
bat certis modis plausugue T; 5) algd
(prostor) personať rě (zvukem)zaznívá roz
léhá 8€ atd. něčím— v něčem zaznívá, roz
léhů 8e atd. něco: domus personmt ca
nibus JM v domě se ozvalo štěkání.

perspargo viz perspergo.
perspectus, a, úm [vl. part. perf. pasa.

odperspicio) vl. prohlédnutý: přenes.pro
zkoumaný, poznaný, zkušený,osvěd
čený.

per-spergo, ere, spersi, spersum [per
a spargo) pokropiti; = přenes.posy
pati: obr. guo (čepore) tamguam sale per
spergatur oratio C.

perspicáx, Gets [perspicto) prozí

ravý, bystrý:p. ří básn.uÚ.perspicientia, ae, f. [perspicto| pro
hlédnutí, (dokonalé) poznání: p. veri

per-spicio, ere, spexi, spectum [per
a specio| prohlédnouti; 1) vl. a) vi
děti skrze něco: gu0o non modo non in
trevi sed ne perspici gutdem posset Čs;



perspicuě

b) prohlížeti, přehlížeti, nahlížeti,
ohledávati, pozorovati: loci naturam p.
Cs; 2) metaf.poznati, seznati, pocho
piti, vniknouti do něčeho,porozuměti (algd,
ace. ©. inf., nepř. ot ): cučus Vivtutem hostes,
misericordiam victi, fidem ceteri per
spexerunt C; přesvědčiti 86 o něčem:
alcis fidem p. Čs; perspectum habere
algd Čs býti o něčempřesvědčen, miti dů
kazy něčeho.

perspicue, adv. [perspicuus]) jasně,
zřejmě, patrně, zjevně, zřetelně.

perspicuitás, aťis,f. |perspicuus) prů
hlednost, patrnost, jasnost, zřejmost:
p. argumentatione elevatur C.

perspicuus, a, um [perspicio) 1) vl.
průhledný, průzračný:aguas perspi
cuas ad humum Ó; 3) metaf.jasný,
zřejmý, patrný, zjevný, zřetelný:
perspicuum est a ace. c. inf. n. nepř.ot. jest
Jasno, 8amo sebou 8e rozumí.

per-sterno, ere, stráví, stratum vy
dlážditi L.

per-stimulo, re,
ustále) drážditi T.

per-sto, Gre, stiti, (staturus) 1) vl.
(nepohnutě, pevně, vytrvale) státi, ne
hýbati se: talča perstabat memorans V;
2) metaf.trvati, vytrvávati, býti stálý,
nezměněn, beze změny a) potrvati: něhěl
est toto guod perstet in orbe O nic
není stálého; b) setrvávati, státi v něčem
(abs., 87 7*€na něčem, při něčem), hýti pevný:
in sententia p. Čs; remorum tn verbere
perstant Ó vytrvale tepou vesly; abs.
trvati na svém: perstat Bchionides
O; perstitit Narcissus T; s inf.persto
facere algd bez ustání (vytrvale, dů
sledně, věrně) něcodělám: st persťiteris
ad corpus ea referre Ú; perstitit asper
nart talem suť cultum T; ale perstas
certare O trváš na zápase.

per-stringo, ere, strinxT, strictum
zavaditi o něco,zasáhnouti, dotknouti
se, škrábnouti 1) vomere portam Ca
puae paene perstrinxisti Ú; básu.mur
mure cornuum perstringis auris H
v sluch doráží zvuk tvých rohů; uťerum
perstrinxerat arbor Ó zasáhl — do8a
hoval k...j 2) metar.dotknouti se
a) otřásti, zachvěti: periculu species
corda horrore perstrinxerat Cu; horror
spectantes perstringit L; b) praegu.(velmi)

vt, dtum (ne
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nemile (nepříjemně)8e dotknouti:
aures p. T; consulatus meus (Horten
stum) leviter perstringerat C; suspica
cem animum perstringére T; ©) ká
rati, dávati důtku, vytýkati někomuněco;
dorážeti, narážeti, útočiti na někoho:
obligue p. algm Tý úlli modice per
stricti (sunt) T' dostali mírnou důtkn;
d) spec. (řečí) se dotknouti něčeho, zmí
niti 8€ o něčem: vitae cursum celeriter
p. C.

per-studiosě, adv. velmi horlivě,
per-studiosus, a, um velmi horlivý,

horlivě oddaný (alcis (reť) někomu,něčemu),

per-suadeo, čére, si, sum vl. důvody
n. radou u někohopoříditi, přemluviti
(alci někoho, de ré o něčem, u adj. a pronom.
též ace.) 1) význ. přiměti, navésti, pohnouti,
svésti (uť n. ne aby): haud difficulter
persuasum (est) Latimis L dali se pře
mluviti; guoď.... accessisset, persua
sum (se. stbi esse) loci opportunitate Cs
k tomu že ho přiměla příhodnost místa;mílipersuasumesť,uť..| jsemroz
hodnut, odhodlán; zř. s konj. bez ut: Auic
Albinus persuadet.... regnum ab se
natu petat S navede, aby; 8 inf. zejm.báen,
a pozd.: nec arare terram tam facile
persuaseris (se. dis) T; %©)význ pře
svědčiti, namluviti (a ace.e. inf.že. ..):
hoc volunt p. Čs © tom.. .; neos. mth
persuadetur dávám se přesvědčiti, na
bývám přesvědčení; míli persuasum est
nabyl jsem přesvědčení, jsem přesvědčen,
mám za to; osob. mihi persuadeo nabý
vám přesvědčení, uznávám, věřím; cum
referre negas.... persuades hoc tibt
vere a ace. c. inf. /Ť t. j. Činiš to ve správ
ném přesvědčení,že....; guis hoc sibi
persuaderet Čs kdo by se toho domý
šlel; zř.persvasum habeo Cs Plin mim
za uznané, jisté, jsem přesvědčen: lťo
manosconariloca... adiungere stbi
persuasum habebant Ús; —zř. přechodně:
pass.Guo (malo) viso et persuaso (uznáno)
C; básn. persuasus přesvědčený Pr.

persuásio, onis, f. [persuadeo| př e
svědčení a) význ. přemlouvání, př e
mluvení, přesvědčování: dicere appo
site ad persuasionem C; b) význ.uznání,
víra, mínění (alcis ret n. de rě « něčeho,
v něco, o něčem; ace. c. inf.): p. venent ac
cepti T; eadem de infernis p. T.



persuásus

persuasus, s, m. [persuadďeo)jen. abl.
sg. persuasu alcis z přemluvení, k radě,
Z Ná vodunččího.

per-subtilis, e velmijemný: p. oratio
C (jemně) propracovaná.

per-suito, are, avz, aťum [per a salto)
1) poskakovati. proskakovati (se),
skákati: (ferocisstmi militum) cum car
minibus et tripudiis persultabant T;
2) probíihati, procházeti,projížděti,
rejditi a) trans. Italtam p. T: Elibero
exercitu campos persultante T; L) in
trans.0 agro p. L; Silures late per
sultadbant T; přeskakovati, přebíhati:
Germaní notis vadis persultadant T

per-taedet, čre, pertaesum est (slov.
neoa.) D. (ob. perť.pertaesum est) me (ace.;
bývávynecháván)alcis rei hnusí 8e mi
něco (velmi, silně a p.), oškliví se mi,
protiví se mi, mrzi mě, hnusím 8i,
ošklivím si něco; mám v ošklivosti, cítím
odpor proti něčemu;jsem rozmrzelý
něčim, mám až po krk něčeho; 0s. per
taesus, a, um (alcis reť) rozmrzelý ně
čím:Epicharis.... lentitudinis eorum
pertaesa T.

pertaesus viz předeši.
per-tempto (n. pertento), «re, čvž,

atum ohmatávati; |) praesn.zkoušeti
(dotýkáním): cem utrumgue pugtonem
pertemptasset I" = přenes.vůb. zkoušeti,
vyzkoušeti,prozkoumati, promysliti:
totu causů pertemptata atgue perspectu
C; = praegn.p. antmum alcis I poku
siti se 0... tj. hleděti ziskati někoho,
působiti na nékobo; 2) silně se dotýkati;
přenes.pronika ti, zachvacovati: uč tre
mor pertemptet corpora V; pertemptant
guudia pectus V; lues pertemptat sen
sus V otravuje.

per-tendo, ere, tendi, tentum (n. těn
sum) 1) směřovati, kvapiti, spěchati: Jo
mam p. L.; 2) trvati na něčemPr.

pertento vizpertempto.
per-tenuis, e velmi tenký; metaf.vel mi

slabý, nepatrný, chatrný.
per-terebro, are, dvi, dtumprovrtati.
per-tergeo, ére, tersi, tersum utřiti,

otřiti.
per-terreo, čre, ui, ttum ustrašiti,

postrašiti, přestrašiti,zastrašiti,
poděsiti, polekati, poplašiti (alam rě);
ol. perterritus: hostes urbis direpttione

925 pertineo

pevterviti Cs ze strachu před vydranco
váním města.

per-terri-crepus, a, um [per, terreo,
crepo) hrůzostrašně znící básn. u

per-texo, ere, texui, textum dotkati,
utkati; metaf.provésti, dokončiti.

pertica, ae, f. tyč, tyčka; spee.tyč
k měření,sáhovka, míra.

per-timefactus, a, um ustrašený u C.
per-tiimesco, ere, timuz, — (velmi)

strachovati se, polekati se, poděsiti
8e, obávati se (aba., algm někoho, de rě
o něco, N€.., .).

pertinacia, ae,f. [pertinax] 1) pev
nost, vytrvalost, setrvačnost,stálost;
2) neůústupnost, nepcvolnost,zarpu
tilost, zatvrzelost,tvrdošij nost.

pertináciter, adv.[pertinax] 1) pevně,
vytrvale, stále; 2) neústupně, ne
povolně,zarputile, zatvrzele, tvrdo
šíjně.

pertinax, čcis [per a tenax) vl. pevně
držící; 1) pevný, vytrvalý, setrvalý,
stálý (tm re, neklas. ad n. adversus rem
v něčem):přgnus dereptum digito male
pertinaci HH s prstu ne příliš se vzní
rajicího; 2) neústupný, nepovolný,
zarputilý, zatvrzelý,tvrdošijný:
básn.8 inf. Jortuna ludum tnsolentem lu
dere p. fi neúprosná ve zpupném za
hrávání.

per-tineo, čre, tinu?, — [per a teneo]
1) dosahovati až k nějakéhranici, 8a
hati, zasahati, táhnouti se, šířiti 8e,
směřovati: Aguitania a flumine ad
montes pertinet Čs; vivos, guť ad mare
pertinebant Čs tekly; —též přenes.caritns
patriae per omnes ordines pertinet L;
2) metaf. zasahovati něco, dotýkati n. tý
kati 8e něčeho,býti ve spojení,
v souvislosti s něčím, směřovati, vzta
hovati se, odnášeti se (aď algď k ně
čemu) A) vůb. si ad hunc maleficium
istud pertinet C my naopakjestliže jest
obžalovaný v nějakém spojení se zloči
nem; dicitis omnes antmi voluptates ..«
ad covporis voluptates p. Č jsou v sou
vislosti (t. j. zakládají se na.. .); (me
moria) aliguam antmi met partem per
tinebit Či guodď (n. guantum) pertineť
ad... co n. pokud se týče: guod aď ti
dutias pertiner et Cs; ncos.ad me maxime
pertinet a ace. c. inf. C pro mne jest velmi
důležito; W) spec. zejm. A). zasáhnouti,



pev-tingó 0

stihnouti někoho:ad guosetus inturiae
pars pertinebat L; ad nos scelerum ext
tus, bellorum ad vos pertinebunt T;
p) působiti v něco,míti vliv, význam,
důležitost pro něco, býti základem, rozho
dovati o něčem:tanta, guae ad postert
tatem pertinerent ÚČ; guid fieret, non
cur fieret, ad rem pertinere Č na
tom záleží, to jest důležité, významné;
guae ad effeminandos animos pertinent
Cs co činí mysl choulostivou; ) k něčemu
býti, hleděti, sloužiti, hoditi se, pli
spivati, pomáhati, býti potřebný: ea,
gune ad projiciscendum pertinent (s
čeho třeba k taženi; guae ad victum
pertinent N potraviny; d) směřovati
k něčemu, míti něco účelem, cílem: guod
přuves a me nominati sunt, eo pertinuit,
guod «„. Č mělo ten účel; eodem p. Cs
směřovati k témuž cíli, míti týž účel;
guo pertinet s int. HT jaký má účel,
smysl;haec atgue aliaeodem pertinentia
L věci téhož rázu; = sm. nepřát. 8měřo
vati proti něčemu:hoc tam non ad prt
vatam, sed ad publicam rem pertinet
N proti zájmům....; e) náležeti (prá
vem n. jako úkol) někomu: regnum Ae
gypti ad se p. avbitrabantur Č; ex
pugnatae urbis praedam ad milites p.
T: sacra, guae nunc ad Dialem ftamt
nem pertinent L náležejí v obor fla
mina.

per-ting0, ere, —, — [per a tango]
dosahovati, sahati: collis in tmmensum
pertingens Š.

pertractatio, onis, f. [pertracto) za
městnávání, obirání se (aťcis rei něčím)

per-tracto, are, dvi, datumvi. ohma
távati; metaf. a) pracovati o n čem, půso
biti v něco: (ovator) sensus hominum per
tractat C; b) obirati se, zaměstnávati
Be něčím, projednávati něco: uť ea
apud principes pertractentur T; zejm.
prozkoumati,probadati, promysliti
něco: sč me ad totam philosophtam per
tractandam dedissem Č.

per-traho0, ere, tragi, tractum při
vléci, dovléci, dotáhnouti: (ratis)
ad alteram ripam pertrahitur L; přenes.
význ. násilím přiváděti, donutiti někam
jiti: servi, gut conguirerent pertra
herent T; suadentes stimul terrentes
gue pertraxrere ad Domitianum (se.
Agricolam) T; —praegn.zatáhnouti

6 per-turbó

někam— vlákati, přilákati: hostem citra
ftumen p. L.

per-tristis, e velmismutný: pertriste
carmen básn.u C; velmi zasmušilý, mrzutý:
p. patruus C.

per-tumultnose, adv. velmi pobuřu
jicím způsobem: legati p. nuntiaverunt
C přinesli velmi znepokojující zprávy.

per-tundo, ere, pertudi, pertůsum
proraziti, provrtati, opatřiti otvorem: do
ltum a fundo (na dně) pertusum L.

perturbate, adv. [perturbatus) zma
teně, bez pořádku.

perturbátio, ones, f. [perturdo) 1)
vůb.zmatení, změtení; porušení: p.
religionum C, auspiciorum L; zmatek,
nepořádek, rozrušení, porucha (alcis ret
n čeho, v něčem):exercitiis p. Cs; p. caeli
C bouřlivé počasí, nepohoda; zejm. p. rei
publicae C bouřlivý stav obce; rerum
p. C politický převrat; p. vitae et con
fusto Č rozvrat; 2) spec.p. (antmi) zma
teni, porušení,vzrušení mysli, rozči
lení a) zděšení, polekání; b) t. t. filos.

řec. Jeáoc hnuti mysli, vášeň,affekt:perturdationes..— turbidiant
morum concitatigue moťus, aversi a ra
tione C.

perturbatrix, čcis, f. [perturbator]
která mate, uvádí ve zmatek.

perturbatus, a, um (vl. part. perf.pass.
od perturbo) 1) zmatený, pomatený:
uae (somniantium visa) multo pertur

batiora sunt C; bouřlivý; 2) apee. vzru
šený, rozčilený: numguam vidi homi
nem perturbatiorem metu. C; rozvášněný,
vášnivý: pertuvbata mens(op.constans
klidná) Č = in ve familiari sumus
perturbati Č pochroumánu.

per-turbo, dre, dvi, atum 1) (úpl
ně) zmásti, pomásti, uvésti v (úplný)
zmatek, nepořádek: agmen p. Čs; po
bouřiti: civitatem p. N; rozrušiti,
porušiti, rušiti: ne omnium fortunas
perturbari vellet Čs rušiti přiznivý osud
— uvrhnouti v neštěsti; 2) spec. zmásti
mysl — vzrušiti, rozčiliti, zaraziti; po
bouřiti, poděsiti, polekati: pass.perťtur
bari zaraziti se, polekati se, pozbýti roz
vahy, zmužilosti: de ret pudlicae satute
perturbari ČCbýti v nepokoji, stracho
vati 86 0. .; = praegn.perturbantur,
coptasne adversus hostem ducere, an...

význ.



per-turpis

an ... praestaret Cs leknutím nevědí.
Part. perf. pass. perturbatus význ. adj. v. t.

per-turpis, e prahanebný.
per-ungo, ere, únxi, únctum nama

zati, pomazati, natříti: tuvenes corpora
oleo perungzerunt C natřeli se olejem;
s ace. řec. peruncti faecibus (v. t.) ora HH.

per-urbánus, a, um velmi uhlazený,
jemný, vzdělaný.

per-uró, ere, usst, usťum spáliti,
vypáliti, opáliti a) ossa perusta O;
perusta solibus FH; b) přenes. «) terra
perusta gelů O; páliti (o žízni, horečce
a p.); 8 ace.řec.IHibericis peruste funibus
latus et crura dur compedeFHjejž (do
sud) pálí hřbet od důtek a hnáty od pout;
colla perusta O — odřené; B) peruri ré
býti rozpálen něčím, míti palčivou touhu
po něčem: hominem perustum gloria C.

Perusia, ae, f. městove vých. Etrurii,
vých. od Trasimenského jezera, nyn. Pe
rugia; adj.Perusinus, a, um perusijský,
v Perusii, z Perusie; subst. Perusin!,
orum, m. Perusané, obyvatelé Perusie;
Perusinum, ž, n. statek a letohrádek
u Perusie.

per-ůtilis, e velmi užitečný.
per-vado, ere, si, sum 1) projiíti,

proniknouti (intr. n. trans. ag něco,něčím):
obr. (ob. trans.) čumultus totam urbem
pervadit L prochází — šíří se po...;
od1. šířiti se, rozšiřovati se, rozněésti se:
pervaserat fama T; %2)dojíti, donik
nouti, proniknouti,vniknouti, prodrati
se, dospěti někam:praestdium ad cas
tra pervadit L; venenum etus artus
pervasit T; Hiberos ad patrtum reg
num pervadit T — in FHiberos; —praegn.
uniknouti: Pt80 in aedem Vestaeper
vasit T; impetu egui pervasit (Armt
nius) T prodral se = unikl.

pervagatus, a, um [vl. part. perf. od
pervagor) (daleko n. všeobecně) rozšířený,
rozhlášený, všeobecně známý.

per-vagor, art, dtus sum probíhati,
procházeti, pobíhati, potulovati 8e (intr.
n. trans, algd něco, něčím, po něčem): hic
praedonum naviculae pervagatae sunt
C; = metar. rozšiřovati se, pronikati, na
plňovati: dolor omnia memdra perva
gatur Plím. Part. perf. pervagátus význ.
aj. v. t.

per-vagus, a, um neustále těkající.

927 per-venió

per-variG, adv.velmi rozmanitě; velmi
pestře, zábavně.

per-vasto, are, avi, tum (úplně)
zpustošiti, popleniti, vyplenili,

per-veho, ere, vězí, vectum 1) pro
vézti, převézti něconěkudy,projeti s něčim:
negne commeatibus pervehendis ei pa
tuisset iter L průvozu zásob; pass.pro
jeti, proplouti, přeplaviti se: Vast
dius freto Siciliae pervehituv Čs; a ace.
Oceanumsecunda navigatione perveditur
T přes.. .; 2) dovězti, zavézti: (věr
gines sacrague) Caere pervexit L; pass.
dojeti, doplouti, doplaviti 8e: obr. ad
exitus pervehimur optatos C.

per-vello, ere, velir, — (silně n. stůle)
škubati; = přenes.A) gualia lassum ner
vellunt stomachum H dráždí; b) přetřá
Bati; otřásati někým:8: te dolor pr
vellerit Ú.

per-venio, žre, vění, ventum (šťastně)
přijíti, dojiti (k cíli), dostati se, do
raziti, dospěti, vojen. přitáhnouti (ad
algd, básn. též ace. k něčemu); 1) vl. o osobách
a) perventum est přišlo se — přišli, bh
obr. a metaf. €) meťtas dati pervenit ad
aevi V (= ad metas); cum ad annum
octogestmum pervenisset N dožil se;
praegn. VLVUperventmus, ut V dožili
jsme se, že; B) přijíti ve vypravováník ně
čemu; ) p. tn potestatem alcis Cs do
stati se, upadnouti; p. in timorem Cs,
in odtum N upadnouti; tn ajffinitatem
alcis p. N vejiti v příbuzenství; ©)praegn.
přijíti k něčemu— na býti, dosíci něčeho:
ad suum p. Č „ke svému“ přijiti; ad
nummos p. Ú; animus ad notionem
boni pervenit C; 2) o věcechG) (salus)
ut perventat, precor O aby správně do
šel (adressáta); = fama pervenit s ace.e
inf. donáší 8e; clamor pervenit došlo,
doneslo 8€ někomuke sluchu, někdozaslechl;
pervenit ad colonos damno (abl. způs.)
graviore pestis O těžší pohromou stihl;
při udání početním vystoupiti, dostoupiti n.
op. klesnouti na ad denarios L
annona pervenerat Cs vystoupila: [3)
praegn. dostati se, připadnouti někomu
(v majetek n. za úkol): aď eum pars
utrtusgue pervenit Cs; id ad me erep
tum pervenisse N dostalo se mi lupem;
res ad paucitatem defenšsorum perve
»erat Cs došlo na malou hrstku obhájců.



perverse

perversé, adv. [perversus] převráceně,
zvráceně, křivě (přenes.em.=—N6T02
umně, pošetile, zle).

perversitas, atis, f. [perversus] pře
vrácenost,zvrácenost; pošetilost.

perversus, a, tum (vl. part. perf. pass.od
perverto) převrácený,zvrácený, křivý;
1) vl. erat (Roscius) perversissitmis ocu
lis C zcela stočené — silně šilhavé; 2)
metaf.A) sm. nerozu mný, zpozdilý: per
versa sapientia C; hb) mn. zlý: per
verse Menalca V (t j. závistivý).

per-verto, ere, verti, versum převrá
ti, zvratiti, podvrátiti,vyvrátiti;
poraziti, povaliti, svaliti,skáceti;
I) vl. ardusta, virgulta p. C; ubi pe
des ab eguite perverti posset L; 2) pře
nes. a) P- algm (obr. ze zápasu) povaliti,
skáceti (co do mocí,významua p.): numguam
(tčle me) ullo avtificio pervertet C
nemo . uem non perverter im ac per
fregerim Č 60s imitari coepit, guo8
tpse perverterat C; od. zahubiti, zni
čiti: Germanici liberos p. T; W) p.
algd: bellum perverso numine poscunt
V převrátivše vůli bohů — proti vůli bohů;
podvrátiti, způsobiti rozvrat něčeho,
zničiti: moresp. N; tus libertatemgue
p- C. Vart. perf. pass. DOTVETSUS význ. adj. v.t.

per-vesperl, adv. pozdě večer.
pervestigatio, onis, f. [pervestigo)

probadání.
per-vestigo, are, dvi, dtum proslí

diti, vystopovati,vyslíditi: obr.ta
odoradantur omnia et pervestigabant
C; — odt. přenes.prozkoumati, proba
dati; vypátrati.

per-vetus, eris velmi starý, prastarý.
per-vetustus, a, um velmistarý, zcela

zastaralý.
pervicacia, ae, f. [pervicax] vl. vy

trvalost a) pervicaciů (Blaesi legatť)
victi (milites) inceptum omisere T vý
trvalým odporem; h) ob. šp. em. zatvrze
lost, tvrdošíjnost, svéhlavost, nepo
volnost, zarputilost.

pervicáciter, adv. [pervicax| vytr
vale, neúnavně; zatvrzele, tvrdošíjně,
gvěhlavě, nepovolně, zarputile.

pervicax, acis [pervinco) vl. vytr
valý (alcis ret v něčem)a) (Priscus)
recti p. T; neúnavný: pervicacis Thy
tadas cantare JH (t v vreji); o věcech
trvalý, stálý; D) šp.em. zatvrzelý,

928 pervius

tvrdošljný, svéhlavý, umfněný, nepo
volný, zarputilý.

per-video, čre, vidi, visum (dobře)
viděti, (důkladně)prohlížeti přehli
žeti, zrakem pronikati 1) (Solem) gui
pervidet omnia O; obr. cum tua pervi
deas oculis mala lippus inunctis HHsvé
chyby vidíš jen jako krhavý (t. j. málo
jasně; podle jiného výkl. přehlížíš své chyby
= nepozoruješ jich ); 2) metaf.a) (důkladně)
pozorovati, zkoumati; b) (důkladně)
poznati, pochopiti, vyrozuměli: gui
hoc non perviderit Č.

per-vige0, čre, uč, — Bilně n. napo
řád bujeti: metaf. utergue opibusgue at
gue honoridus perviguere T podrželi
lesk svého jmění i postavení.

(pilně)per-vigil, čis (stále) bdicí,
bdělý, ostražitý.pervigilatio,ones,f.[ pervigilo])noční
slavnost (bohoslužebná).

pervigilium, čt, n. [pervigil) vl. bdění
po celou noc; spec. noční slavnost
(bohoslužebná, řec. Tavvvyic): castra ut
in pervigilio neglecta L; —synekd.noční
veselí (hlučné a bujné): omnia pervigi
liis ac bacchanalibus guam disciplinae
propiora TŤ

per-vigilo, are, avi, atum A) intrans.
(stále) bdíti, nespati: seros htderní ad
luminis tgnis pervigilat V t.j. pozdě
do noci; hb) trans. probdíti: noctem p.
C; nox pervigilata O.

per-vilis, e velmi laciný.
per-vinco, ere, vicí, victum úplně

zvitěziti (abs.; algď nad něčím) 1) a)
vl. multum certato pervicit Vardanes T
dobyl rozhodného vitězství; b) přenes.
úplně přemoci, zn'oci, překonati: p. s0
num IŤ (sm. překřičeti); dominae p. mo
res Pr zkrotiti hrdou mysl; 2) metaf.
praegn. A) «) p. algm ut (guin) při
měti, pohnouti: illam non verdera.
pervicere, guin. denegaret T; 8)
p. algd n. ut (gun) provésti, doká
zati, vymoci, domoci 8e: non pervicit,
guin suspensa responderet T; b) do
kázati (důvody):guam sis mendosus,
pervincam A.

pervius, a, um [per a via) a) prů
chodní, otevřený,volný: transittones
perviae ČC;pervia tellus O průchodní
země — podzemní průchod; pod. p. aether
O; p. usus tectovum inter se V chodba,



pervolgo 9:

spojující sině mezi sebou; bisn. čaculo,
guod pervia tempora fecit Ó provrtalo,
provazilo ; —»subst. ne pervium illa exer
citibus foret T' průchod; uť pervium tn
totum ordinem esset L cesta; b) schůdný
(alci nělkomun. pro někoho); C) přístupný,
otevřený; — metaf. niddl amůbitioní per
vium T; cruciatut auť praemio cuncta
pervia esse T.

pervolso vizpervulgo.
per-volito, re, avi, aťum proleto

vati, poletovati (ačgd něčím,po něčem) V
1. per-volo, čre, avi, datum a) lé

tati, proletovati, poletovati (algď ně
čím,po něčem): aedes pervolat hirundo V;
corvus ačrčum pervolat iter O; —metaf.
(s ace. vnitř.).. . milia passuum Cistěsper
volavit C; b) doletěti.

2. per-volo, velle, voluž, — rád chtiti,
velice si přáti, býti velmi rád (aby....):
nespe*eněobi te per videre velim C.

per-volito, are, avi, datum vl. (do
cela n. stále) rozvinovati; spoe. rozvino
vati popsaný závit — pročítati, stu
dovati.

per-volvo, ere, volvi, voliitum 1) roz
vinovati; spec. popsaný závit, pročitati,
čisti: Zmyrnam saeculapervolventČat ;
2) provalovati, váleti; = metaf. med.
pervolvi (in re) Č stále se zabývati ně
čim (srov. „ležeti“ v něčem).

pervulgatus, a, um [vl. part. perf. pass.
odpervulgo] vl. uvedený na veřejnost a)
rozhlášený, obecněznámý; b) zobec
nělý, obyčejný, všední.

per-vulg0, are, dvi, tum u) roz
nésti, rozšířiti, zobecniti, vyněsti na
jevo, uvěsti na veřejnost,uveřejniti;
b) spec.«) rozhlásiti, oznámiti: edic
tum p. Čs; B) se p. oddávati se (všem):
guae (mulier) se omnibus pervulgaret C;
©) praegn.pervulgatis trtumphi honovt
bus T když zevšedněly. Part. perf. pass.
pervulgatus význ.adj. v. t.

pěs, pedis, m. [srov. Jt0UG (7T00-00),
STĚĎOV, TTEĎLOV,čes. půda, pěš-Í, padati,
něm. FuB] 1) noha a) lidská n. zvířecí,
u zvířat též kopyto, pazneht, spár, pazonr:
pedibus non valere N býti slabých no
hou, býti slabým chodcem; pedes vestis
deftuxit ad tmos V až k patim; guo te,
Moeri, pedes (se. agunt) V kam pak,
Moerie;acciptter columbam pedibus evis
cerat V; —=některá rčení G) pedem ferre

Latinsko-český slovník.

9 pes

V= kráčeti,jiti; retro pedemferre O =
pedem referre convati, ustupovati (často
vojen.); pedem efferre vykročiti, vyjiti,
hnouti 8e odněkud: pedem limtne ejfferre
C překročiti práh; (Socrates) pedem
portá non extulit C ani na krok nevy
šel; pedem conferre ČL buď blíže při
stoupiti nebovojen. ntkati se, araziti 8e;
pedem ponere Č stoupnouti; B) abl. způs.
pedibus (básn.pede) tre, iter facere, pro
Jictscí but pěšky n. (jako op. k navibus)
po pevnině po suché zemi; pedibus adt
tum (v. 1.) habere Cs; = spec. pedibus
merere, stipendia facere L sloužiti jako
pěšák; tn alcis sententiam pedibus tre
(rozstoupením) hlasovati pro něčí návrh
(o význ. viz dtscessto): == básn. pede s přívl.
lze přeložitipouhým adverbiem: 08 adt pede
secundo V milostivě; ferri incerto pede
H nejistě; Mors aeguo pulsať pede....
JÍ stejně; pede congressos aeguo V kteři
přímo se s ním utkali; ©%pede fausto
(v. t.) H; montibus crepante lympha de
silit pede H seskakuje hrčic, 8 hrkotem;
+) ante pedes alcis před nohama n. před
očima něčíma, před někým; sub pedibus
esse (vl. i metať.)býti pod nohama, v prachu,
býti za podnož = býti přemožen, podro
ben, pokořen, opanován, pod vládou,
v moci; metus omnis subiecit pedibus V
přemohl, pokořil; aď pedes desilire Ús,
descendere L seskočiti, sesednouti 8 koně;
eguitem ad pedes deducere L vl. sesa
diti s koní — dáti povel, aby jezdci se
sedli s koní; ad pedes pugna venerat
L bitva přešla v boj pěchoty — nastal
boj pěchoty; = obr. tn hora ducentos
versus dictabat stans pede in uno (Lu
ciltus) H stupňovýnivýrazu SLans == V malé
chvíli (podle staršíbo výki. stoje nepevně
— veršvje nedbale); 8) meton. krok,
chůze, běh: cursus pedum V běh;
pedum certamen Ó oběh o. závod;
taus pedum O proslulost v běhu; pedi
bus vincere, pedibus utilis O během,
rychlosti; revocať pedem Tiberinus aĎ
alto (od moře) V běh; |) přenes. u věcí,

zejm. u nábytku: mensae erat p. řertiusimpar O; p. pernae H hnát kýty; £
t. t. v lodnictví,ob. pl. peďes lana plachetní
(u spodních cípů plachty); měla-liloď plouti
přímo plným větrem, byly napínány oba dolní Cípy:

pede labditur aeguo Ó ana lana byla
stejná, stejně napiata t.j. plnými plach
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pessim8

tami; synekd.sive utrumgue fuppiter tm
cidisset in pedem Cat v plné plachty;
přl silném větru bylo potřebí lavirovati, t. j. plouti
klikatě, k čemuž byl napinán brzy pravý, brzy levý

cíp plachty: una ommnesfecere pedem V
napiali jedno lano; 8) jako mírastopa =
29:6 cm — "/s kroku (passus); přenos.míra:
metiri se suo modulo ac pede I; synekd.
pedem in Italia video nullum osse, gut
C píď půdy; pedem (ace.miry) non ďisce
dere, non egredi C ani na krok; 4) tt.
v metricostopa, takt: tamdus, p. citus
H; algd pedibus claudere (v. t. 2)) H;
odt. rozměr, míra, rhythmus; verš:
Lesbium (via Lesbos) servate pedem II
pede ter percusso (v.t.) H; in alternos
cogere verdba pedes O (t.j. v elegická
disticha).

pessimé, adv., superl.k male, v. t.
pessimus, a, um superl.k malus, v. t.
Pessinus, čntes, f. 1 m. [IŤecoivořc]

město v Galatii, hlavní sídlo kultu bohyně
Kybely; aaj. Pessiniintius, a, um pessi
nuntský, z Pessinuntu.

pessum, adv. [snad m. "pet-ttm, arov.
penna, ninTwo) vi. k pádu, dolů: p. čre T
přijíti v záhubu, býti zničen; p. dare
(psánotéž pessumdo) vrhnouti v záhubu,
zahubiti, zničiti, zkaziti. gwuoď multos
bonos dedit 1; sin ad inertiam p.
datus est S zahálkou vrhne se do zkázy.

pestifer, fera, ferum [pestis a fero]
a) nakažlivý, morový, otravný: odor
corporum p. L; b) metaf. zkázonosný,
zhoubn ý, zůhubný; zlořečený, pro
kletý: civis p. C.

pestiferč, adv. [pestifer) zhoubně, se
zkázou.

pestilens, entis (pestis) a) morový,
otravný, nezdravý (aci někomu,proně
koho): annus p. erat urdi agrisgue L
mor padl na město i venkov; Lb) metaf.
zhoubný, záhubný, osudný: p. mu
nus L

pestilentia, ae, f. [pestilens] a) ne
zdravost, nezdravý vzduch: autumní p.
Cs nezdravé počasí podzimní; meton. ne
zdravá krajina; b) nakažlivá nemoc, ná
kaza, mor, morová rána, epidemie: Alasst
Itenses gravi pestilentia confitetati Čs; —
básn.přenes.Oraltonem plenam venent et
pestilentiae Cat.

pestis, ts, f. A) neklass.nakažlivá ne
moc, nákaza, mor, morová rána, epide

930 peto

mie: matres ftnem pesti exposcunt L;
pecudum pestes V; L) ob.zkáza, zhouba,
záhuba, neštěstí, zlo: religuas illius anní
pestes recordaminí U těžké rány ; meton.
o osobácha zvířatechpřišera, (zlá) ohava,
netvor, zlý duch, „(morová) hliza“, „vřed“:
guod (urds) tantam pestem evomnerit Č;
ad illa furia ac peste palriae Č.

petasátus, a, um [petasus = nčtTa
Goc široký klobouk řecký, jehož užívali
zejména na cestách) 8 kloboukem na
hlavě — vypravený na cestu C.

Petělia, ae, f. město na vých. po
břeží Bruttia, nyn. Strongoli; adj. Pete
hnus, a, um petelijský.

petesse, eve, —, — [intens.od peto)
a) zasahovati: fuppiter mente caelum
terrasgue petessit básn. C proniká; b)
dožadovati se něčeho,toužiti po něčem lnu
dem p. Č.

Petilius n. Petillius, jméno římského
rodu; zejm. 1) ©. Petilus Spurinus,
praetor urbanus r. 181 př. Kr., padl
jako konsul r. 176 v boji proti Ligurům
L; 2) Petillius zvaný Capitolinus od
tud, že mu byl od Augusta svéřen dozor
při obnově chrámu Kapitolského; byl při
tom obžalován z pronevěry, ale přičině
ním Augustovým osvobozen H; 3) (©.
Petilius Čerealis, vojevůdce a podporo
vatel Vespasianův, velitel proti Datavům
(jež vedl Claudius ÚČivilis), místodržitel
v Britannii, kde T r. 72 po Kr. 1.

petitič, onis, f. [peto) 1) útok, vý
pad, rána (při šermu): obr. ROVÍ omne8
hominis petitiones C; tnas petitiones
efFugi C; 2) žádání, požadování, žů
dost a) zř. p. tndutiarum L; L) spec.
u) žádání, ucházení o úřad consula
tus p. C; P) požadování dluhu, vymů
hání, požadavek, pohledávka. cntus
p. sit Č kdo má...; omissas petitivnes
resumerent 1; %€)soudn. žaloba: in
tegram petitionem relingueve Č.

petiter, oris, m. [peto) vl. žadatel;
spec.a) uchazeč o úřad,žadatel (kandidaát):
p. consulatůs C; b) věřitel: p. ruvsus
cum peteret (se. pecuniam) C; ©) ža
lobce (v soukromépři).

petiturio. Zre [desider.k belo), chtiti n.míti chut ucházeti se (0 úřad) C
peto, ere, čvi (ti), Ttum (petiit O;

bísn. synkop. peťi, peťisti, petit atd., De
tisse, pelissem ata.— peti, petiisti, pů



peto

Čiiť atd., peltitsse,
penna. řec. ztěronar] (vu letěti) směřo
vati (aleyd k něčemu
vněj. a) jiti, ubírati se, bráti se, blížiti
se; spěti, spěchati, hnáti se, utíkati:
vojen. taáhnouti; jeti, plouti, plaviti se;
Jotěti, vznášeti se; padati. chýliti se;
chtfti někam,tihnonti (alydď na ot. kam?):
Alpes p. L. zaměřovati k A.; fugere
Othončemi, Dedriacuim petentes T smě
rem k B.; moutes p. Čs prehati na hory;
petere algď cuvsů běžeti, fuga prchati
k něčemu; oves. petunt vupes O lozou
na... guem (se.Luciferum) p. terras
vidit O klesati k zemi —=zapadati; básn.
mons petit astra O strmí k hvězdám; =
přenos,dntellego ilůun supra, guam ego
sum, p. S že jeho cil jest výše, než jsem
já; b) sahati, mířiti, chápati se:
corpus petens. amplectittu auras O:
Iltonea petit dextrá V Iioneovi podává
pravici3 cajsut petitur Ó na hlavu se
míří; praedae petit umůram Ó proni
sleduje; colla p. O bráti kolem krku,
vinouti se kolem ..; ©) dorážeti, hnáti
se na někoho házeti, biti, tlouci, udeřit
do něčeho: p. algm ferro; petendo vo
lucres O střílením; pete cedentem (pro
lept.)ča discoI rozrážej diskemvzduch;
d) přenes. praegn. D. algm hnáti Se na ně
koho,dorážeti, napadati, útočiti, stí
hati, pronásledovati, zachvacovati: ro

ziti: bello P. ačgm napadnouti n. hroziti
válkou; p. Šaguntinos L udeřiti na.
fame se peti L že hladem €e naň útočí=
že má býti vyhladověn; Tročanos hace
monstra petuné V týkají se = hrozi;
auctor concilit, guem maxtme peteret L
na kterého má nejvíce namířeno, 8pa
deno; 2) s ace.vnitř.3. vam, iter vydati
se na cestu; fugam p. dáti se na útěk,
prchati; Floratius secundam pugnam
petebat L spěchal do boje s druhým (od
půvcem); básn. obr. guacntmague včum vir
tute petivit V «1.kudykoli se dal cestou =
očkoli se pokusil ve své statečnosti; [I
snahou a za účelemdosažení1) shledávati, hle
dati; přinášeti, snášeti, nabírat),
bráti, čerpati odněkud,choditi, jíti pro
něco; Ziskávati, nabývati (algďd ex rě
něčehov něčem)a) pabulum p. Čs; aguam
va sacris (dat úč.) petitum derat L šla
pro vodu k oběti; volucres e divevsis
tervis petiverat T objednal si; b) exem

O3 1

petrissem atd.) [srov,

I pohybem 1) s ace.

peto

plem p. ab algo n. ex vě jíti pra pří
klad k..., bráti (si) příklad z...; ex
hosttum ducibus victoriam p. L hlednti
vítězství v boji s. .; clementtae titulusevivoclaropetebaturŤmuž.— měl
mu ziskati; Aeneas omnem prospectum
late peladgo (abi.) petit V shledává vý
hled —=moře široko vůkol obzirů; túnde
petitum hoc in me tacis H odkud máš
tyto věci, jež mi metáš v tvář; fuga
satutem p. hledati v útěku spásy; čedi
(= a de)fama petatur inter mortales
O vyhledávej si...; ©) spec.vyhiedávati
odpovědi— dotazovati se, tázati 86;
devidati se: gnaepetit, ilte vefert Os
unde petam cansas sacrorum O; 3) hle
dati, žádati si, státi o něco,toužiti, ba
žiti, dychtiti, přáti si (alod, uť n. ne,
zř. pouhý konj., básn. též inf,) a) paené měnus
nullo Smyrna petenda loco O vice žů
doucíi téměř nad každé jiné misto; peti
tus vyžádaný, vytoužený, fugienda (v. t.
ke konci)pelendis immtiscere IŤ; petimus
bene vivere F; —subst.guantum dimissa
(v. t. ke konci)netitis praestent I; potieve
petitis O čeho žádáš; b) p. adyd ab
algo, řídčeji EL algo žůdati něčehood ně
koho, na nělkorn, někoho za něco, 0 něco. alci pro

někoho,vyžadovati, požadovati; prositi:
pacem p. ab algo; fulem p. de alcis
vita Cs žádati záruky za život; fidem
alcis p. T hledati ochrany u někoho;bona
petita in fiscum (v.£) 1; principes de
suis privatím rvedusab eo (Caesare) p.
coeperunt Čs přednášeti žádosti ve svých
soukromých věcech; ©) ucházeti se:
regnum p. L; spee. U) s ace. osobygis te
laudatve petitte © kdo o tebe stojí;
Jingebant petitum ab eo Corbulonem T
že si hleděl nakloniti, přemlouval: zejm.
p- algam ucházeti 8€ o někoho, o něčí ruku;
subst.petentes O nápadníci; uť saepius
peteret viros guam peteretur S vyhle
dávala; B) ucházeti se o úřad: guaestu
ram p.T'; abs. altud tempus est petendt,
aliud persegnendi C; Germančco(pro. ..)
proconsulare imperium petivit T d)
vyžadovati, vymáhati, hlásiti se o něco;
praemlum p. T; poenas alcis ret ab
alao P- S vl vymáhati pokuty za něco=
mstiti něčeho na někom; — spec. vymáhati
soudně zejm.penize, pohledávati: ampltus
e0 nomine neminem petituvum ČC; idle,
unde (== a guo) petebutur dlužník;
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petorriturm 0;

odt. vůt. ŽAlovati někobo0 něco 28, gut
petit — žalobce.

petorritum, T, n. [slovopůvodugallského
Jako věe sama) vl. čtyřkolka, povoz, vozík,
(otevřený) kočár.

1. petra, ae, f. [néroa] balvan, skála.
2. Petra, ae, f. [ITérToa, viz předch.)|

jméno několika měst; zejm. 1) pobřežní
město v Hlyrii, již. od Dyrrhachia Čs;
2) město v Pierii na sev.-záp. svahu
Olympu Z; 3) thrácké město v území
Maidův Z; 4) město na Sicilii, jihových.
od Himery; 5) město v Sogdianě na řece
Oxu Ču; II jméno rodiny stavu jezdce
kého T. Aaj. Petrinus, a, um peterský:
subst.Petrini, orum, m. Petřané, obvva
telé Petry (4)) C; Petrinum, ž, n. misto
(a statek) blíže Sinnessy Č JT; Petria
nus, a, tm (od IL Petra) Petrův: ala
Petviana T (pejmenovaná dle svého za
kladatele T. Pomponia Petry).

Petreius, jméno plebejského rodu řím
ského; zejm.W/. Petrečus porazil jako le
gát (konsula Antonia) Katilinu u Pistorie
r. 62 př. Kr., později byl věrným při
vržencem strany Pompejovy až do své
smrti po bitvě u Thapsu Čs 8.

Petriinus, Petrinus ata.vizPetra.
Petrocorii, črum, m. národ v Gallii

na pravém břehu Garumny s hlav. mě
stem Vesunna (nyn. Périgneux).

Petronius, jméno plebejskéhorodu řím
ského, jehož někteří členové vynikli za doby
císařské: zejm. T. (?) Petronius (zvaný
pozd.Arbiter sc.elegantiarum), mistodrži
tel v Bithvnii, důvěrník Neronův, muž
vkusu a satiry; zemřel dobrovolnou smrtí
r. 66 po Nr.

petuláns, antis [srov.peto) dorážlivý,
dotěrný, drzý, smělý, svěvolný, opováž
hvý; rozpustilý, nevázaný.

petulanter, adv. [petulans] dotěrně,
dr ze, směle, svévolně, opovážlivě; roz
pustile, nevázaně.

petulantia, ae, f. [petulans] drzost,
smělost, svéěvole, opovážlivost; rozpu
stilost, nevázanost.

petulcus, a, um [srov.petulans, peto|
vl. dorážlivý, útočný: Aaedi petulci V
trkaví.

Peucestes, ae, m. [JIIevxéornc] voje
vůdce Alexandra Velikého, jemuž zachrá
nil v Indii život; později místodržitel
v Persidě Ču.

0 Phačthon

Peucetii, órum, m. obyvatelé v již.
Apulii 8 městemBarturn; aaj. Peucetius,
a, um peucetský, básn. význ. apulský:
Peucetios sinus Ó.

Phacium, 1ž. n.
střední Thessalii L.

Phaeax, cis., m. |[Ďaiaž] Faiak;
u Homera jsou Faiakové obyvatelé ostrova
Scherie, žijící v blahobytu; odt. přísl.pin
guis Phaeaxgue revevti HH;aaj. Phaca
CiUS n. Phaeacus, a, um faiacký: subst.
Phacacia, ae, f zeměFaiaků; Phaeá
cis, %dis(ace.čda), f. (Waiazic] Faiakis,
báseň o Faiacích a o pobytu Odvsseově
mezi nimi, již složil Tuticanus Ó.

Phacdon, ons, m. [Ďaidov] Faidon
z Elidy, žák Sokratův, bývalý otrok; po
něm pojmenoval Platon svůj dialog 0 ne
smrtelnosti duše.

Phaedra, ae, f. [Paióoa) dcera kret
ského krále Minoa, sestra Ariadnina, choť
Theseova, pověstná nešťastnou láskou
k svému nevlastnímu synu Hippolytovi.

Phaedrus, 7, m. [Baidooc) vlastní

Báztov) město ve

jméno mužské; zejm. 1) žák Sokratův,
osoba Platonových dialogů zv. Faidros a
Symposion; 2) epikurský filosof v Athe
nách, učitel a přítel Ciceronův.

Phaeneas, ae, m. [Barvěac] náčelník
Aitolův v boji proti hímanům L

Phaestus, 2,f. [(Batoróc] n. tez Phae
stum, č, n. 1) město na již. pobřeží
Krety ; odt. adi. Phacstius, a, um faist
ský, náležející k Faistu; subst.řec.Phae
stias, aďis, f. Faisťfanka,žena z Faistu
O; 2) město v thessalské krajině zv. Thes
saliotis L.

Phačthon, ontis (ace. em n. a), m.
[(Bačéďwr — zářící) 1) epitheton boha
slunce Helia; subst.— Helios: Phaethon
tis egutť V; 2) syn Klymenin a Heliův,
pověstný svou nešťastnou jízdou na slu
nečním voze, při které zapálil zemi a
sam byl bleskem Diovým usmrcen; jeho
sestry (Phačthontiades, um, f. sestry
Faethontovy= Heliades) pro plakalv,
až se změnily v olše (n. topole): jejich
slzy se proměnily v jantar; adj. Phae
thonteus, a, um (f. tezPhaethontis,
idis) Faethontský: post Phaethonteos
tgněs Ó po ohni, jimž zhynul Faethon;
in volucrem Phaethontida O t.j. v la
buť, v niž byl proměněn Kyknos, truchle
příliš pro smrt svého přítele Faethonta.



Phaethusa

Phačthůsa, ae, f. [Ďaébovoa, srov.
ĎBatďov] sestra Faethontova.

Phalacrus, %, m. (m. Holohlavý =
Calvus) jméno občana z CČenturip na Si
cilii C.

phalanga, ae, f. [paZayvš] válec.
phalangites, ae, m. [pafayyirnc]

těžkooděnec falangv.
Phalanna, ae, f. [Ď$dZavva] město

v thessalské Perrhaibii sev. od Peneia
L; aaj. Phalannaeus, a, um [Dalav
vatoc) falanský: Ph. ager L.

Phalanthus (n.Phalantus), ž,m. [Ďa
Žavdoc) Sparfan, vůdce Partheniů, kteří
založili Tarent: regnata rura Phalan
tho H.

phalanx, angis, f. [padayš] falem,
(bitevní) Ššik pěchoty, bitevní řada, voj 1)vůb.; S) a) střední šik hoplitů, tvořící
jádro bitevní čáry u Atheňanů a Spar
Čanů; b) makedonský šik podoby obděl
nikové N.

Phalara, orum, n. (ĎaAaoa) přistav
thessalského města Lamie v Malijském
zálivu L.

phalárica vizfalarica.
Phalaris, čdďis (ace. tm), m. [DáAa

01) tyrann v Agrigentu na Sicilii v pol.
6. st. př. Kr., pověstný svou ukrutností
(viz Per illus).

Phalasarna, ae,f.(ĎaAdáoaova] město
na záp. pobřeží Krety; adj. Phalasar
něus, a, um z Falasarny L.

phalerae, úrum,f. [1%pálaoa) fa
lery 1. j. kovové ozdoby, medaillony;

vyznamenání, čestné odznaky,
Jež byly udělovány vojákům za statečnost; muži je
6pec.

nosili na prsou, keňům byly zavěšovány na čelo,
na řemen nákrční ucbo náprsní.

phaleratus, a, um [phalerae] ozdo
bený falerami, t.j. kovovými ozdobami,
medaillony.

Phalerum, i, n. [ĎaAroov| nejstarší
přístav athenský; aa. Phaléricus (po+
tus), též subst. Falerský přístav; Phalě
reus, ei, m. [ĎaAroeúc] Faleřan, z Fa
leru, sp. význ. Bemetrius (v. t.) PA.

Phaloria, ae, f. [Ďaiwoia]) město
v sev. Thessalii L.

Phanae, úrum, f. [(Ďavai] mys v již.
cípu ostr. Chiu; adj. Phanaeus, a, um:
rex Ph. V král z Fanských hor (t j.
vzácné víno chijské).
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Phanota, ae (n. čs),f. [Ďavótr| tvrz
v Epeiru

Phanotea, ae, f. [Bavorevc) město
ve Fokidě nedaleko hranic boiotských.

phantasma, matis, n. [pávracua) vl.
zjev; přízrak, strašidlo Pltn.

Phantasos, č, m. |ĎGvVTaGoc, srov.
eavraciía) syn Spánku, jenž bere na
sebe podobu různých věci neživých a
zjevuje se lidem, bratr Morfeův a Ike
lův Ú.

Pháaon, onis, m. [Ď$cdaov]jinoch na
Lesbu, dle pověsti chladný miláček Sapfin.

pharetra, ae,f. [pavéroa| toul, toulec.
pharetrátus, a, um [pharetra) opa

tiřený toulecm, S toulcem: ph. puer
t.j. Cupido.

Pharius viz Přarus.
pharmacopola, ae, m. [paouaxo

jWÁnS)prodavač léků, mastičkář.
Pharnabazus, %, m. [ĎBaováBačoc)

syn Farnakův, perský satrapa v sev.
záp. Malé Asii, přítel Sparfanů za pelo
ponneské války.

Pharnaces, is, m. [Paovázrc] jméno
několika králů pontských; zejm.syn Mithri
datův, poražen od Caesara u Zely r. 47
(pověstné Caesarovo veni, vidi, Vict).

Pharsalus, č, f. [(Ďdocadoc] město
v již. Thessalii, památné vítězstvím Cae
sarovým nad Pompejem r. 48 př. Kr.;
aaj. Pharsalicus i Pharsalius, a, um
farsalský, u Farsalu; subst. Pharsalia,
ae, f. kraj Farsalský, Farsalie.

Pharus n. Pharos, %(ace. oů n. um),
f. [(Ďdoos] ostvůvek u Alexandrie s ma
jákem téhož jména, zřízeným od Ptolo
maja Filadelfa; adj. Pharius, a, um
farský, básn. význ. alexandrijský n. vůb.
egyptský: Phartia tuvenca Ó tj. Io, jež
našla konečně v Egyptě klid a stotož
něna s Isidou byla ctěna jako bohyně;
meton. význ. Souvisící s kultem Lsidiným,
Isidin: Dharia manus O; turba Pharia1.

Phaselis, idis, f. [ĎaonAic] dorské
přímořské město v Lykii; od. Phaseli
tae, (Zrum) um, m. Faseliďané, obyvatelé
Faselidy.

phaselus (o. phaselos; též psánopha
sellus), U (ace. on H), m. n. f. (metaf. ob
m.) [(páanáoc) 1) v. fazole, bob V; 2)
metaf. (pro podobu 8 luskeu) (dlouhý) člun,
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(lehká) loďka (jakých užívaliJednotlivci £k del
ším plavbiim) Cat H.

Phásis, čdts i idos (ace. ob. fm n. tn)
1) m. [(Dčorc) řeka v Kolchidě, vtéka
jicí do Cerného moře; 2) f. (ace.ida) =
Phasias, adis fasidskaů, básn. význ. kolš
ská: subst. WasiďCanka == Kolšanka t. j.
Medeia O; — adj. Phasiacus n. Phá
Sianus, a, um fasidský: subst.půastanus,
1, m. (se. gallus) bažant,

Phogeus, ež. m. (Ýyyevc] vlastní jméno
mužské; zejm. král v Psofidě v Arkadii,
otec Arsinoe čili. AMfesiboie, již dal za
manželku Alkmatonovi; Alkmaiena dal
později usmrtiti, když se dověděl o jeho
nevěrnosti k manželce; adj.Phegěius, a,
um Fegeiv.

Phegia, ae, f. [Drnyia n. Důver]
město v Arkadii, zvané později Psofis;
aaj. Phegiacus. a, um fegijský: cum
Phegiaco Erymantho Ó (E. teče mimo
F'egii).

Phené viz Periphas.
Pheneus, ž (ace. on O), £. [Ďěveoc]

město v sev. vých. Arkadii, nedaleko
něhož byl potok 8 otravnou vodou O;
od. Pheneatae, arum, m. [Derečrat]
Feneané, obyvatelé enea.

Pherae, arum, f. |Ďeoai] jménoně
kolika měst; zejm. 1) město v Messenii
u zálivu Messenského N; 2) město v Thes
salii záp. od svého přístavu Pagas, dle
pověsti sídlo Admetovo, ve -£. st. př. Kr.
sídlo mocných samovlidců, z nichž vy
nikl zejm. Alexandros Ferský; aaj. Phe
raeus, 4, um ferský: syneka.gens Pe
raea O t j. rod (krutých) tyrannů; subst.
Pheraei, órun, m. Feřané, obyvatelé
Fer.

Phereelus, z, m. [Déoez40c) stavitel
lodi Paridovy, na níž byla unesena He
lena; adj. Plierecleus, a, um Wercklův.

Vherecydes, is, m. [(Benexúdrys] 1)
F. z ostrova Syru, filosoť, učitel Pytha
gorův, žil v pol. 6. stol. př. Nr.; adj.
Pherecydčus, a, um Ferekydův: Pere
cydeum illud C; 2) Ferekydes z ostrova
Leru, řecký logograf v pol. 5. st. pí. Kr.

Pherčs, čtis, m. |Péorns| vlastní jméno
mužské; zejm.epony mos města Fer v Thes
salii, dle báje otec Admotův; odt. patrenym.
Pherčtiades, ae, m. Feretovec — Ad
metos.

934 Philippopolis

Phidias, ae, m. [Deióiac] 1) geniální
sochař athenský za doby Perikleovy, jenž
řidil veškeru uměleckou výzdobu na athen
ské Akropoli a vytvořil kromě jiných děl
slavné sochy Atheny zv. Promachos a Dia
Olympijského; aaj. Phidiaeus, a, um
Fvidiův; 2) atlenský státník za doby
Sullovy X

Phila. ae, f. (Ďížn) město v Pierii
sev. vých. od ústí Peneia L.

Philadelphia, ce, f. (DiZadéŽpec]
jméno několika měst; zejm.město ve vých.
Lydii na úpatí Tmolu; odr. Philadel
phéni, órum, m. Filadelfané, obyvatelé
Filadelfie.

Philadelpims, z, m. [DiAddežpoc t. i
milující svého bratra n. sestru) přijmení;
zejm.1) Ptolomaeus (II.) Philadelphus,
král egyptský (285—247 př. Kr.); 2)
C. Annčus Čimber, římský řečník, pří
vrženec Antoniůvy; zavraždil svého bratra
a proto jej C jmenuje ironicky Ph,

Philaem, črum, m. [BiAatvoi] dva
bratří z Karthaginy, kteří se ve sporu
8 posly z Kyreny o hranice dali dobro
volně pohřbiti, poněvadž na tom zůviselo,
aby jejich vlast nabyla většího rozsahu;
na jejich hrobě zasvětili jim Karthagi
ňané oltáře, zvané Přilaenon (řec.gen. pl.)
arae S (na břehu u Velké Syrty).

Philammon, onis, m. [Dižánuov)
syn Apollonův, pěvec Ó.

Philémon, oněs, m. [DrAňncov]vlastní
jméno mužské; zejm. fryžský stařec, man
žel Baucidin O.

Philetas, ae, m. [(DBiAňrac)učenec a
elegický básník z Kou za doby Alexandra
Vel. a Ptolemaja I., učitel Ptolemaja II.,
vzor Propertiův; adj. Philetaeus, a, um
Filetův.

Philippi, orum, m. [(DiAtr7ror]město
v Makedonii na svahu pohoří pangajského,
sev. vých. od Amfipole; pojmenováno dle
Wilippa Makedonského (dříve Krenides);
památné bitvou r. 42 př. Kr. (porážka
Druta a Kassia); aaj.Philippeus n. Phi
lippius, a, ton n. Philippensis, e di
lippský, u Filipp.

Philippopolis, 2s,f. [DrZueró7toAtc]
město v "Phrakii na pravém břelu hor
niho Iebru, založené od Filippa Alake
donského; za doby řím.hlav. město I ira
kie, nyn. Plovdiv (v Bulharsku).
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Phitippus, 7, m. [ĎiAurrroc) vlastní
jméno mužské; 1) jméno několika králů
makedonských, zejm.a) F II., syn Amyn
tův, otec. Alexandra Vel., vládl 359 až
336 př. Kr.; meton.pl Philippi zlaté
mince s obrazem krále Filippa, filippské
zlaťáky If; b) F. V, vládl 220—179
př..Ir., poražen od Římanů u Kynoskefal
r. 197; —aaj. Philippeus n. Philippi
cus, a, Vilippův, filippský: (orattones)
Phiiinpicae Č řeči (Demosthenovv) proti
Wilippovi, J"ilippiky; přenes. podle nich
jmenuje i Cicero své řeči proti M. An
toniovi: te video delectarí Philippicis
nostris C; 2) jméno rodiny v rodě Mar
ciů (v. t.).

Philistus, ž, m. [DiAioroc] řecký dě
jepisec v Syrakusách za vlády Dionysiův,
spisovatel dějin sicilských.

philitia, orum, m. [pilin — přátel
ské hody] společné obědy Sparfanů ČC.

Phillyrides viz Philyra.
Philo, onis, m. [BiAeov]vlastní jméno

mužské; zejm. 1) slavný stavitel kolem
r. 300 př. Nr.; 2) Filon z Larissy, filosof,
hlava školy akademické, učitel Ciceronův;
3) římské příjmení v rodě Veturitiv (v. 1).

Philocles, is, m. [BrAoxAijc) vlastní
jméno mužské; zejm. 1) athenský voje
vůdce, jenž zavinil porážku u Aigospo
tamů; 2) důstojník IWilippa V. L.

Philoctetěs n. Philocteta, ae (voc.
ě O) [WiAozrýrys] syn Poiantův, zna
menitý střelec, majitel luku Ilerakleova;
účastnil se s Reky výpravy trojské, ale
na cestě byv uštknut od zmije, byl zá
nechán na Lemnu a teprve v desátém
roce války z nařízení věštby byl dovezen
k Troji, vyléčen a zastřelil Parida; =
meton. tragedie Filoktetes. (Sofokleova,
Euripidova a Acciova); adj.Philocteteus,
a, um Filoktetův.

Philoděémus, 7,m. [BrZ00n10c] vlastní
jméno mužské; zejm. F. z Gadar, epikur
ský filosof a básník v Římě za doby
Ciceronovy ČH.

Philolaus, ž, m. [BrAó2aoc) filosof
školy pythagorské v 2. pol. 5. stol. př.
Kr., jenž první sepsal učení Pythagorovo.

philologia, ae, f. [pilAokovia)vl. láska
k vědám; učen ost (zejm. po stránce věcné
proti formální učenosti grammatiků) C.
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philologus, a, um [pižóAovoc] vl
milovný věd; učený (zejm. po stráncevčené;
srov. grammaticus);, subst. učenec ČC

Philoměla, ae, f. [ĎiiouňÁn) dcera
athenského krále Pandiona; "Tereus, man
žel jeji sestry Prokny, učinil ji násilí a
pak jí vyřízl jazyk: obě sestry, doroz
uměvše se, zabily z pomsty syna Tereova
Itya a předložily otci k jídlu; když je
"Terens pronásledoval, proměnila se Filo
mela v slavíka, Prolkne ve vlašťovku (dle
jiného vypravovánínaopuk) a '[ereus v dudka;
= odt meton.význ. slavík V

Philomělium, 7, n. 'diAouňÁtov)
město v jihových. Wrygii; odt.Philome
lienses, tum, m. Wilomelané. obyvatelé
Filomelia.

Philopoeměn, enie, m. [diAoztotunv]
znamenitý vojevůdce a státník achajského
spolkn, rodem z Megalopole (253—183
př. Kr.), „poslední Řek“.

philosophia, ae, f. [piÁocogiaj vl.
láska k moudrosti; filosofie (nejširě.
sm. i s vědami odbornými), studium filosofie;
moudrost a) abstr. phičosophtae disciplt
nae C filosofické školy (gen.philosophiae
n. spojení de phičosophta ize Často přeložití
adj. filosofický); I) konkr. G) filosofická
věta, filosofický předmět n. problem,filo
sofická nauka; £) filosofická škola n. sou
stava, filosofický system (zejm.pl.).

philosophor, č7%,dtus sum zabývati
se filosofií, filoaofovati, (filosoficky)
badati: genus philosophandi C filosofická
soustava.

philosophus, «, um[rprAdcogoc) filo
sofický; subst. filosof,

Philotas, ae, m. [duAorac) vlastní
jméno mužské; zejm. syn Parmenionův,
velitel jizdy ve vojsku Alexandra Vel
kého.

Philotimus, 2, m. [BrAórinoc) Čice
ronův propuštěnec, jenž fidil v době Ci
ceronova vyhnanství správu jeho majetku
pod dozorem Attikovým.

philtrum, 7, n. [giÁtoov od (plÁoc)
nápoj lásky (srov. u nás laskavec) O.

Philus, z, m. [ŘiAoc) jméno rodiny
v rodě Wuriův (v. t.).

1. philyra, ae, f. [prŽťoa lipa) vl.
lípa; lipové lýčÍ (jehožužívali k vázání).

2. Philyra, ae, f. [DĎrAúpae,viz před
cház.) nymfa, dcera Okeanova, s níž měl
INronos syva Chirona; později byla dle
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báje proměněna v lípu; odt. Philyreius,
a, um Filyřin n. Filyiina syna t. j. Chi
rona: A. heros O hrdinný syn Yilyřin;
Philyrěta tecta O; patronym.Phillyri
des, ae, M. (1. slabika v thesí O) syn Fi
lyřin.

phimus, č, m. ($Eruwoc]nádoba, v niž
se při hře michalo kostkami, vrhovka,
cába ŽL.

Phineus, ei i e0s (ace. ea, voe. eu O),
m. [Brreúc) 1) myth. král v Salmydessu
u Černého moře, jenž dal z návodu své
druhé ženy děti z prvního manželství
oslepiti a za živa zakopati; za trest tý
rán Harpyjemi, jichž ho zbavili Boreovci
Kalais a Zetes při výpravě Argonautů;
adj. Plhineius i Phineus, a, wm Fineův;
2) bratr Kefeův, dřívější ženich Andro
medin, jejž Perseus Medusinou hlavou
proměnil v kámen.

Phintia, ae, f. město na Sicilii C.
Phintias, ee, m. [duvriac) pythago

rovec v Syrakusách za doby Dionysiů,
známý svým přátelstvím s Damonem.

Phlegethon, ontis, m. [pževédov =
hořici) „Ohnivá“ řeka v podsvětí (= Pyri
egethon); oa. Phlegethontis, idis lege
thontský, Flegethontu: Ph. čympha ©.

Phlegra, ae, f. [Wiéyoa t j. spále
niště) staré jméno poloostrova Pallene
na Chalkidice, dle báje dějiště boje s Gi
ganty; ad. Phlegraeus, a, tm [Ď2e
voaloc] flegrajský: Phlegraeos Iovis En
celadigue tumultus Pr (— Gigantoma
chii); Phlegraei campi Ó.

Phlegyas, ae, m. [BAeyúac) myth.
vládce v Panopeu ve Fokidě; zapáliv ze
msty Apollonovi chrám v Delfech, bvl
potrestán v podsvětí podobně jako 'Van
talos V.

Phliuůs, úntis (ace. a L), f. (ĎAioĎd]
samostatné město v sev. Peloponnesu,
jihozáp. od Korinthu; adj. Phlásius, a,
um [DAicoioc) fliuntský, ve Fliuntě ; subst.
Phliásii, orum, m. Fliunfané.

Phobetor, orts, m. [PoSýTwo— stra
šicí) syn boha Spánku, bůh strašných
snů (= Ikelos) O.

phóca, ae n. phoce, čs, f. [poxn]
tuleň.

Phocaea, ae, f. [Drixara] přímořské
město ionské v Malé Asii; aaj. PhocaT
cus, a, um [Ďaozatxoc] fokajský, z Fo
kaie (viz i Phoócis); subet. Phocaeenses,
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tum, básn.též Phocaei, orum, m. Foka
jané, obyvatelé Fokaie.

Phocion, čnis, m. | Bozicov) athen
ský vojevůdce a státník, vrstevník a od
půrce Demosthenův,popravenr. 318pi.K+.

Phocis, tďdisn. idos, f. [Poxic) kr:
jina ve středním Řecku s městem Del
fami; aaj. Phoceus n. Phocaicnus, a,
um focký, ve Fokidě n. z Fokidy: (tuve
mis n. comes) Phoceus O. (též subst.) —
Pylades, syn fockého krále Strofia ; subst.
Phocenses, čum a Phocii, drum (sg. těž
básn. Phoceus, ež a €0s, voc.eu) Fočané.

Phocus, 7, m. [ĎBoxoc| syn aigin
ského krále Aiaka, bratr elamonův Aa
Peleův, od nichž byl usmrcen.

Phoebe, čs, f. [BoiBr, srov.Phoebus)
1) sestra Foibova — Diana, bohyně mě
síce; meton.(měsiční) noc: tertia Ph. O;
2) vůb. vlastní jméno ženské; zejm.dcera
messenského vládce Leukippa (v. t.) Ó Pr.

Phoebidas, ae, m. [ĎorGidac] spart
ský vojevůdce, jenž dobyl r. 383 pí. Kr.
thebského hradu Kadmcie.

Phoebigena, ae, m. [Phoebus a gigno)
syn Foibův — Aesculaupius V.

Phoebus, ž, m. [Ďoř3oc dleob.výkladu=
světlý, jasný) příjmení Apollonovo zvl.
jako boha slunce; meton.zejm.a) slunce:
repercusso Phoebo O odrazem slunce,
paprsků slunečních; čiťora sud utrogue
tacentia P'hoebo O t.j. pod východním
i západním sluncem, na východě i na
západě; 3) Foibův chrám: candentis l
mine Phoebi V; Pl. domesticus (v. t.) 03
adj. Phoebeius + Phoebeus, a, um
[BorBůroc, DorBeioc) Foibův, meton.význ.
sluneční, lékařský: Ph. tuvenis Ó =
Aesculapius jako syn Apollonův; PŘ.
anguis (v. t.) O; Phoebea arte O tj. lé
kařským uměním; Pňoebea lampas V;
PA. ales O havran (jako pták věštný);
Phoebea virgo O — Daphne, meton.va
vřin; = subst.Phoebas, adis, f. |DoiBác)
kněžka Apollonova,věštkyně O Pr; Phoe
běum, Z, 2. chrám Foibův L.

Phoenice, čs n. Phoenica, ae, f.
[Dorviízxn] 1) Foinikie, část Syrie sev.
od Palestiny, přímoří od pohoři Kar
melského na sever až po záliv lsský
(města Sidon a Tyros); aaj. Phoenicius,
a, um (f. téžPhoenissa) foinický: exsul
Phoenissa O — Anna, sestra Didonina;
subst. Phoenix, icis, m. (viz i zvl. heslo)



Phoeniciůis

a ob.pl. Phoenices, um(ace. as OT") Woi
nikové, Foiničané, národ proslulý zejm.
plavbou, stavbou lodi a obchodem; jejich
osadou bylo město Karthaco; Phoenissa,
ae, f. Foiničanka; spec.— Dido V; ul.
Phoenissae, Foiničanky, titul tragedie
Euripidovy Č; 2) město v Epeiru, hlavní
město Chaonie, nyn. Finiki L.

Phoenicus, čntis (ace. a), f. [(Ďorvi
»100c) jméno několika přístavních měst
1) v maloasijské Ionii u Eryther L; 2
v Lykii u Patar L.

Phoenissa viz Phoenice.
1. phoenix, čcis, m. [gotvwiÉ] fénix,

ohniváč (báječný pták egyptský, jenž se
vždy po S00letém žití ve svém hnízdě
spálil, ale z popelu vzlétl znovu omlazen).

2. Phoenix, žeťs, m. [ŘĎoiméÉ]1) syn
Amyntorův, učitel Achilleův a průvodce
jeho před Troju: 2) Foiničan (viz Phoe
nice).

Pholoe, čs, f. [Ďožón] 1) pohoří na
záp. hranici Arkadie; 2) dívči jméno
Tw F.

Pholus, č, m. [ĎóAoc) jméno Ken
taura VO.

phonascus, %,m. |povaanóc z povů
a úoxée) vl. cvičitel hlasu, učitel zpěvu
(a deklamace) T.

Phorbás, antis, m. (ĎóoSac) vlastní
jméno mužské VO

Phorcus, č, m. [Ďóe::vc] vlastní jméno
mužské; zejm. mořský stařec, syn Pontův
a Gaiin, otec mořských nestvůr Graii a
Gorgon; odt. Phorcis, iďis (n. 2dos, ace.
pL čdas O), f. — Phorcýnis, idis (u.
idos, ace. ida), f. dcera Forkova, spec.
Medusa OPr; pl. geminas Phorcidas
O = Graie.

Phormio, onis, m. [Ďooniov] 1) peri
patetický filosof, o němž je anekdota, že
chtěl poučovati Hannibala o válečnickém
umění; 2) parasit v komedii Terentiově
téhož jména; přenes.dať natalicčam Fhor
mioni alicut

Phoróneus, e?, m. [Ďoowveťc]) syn
Inachův, vládce v Argu, bratr Ioin, jež
odt. sluje Phoronis, čďis n. čdďos,f.
sestra Foroneova, Foroneovna.

Phraátes n. Phrahates, čs (ace.én
F), m. jméno několika parthských králů
z rodu Arsakovců; zejm. I. IV., proti ně
muž podnikl Antonius nezdařenou výpravu
r. 36 př. Kr.; odbojem Tiridatovým byl

937 Phylacě

na čas zbaven trůnu, jehož 8e opět zmoo
mil r. 27. př.. Kr. 8 pomoci Skythů: red
ditum Čyri solio Phrahaten I; 8 cisa
řem Augustem vešel v přátelské styky.

phreněticus, a, um [poevryuxóc) ne
mocný mozkem, šílený, zuřivý.

Phrixus n. Phrixos, %,m. [DĎotEoc]
syn Athamantův a Nefelin, unikl se se
strou IMellou na zlatém beranu nástrahám
své macechy Ino do Kolchidy ke králi
Aietovi; adi. Phrixeus, a, um Frixův.

Phryges, um, m. (ss. Phryx, Půry
gis) [Beúyec) Fryzové, obyvatelé Frygie. =
básn. přenes.význ. '[rojané: corpus semtvěri
Phrygis V (narážka na fryžský kult bohyně
Kybely, jejíž kněži se vykleštovali); - spec.kněží
Kybelini;adj.Phrygius, a,um fryžský:
Ph. amnis L 1.j. Hyllos, přítok Hermu;
Phrygia mater V « j. Kybele; Plrygia
chamys V (t.j. umělevyšivaná); Pů.la

is F mramor z lomů u frvžského města
Synnad; hudba fryžská vyznačovala se
vášnivostí, uvádějící mysl v mystickou
extasi: PArygit modi T%ib,numerí Pr;
Ph. burum Ó klarinet z berekynthského
zimostrázu; — bvásu.též výzu. trojský:
Ph. tyrannus V (= Aeneas); PA.pastor
V (= Faris); vates Ph. O (— Helenus);
Phrygit nepotes O potomci Trojanů t. j.
Římané; subst.Phrygia, ae, f. a) Fryžka;
básn. Trojanka V; 5) Frygie, krajina
v Malé Asii vých. od Lydie (Pů. Afaior)
a již. od Propontidy (PA. Minor).

Phryne, čs, f. [Ďoúvmyt. j. ropucha]
1) krásná hetera v Athenách, milenka
Praxitelova(vl. jménen:Mnesarete z Thespij);
2) odt. jméno jiných žen JŤ T'%ůb.

Phthia (spr.Pthia) ae,f |DWie)město
v jž. Thessali, kde vládl Deleus a
Achilleus; oat.Phthiotes, ae, m. [Dliw
rnc) Fthijan, z Fthie (Phthias, adis, f.
Fthijanka, žena z Fthie); od.. Phthiotis,
dis, f. (Bdworuc])Fthiotis, území kolem
Fthie; —aaj. Phthioticus a PhthTux, a,
um fthijský, z Fthie n. fthiotský, z Fthio
tidy, ve Fthiotidě: ver PhtAtus Pr (= Achil
leus); rex FAthius O (— Peleus).

Phylace, čs, f. [BvAdxn] 1) město
v Epeiru L; 2) město v již. Thessalii;
odt.adj. Phylaceius, a, um (f. té Phy
lacčis, idis) fylacký, básn. též význ. thes
salský: contuner Phylaceia O 1.3. Lao
dameia, choť Protesilaova.



Vhylacus

Phylacus, 3, m. [D"2cexoc] dle pověsti
zakladatel města Fylake v "Thessalii, otec
Miklův 3;patronym. Phylacides. (básn.
slab.dlouhá),ae, m. Fylakovec, polomek Fy
lakův O Pr (tj. Protesilaos, syn Iiklův).

phylarchus, 7, m. [půŽaozoc] vl. ná
čelník fyly (attické); přenes.pů. Arabum
C vladař.

Phyle, es, f. [vd] tvrz v Attice
na hranicích boiotských.

Phyllis, dddisn. idos (ace.ida, voc.4),f.
(gvAŽig= (čerstvé)listi) divčíjméno VE,

Phykus, 7,f. [((B"AAo0c|město v Thes
salii; adj. Phyllčius, a, um fyliský, tásn.
význ.thessalský: PA. čuvenis Ó (— Cue
neus).

physice,adv. [phystcus |přirodovědecky,
dle přírodních věd, fysickv.

physicus, «a, um [pvarzóc) souvisíci
8 přírodou, přírodní, přiírodovědecký,
přirodozpytný,fvsický, fysikální: physica
ratio inclusa est in fabulas C myšlenka
vědy přirodní; = subst. physicus, 7, m.
přírodovědec, přírodozpytec, fvsik: physi
cum, id est speculatorem venatoremaue
naturae C; physica, orum, n. n. phy
sica, ae,f nauka o přirodě,věda (vědy)
přírodní, přírodozpyt, tvsika.

physiognomón, ons, m. [(ovotovvo)
uv] fysiognom tj kdo soudí o dušev
nich vlastnostech některého člověka z tvaru
jeho obličeje.

physiologia, ae, f. lpvotožovic] u C
podleŘeků sm. filosofie přírody: phystolo
giam, id est naturae rationem Č.

piábilis, e [pio) zažehnatelný: pa
bile fulmen est O lze zažehnati.

piáculáris, e |piaculum)| očistný,smír
ný; subst. placularia, um, mn. smírná
obět L.

piáculum, ž, ». [pčo| 1) očistná n.
smírná obět, očista, dostinčiněni,
pokuta (dávaná bohům za spáchaný hřích)
(alcis ret zaněco) a) miacula dare T;
duc nigras pecudes; ea prima piacula
sunto V; ut caedes aliguo piaculo Čue
retuv L aby byla odčiněna smirným tre
stem; b) přenos.: Žandis amore tumes:
sunt certa piacula If: p. furoris 1
2) meton. nečistota, abstr. hřích, pro
hřešení, vina: hine. sine. ptaculo in
hostčum urlem Veros transferemus I;
můilites soluti piaculo T; p. commtitere
rontrahere L donustiti se hříchu; =

první
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brachyl. gnae guěs. distulit tn. seram
commissa piacula mortem V — guae
guis commisit et guorum piacula (po
kání)..

pižneu, inis, n
prostředek O.

pica, ce, f. [srov.picus) straka.
picária. ae, f. | pix) (vl. adj., se. off

ciner) smelárna, smolná huť.
picea viz picetus.
Picenum, č, n. krajina ve střední

Italii při moři Adriatickém, úrodná zejm.
ovocem; adj. Picenus, a, um n. Plcens,
entis picen(t)ský; subst.Picentos, tum,
m. Picenftané, Picenové.

piceus, «, um [pix] 1) smolný, ze
smůly: piceum lumen V smolné t j. čt
divé: 2) přenes.a) černý (jako smůla):
picea caltgo VO; bb)význ. lepkavý (jako
smůla): piceum jlumen V (t j. pot smí
šený s prachem a krví). Subst.picea, ae,
f. borovice.

Pictoues, um, m. (= Pictavi) Pikto
nové, kmen v Gallii na levém břelhn dol
ního Ligeru (nyn. kraj Poitou).

1kom) Oris, m. [pingo]malíř.„ Pictor, oris, m.[rz předcház.)COgNO
men v rodě F abiův (v. t.).

pictiira, ae, f. [pingo)
barvami n. vyšíváním) a) abstr. význ. málo
vání: uť picturam tmitetuv T; b) konkr.
význ.Obraz: nego ullam picturam ne
gue in tabula negue in teztili (futsse)
C; animum picturá pascit inaní V;
C) přenes.vymalování — vyličení: p. vir
tutum (.

picturátus, a, um [pictura] vl. po
malovaný; spec.picturatas vestes V vy
šivané.

to| očista, očistný(P ;

malba (buď?

pictus, a, um (vl. part. perf. pass. od
pingo) vl. pomalovaný, namalovaný; ba
revný, barvitý, pestrý: picta panthera
O skvrnitý, kropenatý; — přenos. 0 slohu:
(Lysiď) nihil potest esse pictius Čbar
vitější.

Í. picus, č, m. datel (pták významnývo
věštectví).

2. Picus, ž, m. pův. staroitalské bož
stvo hor a lesů, podobné Faunovi; dle
pozd. báje první král v Latiu, otec Fau
nův, děd Latinčiv; dle báje byl proměněo
v ptáka datla od kouzelnice Kirky za to, že pohrdi
jeji láskou,



pie

pie, adv. [přus)] 1) vb. spravedlivě,
řádně, dle povinnosti, s dobrým svědo
mím, poctivě: p. delčum indicere L;
hendiad.grate et p. facere alod C z po
vinné vděčnosti; 2) spec.a) zbožně; b)
s láskou; dětinně, synovsky, vděčně;
otcovsky, mateřsky; přátelsky, laskavě,
věrně.

Pieria, ae, f. [ITieota] krajina v jiho
vých. Makedonii vých. od pohoří Pieru,
kde kvetl starý kult Mus; jejich otcem
byl tu jmenován Picros (vl. jméno boha
Dionysa), oat. Plerides, um, f. (ss. Ple
ris, čdis n. Pieria, ae, f.) Pierovny=
Musy; aaj. PTerius, a, um pierský, z ie
rie: meton.souvisící s Musami (t.j. s hud
bou, zpěvem, básnictvím), básnický: [*e
rium antrum JH jeskyně Mus; Pterů
modi HMbásnické; vatum Pleriis ova
rigantur ajuis O tj. básnickýmnadše
ním. = Dle jiné báje byl Pieros (%,m.) král
v makedonské Pelle, jenž dal svým 9 dce
rám jména Mus; tyto dcery byly od Mus
přemoženy v zápasu pěveckém a promě
něny ve straky; odt.Pierides, um, f.
dcery Pierovy.

pietas, ťěs, f. | ptus] svědomitéplnění
mravních povinností; 1) vůb. spravedl
nost, poctivost, bezůhonnost, svědomi
tost; cit, soucit: ptetate gravem ac me
vitis virum V; corpora missa nect salva
ptetate O bez porušení lidskosti; též o bož
atvu: S%gua esť caelo p. V spravedlnost;
st euid p. antigua labores respicit hu
manos V; 2) spec.a) zbožnost, zbožná
mysl; b) k blízkýmosobim oddanost,
vděčnost, věrnost, láska (podlepoměru
osob dětinná, něžná, otcovská, mateřská,
přátelská a p.); personie. Přetas Táska
(v rodině) měli v Římě dva Chrámy; =» k pa
novníkovíVěrnost, oddanost, loyálnost: 1%
bertus ... cum extolleretptetatem guam
vis modicas principis tniurtas učciscen
ttum T; Vitelltus přetatem militum (se.
tn se) collaudavič T; ©) k vlasti láska:
p. erga patřriam; abs.vlastenectví Čs.

piger, pigra, pigrum [piget)vi.mrzutý,
mající nechut k něčemu:1) liný, lenivý,
liknavý (in re, uď algd, básn. též s inť.):
básn. p. campus II neůrodné, mrtvé;
chabý: pigrum et iners videtur T že
jest chabosti a zahálkou; militiae (dat.
účel.) p. FŤ neschopný k ..; — spec. ne
statečný, zbabělý; 2) metať.a) líně se

939 piguu8

vlekoncí, zdlouhavý: p. annus IT; b)
tuhý, ztuhlý, nehybný: frigore p.
VO; mare pigrum ac prope tmmotum
T; pes pigris radicibus haeret O: =
meton. tuhý význ.tuhým činici: pigra fri
gora Ti.

piget, pigěre. pigutt, — 1) ob. neosob.
p. me (ace.) alcis vet (též inf. n. ace. c. inf.)
a) mrzi mě, nechutí se mi, protiví se
mi, hnusí se mi něco, mám ošklivost k ně
čeinu (ace. osoby bývá často vynecháván): piget
(se.es) tncepti čucisgue V proklinají...;
haud piyebit (se.me) referve crimina T
vl. nebude mne mrzeti — neuškodi, ne
bude nemístně; piget me a'ad facere
s nechutí, nerad dělám; abs. Corhulo...
gerendae rei praeficitur, guta Paeti pi
guerat T vznikla nespokojenost proti P
b) litnji něčeho čam cognosse genus p.
(se. eum) O; ©) stydim se, ostýchám
se: fatert pigebat (se. eos) L; 2) zř, oa.
verůa pigenda Pr vzbuzující nevoli.

pigmentárius. 7, m. [pigmentum)
prodavač barev (ličidel) n. mastičkář.

pigmentum, 7, n. [pingo) v. látka
k malování, barvivo, barva a) vl as
persa temere pigmenta C; b) obr. (0 vy
krášlení a oživení slohu) tdďtus (se. Catonts)
liniamentis „... pigmentorumftorem de
fuisse Č krása a živost barev.

pignerátor, ovis, m. [pigneror| kdo
přijímá zástavy, zabavovatel.

pignero, ve, čvi, tum [pignus)
dávati v zástavu, zastavovali.dona
pigneranda poenae praebebant L k za
bavení; obr. cem veluť obsitdibus datis
pigneratos haberent animos L = byli
zavázáni; —=med. pigneror bráti si v zá
stavu; obr. zabavovati (si), přisvojovati
si, bráti si: Alars fortissemum aonemaue
pigneravi solet C; přijímati v zůstavu:
guod das mihi, pigneror omen Ó.

pignus, orčs (též starší eris), m. [srov.
panjo] vl.věc, jež něčemudodává pevnosti
a jistoty; 1) a) pojítko, pouto: com
mune est p. nata mihi tecum Ó; odt.
svazek, závazek: p. pacis L; pignore
animos centurionum devinxit Čs; D)
spee. svazek blízkých osob, zejm. v rodině pt
gnera contugum ac liberovum L vo
dinné svazky; — konkr. milá osoba, milJáček,zejm.ditko| respictensoculis
pignora cara Ó hlavy svých drahých;
cem pignoribus domus O; 2) základ;



pígritia

zástava, záruka, (hypotheka), závdavek.
záloha a) G) vl. agris pignort acceptis
T; zejm. © Ssenátovech, kterým mobla býti od
magistrátů uložena pokuta a zabavena zástava,
jestliže se nedostavili bez důvodu do sedění:

(senatores) coguntur ptignoridus C; dt
misst adparitores ad pignera capienda
L; = o osoběrukojmí; $) přenes.p. ad
fflectendoshosttum animos L; (tmperit)
pignora Ó záruka (trvání) říše (jakou
bylo prdládien = posvátný štít Numův, ancile);
b) základ přisázce: guo pignore certes
V; ©) metať. «) guo pignore vindicet
urdem O aby si na tom základě mohl
přivlastňovati město; S) důkaz, projev:
pignora veri O; magnum p. abeo da
LuUMms ace. c. inf. C; (rex) dextram re
conciltatae gratiue p. obtulit Cu; %)
znamení, známka: veteris pignora for
mae; sacrorum pignora Ó odznakyt.j.
roucho a p.

pigritia, ae n. pigrities, éi, f. [pt
ger) vl. omrzelost; nechut, lenivost,
liknavost (alcis ret k něčemu).

pigror, dri, dtus sum [piger) býti
líný: scridere ne pigrere C neleň si.

1. pila, ae, f. [m. *pis-ld, srov.pinso)
hmoždiř.

2. pila, ae, f. pilíř: sarea p., guam
ponto tactunt V (při stavbě základů vil
v moři); spec. nulla meos habeat p. li
bellos IL výklad (knihkupecký s vyvěšo
ným seznamem knih, jež jsou na prodej), vl.
pilíř, jaké nahrazovaly u krámů zeď na straně
do ulice.

3. pila, ae, f. 1) mič: pila ludere
hráti v míč, míčem; přísl. claudďus pilam
(retinere) u C o člověku, chápajícím se věci,
Jež pro něho není, jíž nerozumí; = meton. hra
míčem: pilae sťtudiosi C; 2) přenes.
kulička; spce. hlasovaci: (tuder) in
mea sortita vindicet ossa pila Pr uj.
hlasováním.

pilánus, %, m. [pilum] vojik, jehož
zbraní jest pilum; — význ. triarius: to
tilem p. habebat corpora O.

pilátus, a, um [pilum] vyzbrojený
(házecím) kopím

pileatus vizpůlteatus.
pilentum, č, n. (slavnostní) kočár, ve

kterém jezdily zejm. matrony k bohoslužbám a
brám.

pileolus, pileus vizpilleolus, pilleus.

940 2 pilus

Pilia, ae, t. manželka T. Pomponia
Attika Č.

pilleátus, a, um [pilleus] s pilleem
t.j. 8 plsténou čepicí (n. kloboukem) na
hlavě: půlleati fratres Cat (1.3.Kastor
a Polydeukes); zejm. o libertinech, kteří no
slli pilleus jako odznak nově nabyté svobody:

regem... pilleatum, capite raso... lí
bertum se populi Romani ferre L.

pilleolus, Z, 71. [demin.od pilleus| če
pička, klobouček.

pilleus, z, m. ». pilleum, 7,n. (téžpil=)
[srov. JeřÁoc, čes. plst] plstěná pokrývka
hlavy, těsně přiléhající, čepice, klobouk;
nosili ji jen svobodní Římané a bývalo zvykem
při propouštění otroka na svobodu, že mu v chrámě
bobyně Feronie byl dán D.; odt. 8ervi aďd pil
lčeum vocati 1. k boji za svobodu.

pilosus, a, um [I. pilus) vousatý,
zarostlý.

pilum,?,. [1 pila](pův.palicedo hmož
díře) (házeci) oštěp, kopí; p. se skládalo
z dřevěného ratiště, dlouhého 1'33 m a roV
něž tak dlouhé železné tyče z měkkého
železa s ocelovým hrotem, jež byla z části
zapuštěna do ratiště, takže p. mělo dělku
něco přes 2 m; hrot býval někdy opa
tten zpětnými háky; = p. murale Ca
těžký oštěp, jaké bývaly metány na ne
přítele metacími stroji ; = meton,pila FTo
ratia LPr Oštěpy Horatiovy, místo na
řím. foru.

Pilumnus, %,m. 1) D. a Picumnus,
dvojice staroital. bohů vzývaných jako
di contugales, zejm. ochránci novoroze
ných děti; 2) praděd Turnův V.

1. pilus, 7, m. vlas, chlup; 1) vl.
munitae sunt palpebrae tamauam vallo
pilorum Čbrv; caudae pilos eguinae
H žině; 2) metaf. sm. nepatrné množství,
nepatrná věc: ne úllum pilum viri boni
habeve videatur C „ani kapku dobré krve“;
ne pilo gučdem minus Č o drobet, o tro
chu, o poznání; pili non facere Čat ani
za mák.

2. pilus, č, m. [srov. pilum] manipul
triariů; ob. prtmus p. první manipul
triariů a tím legie vůbec: prtmum pt
lum ducere býti prvním centirionem
prvního pilu t.j. nejvyšším (co do po
stupu) centurionem celé legie (— prim
pili m.primi ordinis centurio = prt
mus pilus n. 4 primipilus, I, m. a prt
mipilaris, is, m.); meton.vedení prvního
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piiu t.j. hodnost prvního centuriona: pri
mum pilum adepto T.

Vimpla, ae, f. [IiumAa) osada a
zřídlo v již. Makedonii, sídlo kultu Mus;
adj. Pimpléus, a, um (f. též řec.Pim
pleis, čdis) pimplejský, meton. Mus (se
týkajicí:: [?. mons Cat; subst.f. —
(pimplejská).

pina (psánotéž pinna), ae, f. [zívn)
kyjovka (drub mlžů),

Pinárius, jméno římskéhorodu patri
cijského, jenž spolu s rodem Potitiů vy
konával kult IHerkulův u t. zv. ara ma
zima, dokud se nestal kultem státním
(r. 312 př. Kr. za censora Appia Klau
dia).

Pindarus, ž, m. [Ifívdaeooc) slavný
básník řecký v oboru lyriky. sborové,
* v Kynoskefalích u Theb r. 522 př. Kr.
+ r. 442: adj. Pindaricus, a, um Pin
darův, Pindarský.

Pindenissus, z, f. [IIuvdéviccoc] mě
sto v Kilikii; odt.Pindenissitae, árum,
m. Pindenissaué.

Pindus, ž, m. (Ilívdoc) pohoři mezi
Epeirem a Thessalif, u básníka sídlo Mus.

pinetam, č, n. [přnus) háj pinlový
(též smrkový n. borový), smrči, 8mrčina,
sosnoví.

pineus, a, um [pinus] piniový, bo
rový, smrkový (leckdy básn. determ. význ.
dřevěný): p. ardor V žár borového dříví.

pingo, ere, pinxt, picťum [zkot. *petg

pestřiti, srov. (z koř. *peilo-) zvo1xiAoc, čes.
„psáti“ příbuzné s adj. „pestrý“] pův. Činiti
pestrým, pestřiti 1) spec.a) a) po
malovati, omalovati: pictae tabulae
obrazy; pictěů scuta (aec. řecký) Labici V
8 pomalovanými stity; natříti barvou,
obarviti: picta puppis V; B) malo
vati (abs.n. alad), kresliti: gui numguam
philosophkumpictum viderunt Č ani na
malovaného filosofa (t.j. nemaji poněti
o filosofii; pictos experiere métus (meton.
strašné podoby) Pr (tj. na přídě lodi);
b) vyšivati, zobrazovati tkanim:(aci)
p. vyšivati; toga picta vyšívaná zlatem
(jakou nosili vítězové při triumfu); Pal
las scopulum pingit O; ©) tetovati:
picti Agathyrst V; 2) metaf. a) zpe
střiti (smíšením n. spojením věcí různých
barev): pingit vaccinia caltha V; Lb)
krášliti, zdobiti: (o slohu)OyňuaTA Non
tn pingendis verdis habent pondus C

1 pinnátus

ve výzdobě (jednotlivých) slov — v ozdob
ných slovech. Part. perf. pass. pictus výza.
adj. v. t.

pingueseco, ere, —, —
něti; o polích býti zůrodněn:
campos Vpinguis,©€[srov.| Jtíev,| čes.part.
praes. pitom(ý)— vl krmený, živený) tuč
ný; 1) vl. a) význ. tnstý, otylý, zluč
nělý, vypasený: eguos humano sanguine
pingues O; pinguem vičíts HM cho
robně otylého (přílišným jídlem) ; pro
lept.pinguis pascere oves V aby ztuč
něly; b) význ. mastný: pingue oleum
VO; bůsn. p. ara V tukem (a krví žer
tev) zbrocený tj. bohatý (žertvami);
neutr. subst. fuk, přenes. tučná píce: ďenso
distendere (v. 1.) pingut V; = přenes.
pingue merum IŤ jako olej, olejnaté;
o obni smolný: p. lampas O, jfamma T;
2) metaf. A) význ. úrodný, zůrodněný:
p. humus V; sanguine pingutor cam
pus IH hojně zůrodněné; básn. pingut
ffumine Nilus cum refluit V význ.zůrod
ňujícím; b) šťavnatý, dužnatý: pin
guibus ficis IT; verbenas pingues V £j.
s jedovatou šťavou; ©)hustý, zhoustlý:

pingue et concretum caelum (ovzduší); pingwa vellera IT; d) plný, bohatý
(rě něčim),vydatný, výnosný:pingut
bus a stabulis V: de pinguisstmis ra
ms ff; e) pohodlný, klidný: p. guies
O, vita Plin; £) o slohunabubřelý: poe
tis pingue guiddam sonantibus C; g)
tupý, hloupý, nejapný (srov.čes. pitomý):
prngue ingenium HO; pingue munus
M; přis. agamus pinguč Minerva C
(= crassd M.) tj. neučeně.

pinifer, fera, ferum [pinus a fero]
porostlý piniemi, Sosnami n. smrky, 808
natý: piniferum capuťt (Atlantis) V.

plniger, gera, gerum [pinus a gero)
vl. nesoucí (na sobě) pinie: pinigerum
Fauni caput O ozdobenou chvojím.

1. pinna, ae, Í. — penna (v. te). Pra

vidlořím.grammatiků: pennas avium, pih
nas murorum (vizZ.pinna) dicimus.2. pinna, ae, f. vl. Špice; spec. vojen.
cimbuří (stavčnó někdy na náspu tábora k ochraně
bojujícího mužstva ; srov. Corica) Cs

3. pinna vizpina.
pinnátus, pinniger, pinnipes, pin“

nula viz penn.

[pinguis] tuč
sanguine 1).
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pinotěré8s, ae. m. [uvotTňenc) vl. hlí
dač kyjovek, zool. výstražník lasturčí (krab,
skryvajicí se v dutině pláště kyjovky, aby ji —
dle domnění starých — Štipnutim upozorňoval na
kořist u. nebezpečí).

pins, s n. č, T. [srov.zriTvc) 1) je
hličnatý strom: pinie; Bosna, borovice,
smrk; básn. synekd. (lesní) strom vůb.; 2)
meton.a) dříví (piniové, borové, smrkové);
básn. synekd. vůb. dříví; *- meton. spec. U)
lod; [£) louč, pochodeň; b) chvojí,
chvojový věnec (příznak zejm. boha Pana
a Faunu): pinu praecincti cornua Pa
nes O

pio, ave, dvě, úlu (pos 1 nůbožensky
očišťovali,usmiřovati, zažehnávati:;od
činiti, napraviti: odvraceli: prodigia
p. T. nefas p. V; cubpam miserorum
morte prabunt V pomstí, polreslají. 2)
usmiřovati, konejšili, nakloňovati si,
(je li předm.božstvo)nctivati lua 0ssa
piadbuné Vy Tellurem porco piabant FH;
ut (scelus) meo s<anguine pietur T aby
byl nasvcen; praegn.9atris vram natorum
caede p avit amor Pr usmířila t J. za
hnala; bůsn. čdure aras p. f*» na ollářích
obětovali; s ace. vnitř. 10 magicis sacra
p. focis Pr smírné (očistné) oběli ko
nali.

piper, eris, n. pepř.
pípio, čre [onomatop.| pípati, švitořiti.
Piplea viz Prmpla.
Piraeéus (ace.ea C) a ob. Piraeus,

4, m. [ITetoaieúc] 1) subst. město a při
stav atheaský, válečný i obchodni, zří
zený a opevněný za Themistoklea, vzdů
lený asi 5 km od Athe1.; 2) aaj. peiraj
ský; subst.neutr.Piraea tula vecessu lin
guit (O= zátoku peirajskou.

piráta, ae, m. [rerocxarňc] námořský
loupežník, pirát.

piráticus, a, um [pirata] námořských
loupežníků, pirátský: piraticum lellum
C válka s piráty; subst.pivática, ae, f.
námořní loupežnictví.

Pirěné, čs, f. | IIeuoivm] pramen na
Akrokorinthu, zasvěcený Musám; odt.Pi
renis, tdis (ace.8g. ida, pl. ddas O), f.
pirenský: Ephyren Pirenida O.

Pirithous, 7, m. [ITeioibooc] syn
Ixionův, král Lapithův, přítel "Theseův;
při jeho svatbě s Hippodameii vznikl boj
Kentaurů s Lapithy; 8 Theseem chtěl

3 Pisidia

unésti Persefonu z podsvělí, ale byl tam
spontán a přikován.

pirum, č, 2. [erov.přrus] hruška.
pirus, č, Jf. (srov. pirum)] hrušeň,

hruška.

Pirůstae, drum, m. [Ieooorai]
Veirustové, loupeživý kmen v Ilyrii.

Visa, ae, f. [Iřaa n. Ilicaj město
v Elidě nad řekou Alfeiem, kde byly
konány. olympijské hry; aadi. DPisaeus,a,umpisský,pisajský| PisneahastaO
(t. j. Oinomaovo); Přsaed vinctus. oliva
eguus (I (tj. při hrách olympijských;
subst. Pisaea, ae, 7. Pisanka U (L j.
Hippodameia).

Pisae, drum, f. město v IEtrnrii, nyn.
Pisa (dle pověsti kolonie Pisy v Elidě); adj.
Visanus, a, em pisský; subst.PiSáni,
órum, m. Pisané, obyvatelé Pis.

Pisander u. Pisandrus, 7, m. [IZei
cavóooc) vlastní jméno mužské; zejm.
1) přední mezi athenskými oligarchy
r. 411 př. Kv.; 2) velitel lodstva spart
ského v bitvě u Knida r. 394 př. Kr.,
kde padl.

Pisaurum, 7, n. přímořské město
v Umbrii, nyn. Pesaro; adj. Pisaurčnsis,
e pisaurský, z Pisauru.

piscator, Gris, m. [piscor]) rybář.
piscatórius, a, um [piscator]| ry

bářský.
piscatus, zs, m. [piscor] lovení ryb,

rybaření.
pisciculus, 7, m.

rybka, rybička.
piscina, ae, f. [piscis) rybník: p.

publica L (po němž byl pejmenován X[LI.okrce
Augustův, jihových. od Aventinu).

piscinarius, +7,m. [|piscina| majitel
rybníků 8 ehovem ryb, rybnikář, sád
kář C.

piscis, ts, m. [srov.něm. Fisch] ryba;
básn. 8:5. sm. coll.; — metaf. Pisces Ryby,
souhvězdí ve zvířetníku: aeguoreis tnelu
sum Piscibus annum Ó tj. slunce sken
čilo rok vstoupením do znamení Ryb (na
začátku jara).

piscov, ari, atus sum [piscis] leviti
ryby.

piscosus, a, un [piscis]) rybnatý.
Pisidia, ae, f. [IIraióia]| hornatá kra

jina v jihozáp. Malé Asii; obyv.Pisidae,
drum, m. (ss. Pisieda) Pisidové.

[demin. od pisces|
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Pisistratus, 7%,m. [Ieoiorocroc]
samovládce v Athenách (561—6527 př.
Kr.), otec Iippiův a Hipparchův, již odt.
sluji Pisistratidae, Grum, m. Peisistra
lovci, synové Peisšistratovi.

Piso, onis, m.[vi. Hmoždiř, srov.pínsoj
cognomen v rodě Kalpurniův (viz Cal
purnčus); adj. Pisoniánus, e, um Piso
nův, pisonský.

pisťor, čris, m. [pinsere drtiti (obilí),
mliti|, mlynář (a zůroveň pekař), kru
pař', klass. pekař; JDstov, příjmení Jo
VOVO, že vysvobodil Římany, obležené od Galli,
svou radou, aby házeli na nepřítele chléb.

Pistorium, (7, ». město v sev. Etru
r, nyn.Pistoia (porúžka Katilinova r. 62
př. Kr.); ad. Pistoriensis. e pistorij
ský, u Pistoria.pistrinum,4,n.[pistor|| stoupa,
mlýnice, mlým (ob. 8 ručním pohonem; práce
ve mlýně náležela mezi nejtěžší a byla ukládána

za trest otrokům) : přísl. ččůtůmecum tn eodem
est pistrino vivendum Ú „musiš snášeti
se mnoutouž dřinu“.

pisÚrix vizpristis.
Pisuetae, črum, m. obyvatelé města

Pisye (Ilugůrj) v Karii L.
Pitane, čs, f. [Irrávn] přístavnímě

sto v Mysii naproti Lesbu.
Pithecuůsae, drum, f. [(nidizoc) vl.

Opičí ostrovy, jméno ostrovů u Neapole;
dle Plinia maji jméno od tidov sud.

Pitholeon, ončis, m. básník z Rhodu
II, snad totožný s Peitholeem (II €uWOAeoc,
Vitholaus),
Caesara.

Pittacus, z, (Iirvaxóc] z Myti
leny, žil kolem r. 600 př. Kr., moudrý
a šlechetný státník, počitaný mezi 7 mu
drců; básník Alkaios byl jeho politickým
odpůrcem.

Pittheus, ež n. e0s, m. [IFirĎetc] syn
Pelopův, král v Troizeně, otec Aithry,
matky 'Theseovy; adj. Pitthelus n. Pit
thěus, a, um Pittheův; f. řec.Pittheis,
dis n. idos [Ilicdnic) subst. Pitheovna

j. Aithra.
pituiťa, ae, f. (básn. 8 slnb.: piťvita)

sliz, hlen: dilem, pituitam, ossa ČC;p.
nast Cat; = meton rýma.

pituitosus, «, um. [pituita] plný
slizu.

pius, a, um (comp.magis p., sup.ma
gime p.; plissimus Ču T) pův. asi čistý

jenž napsal ostré epigrAammy na

943 plácatič

vo amyslu nůbož. 1) vůb. spravedlivý,
řádný, poctivý, bezůhonný,hodný,dob
rý, svědomilý: p. Aeneas VO dobrý
tob. se překládá: zbožný); -—o věcechpia et
aeterna pax u Cpoctivý; prum duellun
L spravedlivá; tusgue ptumgue O věc
spravediivá a dobrá; Jaecr sunt oracula
Ó věštba nemá v sobě nic zlého; pie
testa If dobrá, milá nidobo; 2) spec. a)
zbožný: víve p., mortere, p. cole sacru
O; o zemřelýchblažený: erva ptojum
Ú — campi Elysit; amoena plorum
concilta V; anaxisti memerosptos (= pt
orum) O; záměnouepithetapros errare per
lucos H ( nás „rajský“): = o věcechpia
vota O zbožné; plum est s inť. O jest
zbožné, zbožnou povinností; odt. posvát
ný: p. tgnis O; ptum far HV; hb)
(k blízkýmosobám)oddaný, milující,
láskyplný, vděčný, věrný, laskavý, do
brotivý, podle poměru osob dětinný, něžný,
otcovský, mateřský, přátelský: ne ni
mlum pů tecta velint reparare Trotae
ST v přílišné lásce dětinné (k mateřskému
městu); = o věcech (n pio cadit ojřicto
O při službě bratrské lásky; ©) k vlasti
vlastenecký: negue ea non pia et
probanda fuerunt N.

pix, pěcis, f. [srov.Ticaa)| smůla,
dehet; pl kusy smůly, smůla: Jďaeas
pices 7

plácabilis, e [placo) 1) pass. usmiři
telný, smířlivý (alci k někomu,vůči ně
komu), nakloněný ke smíru: plecabilem
esse O dáti se usmiřiti, gutdus (contugi
et Čiberis) placabiltorem fore principem
rebatur T; ingenium placabile ad ius
tas preces L přístupný prosbám; laskavý,
povolný; 2) akt. usmiřující, smírný:
p. ara Dianae V.

placábilitas, tis, f. [placebilis) smiíř
livost, mirnoct.

plácámen, ts, n. n.placámentum,
1, n. [placo| smiřidlo, smírný prostře
dek, prostředek k smíření, upokojení,
utišení («lcis (rei) někoho, něčeho): deum
přacamentis T usmiřováním;placementa
hostilis irae T.

placate, adv. [přaco) pokojně, klidně:
p. ferve algd €.

plácátio, onis, f. [placo) uklidnění,
upokojení, utišení: (animi) p. Čj spec,
usmíření, udobření: deorum p. Č.
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plácátus, a, tm [vl. part. porť.pass. od
přaco) vl. urovnaný, uklidněný; klidný,
pokojný, tichý, mírný: invalidis corpo
vidbuset placatis animis Ť mysli přály
míru; placatisstma gutes C; spec.us mí
řený, udobřený,odt.laskavý, milostivý:
libens placatusgue T; placata cornua
vertas O milostivě, laskavě.

placenta, ae, f. |nÁaxoče) koláč
(zejm. obětní)

Placentia, ae, f. město nad řekou
Padem u vřa «lenulta, nyn. Piacenza;
adj. Placentinus, a, um. placentský,
z Placentie; subst.Placentini, orum, m.
Placenfaně.

placeo, čre, už (význ.— placitus sum),
iřum [od koř. "plak-, srov. JrÁdě rovina,
pláň: srov.planu s, palma, palam 2příbuzn.
koř. “pela-; causat. placo| vi. býti rovný;
1) os. libiti se, zalibiti se, býti oblíben,
milý, příjemný,býti po chuti; vyho
vovati, stačiti (abs. n. ale? někomu):nec
tibi placeat via O nevol cesty, nedávej
se. „3 st placetť hoc O je-li to tvá vůle;
placnisse guondam Oppias leges T byly
dobré; vis et arma satis placebant T
zdálo se, že stačí; sidi placere libiti se
sobě, býti spokojen sám 8 sebou, býti samo
libý, domýšlivý: — spec. lu miht sola
places OT%wtebe jedinou miluji; placens
uxor JI milovaná; 2) neosob.placet alcz
— Ree. Ďozet (podm. vyjádřen inf., ace. ©. inf.,
větousut n. ne) A) libí se, zdá se někomu,
někdouznává za dobré, za vhodné,
schvaluje, souhlasí; přestávít na něčem,
spokojuje se něčím: st p. (jakovložka)
je-li libo, cherš-li (chcete-li); p. (miht)
facere algd jest mi libo dělati, rád, se
zálibou dělám; b) chce, hodlá, zammýšli,
mi úmysl, jest rozhodnut, stanoví, na
vrhuje, jest pro něco: «) p. ante deje
mire, guid sit offictum Č chci
pass. má Se ..: dncendi placer et an
defendi Cs má-li se zapáliti či hájiti;
gud de nezis ftert placeret L co by
se mělo státi s dlužníky; f$) spec. o úřa
dech, senátě, božstvu a pod. sch váliti, usnésti
se, ustanoviti, usouditi,rozhod
nonuti, naříditi: st dis placet
(vloženo do věty na označenou úžasu n. nevole)
L po vůli boží, bůh vi proč, ku podivu,
probůh, bohužel, z dopuštění božího; ©)
myslí, mini, jest přesvědčen, má za
to: guibus ab fitruscis numerum duc

3 8 inf.

přísl,

ki 2. plaga

tum (esse) placet L; sic placet? [T tak
myslite? Part. placitus význ.adj. v. t.

placide, aav.[placidus) mirně, klidně,
tiše, pokojně, nerušeně; lahodně,jemně;
laskavě, vlídně, milostivě.

placidus, a, wm [placeo] vl. rovný:
placidum mare klidné; odt. metať. u)
klidný, tichý, pokojný, nerušený;b)
lahodný, libezný, jemný: subst.uč
placidis cočant (v. t.) tmmitta F; c)
laskavý, přívětivý,mírný, vlídný: pla
ctdo ore OVvlidnými slovy; milostivý
(o božstvu).

placitus, a, um [vl part. porf. pass. od
placeoj a) libici se, oblíbený, zalibený,
libý, milý, přijemný, vhodný; subst.uléra
přacitum V nad (vhodnou, slušnou) miru;
b) vyvolený, vybraný,stanovený,
rozhodnutý: čn locum ambobus (od obou)
placitum 9; C) subst. placitum, i, n.
(řec. 0807va) zásada (theoret. n. prakt.):
placita Stoicorum T nauky, učení; pla
cita matorum T.

placo, re, av?, aťum [causativumk pla
ceo; srov.planus) 1) vl urovnati, uhla
diti: placata venti dant (— reddunt)
maria V činí klidným, uklidňují; 2) metaf.
a) uklidňovati, upokojovati, tišiti,
mirniti, konejšiti, chlácholiti: trae dis
cordinegueplacandae (sunt) C; p.tečunta
O; L) spec.udobřovati, usmiřovati
(algm alci někoho s někým), nakloňovati
(si), ziskávati (si): placart in algm N
usmířiti SCs někým; prolept.placatam Eu
rydicen veneradbere V na usmířenou; zejm.
o bozícha p., často meton noetivati: p. ma
nes LT; ture et fidibus p. deos II. Part.
perf. pass. placatus význ. adi. v. t.

1. plaga, ae, f. [planujo; srov.zZnyř,
dorskynÁčyé) rán a, úder, náraz 1) a)
vl, plagam ferre V ranou miřiti; plagis
peremptus V utlučený, ubitý; esťvestrae
(nass.)sč tanta potentia plagae O rány
vám zasazené; hb) meton. význ. zraněni:
numerare plagas T'; 2) metaf. význ. ne
štěstí, pohroma, nehoda: illa p. est in
tecta petitioní tuce C.

2. plaga, ae, f. [z koř.
TTÁYLOC,méhayoci srov. též planus, pa
lam od koř. *pela-) vl. co se rovně do
šířky rozkládá, jest rozprostřeno 1) kra
jina, kraj, země, končina, pásmo,
pruh a) plaga pinea montis V; plagac
caelestes O; p. Solis intgui V —=horké

*pela-g-, Srov,



plagiarius 945 platéa

pásmo; b) spec.kraj, župa: p. una — plangor, ots, m. [plango) 1) tepání,
Materinam vpsi appellant L; 2) siť tlukot: lení resonant plangore cachinní
(lovecká): tendere plagas C; metaf.te
neto, léčka, úklady: čn allas číbi ma
tores plagas incidendum est Č.

plagiárius, tř, m. [plagium kradení
lidi] kdo krade lidi, lidokrádce, únosce.

plaágosus, a, um [1. plága) kdo rád
bije, štědrý ranami: p. Orbiltus H.

plagula, ae, f. [demin.od2. plaga 2))
záclona, čaloun L.

Plánasia, ae, f. ostrůvek již. od Elby,
kam byl vypověděn vnuk Augustův Agrippa ; nyn.
Pianosa.

Plancius, jméno římského rodu ple
bejského ; zejm. 1) Cn. Plancius, horlivý
člen stavu jezdeckého, nájemce cel; %2
Čn. Plancius (syn. předeši.),prokázal jako
guaestor v Makedonii dobré služby Cice
ronovi v jeho vyhnanství (r. 58 př Kr.),
začež ho Cicero hájil (s úspěchem), když
byl obžalován pro nedovolené volební
agitace: po smrti Pompejově, jehož byl
přivržencem, žil na ostr. Kerkyře.

planctus, čis, m. [plango) tepání; spec.
o projevuhořebití v prsa (do hlavy a p.),
(zoufalý) výbuch žalu, meton.hořekovůní,
naříkání.

Planeus (t.j. Ploskonohý), viz Auna
tius.

plane, adv. [planus) vl. rovně, rovnou;
1) přímo, zřetelně, jasně, zřejmě,
zjevně; 2) právě, úplně, docela, na
prosto, rozhodně; v odpovědíčča p. C právě
tak — zajisté; význ.adj.pravý, celý, do
konalý: p. věr Č: 3) jistě, arci, ovšem
(ve větách sm. připoušt.): della p. accinctis
obeunda; sed. T.

plango, ere, planet, planetum [odkoř.
*plág- (*plčik-), srov. plága, n4ňaao,
zÁNYŮ, čes. „plakati“] 1) tepati, tlouci,
bíti: o umírajícímp. pectore terram (n.
humum, matrem — terram) Ó; med.vo
lucris plangitur Ó tluče křídly; básn.
meton. (vento) litora plangunt V burá
cejí; 2) spec.(téžmed.plangi) bíti se do
prsou, do hlavy A D. v návalu duševníbo
lesti, na označenou smutku: laniata (v. t.)
pectora plangens O; odt. meton. hoře
kovati, naříkati (ulgm pro někoho, nad
někým): Memphitem bovem p. TW; (vír
tutum) guas negue lugeri negue plangt
fas est T.

Latinsko-český slovník.

Cat pleskotem; 2) spec. jako projev hoře
biti v prsa (dohlavy a p.): plangorem
dare Ó bíti se v prsa; meton.hořeko
vání, naříkání, nářek: dtadema im
ponebas cum plangore populi Č za
nář'ku.

planguncula, ae, f. [demin.od TÁay
vov] loutka Č.

plinitas, dťis,f. | planus) zřetelnost,
jasnost.

planitia, ae n. planities, čč,f. [pla
nus| rovnost; rovina, pláň, planina,
rovná plocha: p. regtonum Č rovný po
vrch.

planta, ae, f. 1) sazenice, odnož,roub; 2) chodidlo; synekd.noha: vim
cula (plantae O t j. střevíce.

plantaris, e [planta) subse.plantária,
um, n. sazenice, odnože: silvarum aliae
exspectant viva sud plantaria terrá V
čekají na vypučení (== viva) odnožů ze
své země (t. z ohnuté větve, zastrčené
volným koncem do země).

1. planus, %,m. [zÁáv0c] vl. pobčhlík,
tulák; podvodník.

2 plánus, a, um [z koř. *pelá- roz
šiřovati, rozprostirati: srov.palam, palma]
1) rovný, plochý: plani loci L roviny;
a plamoribus aditů locis L od mist (co
do přístnpu —) pro přístup rovnějších —
s přístupnější strany; ex plants(se. for
mis) circulus auť orbis C z plošných
útvarů; naves planae carinis T 8 plo
chými spodky; subst. planum, Ž, 2. ro
vina: guts (— gutbus) et plana satismunirentur Ť mista na rovině; 23)imctaf.
zřetelný, zřejmý,jasný: planum fa
cere ČC(zřetelně, jasně) vyložiti, objasniti,
ukázati, dokázati; planum fiť s ace. c. inf.
C zřejmě se ukazuje.

Plataeae, rum, f. [IlAaratai) město
v již. Boiotii (bitva r. 479 př. Kr.); odt
Plataeenses, tum, m. Platajané.

platalea, ae, f. vodní pták, snadpe
likán.

platanus, %,f. [z4dravoc] platan,
vodoklen (oblíbený jako okrasný strom): PD.
caeleds (v. t.) JH.

platea n. ob.platea, ae, f. [2areia,
t j. široký prostor mezi domy] třída,
ulice.
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Plató

Plato, onis (uce.ona H), m. (ITAdiov)
zejm. slavný filosof řecký, žák Sokratův,
zakladatel akademie (428—347 př. Kr.);
adj. Platonicus, a, um platonský, Pla
tonův; subst. PlatoOnici, orum, m. Pla
tonovci, Platonikové, přivrženci Plato
novi (n. školy Platonovy, učení Plato
nova).

plaudo (té plodo), ere, plausti, platu
sum tleskati, pleskati, tepati, tlouci
(intr. ré něčím 1 trana. algd něco) 1) vůb.
als p. V; plausis circumvolat alis V
(zvučně) třepetaje křídly; plausae sont
tum cervicis V popleskávání po šíji;
manibus lacessunt (v. t.) pectoraplausa
(prolept.) V; s ace. vnitř. pe tbus plaudunt
choreas (v. .) V dupají; 2) spec.(pochvalně)
tleskati (applaudovati), vzdávati potle
skem pochvalu A) zejm. v divadle hercům:
neguesapientibususguead „plaudite
ventendum est Ú, srov. donec cantor
„v0o8$plaudite“ dicat JH (toto vyzvání
hercovo a jeviště k obecenstvu bylo ob. zakončením

komedií); též jiným osobám na důkaz přizně a
obliby: Vttellio plausere T; — přenes.
guin psa sibi plaudat ciconta vostro
O pochvalně klape; b) metať.vzdávati
pochvalu: tngenttsfavet plauditgue HH.

plausibilis, e [plaudo| hodný po
tlesku, zasluhující potlesku n. chvály;
čemu se dostává potlesku, metať. obli
bený.

plausor, oris, m. [plaudo) tleskač.
plaustrum (vulgárněplostrum), ž, n.

(nákladní) vůz; 1) vl.; 2) přenes.(Velký)
Vůz (souhvězdí— Arktos)

plausus, čís,m. [plaudo| 1) tleskání,
pleskáni, tlukot; o křídlechtřepetání: (galďt)
plausu premunt alas básn.u C; (columůda)
plausum pinnis dat V tluče, třepetá; 2
spec.(pochvalný) potlesk, tleskání (ap
plaus) A) zejm. v divadle bercům: plausum
dare alci vzdáti potlesk, tleskati někomu;
též jiným osobám na důkaz obliby: populus
maxtmo clamore et plausu Bruti me
moriam proseguebatur C; b) přenes.po
chvala, projev pochvaly n. přízně, pří
zeň, obliba,

Plautius (vmg. Plotius), plebejský
rod římský; zejm. 1) M. Flautius Silva
nus, navrhl. jako tribun lidu r. 89 př.
Kr. několik zákonů, mezi nimiž zákon
o dosažení občanskéhopráva (lex Plautta
Papiria); 2) L. Plotius Gallus, zřídil

946 pléctor

za mládí Ciceronova první rhetorskou
školu v Římě; 3) P. Plautius Hypsaeus,
guaestor Pompejův ve válce s Mithrida
tem, přímluvce vypověděného Cicerona;
4) Plotius Tucca, básník a přítel Ver
giliův, 8 L. Variem vydavatel Aeneidy; =
adj. Plautiinus (n. Plotianus), a, um
Plautiův.

Plautus, č,m. (T. Maccius Plautus)
slavný římský básník komedií, rodem ze
Sarsiny v Umbrii (7 r. 184 př. Kr.); adj.
Plautinus, a, um Plautův, Plautovský,
Plautových komedií.

plebecula, ae, Í. [demin.odplebesj (po
hrdavě) sprostý lid, dav (davy), chátra.

plebeius, a, um [plebes] 1) plebej
ský, lidový, neurozený (op. patrtctus):
ludi plebet hry plebejské, pořádané od'
plebejských aedilů a konané 4.—17. li
stopadu; skládaly se (později) z divadel
ních představení, z t. zv. epulum fovis
a z her v cirku (Flaminiově); srov. Juďi
Romani; Pudicitia plebeča L Cudnost
plebejek (jež měla svatyni ve vicus lon
gus); subst. plebeius, 2, m. plebej, ple
beia, ae, f. plebejka; 2) metaťf.sprostý
nízký, všední: purpura plebeia Č
laciný; omnes plebet philosophť Č po
uliční.

pleběes viz plebs.
plebicola, ae, m. [plebs a colo] přítel

lidu (n nás: demokratického smýšlení).
plebiscitum viz sciťum.
plebs, plěbis a starší plebes, et n. č,

f. (z koř.*p(e)lé- plniti, srov. plenus, tec.
ztAřdoc) 1) vl. množství lidí (nevynika
jicích), lid: znops p. L chudina; pře
nes. p. habitat diversa locis O nižší bo
hové; o včelách V; =- spec. v Římě ple
bejové, lid a) za doby královské «a
v prvních dobách republiky svobodní
obyvatelé Říma, ale bez polit. práv, jichž
si však znenáhla dobyli do zač. 3. at. př.
Kr.; op.patrictit; B) po ústavních bojích
prostý a chudý lid proti úřednické šlechtě
(nobilitas), stavu jezdeckému a Senator
skému; 2) praegn.nízký lid, dav (davy),
nižší třídy, chátra: p. eris HHjedním
z davu, zůstaneš „plebejcem“.

plecto, ere, plexi,plexum [scov.TÁExa,
čes. pletu, něm. tHlechten] plésti (ob. ve
složeninách).

plector, E, —, — (act. plěcto v pozdní
lat.) [srov.plango| 1) býti bit: čergo



pléctrum

plector H dostávámbití; Z) býti tre
stán (rě zaněco), trpěti za něco, snášeti
trest, odnášeti za něco, pykati za něco:
gutdguid deliraní(v. t.)reges, plectuntur
Achivi H; ut magistrvatus uxorum crt
minibus plecterentur T; (básn.) Venu
stnae plectantur silvae H nechť vytrpí;
spec.býti kárán.

pleéctrum, 7, n. [zAňat00v) 1) plek
tron, tepátko (jehožbylo užívánopřihrani
na lyru a kitharu; o) meton.a) lyra, kithara;
b) způsob (hudby a odt. i) básnění, ráz,
sloh, tén; báseň: cecini plectro gra
viore Gigantas O; guaere modos leviore
plectro R.

Pleias n. PlčiaS (2 slab.) n. Plias,
adis (ace.pl. adas), f. [ITÁnido, IAewás|
Pleias, dcera Pleionina a Atlantova, spec.
Maia: natum, guem partu P. enixa est
O (t.j. Herma); ob. pi. Pleéiades Pleiady,
sedm dcer Atlantových a Pleioniných,
jež byly proměněny ve skupinu hvězd
(u nás „Kuřátka“) v souhvězdí Býka; jejich
ranní východ (v květnu) označoval po
čátek léta, doby plavoy, ranní západ t.j.
objevení na noční obloze (v říjnu) počá
tek zimy.

Pleione, čs, f. [ITAnróvr) dcera Oke
anova, choť Atlantova, matka Pleiad.

Plemyrium, či, n. [ITAnuuťowov)mys
na Sicilii u Syrakus, uzavírající na jihu
veliký přístav syrakuský.

plene, ady. [plenus) plně, úplně,
zcela, dokonale; hojně, důkladně, bo
hatě, obsažně; silně, mohutně.

plenus, a, um [z koř. *pelé- plniti,
srov. JTÁNŮO, TOLU-TTÁT-MU, TOÁECIS, TOA
O7, TÁTVWo0G,čes. plný, plniti) plný (vl.

L metaf. v rozmanitých spojeních jako v češtině);
1) význ. naplněný, přeplněný (alcis re
1 ré něčeho, něčim) a) (apes) crura (ace.
řec.) čhymo plenae V s nožkami plnými;
subst.ager (el) undae ad plenum cal
centu“ V vrchovatě (— uť colum plenum
siť); — abs. plenissitmae viae Cs přepl
něné; oppidum plenum Čs hojně záso
bené; plena (se. liberorum) Čaesarum
domus T; = obr. ea guasi plentore ore
laudamus Č „z plna hrdla“; ore dabat
pleno carmina Ó překypujícími ústy =
z úst se jí plným proudem řinuly věštby;
b) spec.Č) těhotný, obtěžkaný, o zvířatech
březí: p. uterus O3 B) najedený, sytý,
nasycený; mulaf.p. eras mianimo O 8po

7 plerus-gue

kojený málem ; význ.přesycený: (puella)
guod petiit, mature plena religuit H;
%) bohatý; metaf. obsažný, důkladný:
plenior aut uberior ad dicendum C;
haec pleniora perscribebant (v. t.) Čs;
c) s gen. abstr. substantiv lze přokládati pounými
adj. n. jinými vazbami: consilitum plenum
sceleris et audaciae C zločinný a smělý;
p. dedecoris eťrisus C hanebný a směšný;
artis plenum orationis genus C umě
lecký; (verdba) plena minarum H vý
hrůžná; plenum guerelae sonum O ža
lostný; plenum opus aleae (v. 1) H;
erant plena lactitiae omnia Čs všude
byla samá radost; spojený sněčim, pro
vázený něčim: ratio (jednání) plena
consenstonis omnium C; fuga timoris
calliditatisgue plena Htvt; d) (o velké
miřevlastnosti)silný: zecur nitidum at
gue plenum Č tlustá, tučná; pleno gradu
SL zrychleným; plena vox plný, zvučný,
pronikavý; plent somnt O hluboký, pevný
spánek; pecunia plena Č veliké jměni;

o fečihojný: přenisstma concipit verba
O výmluvná; 2) a) úplný, celý: leatio
plenisstma 0 počtem úplná, v plném
počtu; čuna plena — orbis (lunae) p. O
úplněk; pleno anno HO za plný rok n.
po naplnění, dokončení roku — na konci
roku n. po uplynutí roku, po roce; plenis
omnium annorum spatiis L ana byla
období všech let doplněna, uvedena na
plnou míru (dní); bD)uáležitý, dosta
tečný, dokonalý: plenis nubilis annis V;
plenis honorum muneribus FH; plena est
promissi gratia vestrt Ó oddanost do
kázaná vaším slibem (jest dostatečná —
m stačí.

pleo, čre [svov.výkl k plenrs] plniti
(simplex arch., ob. jen komposita).

plerus, a, um [vizk plenus; srov.TA
079) arch. — plerusgue největší dil, vět
šina u

plerus-gue, přěrague, pléěrumgue 1)
sg. (jen u collect.)největší n. větší dil (část),
většina: exercitum plerumgue opperiri
tudbeť S největšímu dílu svého vojska;
neutr. subst. per Luropae plerumgue L;
plerumgue noctis 9; ace. neutr.plérum
GUe význ. adv. a) největším n. větším
dílem, přečasto, skoro vždy, zpravi
dla, obyčejně; B) (neklass.)velmi často,
často: (ps p. fam bellaprofligant 1';
2) vl. plčrigue, pléraegue, plérague (geu.
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Pleumoxii 0.

býv. nabrazovántvarcm přurimorum, pluvt
marum) a) největší n. větší díl, většina,
skoro všichni (ob.adj); zř.8 gen. part.:per
gue Poenorum, vestvum (Ú; subst. non
tum hoc tum illud, ut in plerisgue
(neutr.) Ú ve většině věcí — větším dí
lem; fB) (neklass.) velmi mnozí, pře
mnozí, mnozí NLT

Pleumoxii, orum, m. Pleumoxiové,
kmen v belgické Gallii na levém břehu
Mosy, poddaný Nerviům.

Pleuron, onis, f. [IIZevocdv] město
v Aitoliis adj. Plenronius, a, um pleu
ronský,

Plias viz Plečas.

plico, dre, už, Gtťum [srov. plecto, řee.
nAéxo) vinouti, svinovati, svíjeti, stů
četi V.

Plistheněs, čs, m. [IIžeaaďěvno] je
den ze synů Pelopových, dle jedné báje
otce Agamemnonův a Menelaův.

plodo viz plaudo.
ploeres viz plures.
ploratus, čs, m. [ploro) pláč, nářek,

hořekování, bědování, kvílení.
ploro, dre, dvi, tum (hlasitě) pla

kati, naříkati, hořekovati a) intrans. ŽJe
metri, tegue, Tigelli, tudco p. H (zlo
myslně na rozloučenou m. ob. tubeo valere);
b) traus, algm n. alad pro někoho n. něco,
s ace. c. inf. že, Oplakůvati někobo; básn. 8 inf.
me obicere plorares Aguilonbus H li
tovala bys.

plostellum, ž, n. [demin.odplaustrum]
vozík, vozíček.

Plotius víz Plautius.
ploxenum, ž, n. korba (vozu).
pluit, pluere, pliiť i staršíplůvit, —

(slov. neosob.) [pěuč z *plovo, srov. EÁč(F)o,
čes. plouti, plovati, něm.Flut, pršeti a)
ob. slov. neosob. (abs. n. TĚ, též 7TeM něčím
n. něco): sanguine plutsse senatut nun
tiatum est C pršelo krví n. pršela krev:
in area Volcani sanguinem pluvit L;
b) os. čapides pluere vos portenta esse
putalis L; — metafť.de concussa tan
tum pluit ilice glandis V (sm. hustě
padá).

plůma, ae, f. 1) pírko (krátké a
měkké, srov.penna): consules, gut pluma
aut folio facilius moventur Čj pl.n. sg.
collect. peří: plumae versicolores C;
plumáa alias (animantes) videmus ob

8 pliis

ductas C; aěnis in plumam sguamis V
na způsob peří; 2) přenes.chmýří, pýří
(první vousy): insperata p. H.

plůmatus, a, um [pluma) opeřený,
pernatý básn. u

plumbeus, a, um [plumdum] olo

věný; 1) obr. p.gladius C (význ.tupý);v) metar. a) p. AusterHHtiživý, ob
tižný; b) tupý, hloupý: nisi plane in
physicis plumbei sumus C.

plumbum, č, 7. olovo, cín; metou.
o předmětechz olova: (olověná) koule o.střela:
liguefacto (v. t.) plumdo V; terga boum
plumbo insuto ferrogue rigebant V olo
věnými a železnými puklami; agua ten
diť vumpere p. IH olověné roury (vodo
vodu).

plimeus, a, um [pluma] z (pracho
vého) peří, prachový: culcita plumea C;
torus p. Ó.

plůmosus, a, um [pluma) opeřený,
pernatý Pr.

pluo viz pluěť.
pliůirés, plůrimus vizplus.
plůs, plíris, 1801.2. [z koř. *pelé- pi

niti, 6T0v. plenus, JE0Á C3 TáÁčÍWV] (zastu
puje compar.k multum) více [ a) nom. A
acc., též význ, adv.: assynd. TD.minus více
(nebo) méně; non sunt usi p. guam
guattuor coloribus (C u výrazů číselných
Guam 8e6vynechává: ferre P- dimidiati
mensts cibaria C vice než na půl mě
síce; p. annum aeger L; a abl. compar.
p. aeauo C více než slušno, spravedlivo;
b) Gen. pluri 4S jen jako gen. pretii. agey
multo pluris est C mů mnohem větší
cenu; = odt. pl. plůres (arch. ploeres
u C) m. a f přůira n. (gen. plůrium)
il) klass. význ. srovn, Četnější, v češť, ob. ne
souřadněvíce (než...): pluribus verbis
více slovy, obšírněji; = subst. ©) m. více
lidi, většina; B) n.: sed guid plura
(sc. dicam)? k čemubych mluvil více;
b) pozd. absol. (== complures) dosti mno
ho, nemálo, příliš mnoho; — II super.
plůrimus, a, UM buď význ. srovn. nej
četnější, v češt. ob. nesoučadně nejvíce
(s gen.) n. absol. velmi mnoho, přemnoho;
a) 85. jen u collect. a jmen abstr.: plurima
rosa O velmi mnoho růží: překládámeob.
vhodnými adjektivy, značícími ne guantitu, nýbrž
aualitu: salutem dticiť pluvrimam (v dopi
sech) srdečný, plurima egercitatio (
velmi veliký evik; coma plurima Ó



plůsculus

hustý ; plurimus sol O nejpalčivější; plu
rimus in Iunonis honorem H horlivý
ctitel Junonin; leckdy m. přivl. klademe adv.:
plurima nantis in ore coniunx (est) O
přečasto; — subst. a) nom. A acc. neuti., též
význ. adv. plůrimum nejvíce, abs. velmi
mnoho: habere guam plurimum ©; gui
apuďd me dignitate plurimum possunt
C; B) abl. plůrimo jako abl. pretii; zř. gen.
pretii: guem Alexander plurimi fecerat
1V3 b) pl.; subst. «) plůrími, orum, m.
nejvíce lidi, většina (lidi), absol. velmi
mnoho lidi; B) plírima, orum, n. nejvice,
absol. velmi mnoho.

plůsenlus, a, um [demin. od plus)
v češť. nesouřadně poněkud více, něco vice;
subst. plusculum negotii C.

pluteus, ž, m., té pluteum, Z, n.
vojen. rohož a z rohoží spletený a) ochranný
plot, pi'edprseň na náspech, věžích a lodích
k ochraně vojáků, na nich bojujících; |) pohyblivý
přístřešek, krov, zhotovovaný též ze dřeva a
potahovaný kožemi, opatřený kolečky: jim byli
cbraoěnl vojáci pří opevňovacích pracich.

Plůto(n), onis (ace. ona H) (IIAoť
Te)v)syn Kronův, bůh podsvětí, bratr Diův
a Poseidonův, choť Persefonin (— Hades,
Dis); adj. Plitonius, a, um Plutonův,
plutonský; subst.Plutonia, Orum, n. (se.
loca) nezdravá krajina v Asii Č.

pluvia viz pluvius.
pluvialis, e [pluvia) dešťový;deštivý;

déšť přinášející: pluvtales fungi O po
dešti rostoucí.

pluvius, a, um [srov.plnit) dešťový;
deštivý; déšť přinášející: D. arcus H
duha; pluvium aurum O zlatý déšť;
subst.pluvia, ae, f (v. — pluvia agua
C dešťová voda) déšť; pi. deštivé po
časí Č.

pocillum, č, n.
číška.

poculum, starší poclum,ž, n.[z*po-tlom,
srov.potus, póto, noua)l) pici nádoba,
číše, pohár (básn. též pl. význ. 85.);
2) meton. A) in poculis Č při pití, při
pitce: b) nápoj: pocula sunt fontes
liguidi V; amoris p. H (= giát00v);
pocula Acheloia V voda; pocula vitea
V mok vinné révy; = spoc. číše s je
aem.,

podagra, ae,f. [nodayoa) dna (v no
hou), pakostnice:; přenea.u dobytkapazneh

[demtin. od poculum])
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tice, nádory na paznehtech: glacies ne
frigida ... ferat turpis podagras V

Podalirius, z, m. [IIodaAeieroc)
lékař Řeků před Trojou O.

podex, ic*s m. [peďo] řiť.
podium, č, n. [7x0d10v] dolní oblo

žení zdi, patka.
Poeás, antis, m. [IIoiac] Thessalan,

otec Filoktetův, jenž odt. slnje (patronym.)
Poeantiades, ae, m. Poiantovec; adj.
Poeantius, a, um Poiantův, subst.Poian
tovec Ó.

poecilé, čs, f. [TorziAn se. aTOG] poi
kile, t. j. sloupová síň pestrá (== poma
lovaná) na athenské agoře 8 malbami od
Polygnota, Mikona a Panaina (ku př.byla
tam zobrazena bitva u Marathonu).

pěéma, alis (dat. a abl. pl.poematis C),
n. [z0inua) báseň.

poena, ae, f. [zto:vů] 1) pův. (cenná)
náhrada za spáchaný zločin, dávaná
poškozené straně, odplata, pokuta; pozd.
vůb. Úrest (i ku př. vězení); na zákl. páv.
význ.rčení:poenas dare, solvere, pendere,
expendere, luere dáti pokutu (alcis ra
za něco, alC? někomu)— býti trestán od
někoho, dáti trestem dostiučinění, upad
nouti v trest, vytrpěti trest od někoko,py
kati, poenas repetere, sumere, capere
bráti pokutu (ad n. ex algo od někoho)=
trestati někoho,uložiti trest, mstiti se
na někom; 8 gen. 8ubj. legum P- C záko
nitý trest; s gen. obj. potrestání něčí,
pomsta nad někým:poenam Lrysich
thonis orant Ó; s gen. determ.p. capitis
trest smrti; čussorum p. laborum O
trest, záležejicí v.. ..— za trest uložené
práce; dat. účel. poenae multaeve esse
(aleci) C uvaliti trest na někoho; c*vitas
cuncta poenae aut praedae fuit S úplně
propadla trestu nebo plenění;poenas dant
sangutne Teucrt V krvi odpykají; pro
algo poenas capere S vykonati pomstu
za někoho;uť contumeltarum tn tmpera
torem (m. ab imperatore) poenas petat
S aby se dožadovalpotrestání proti....;
= person.Poena Trest, bůh trestu (někdy
význ.Furia); 2) metaf.trápení, utrpení,
trýzeň, nebezpečí: poenam traxe (— tra
gisse) per omnem V; guin suas ipse
poenas fateretur T.

Poeninus viz Penninua.
poenio viz punto.



poenitentia

poenitentia, poeniteť vizpaenitentia,
paenitet.

Poenus, %, [srov. Phoenix) Pun
(— Karthagiňan); spec.Hannibal ; collect.—
Poent, Punové jako potomciFoiničanů (u Ří
manů příslovečnísvou včrolomností): si utergue
P. serviat uni FH (t j. v Africe i v His
panii); -= adj. a) Poenus (basn.), ob. Pů
nicus (starší Poenicus), též Vůiniceus,
a, um G) punský (— karthaginský): Pu
nica fides (iron.) (známá) punská „věr
nost“— perfidia; R) purpurový, nachový
(kterouž barvu vynalezli Foiničané): punicum
sagum F; vůb. rudý, červený: puniceus
cruor Ó; +) básn. vůb. význ. africký; Pů
Hicanus, a, um punský — dle punského
způsobu: lectuli Punicant Ú (di'evěné
lavice).

pěěsis, čs, f. [moinoic) poesie, bá
snění, konkr.básně, báseň.

póeta, ae, m. [noir] básník.
poetice, adv.[poeticus) básnicky, jako

básník.
počticus, a, um [zowrrxóc) bůsnic

ký: dt poetici C bozi z básní; subst.poč
tica, ae, f. (sc. aT8) n. řec. poetice, čs,
F. (se. Téyvm) básnické umění, básnění.

Poetovio, čnis, f. město v Pannonii,
nyn. Ptuj ve Štyrsku.

pěetria, ae, f. [notýrora] bůsniřka.
pol, Interj. [zkráceno z Pollux) slůvko,

jehož vwhovoru užívali velmi často k zapřisahání,

ujišťovánía vůb. sesilování (u Polluka, na mou
věru, na mou duši, hrome!).

Polemo, čnis, m. [IToAéueov)vlastní
jméno mužské; zejm. athenský filosof ok.
r. 300 př. Kr., nástupce Xenokratův ve
vedení akademie, učitel Zenonův; pověstné
bylo Jeho obrácení od rozmařilého života k filo

sofii;adj. Polemoneus, a, um Polemon
ský, Polemonův.

polenta, ae, f. krupice, krupky,
polio, čre, Tvt (1%), čtum (impf. poli

bant V) (srov.čtno, lěvis] hladiti, leš
titi 1) vl. informatum parte polita
fulmen Č s jednou stranou (již) vyleš
těnou; básn. aegida sguami8 serpentum
aurogue polibant V na povrchu aigidy
vytvářeli zlaté šupiny; — spec. bíliti: co
lumnas albo p. L; 2) metaf.uhlazovati,
tříbiti, pilovati, brousiti, šlechtiti. Part.
perf. pass. politus význ. adj. v. t.

polite, adv.[politus] uhlazeně, vybrou
šeně, jemně. vkusně.
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Politěs, ae, m. [IřoAírnc) 1) syn
Priamův, usmrcený od Neoptolema V;
2) jeden z druhův Odysseových O.

poltia, ae (ace. am 1 řec. an C), f.
[zroAiteta) státní zřízerí, úslava; jako
vlastní jm, Usf4va, název spisu Platonova C.

politicus, a, um [noAirizóc] týkající
se státního zřízení; zabývající se poli
tikou, politický: počitict philosophi C.

Politorium, 2%,n. městečko v Latiu,
již od Tiberu L.

polhtus, a, um (vl. part. perf. pass. od
polto] vi. vyhlazený, vyleštěný; metar.uhla
zený, vybroušený, vytříbený, ušlech
těný, (jemně) vzdělaný, jemný, vkus
ný A) oosobách:non satis p. artibus C;
Lb)o věcech:cudiculum politisstmum Plin
hezoučká.

poliéns, entis [vl. part. praes. odpolleo)
mocný, silný, mohutný (ré něčím).

Pollentia, ae, f. [polleo) (v. Moc,
Sila) 1) personif,jako bohyně: stgnum Pol
lentiae L; 2) město v Picenu C; 3)
město v Ligurii,

polleo, čre (ut), — býti mocný,
silný, mohutný (vl. £ metaf.),míti moc,
sílu, váhu, vážnost, vlív ; (mnoho) zmoci,
býti s něco (abs. tn rě, rě): multum
terrá, plurimum mari pollent L maji
velikou moe na zemi, největší na moři,
alliter. guanto magis potes pollesoue L
čím větší máš sílu a moc. Part. polléns,
význ. adj. v. t.

pollex, čczis, m « (srov. čes. palec| p A
lec: (servate) mei pollicis tctum
luskání palcem (k naznačování taktu); přísl.
pollicem premere „držeti palec“ někomu
(t. j. obejmouti a tisknouťi palec ostatními čtyřmi
prsty, kterýž posuněk byl cde dávna významný
v čarování; u Římanů pří hrách gladiatorskýcb
byl projevem sympatie obecentva s gladiatorem,
prosícím za milost); odt. (fautor) utrogue
tuum laudabit pollice ludum F význ.
přehorlivě.

polliceer, čri, čicitus sum [por- a li
ceor)|nabízeti, slibovati, připovidati
(abs., alci algd, a ace. e. inf. (fut.), zř. a inf.
praes.): operam rei pudlicae p. L nabí
zeti své služby; lideraliter p. Cs činiti
laskavé sliby; tngentia pollicendo L ve
likými sliby; —=part. perf. básn. am. pase.:
pollicttam dictis adde fidem O vi. alí
bené vyplnění — splň dané slovo; odt.
subst. pollicitum, %,n. slib, přípověď.



pollicitátio

polNicitatio, ones, f. [pollicitor] sli
bování, slib, přípověď.

pollicitor, dri, Gtus sum [fregu.—in
tena. od polltceor) slibovati.

Polli0, ones, m. cognomen v některých
řím. rodech; zejm. C. Asintus (v. t.) Pol
Čo.

Pollia (tribus), ae, f. Pollijská tribus,
jedna z venkovských L

polluo, ere, lui, liutum [por- a *luo,
srov. Čues, 1. lutum]) pokáleti, zne
čistiti, zamazati, poskvrniti, potřísniti;
1) vl. (tegmina) usu polluta T zašpi
něné, špinavé; 2) metať.— zneuctíti, zha
nobiti, znesvětiti: pollutá pace V když
byl mír porušen; sčupro p. T zprzniti.
Part. perf. pass. pollitusS význ. adj. v. t.

pollůtus, a, um (vl. part. perf. pa88. od
polčuo| vl. pokálený; 1) poskvrněný, zne
uetěný, znesvěcený; 2) nekalý, nectný,
hříšný, mrzký: polluta licentia M;
guin guasi p. haberetur S takřka za
nečistého.

Pollix, cís, m. [IToAvdeúxnc]syn
Ledin z Dia, bratr Kastorův, proslulý
zápasník pěstní: básn.geminus P. H tj.
P. a jeho bratr (zvaní Dioskurové, Dios
curt, v. t.).

polus, ž, m. [móA0c] 1) točna, pol
osy světové, v jejímž středu Jest země: D. gla
cialis, australis O; tristior istů terra
sub ambobus nomiacet ulla polis O
(my vzhledemk zemi na obou točnách); muťu
tremefactus utergue est p. Ó obě toč
ny — celá klenba nebeská; 2) synekd.ne
beská obloha, klenba: rotundus p. H;
polo fixae filammae O; nebeská koule:

immensi parva Šgwvo poli 0.Polybius, tř, [MIoAúBioc) řecký
dějepisec z Arkádské Megalopole; žil 16
let v Římě, kam přišel r. 166 vř. Kr.
po bitvě u Pydny jako rukojmě a kde
se spřátelil se Scipionem MI., Laeliem
a Luciliem; napsal římské dějiny ve 40
knihách, z nichž nás došlo úplně jen
prvých 5 knih.

Polycletus n. Polyclitus, %,m. [Ifo
AúxAetoc) sochař ze Sikyonu v 5. st.
př. Kr., mladší vrstevník Feidiův, slavný
kovolijec soch vítězných athletův (zejm.
„doryforos“).

Polycrates, is, m. [IloAvxoárnc)
zejm. tyrann na Samu, přítel egyptského
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Amasia; + r. 522 př. Kr. (naražen na
kůl od satrapy Oroita v Magnesii.

„Oydamas (básn. též Polydamas),antis, m. (IToAvóáuac| vlastní jméno
mužské; zejm. syn Panthův, přítel Hek
torův Pr O.

Polydecteěs, ae (voe. a O) [IoAv
déxtnc] vládce na ostrově Serifu, promě
něný od Persea v kámen Medusinou hla
vou, pro niž byl Persea poslal, pojav lásku
k jcho matce Danai.

Polydorus, %,m. [IIoAúdooos] nej
mladší syn Priamův, jenž byl za války
trojské poslán v ochranu ke králi thrác
kému Polymestorovi, který jej však po
zkáze Troje zabil a jeho poklady si při
svojil; adj. Polydoreus, a, um Poly
dorův.

Polygnotus, 7, m. [IToAťyvetoc] řec
ký malíř z Thasu, činný v Athenách
v 5. st. př. Kr., vrstevník Feidiův; v Del
fech byly od něho obrazy Dobytí Troje
a Odysseus v Podsvětí, v Athenách vy
zdobil stou zv. Poikile (viz Poecile).

Polyhymnia, ae, f. [IToAvuvia]Musa
hymnů a vůb. sborové lyriky.

Polymestor, oris (ace.a O), m. [IloAv
umatoe) král thráckých Bistonů, manžel
Iiony, dcery Priamovy (viz1Polydorus).

Polymnis, zdis, m. [(IóAvuvic) The
ban, otec Epameinondův.

Polyperchon n. Polypercon, onťis,
m. [IIoAv(o)nréoyev] vojevůdce Filippův
a Alexandra Vel., později správce Make
donie a poručník královské rodiny; svého
postavení a moci byl zbaven od Anti
patrova syna Kassandra.

Polyphémus, ž (ace. on O), m. [IIo
Aionuoc] Kyklop, syn Poseidonův, osle
pený od Odyssea.

polypus, ž, m. [TF0AÚTOVG,dorsky TE
Avroc) polyp a) mořský:sud aeguoribus
deprensum p. hostem continet O; b)
v nose (t. j. masité výrůstky) JH.

Polyxena, ae, f. [IToAvéévy] dcera
Priamova, již Achilleus miloval; od jeho
syna Neoptolema byla zabita na pobřeží
thráckém v obět mrtvému Achilleovi;
aaj. Polyxenius, a, um Polyxenin.

pomárius, a, um [pomum) ovocný;=
subst. DOmAarius, 08, m. ovocnář, proda
vač ovoce JH; pomárium, tt, n. ovocná
zahrada, sad, štěpnice.



poměrinm

pomerium, 27, n. [*pos (— post) a
*moiriom (*motros — můrus)| vl. co jest
za (hradební) zdí; pruh půdy, táhnoucí
se po celém obvodu města, určený při
zakládání města k opevnění; hradební
zeď byla vedena buď na jeho vnější
straně nebo vnitřní nebo uprostřed, což
záviselo na povaze půdy; p. původně
nesmělo býti zastavěno soukromými bu
dovami LT (srov. u nás u některých opevně
ných měst t. zv. zadomi); odt. hradby, ob
vod města.

Pomětia, ae, f. n. (jménem obyvatelů)
Pomětii, órum, m. (úplněSuessa Po
metia) staré město Volsků v Latiu; adj.
Pompťtinus (n. Pometinus), a, um
pomptinský, pometijský: Pomptinus ager
L; Pomptinae paludes (pojmenovanádle
starého města Pompti“i n. Pontia, jehož
osadou snad byla Suessa P.) bařinatá
krajina na pobřeží Latia mezi městy
Antiem a Circejemi; subst. Pomptinum,
Z, n. území pomptinské, pometijské L.

pomifer, fera, ferum [pomuma fero)
nesoucí ovoce, ovocný, bohatý ovocem.

Pomona, ae, f.[ pomum) staroitalská
bohyně ovocné úrody a zahrad; dle po
věsti a básn. byl jejím chotěm Picus nebo Ver
tumnus.

ponosus, a,
ovocem, ovocný.

pompa, ae, f. [z0ustů) 1) slavnostní
průvod, jaké byly konány na počest bobů
1 lidí, ku př. při zahajování her,

um [pomum) bohatý

při triumfech
a pohřbech; leckdy bývaly při nich neseny po

doby bohů, processi: obr. pomparum fer
culis (v. t.) similes C; p. lictorum ČC
t. j. (dlouhá) řada: básn. o knihách sať
mea sit magna, si tres sint p. hbelli
Pr; 2) meta? nádhera, nádhernost,
okázalost, výprava, lesk: p. funebris
(funeris) slavný pohřeb; rŘetorum p.
C „lýskavá řeč“.

Pompěli n. Pompěi, orum, m. Pom
peji (Pompeje), město v Kampanii, jiho
vých. od Neapole, zasypané při výbuchu
Vesuvu r. 79 po Kr., nyní opět 8 části
vykopané; adj.Pompěiánus, a, um pom
pejský; subst.Pompěláni, orum, m. Pom
pejané; Pompeiánum, č, n. (s0.prae
dium) villa a statek u Pompej.

Pompěiopolis, čs, f. město v Kili
kii, zvané vl. Soloi; P. bylo nazváno na
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počest Pompejovu, jenž je obnovil, když bylo od
Tigrana vylidněno a zbořeno.

Pompčius, jméno plebejského rodu řím
ského; zejm. 1) ©. Pompeius Rufus,
konsul r. 141 př. Kr., vedl boj proti
Numantii, 8 níž učinil nečestnou smlou
vu; censor r. 131; 2) ©. Pompeius
Rufus, tribun lidu r. 100 př. Kr., kon
sul r. 88; 3) Cn. Pompeius Sťrabo bo
joval jako konsul r. 89 př. Kr. 8 úspě
chem ve válce spojenecké: 4) Cn. Pom
petus Magnus (syn předešl.; P» něm 8e stalo
cognomen Magnus v jeho rodě dědičným), trium
vir a 80k Caesarův, * 106 př. Kr., za
vražděn v Egyptě po bitvě u Farsalu;
o) a 6) synovépředešl.Cn. Pompetus Mag
nus a Sex. Pompetus Magnus pokračo
vali v boji proti Caesarovi; Čn. byl po
ražen u Mundy x. 45 a zabit, Sex. spojil
se po smrti Caesarově 8 nepřáteli dru
hého triumvirátu, získal si značné loď
stvo a vymohl si u triumvirů některých
zemi; r. 36 byl poražen u Myl, uprchl
do Malé Asie a v Miletě byl zavražděn;
—adj.Pompeius i Pompelánus, a, um
Pompejův; subst.Pompeiánus, ž, m. při
vrženec Pompejův n. voják Pompejiiv (viz
též Pompeti).

Pompilis, jméno římskéhorodu; zejm.
Numa Pompilius, dle pověst: druhý král
řimský: P. sanguis II — Pisones, po
něvadž rod Kalpurniův odvozoval svůj
původ od krále Numy.

Pomponius, jméno plebejského rodu
římského; zejm. 1) T. Pompontus Atti
cus, vzdělaný a bohatý Říman stavu jez
deckého (žil 109—32 př. Kr.j), přítel Ci
ceronův a Nepotův; jméno A. dostal pro
svůj dlouhý pobyt v Athenách a lásku
k řecké kultuře; 2) L. Pompontus Se
cundus, přivrženec Sejanův, přítel star
šího Plinia; za cís. Klaudia bojoval vi
tězně proti Chattům; básník tragedii T
Pin.

Pomptinus, a, um 1) jméno řím
ského rodu; zejm.C. Pomptinus, praetor
za konsulátu Ciceronova, Ciceronův legát
v Kilikii r. 51; 2) viz Pometia.

pomum, ž, 2. [srov.pomus| 1) ovocný
plod, sg. collect.a pl.poma ovoce; 2) me
ton.ovocný strom: poma ad sidera
nituntur V.

pomnus, č, f. [srov. pomum) ovocný
strom: tum consita p. T'd.



pondero

pondero, čre, avi, tum [pondus,
vážiti; klass. metaf. odvažovati, uvažo
vati; posuzovati, měřiti (algd rě n.
eX rě něco něčím, podle něčeho).

ponderosus, a, um [pondus) vl. těž
ký: klass. metaf. závažný, obsažný, dů
ležitý.

pondo, indecl. [vl. abl. sg. od *pondus, %,
m. = pondus, eris) vi. váhou, co do
váhy, na váze: corona aurea libram p.
L = libru těžký, vážící libru; odt. apec.
samop. — libra (m. ddra pondo): ar
genti p. viginti milia Cs 20000 liber.

pondus, eris, n. [pendeo, pendo) (básn.
leckdy pl. význ. sg.) váha; 1) význ. zá
važí: pondera ad Gallis adlata tnigua
L; trans pondera dextram porrigere H
(t.j. přes závaží a váhy na stolech kupců);
hostes verso pondere intra castra effun
debantur T' přesunutím váhy (u stroje);
2) meton. A) váha auantitat. U) čaleis ad
certum p. examinatis Čs určité váhy;
armilla magní ponderis L; hostes in
pondere aurt foedus fefellerunt ve váze—
při vážení; = obr. eam (rem) suo, non
nomns pondere penditote (v. t.) C; in
scaenam missos cum magno pondere
versus JI těžké verše, těžkého chodu;
B) přenes.množství, sila: aurt et argenti
p.; b) váb.tíže, tíha: tellus pondevibus
librata suis O, poa.C tihou svých jedno
tlivých části — své hmoty; přítěž, bří
mě, náklad: básn.nova pondera sentit
ebur O (t.j. nové konsuly, kteří po prvé
zasedají na křesla); = obr. amara senec
tae pondera O; nepos pondera paterna
feret O břimě (otcovské vlády); ©) konkr.
těžká věc, hmota: hunc tngenti resu
pinum ponderefudi Ó t.j. kamenem,bal
vanem ; = spec.útěžek, plod (života): auctor
tecti ponderis O; (Attis) devolsit stbi
pondera Cat (= varlata); 3) metaf.váha,
vážnost, závažnost,důležitost, význam,
důraz, sila, podstata: guae sine pondere
erunt JH— jalová, mdlá, všední; závaž
ná, důležitá věc: magnum p. accessit ad
tollendam dubitationem C.

pone [z *posť-ne) (neklass.)1) adv. vzadu,
dozadu: pars cetera pontum p. legit V
(v1. sbírá a klade zs. sebe) — brázdí; 2
předl.s ace. (vzadu) za: tuta p. tergum
Achata T vzadu.

pono, ere, posut (starolat.posTvz),po
sttum [m. *posino z *po- (příbuznés ab,
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srov.post, d7v0) a stno) (vl. nechávati něco
někde, odt. vazba 2% algo loco) I v pův. plném
význ. odkládati 1) vl. p. librum Č,
telum Oj;o šatě svléknouti: čunicam p.
C; arma p. složiti zbraně (0 přemoženém);
2) metať.A) význ. upouštěti, ustávati
od něčeho, nechávati, vzdávati 8e něčeho,
přerušovati: p. dolorem,curam CL,
bellum L; positis ambagibus O bez oklik;
postto pudore O beze studu; končiti:
vitam p. N; b) ztráceti, pozbývati
něčeho:duritiem p. O0; U vů. klásti,
pokládati, ukládati, rozkládati, předklá
dati, skládati; sázeti, usazovati, po
sazovati; stavěti, postaviti; vůb.umí
stiti (vl. i metať.)algď in re (zř.in rem,
básn. rě) něco někam 1) s ace. vněj. a) pedem
n. básn.Vesťigia p. stoupati, kráčeti, vstou
piti, vkročiti; p. genu OCu sklesnouti na
kolena, pokleknouti; corpus, artus p. =
položiti se, rozložiti se, roztahovati se,
provalovati se; calculos p. Plin vl. po
kládati počítací kaménky, počítati, přenes.
uvažovati; part. perf. pass. DOSÍLUS, a, um
položený, rozložený, ležící; posta
vený; umíštěný: sic posttum servabis
onus JI v takové poloze —=tak budeš
držeti, abys.. .; ležící (přenes.téžo poloze
místa): somno (abl.) positus (— iacens) V
ve spánku ležící, ve spánek pohřížený;
zejm.o mrtvém(čeporem) positum tangere
nolit H položeného, zabitého; o národech
usazený, sidlící, bydlící; b) spec.
©) o jíde předložiti: ponitur daca
Minervae O; posito pavone i; mensam
p. O přistaviti; B) sázeti, zasazovati,
siti, zasévati: arborem p. VH; semina
p. V; %) pohřbiti: eodem monte tacet
positus O; ©) vojen.postaviti, roze
staviti: positus in statione L; ab cov
mbus (na křídlech)positi L; odt. tn tm
perio positus L postavený v čelo voj
ska; = přenes.vůb.ustanoviti: Dum
norigi custodes ponit (Ss; s ace. doplňk.
guem vos imperatorem Numidis (dat.)
posuistis S; tuveni. super arma
mentartum posito Cu vrchnímu správci
zbrojnice; ©) praegn. 4) p. freta HHusa
diti — utišiti; refex. venti posuere V uti
šily se; B) comas p. Ó uspořádati, urov
nati; %) veřejně vystaviti, vydati, vy
hlásiti: edictum... tridbumiciaepole
statis praescripttone posuit T; otx.
uvésti, jmenovati: ponam stne nome



pono

erimen O zda mám uvésti vinu (t zra
du) bez jména (t. tvého) O; ©) vysta
viti, vyložiti jako odměnun. základ: fortuna
omnia ea victoribus praemia (doplňk.
jako odměnu, za odměnu) posnuiťt S53po
cula ponam V dám v sázku (při zápase),
založím se 0...; €) pecuntam p. CH
uložiti na úroky, půjčiti; odt. přenes. oťia
recte p. H využiti; č) klásti za obět,
obětovati: natdes fratri posuere ca
pillos O; postita tollere Čs obětní dary;
2) s ace. vnitř. a) stavěti, vystavěti,
budovati, zřizovati, zařizovati,za
kládati: castra p. táborem se polo
žiti, rozbíti tábor; focos de caespite
ponit O; b) vytvářeti, tvořiti: saro
(abl. látky) hominem p. H; p. totum ne
sciet H; c) stanoviti, ustanovovati:
pomertum p. T; mores viris et moema
ponet V; p. religiones L, leges FH; certa
mina p. V uspořádati; (si) me hoc ita
p. sentis V zaříditi; d) přičiniti, dá
vati uěconěčemu:finem p. alcť rei uči
niti konec; moďum p. alci rei položiti
mez, obmeziti, přerušiti; nomen p. alci
(též s dat. dopičk.) dáti jméno; p. stgna no
vis praeceptis HM;huic signo ponebam
milia centum (sc. nummum) H odhado
val jsem na...; (básn.)(ora) finem in
acumine ponunt Ó končí se špičkou;
abs. lovem, gut ponit et aufert H; 3)
jiné význ. metaf. A) ante oculos p. předsta
viti, (zřejmě) ukázati, part. perf.pass.zřejmý,
patrný; malitia mala bonis pomit ante
C klade před...=— dává přednost špat
nému před dobrým; op. uť ponar post
noctis avem Ó jsem stavěna za... —
jsem méně vážena než ...; tn medio
posita FH věci ležicí na dosah — vše
obecně n. snadno přístupné; matores li
bertatem tn communt posutsse T učinili
společným majetkem; operam (diem, se)
p. in ré vynaložiti, věnovati, oddati ně
čemu; odt. cum algo diem p. Č stráviti;
b) uváděti vnějaký stav (též s dvojímace.):
aegua solo culmina ponam V srovnám
se zemi; p. algm alct parem N, in
aeguo L postaviti na roveň; te apud
eum in gratia posui C; falso in ho
nore gigantas poniť Ó vzdává (jim) ne
spravedlivou úctu; ©) stanoviti, určiti
úkol, důti otázku (thema): uť is ponatur
de guo disputent C aby jim byla dána
látka rozhovoru; p. de guo guis auďtire
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vellet C; d) losickyp. algd in re a) též
in loco ret, pozd.1 tnter res klásti, po
kládati, vykládati, počítati zaněco:gui
mortem tn malis ponit C; plerigue in
parte tertia Africam posuere S kladli
za třetí dil světa; též s dvěma ace.; B)
klásti na něcojako na základ,zakládati,
hledati základ něčeho v něčem, uváděti
v (příčinnou) souvislost s něčím: gut bo
num omne in virtute ponit C; spem p.
in rě skládati naději v něco;tn fuga sibi
praesidtum p. Čs v útěku hledati ochrany;
positum esse in re zakládati se, zále
žeti v něčem, Zzáviseti na něčem: nullum
amicis in e0 praesidium positum est
Cs přátelům nelze čekati od něho žádné
ochrany; e) tvrditi, vyjádřiti se; vy
sloviti mínění, zásadu; uznávati,
s Ouditi (též s ace.c. inť.):de omni antmt,
uť ego posui, perturbatione C (t. j. dle
mého názvu); non verbo solum posuit
voluptatem C neuvedl pouze slovem; guo
).osito et approbato C po přijetí tohoto
soudu.

pons, pontis, m. [srov. Je T0G,TTATĚM,
čes. pout] vl. zařízení, aby se mohlo ně
kudy choditi, přechod; zejm. 1) most,
lávka přesřeku pontem facere in flu
mine vvstavěti most přes řeku; Romani
ponte Ticinum tungunt (v. t.) L; a aec
vnitř. pontem tungere (v. t.) T; p. Čam
panus H (přes řeku Bavo); 3) jiné přechody
z prken a dřivi, prkna; spec. a) MOSÍ přes baži
natá mista,hať, haťová n. oklešťková cesta:
pontibus palude constrata Hirt; pontes
longos guam maturrime superare T;
ut pontes et aggeres umido paludum
imponeret T; b) (spojovací) most n. mů
stek: Aeneas soctios de puppibus pon
tibus expomt V; pontis et scalas in
ferre propugnaculis T (zdvihací mosty);
c) patro: ťturris erat pontibus altis
V; u lodi: (naves) pontibus stratae T
lešeními pro obléhacístroje; d) přenes.můstek,
jenž vedl do ohrazeného místa, zv. ovile,
kde byly odevzdávány hlasy: operae
CTodianaepontes occuparant Č

Pontia, ae, f. [srov.Pometia| 1) estrov
u pobřeží Latia, jihozáp. od Circeji, nyn.
Ponza, největší ve skupině ostrůvků, zv
insulae Pontiae; 2) viz Pometia.

ponticulus, 7, m. [demin.od pons) mů
stek, lávka.



1. Ponticus

1. Ponticus, ž, m. římský básník,
vrstevník Ovidiův, skladatel epické básně
Thebaidy.

. Ponticus, a, um viz Fontus.
pontifex, ficis, m. [dle ob. ale málo

pravděpodobného výkl. od DOnNSa facio „do
zorce nad stavbou mostů“| kněz; ponti
Jices byl sbor kněžský, jenž měl vrchní
správn veškerého kultu (s tím souviselo1ve
dení kalendáře (fasti) a několikerých annálů,
zejm.t. zv. annales maximi); členové byli
pův.. 3 (dle tradice od krále Numy), od r. 300
8 (i plebejové), od Sully 15; hlavou je
jich byl P- maximus (někdy zvaný pouze
pontifex); pomocníky jejich (písaři) byli
pontifices minores; — odt. aaj. pontifi
cius, a, um a pontificalis, e kněžský,
kněží, pontifiků: pontificii (Hibrí) ČC;
pontificia comitia Č (komitie, svolávané
od pontiiků a konané ob. za předsed
nictví vrchního pontifika; zejm. t. zv.
comitia calata, v nichž byly ohlašovány
svátky a jednáno o závětech a arroga
cích); čus pontificium Č (u nás „právo
cirkevní“); pontificalis honor Ó hodnost
vrchního pontifika; subst. pontificatus,
us, m. hodnost pontifika (velicečestná,takže
byla postupem 1 pro bývalé konsuly).

pontificalis, pontificatus, pontificius
vizpoj vfex.ontius, jméno rodu původu samnit
ského; zejm. 1) C. Pontius, vůdce Sam
nitů v bitvě u Kaudia (r. 321 př. Kr.),
později od Římanů zajat a v Římě po
praven; 2) L. Pontius, účastník spik
nutí proti Caesarovi, padl u Mutiny r. 43
př. Kr.; 3) Pontius Pilatus, císařský
prokurator v Judei, soudce Ježíše Krista,
sesazen r. 36.

ponto, ones, m. přepravní loď gallská,
ponton Čs.

1. pontus, %,m. [7róvrToc)(básn.) moře;
meton.(mořská) vlna: tngens p. tn pup
pim ferit V. :

2. Pontus, %,m. [ITóvroc) 1) Černé
moře (IIóvtoc eésivoc); 2) meton.po
břeží Černého moře; spec. Pontos, země
v Malé Asii na již. pobřeží Černého moře
mezi Paflagonií a Armenif; adj. Ponti
CUS, a, um pontský.

Dopa, ae, m. [srov. coguo, popina) v.
(obětní) kuchař; pomocník, služebník při
oběti, jehož úkolem bylo, opatřovati potřeby k oběti,
přiváděti žertvy k oltáři a omračovati je.
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popellus, %, m. [demin. od populus) vl.
nárůdek: čunicato popello FI prostému
lidu, lidičkám.

Popilius, jméno římského rodu ple
bejského; zejm. 1) C. Popilius Laenas,
bojoval proti Perseovi makedonskému; 3)
L. Popiltus Laenas (syn předešl.)vystupo
val přísně proti přivržencům Ti. Grakcha;
působením C. Grakcha byl vyobcován;
3) C. Popilius Laenas, vojenský tribun,
činný při usmrcení Ciceronově.

popina, ae, f. [coguo, srov.popa] 1)

(veřejná) kuchyně, (lidová) jídelna, stra
vovna, krčma; 2) meton. A) sm. pokrmy
z lidové jídelny ; b) sm. zápach krčmy.

popino, ónis, m. [popina] kdo často
chodi do (lidových) jídelen, žrout.

poples, iťis, m. ohbí pod kolenem,
podkolení, zákolení: duplicato (v. t.)
poplite V; contento (v.t.1)) poplite H; =
synekd. koleno: erceptum poplitibus
corpus Ču opřené o kolena, skleslé na
kolena.

Poplicola viz Pudlicola.
Poppaeus, jméno římského rodu; zejm.

1) C. Poppaeus Sabinus, konsul r. 9
po Kr., v následujících letech vítězný
místodržitel v Moesii a Thrakii; 2) O.
Poppaeus Sabinus (bratr předeši.), 8 M.
Papiem Mutilem obnovitel zákona o sňat
cích (lex Papta Poppaea de maritandis
ordinbus); 3) Poppaea Sabina, man
želka Othonova (pozd. císaře) a později
Neronova.

populábilis, e [populor) vi. popleni
telný; zničitelný, stravitelný(alci ret
něčemu, pro něco).

populabundus, a, um [populor] (stále)
pustoše, pustošící, pleníici.

populáris, e [populus] 1) lidový
(zejm.význ. polit.) a) (význ. gen. populi) =
lidu: p. aura (nestálá) přízeň lidu —
popularia studia T (op.p. offensto C
neoblibenost u lidu); p. strepitus HHlidu
(v divadle); b) praegn. ©) pro lid, účin
kující na lid, srozumitelný (lidu), popu
lární: p. oratio C; nec sententiis nec
verbis popularibus Č; populare genus
dicendi C: B) lidu milý, u lidu obli
bený, populární: sententia,guaepo
pularem senatum faceret L jež by zí
skala senátu přízeň lidu; populare st
lentium (nečinnost) L; +) lidu milovný,
demokratický: (Caesar) in re publica



popularitas

viam, guae p. habetur, secutus C; ani
mus vere p., saluti populi consulens C;
= toužící po oblibě u lidu, šp. sm. de
magogický, buřičský:popularem, id
est assentatorem et levem civem Ú; subst.
populares, tum, m. strana lidu, lidová,
demokratická (op. optimates); šp. sm. de
magogové; 2) téhož národa, národní, tu
zemský, domácí a) p. caedes Ó = 10
pulartum, krev (prolitá vraždou) kra
janů; puellae populares H krajanky;
b) subst. ©) m. kra an, f. krajanka; pl.
(spolujobčané něčí: anim? populartum
L; guae res indicabat popularis esse
(sc. Fugientes) S že jest to jeho lid;
vůči králi poddaní: rex delenire popula
rtum animos studebat L; ) (oměstě)pi.
obyvatelé: patere moenia, intentos po
pularis ad iussa T; %) přenes.druh,
společník: p. sceleris,conturattonis8.

popularitas, atis,f. [popularis) snaha
zalibiti se lidu, touha po popularitě T.

populariter, adv. [popularis) lidově;
spec. G.) prostě, srozumitelně, populárně:
p. logui C: B) tak, aby byla získána
obliba u lidu, šp. sm. demagogicky, bu
řičsky: p. agere (.

populatio, čnis, f. [populor) plenění,
pustošení ; plen.

populator, oris, m. [populor) ple
nitel, pustošitel, básn. ničitel.

populeus, a, um [2. populus) topo
lový, topole, topolů.

populifer, fera, ferum (2. popultus
a fero) rodící topole, bohatý topoli.

populiscitum viz scitum.
Populonia, ae, f. n. Populonium, ?*,

n. n. Populonii, orum, m. přímořské
město v Etrurii proti ostrovu Elbě; odt.
Populónienses, tum, m. Populoňané.

populor, drž, aťus sum a taképopulo,
dre[populus význ.vojsko)(part.populatus
mívávýzn.pase.) 1) pleniti, popleniti,
pustošiti, drancovati: agros p.; jsou-ll
předmětemlidé Vypleniti, oloupiti: Óč
culi populati atgue vexati Ú; 2) metaf.
kaziti, hubiti: o řeceamnis suum popu
latus iter V plodíc zkázu na své cestě;
oohnitráviti: ffamma populante capillos
O; tempora populata auribus raptis V
zohavené.

1. populus, %, m. |od koř. *pelě
plniti, srov. plebs, mAřWoc, 716416) (básn.
leckdy pl. význ. sg.) 1) vůb. množství lidi,
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lid, lidé; a) zejm. a) obecenstvo:
carmina populo legi O; egresso populo
theatrum collapsum est T; £) obyva
telé, obyvatelstvo, občanstvo: CČremo
nensis p. T'; moenia cumpopulis a me
reguntur O; %) básn. lidstvo: subolem
priorit disstmilem populo O; Lb)praesn.
nižší lid, dav: me Nympharum chori
secernunt populo FI od (všedního) světa;
C) meton. Ga) veřejnost, ulice: Aaec
(ianuae frons) populum spectat, at illa
larem Ó do ulice; G) kraj, dědina,
župa: ad freguentem cultoribus popu
lum L t j. do kraje silně zalidněného;
C) metaf. zástup, dav: (byperb.)p. na
torum O; p. superamur aĎ uno vťro
O; leves (mátožné) populi O; p. agre
sttum T; 2) spec. sm. polit. národ jako
státoprávnícelek: multitudo, guae coales
cere in populi unius corpus nulla re
potutt L; a) v monarcbiivýzn. poddaní: P
Priami H; b) spec.v Římě a) za nejstarších
dobP. jakožto branný lid — paťricit, v arch.
formulích: uť ea res . popnlo plebi
gue Romanae bene eventiat C; B) pozd.
P. se uvádí ob. vedle senátu na označenou svrcho
vanostivlády: senatus populusgue Roma
nus (zkrác. SPOR) význ. obec, stát řím
ský; p. Romanus Autritium (v.1.) L;
populo (národu) et přebi (lidu) . . . - (summu
peněz).... dedit (Augustus) T (částka
pro onen přišla do aeraria, tomuto byla
rozdělena); odt. meton. retinere popult

dem T úvěr aeraria, státní pokladny.
2. populus, ž, f. [srov.čes. topol] to

pol, strom zasvěcený Horakleovi.
por-, předl., jož se vyskytuje jen ve složeni

nách, ku př. portendo, povticus, polliceor
[příbuz.s per, pro, prae).

porca, ae, 7. [srov. porcus) svině,
sviňka, váb. vepř..

Porcius, jméno rodu římského, k němuž
náležely rodiny A Catones (v. t.); B jiné;
zejm.1) L. Porcius Licinus, praetor r.
207 př. Kr., účastník bitvy 8 Hasdru
balem u Seny; 2) L. Porcius Licinus,
(syn předešt.) konsnl r. 184 pi“. Kr., bo
joval proti Ligurům; 3) AI. Porcius
Laeca, přivrženec Katilinův; = adj.Por
cius, a, um Porciův: lex Porcta (úhrnný
název pro několik zákonů proti bičování a
popravování občanů: Porcia lex ....
gravi poena, si guts verberasset necas
setve civem Romanum, sanxit L).



porcus

porcus, %,m. [erov.porca; čes. prase,
aěm. Ferkel] prase, vepř: sg. collect. vělla
abundat porco, haedo C; = obr.Bpicuri
de grege p. H (tlustý) vepřík.

porgo viz 2. porrigo.
Porphytion, onis, m. [ITopevoiov]

jeden z Gigantů (dlePindaraBaorAedo I
vávTwv) H.

porréctio, onis, f. (porrigere) nata
žení, roztažení.

porrectus, a, um [vl. part. perf.pass. od
porvigere| natažený, vztažený, rozta
žený; dlouhý; (široce) rozložený, roz
kládající se, táhnoucí se, prostírající
8e, Širý; přenes. (o aguantitěslabiky) uť sit
porrecta longa secunda mora O t.j. aby
druhá slabika byla prodloužena.

porricio, ere, (porrěcí a -réďi, -rěc
tum) [z*por-jici0 odpor- a tactoj (arch.)
význ.— proicto0; t. t. sakrální (za obět) há
zeti, klásti, předkládati, dávati, oběto
vati: přísl.inter caesa et porrecta Ú vl.
při samé oběti, přenes. „když jde do ži
vého“.

1. porrigo, enis, f. lup, lupina (na
hlavě mezi vlasy).

2. porrig0, ere, rěxi, rěctum (téžsyn
kop. tvar porg0o, ere V) [por- a rego)
1) vztahovati, natahovati, napřaho
vati (vl. i metaf.)A) vůb. manum p. (alct
k někomu), epec. podávati ruku někomu,praegn.
sahati, vztahovati ruku (čn rem n. ad

rem po něčem);též obr. tam etiam ad B:cora nostra avaras manus porrigis Úu;
negue guo (po čem) manus porrigeret
suppetebat N; porrecto tugulo H; (am
ms) porrigit aeguales media tellure (vl.
ana země jest uprostřed) lacertos O —
objímá zemi; W) spec. ©) zdvíhati: po
cula porgite dextris V (k úlitbě); B)
pokládati, ukládati, rozkládati: algm
tn herbis p. O do trávy; b) med.por
rtgi táhnouti se, obraceti se, býti obrá
cen, směřovati: cudiculum porvigitur in
solem Plin; 2) roztahovati, rozklá
dati, rozprostirati A) vojen. aciem lattus
porrigit S roztáhne svůj štít více do
šířky; b) med. porrigi roztahovati 8e,
táhnouti se, prostirati se, rozkládati se,
ležeti m) vůb. memdrana per artus por
rigitur O roztáhne se po...; corpus
per novem tugera porrigitur V; B) spec.
o polozemíst; ©) pracgn. vl. natahovati ruku
8 něčím— podávati, nabízeti, dávati,
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poskytovati (vl. I přenes.): porrigis puero
poma H; porreximus oscula Čymphis O;
porrigit filia favos O —=povricit; 4)
metaf. roztahovati — zvětšovati: vecti
galia p. IH; o čase natahovati, prodlu
žovati: p. horas Ó. Part. porrectus
význ. adj. v. t.

Porrima, ae, f. pův. jako Fostverta
zvl. jméno bohyně porodu Karmenty Ó.

porro, adv. (srov, Tóo0o|) dále; 1)
mistně; na ot. a) kam? —=ku předu, vpřed ;
b) (zř.) kde? daleko, v dáli; 22) časově=
nadále, budoucně, příště; 3) o postupumy
šlenek (D. rozvádí myšlenkua připojuje jeji různé
stránky)— potom, (nyní) pak; a pak (jež
klademe na zač. věty tázací a zvolací, ku př. GUaM
turpe p. legiones ad senatum legatos
mittere ÚČa pak, jak jest....); na druhé
straně, zase, ale.

porrum, 7, %. n. porrus, č,f. (pl.ob.
porri) [nodoov] druh zeleniny (zahradní)
pér, pažitka.

Porséna (té Porsenna, Porsinna,
Porsina), ae, m. vládce v etruském Klu
iu. který se na čas zmocnil Říma r. 507
př. Kr. (pověsti o Horatiu Koklitovi, o Muciu
Scaevoloví a j.).

porta, ae, f. (srov.povtus; přib.s TELO,
ze0dwe, 71000G)vi. průchod; 1) brána
A) města:porta branou, z brány; obr. p.
caeli V (mračná brána Olympu,již otvírají Hory)
a Somni p. V ((H) brána říše snů (oboje
dle Homera);Taenarta porta O (vchod do
podsvěti); b) tábora: p. praetortia hlavni
(proti nepřiteli); p. decumana zadní;
portae principales postranní: ©)sm.vrata,
dveře (budov); obr. belli pórtae VH (vl.
o dveříchchrámuJanova); d) P- trtumphalis
T vítězný oblouk na poli Martově); 2
přenes.průchod, vchod, východ; otvor:
portae iecoris C; venti, gua data p.,
ruunt V; Čiliciae portae N soutěsky,
průsmyk.

portátio, onis, f. [porto| nošení.
por-tendo, ere, tendi, tentum (vl. na

přahovati, podávati) 1) t. t. sakrální vě
stiti (znamením, ze znamení n. vůb.),
předpovídati, ohlašovati,hlásati, uka
zovati (alci algď), býti předzvěstí,zna
mením něčeho,znamenati: cum magnorum
periculorum metus ex ostentis povten
deretur C když znamení ukazovala, že
hrozí nebezpečenství; básn. Aumc tilum
fatis portendi generum V to že jest



portentificus

onen věštěný zeť; 2) přenes. vůb.: cum
omnesrerum mutationes caedem ... por
tendant S převraty jsou předzvěstí krve
proliti; pass.periculum portenditur ČL
ukazuje se, hrozí, nastává; guid spet
melioris Latintis portendi L jaká (že)
naděje se ukazuje, kyne.

portentificus, a, um [portentum a
facto] v1.měníci v obludu; kouzelný O.

portentoósus, a, um [portentum] ne
přirozený, příšerný, podivný, úžasný; subst.
si guando aligua portentosa nata dt
cuntur Ú nestvůry.

portentum, č, m. [v1. subst. part. perf.
pass.odúortendo| 1) t.t. sakrálníznameni
(věstící něco zlého), neobyčejný (strašný,
příšerný) úka z, zjev: horribili visu (abl.
aual.) portenta V; portenta T'hessala
JH kouzla; 2) konkr. nestvůra, netvor,
potvora, obluda, příšera: praeter natu
ram hominum pecudumgue portentis C
nepřirozenými plody, zrůdami; = přenes.
o osobách; 3) metaf. výplod (fantasie),
smyšlenka: poetarum et pictovum por
tenta C.

Portháon viz:Parthaon.
porticula, ae, f. [demin.od porticus)

(menší) sloupová chodba, galerie.
porticus, čs, f. 1) stavba po jedné

podélné straně otevřená a opatřená slou
povím, buď přístavek k jiným budovám,
ku př. chrámům, nebo samostatná, slou
žící k procházkám, hovorům, přednáškám
a p., i k úkonům úředním, jako soudům:
sloupová síň chodba, sloupoví,
sloupení, podsiň, podloubí (u nás kolo
náda, galerie, veranda), u Řeků GT0G: 12.,
guae Poecile (v. t.) vocatur N; Aescu
tapi liberorum (t j. Podaleiria a Ma
chaona) saucit opplent porticus básn.u C
předsíň (stanu); = meton.Chrysippi p.et
grex IM škola (vl. athenská stoa poikile,
v níž užil Zenon, zakladatel filosofie stoie
ké, již uvedl v system Chrysippos); 2)
vojen.pedalibus ligniš povticus intege
bantur Cs (ochranné) krytby složené z ně
kolika loubí (věneae) pro vojáky při oblé
hání.

portio, čnis, f. [srov.k pars) 1) vl.
(určitý) díl, podíl, úděl, částka: ob.pro
portione ČL podle určitého (stanove
ného) poměru (n. klíče), poměrně; pro
virili porttone (— parte) T vl. co při
padá na muže =o na někomjest, podle
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(svých) sil; přenes.princtpia pro portione
rerum praeponere C úměrně 8..., po
dle...; odt.míra, poměr; 2) —=pars
část, dil: exigua Galliarum p. T.

portitor, oris, m. [portus) 1) pří
vozník (vl. V přístavu. převážející z lodí na
břeb,pak vůb.): básn. p. (Orci) VO (— Cha
ron); 2) výběrčí cla, celník (vl. v při
stavu, pak vůb.).

porto, are, vi, atum [porta, srov.
To0eúe (dopravuji) k TÓ00G) nésti,
nositi, donášeti, přinášeti, unášeti, sná
šeti. vězti, voziti, dovážeti, přivážeti,
odvážeti; dopravovati (o člověku,zvířeti,
voze,lodt a p.) A) vl. algd manibus, hume
ris p. nésti v rukou, na zádech; hume
ris onera portantes Ču nosiči břemen;
portari vehtculo N vězti se, jeti na voze;
vojen. celeri sparos auť lanceas porvta
bant S nosili; odt.nuntiabant arma por
tari S že lidé chodi ozbrojeni; praegn.p.
atgue agere Ús (—ferre atgue agere,
o uchvacování věcí a dobytka); "= $ předm. 080b.
vésti: portantur in carcerem T'; te co
mitem hinc p. V vzíti si (8 sebou) za.. .;
= (básn.) če tam septima portat erran
tem aestas V (my: vidí tě blouditi); b)
přenese.augilta p. S choditi na pomoc;
has spes cogitationesgue secum portan
tes L s těmito...

portorium, 2, n. [portitor, portus|
1) v1. (přístavní) clo (na dovoz 1 vývoz); 2)
vůb. clo, poplatek: čťer per Alpes, guo
magnis cum portoriis mercatores tre
consuerant (Cs (clo průvozné); dávka,
daň.

portula, ae, f. [demin.odporta)] branka.
Portůnus, t, m. [portus| římskýbůh

přístavů (pův. 4 bran a dveří), stotožněný
s řec. Palaimonem.

portuosus, a, um [portus) bohatý pří
stavy, 8 četnými přístavy: (pars Numi
diae) portuostor S která měla více pří
stavů.

portus, s, m. (dat.sg. portů V; v pl.
portibus a též portubus) |srov. k porta)
přístav (básn, leckdy pl. význ. .“ ) a) vl.;
básn. Ústí řeky: per septem Nilus portus
emissus in aeguor Ó; —=praego.jako místo,
kde bylovybráno clo: 1%portu operas da
bat C = byl výběrčím cla; odt. clo: per
magistros scripturae et portus C; b)
přenes.význ. (8pasný) přístav, útočiště: Te
gum p. erat et refugium senatus Č.



Porus

Porus, 7, m. (ZŤÓ0o0c)indický král,
s nimž bojoval Alexander Veliký.

DoS starolat. — post (zejm. před soubl.).
posco, ere, poposci, — [m. *porc-sců

z koř. *pie)r(e)k —-, srov. čes. prositi, něm.
fragen: odt. 1 precor, prex, procus, po
stulo) žádati (algm algd n. algd ab
algo někoho o něco, něčeho od někoho: neklasa.
ut... a inf.), požadovati, vyžadovati, do
žadovati se, domáhati se, vymáhati,
chtiti A) s ace. doplňk.contugit dotem
sociorum corpora poscit Ó vyžádá si
(dřívější) podoby druhů za svatební dar;
ut res (ratio) posciť jak jest žádoucí;
pase.segetes poscebatur humus O byla
žádána o osení; regis filia monstvo (dat.
prospěch.)poscitur O — má býti dána;
poscit eguos et arma V volá po...;
vybízeti, vyzývati: sociostncendia
poscit V vybízí zapáliti; spec. vyzývati
k boji: čilumAeneas in proelia poscit V;
poscentem cum guo concurreret (— k zá
pasu) Oj = je-li předm. božstvo vzývati,
prositi; b) praegn.a) fabula, guae
posci vult HHvi. aby byla žádána za
opakování — míti úspěch; básn. poscor
(posctmur) jsem žádán, volán, t.j. mám
n. musím něco činiti (jíti, zpívati, opěvo
vati, vypravovati a pod.podle smyslu); D08
cimur JH (t j. jsem žádán za báseň);
B) p. algm (reum LT, accusandum T)
vyžadovati potrestání něčího,nastupovati
na potrestání, poháněti k soudu: ac
cusant ii, guos populus poscit Ú; pod.
Macer ad exittum poscebatur T (všichni)
usilovali o smrt Makrovu; 7%)tázati
se, zvídati, pátrati: guae stť sententia,
posco V.

Posidonius, ů, m. [IToceidwvi0c]
z Apameie, stoický filosof, žák Panaitiův,
založil na Rhodu školu, kde byl jeho po
sluchačem i Cicero.

positio, onis, f. (pono) postavení, po
loha: p. caelt T' podnebí.

positor, orts, m. [pono) zakladatel,
stavitel O.

positůra, ae, f. a) postavení, po
loha; b) zařízení, úprava: gualis
haec docti sit p. da Pr jak zařídil,
uspořádal zemi v této věci (co do pod
nebí a pod.) moudrý bůh.

1. positus, a, um vizpono.
2. positus, čis, m. [pono) a) posta

vení, poloha, misto: p. regioms I;
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b) úprava, útvar, podoba: Trinacris,
a positu nomen adepta loct Ó.

posmeridiánus viz postmeridianus.
possessio, onis, f. 1) [possideo) a)

držení: p. fundi C: — přenes.ne pos
sesstonem imperii amitterent L aby ne
pozbyli účastenství ve vládě; possesstone
ret publicae cedere L vzdáti se řízení
obce; b) meton.usedlost, majetek, sta
tek, pozemek: aestimationes possessi
onum et rerum Ús jmění nemovitého
i movitého; 2) [possido) uvázání se
v držení něčeho,v něco,ujeti držby: pro
rimus gradus tn possesstonefratres T'
nejbližší právo ujmouti se dědictví maji
bratří,

possessiuucula, ae, f. [demin.odpos
sessio) stateček.

possessor, oris, m. [posstdeo) drži
tel, majetník, vlastník, pán: honorum
p. C; abs. držitel pozemků, statkář:
Sullani possessores Ú; (agros) proxi
mus gutsgue p. invaserant T

possideo, čre, sédďi, sessum [pos a
sedeo vl. seděti, býti usedlý někde po ně
kom] míti v držení, býti v držení ně
čeho,držeti, miti; 1) vl. čres nobilisst
mos fundos eum video p. C; 2) přenes:
a) míti v moci, ovládati, vlásti něčím
possidet alter (se. fratrum) aguas (r
Neptunus), alter chaos (Pluto) O; b)
váb. belua latum sub pectore possidet
aeguor O — pokrývá svou hrudí; míti:
possidet hunc lant dea mense diem O
tento den v měsíci Janově (má —) jest
ji zasvěcen; magnam vím possidetpa
ternus maternusgue amor

pos-sido, ere, sédi, sessum [srov.pos
stdeo) uvázati 8€ v něco n. v držení
něčeho, vejiti v držení, přivlastniti 8i,
zmocniti se, zaujmouti, zabrati,
získati si 1) vl. agros armis p. (s;
ager possessus Ú vzatý v držení; %)
přenes.Opanovati, uchvátiti: possedit
cetera pontus Ó zabralo, pohltilo.

possum, posse, potui, — [některétvary
pravidelnýmsloženímadj. pote (neutr. odpotis,
v. t.) se slov. Sum, ku př. Dot-es, pot-est,
jiné analogicky; potu? atd. od slov. “potěre,
od něbož 1 Dotens, v. t.) vi. býti mocen
a) moci, miti moc, býti 8 to, dovésti,
uměti (ab. n. 8 inf.): (fiert, jež bývá někdy
vynecháno)potesť (non potest), ut... jest
(není) možno, aby...; Jfteri non potest,



post

ut non n. gu7n není možno, aby
ne — jest nezbytno, aby...; ejfficipo
test N jest možno (lze) provésti; cor
runvpi non possum N nedám se pod
platiti; guam maďimis potest iťineribus
Cs co (možná) největšími pochody; litot.
non possum non facere algd nemohu
nečiniti = musím činiti; m. lat. ind. v češt.
leckdy kondice.: guod urbibus esse satis
poterat, non sufficit uni O co by mohlo
býti.. .; nmehildolet mist pes: possunt
oculi, potest caput (se. dolere) C
mohly by boleti; — praego.odhodlati
8e, přemocise, snášeti: Romanus mi
les et spadonibus servire potest FH: b)
8 ace. vnitř. (neutr. pronom. n. adj.) algd (mul
tum, minimum, tantum a pod.) posse
míti moc, zmoci, dovésti, dokázati, po
říditi, uměti; míti váhu, vážnost, vliv,
význam, platiti, vynikati,. předčiti:
omna p. L míti veškeru moc; eguttatu
nihil p. Čs býti sláb jízdou — miti sla
bou jízdu.

Post, adv. a předl. [z *posťi, jež vzni
klo z DOS podle opačného *anti, v ante]
I adv. 1) o misě vzadu, pozadu: servos,
gui p. erant Ú; ante aut p. pugnandi
L; odzadu. zezadu: p. verberibus co9

gebat exsultare N; — metaf. o pořadía vý
znamu:onvidia atgue superla p. fuere
S ustoupily (do pozadi), algd p. algd
habere (ducere, ponere) odstrkovati, sni
žovati proti něčemu; —Ž)o čase a výčtu p 0
tom, později, o budouenostipříště, bu
doucně: prtmo... (detnde). . post; často
s abl. míry, udávajícím o kolik později: biduo
p. dva dni potom; paucis p. diebus o ně
kolik dní později — po několika dnech
— za několik dní; non (haud ita) multo
p. za nedlouho; paulo p. n. p. paulo
nedlouho (= brzy) potom; p. aliguoť vi
dens mirabor aristas V (později) jed
nou, někdy; p. mihi non simili poena
commissa luetis V; p. guam = post
guam v.t.; II předl. 8 acc. 1) o místě za
něčím:p. tergum Úg za zády; vidisse p.
sese serpentem L za sebou; = metaf.o po
řadí a významu: NegUue erat Lydia P
Clloen H dokud neustoupila (nemusila
ustoupiti) Chloi; primus p. regem O;
2) o čase po něčem, Od něčeho: centum p.
annos — p. centesimum annum o sto
let později, po sto letech, za sto let;
p-annum guartum guam N čtvrtý rok
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potom, co (kdy)...; p. Úřud potom=
od té doby; p. td locorum S od té doby;
p. hominum memoriam za (n. od) pa
měti lidské, pokud pamět lidská sahá
(hyperb. Co svět světem stojí), pod. p. ho
mines natos Ú; p. reges exactos L po
vypuzení králův.

post-ea, adv. [ea adv. výza. čas.| o Čase
a výčtupotom, poté, později: primum...

tum etiam C; o postupu myšlenek
guid p.? ČL co potom = co dile, co
z toho; 8 abl. miry, udávajícím o kolik později
annis p. viginti Čj postea guam, po
stea ... guam n. posteaguam — post
guam (ob. s ind. pf.) vl. potom co — (po
tom) když, jakmile.

posteaguam vizpostea.
posterior, posteri vízposterus.
posteritás, aťis, f. [posterus])1) bu

doucnost, budoucí doba, čas; *3)meton.
potomstvo, potomci; = praegn.úsudek
n. chvála potomstva, budouci sláva,
památka: cura posteritatis T; detur
hoc ollustrvium virorum posteritati T.

posterus (zř.), a, um (gen. pl. též Do
sterum; compar.posterior, 8, superl.DO
Stumus (význ.spce.)a postremus, a, um)
[post] | posit.potomní, následující,
příští, druhý: postero (die) druhý (příšti,
následující) den, den potom; subst. čn
posterum a) (se. dčem) na druhý den,
do druhého dne; B) (se. čemyus) do bu
doucnosti, pro budoucnost; poster cres
cam laude JH budouci (u potomstva); =
subst.Dosteri, orum, m. potomci, po
tomstvo; budoucnost (meton.): claro
rum virorum facta posteris tradere T;
II compar.posterior, us 1) o místě zad
nější a) iťa coniuncto orbe, uť nemo
p. sit Ť není pozaduj st verbum poste
rtus facias I kdybys přesunuldozadu;
básn.9. partes superat mensura priores
O (rozměr —) délka zadních noh převy
šuje přední; I) metaf. o pořadí a významu
chatrnější, méně vážený, menší ceny:
suam salutem posteriorem commnt sa
lute ducere Č klásti za...; 2) o čase
pozdější: tempus postertus Ú; —ace.
86. neutr. Jako adv. posterius později; III
superl.1) postrémus, a, um nejzad
nější, nejposlednější, posledni a) omístě:
postrema immani corpore pistrie V
vzadu, vespod, dole; — subst. postrenii,
črum, m. (básn. též postréma, Orum, n.



post-fero

V) vojen. poslední n. zadní voj; Lb)o čase
pořadi a významu: asynd. UŮ illa palam
prima postrema récitata sunt L první
jako poslední = od prvního do posled
ního, od začátku do konce; nejšpatnější,
nejhorší: servitus (est) postremum ma
lorum omnium C; adv. postrémun (vl.
ace. sg. neutr. 4) posledně, naposled;
B) — postrémo (vl. abl. 88. neutr.) k o
nečně, na konec, posléze; při výčtu po
sléze, zkrátka, vůbec: magistratus
et imperia, postremo omnis cura rerum
publicarum 83 2) postumus, a, um
spec. pozdě (== v pozdním věku otcově)
narozený, nejmladší: čua postuma pro
les V; právn.t.t. narozený po smrti otcově
n. po sepsání závěti, subst. pohrobek.

post-fero, ferre, —, — stavěti do
pozadí — méně ceniti (algm alct ně
koho než někoho, proti někomu), méně 81 vá
žiti, něně dbáti, zanedbávati, nevážiti
si, odstrkovati, snižovati(op.prae
fero).

post-geniti, orum, m. [gigno] ví. poz
ději narození; potomci, potomstvo H.

post-habeo, čre, uč, ttum vl. míti
v pozadí — méně ceniti (algam rem
alei ret něco než něco, proti něčemu), méně
si vážiti,nevážiti 61,odstrkovati,
snižovati, zanedbávati, pomíjeti, nechá
vati stranou, odkládati: properavet
ad se venire omntiague posthaberet Ús
aby všeho nechal a spěchal.. .; (Čartha
ginem) magis posthabita coluisse Samo
V i nad Samos více; posthadut tllorum
mea seria čudo V pro jejich zábavu
jsem zapomnělna...

post-hác, adv. (vl. odtud později) od
této doby, od nynějška; potom, poz
ději, příště, budoucně.

post-haec (psánotéž post haec), adv.
potom, později; příště, budoucně.

posticus, a, um [posť; srov. anticus)
zadnější, zadní: posticís aedtum par
ttbus L; subst. posticum, č, n. zadní
dvéře, zadní vchod: posťico falle (v.t.
2) a)) clientem H.

postilio, onis, f. [postulo) t. t. sakrální
požadavek, upomínka božstva, vyjadřovaná
nějakým zuamením, jestliže nebyla vykonána po
vinná obět nebo vůbec bylo-li porušeno boží
právo C.

Latinsko-český slovnik.

061 postulátič

post-illa, adv. (vl. od oné doby poz
ději) od té doby, potom, později básn. u
C Cat.

postis, ts, m. (abl. poste, básn. též
postt) 1) veřeje; na veřejechrámovébývaly
zavěšovány ukořistěné zbraně a odznaky jako

památkana vítězství: Stgna nostro vestitutt
Iovi (t. j. Kapitolslkému)derepta Farthorum
superbis postibus H; 2) pl. synekd.dve
ře: meton.discordia Belli ferratos pos
tis refregit nH (vl. o chrámuJanově).

postliminium, 2%,n. [post a ltmen
sm. hranice) návrat v bývalé právní po
stavení občanské, ztracené ku př. tim, že
občan byl zajat od nepřátel a tak se stal vlastně
jejichotroken,právo návratu, rehabi
litace: abl. způs. posťlzmínto právem ná
vratným, podle práva návratného.

post-meridianus n. posmeridianus,
a, um odpolední.

post-modo a post-modum, adv.brzy
potom, nedlouho potom, zanedlouho, vůb.
později.

postmoerium vizpomertum.
post-pono, ere, posut, positťtum vl.

klásti do pozadí, (na druhé místo) za
něco; odt. méně ceniti (algd alct re
něco než něco, proti něčemu), méně si vážiti,
nevážiti si, odstrkovati, snižovati; ne
chávati stranou, zanedbávati,pomí
jeti, odkládati: iď postponi potest
Plin to může počkati.

post-guam, spojka (potom) když, jak
mile 1) ob. s ind. pf. bistor. o jednotlivých udá
lostech; 2) 8 ind. plapf. o dějí dříve minulém,
zejm. při udání Časového rozdílu, n. 0 stavu, vznik

lém v minulostí; a) s Ind. impf. o ději trvacim n.
opětovecím; 4) a ind. praes. ©) histor.; B) od
té doby co: relegatus mthi videor, p.
tn Formiano sum Č; 5) s konjunkt.ob. jen
Y nepřímé řeči.

postremus atd. vízposterus.
postridie, adv. [postero die) druhý

den, druhého dne, nazejtří: p. ečus
diet CČs vl. nazejtří po tom dni = den
po tom, druhého dne; s ace. p. Iďus druhý
den poidách; p., guam tu es profectus
C (druhý) den po tvém odchodu.

post-seribo, ere, scripsi, seriptum
(algd alci ret) napsati něco za něco, pod
něco I.

postulatio, onis, f. [postulo) žádání,
požadování, žádost, požadavek (alcts ret
za něco, ©něco); = apec. U) stižnost (de
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postulatum

re do něčeho); 3) žádost, již podával žalobce
praetorovi0 přijetížaloby, návrh žaloby;
od. žaloba.

postulatum, i, n. (is. subst., vl. part.
perf. pass.od postulo) vl. žádané: požada
vek: postulata peragere L předněsti po
žadavky: spec.stižnost.

postukitus, čs, m. [postulo) (jen abl.
sg.) vl. žádání, spec. stížnost, žaloba L

postulo, dre, avi, dtum [srov.posco|
(důr“zně) žádati (silnějšínež petere, slabší
nežflagitare) požadovati, vyžadovati, do
žadovati, vymáhati (abs. algď aĎ algo
někoho zu něco, 0 něco, něčeho od někoho, na

někom, zř. alam algd; ut, ne, pouhý konjunkt.,
zř. ace. c. „.) 1) vůb. a) p. de
re stran něčeho,za něco: cum de exerciti
bus dimittendis ultro postulavisset Čs;
p. alcí alge pro někoho: Augustus cum
Tiberio tribuniciam potestatem a pa
tribus postularet T; postulantur ad
supplicium duces Galliarum T žádáno,
aby byli usnrceni; b) loci natura pos
tulat Cs vyžaduje; mittor, guo postulat
usus O kam potřeba káže; básn. te dea
tauepostulant arces I zvou k sobě, vo
laji; 2) spec. A) v jednání úředním, zejm. před
soudemŽádati, navrhovati, činiti ná
vrh: servos tn guaestionem p. C; b)
soudněstihati, poháněti před soud, ža
lovati: p. algm proditionis Cs, de
matestate, de vi Č (pro něco n. z něčeho).

inf. aby.

Postumius, jméno patricijského rodu
římského: zejm. 1) A. Postumtus, zvaný
Reeillensis odtud, že jako diktator zví
tězil nad Latiny u jezera Regilla r. 496.
př. Kr 2) A. Postumius Vubertus zví
tězil jako diktator nad Acguy a Volsky
na hoře Algidu r..431 př. Kr. L (voe.
Vuberte Postume O); 3) Sp. Pestumtus
Albinus poražen jako konsul od Samnitů
r. 321 př. Kr., učinil mír, jenž však ne
byl od senátu schválen; 4) L. DPostu
mius Alegellus, zvítězil několikráte ve
2. a 3. válce samnitské a slavil o své
vůli triumfy; 5) A. Postumtus Allinus,
konsul r. 151 př. Kr., sepsal řecky dě
jiny římské; 6) Sp. Postumius Albinus,
konsnl r. 110 př. Kr., bojoval neslavně
proti Jugurthovi, jako jeho bratr a legiit
7) A. Postumius Albinus, konsul r. 99
nř. Kr., legát Sullův ve válec spojenecké;
řečník; = adj. Postumius 1 Postumia

962 poténs

nuS, a, um Postumiův; vřa Postumia I
(z iKremony přes Bedriakum do Mantue).

1. postumus vizposťerus.
2. Postumus, ž, m. 1) Tuberte Dos

tume O viz Postumius 2); 2) jméno smy
šlené osoby u If.

Postvorta n. Postverta, ae, f. [post
a ver toj bohyně porodu při obrácené po
loze, pův. příjmení bohyně Karmentv.

potátio, onis, f. [poto) popíjení, pití,
pitka.

pote viz poťis.
potěns, entis [isol. adj., vl. part. praes. od

*potěre — posse) 1) mohouci něco činiti,
mocen, schopný (alcis ret něčeho):ne

jee pugnae negue fugae satis potentesnemohouce náležitě ani bojovati...;
negue tubendi negue vetandi p. Ť ne
maje moci; horum adventus consules
imperii potentes fecit L (opět) dal kon
sulům moc do rukou; 2) mocný, ma
jicí moc (váhu, vážnost, vliv, význam),
platici, vynikající, předčicí,silný
W) rě něčím: nobilitate p. essem O před
čil bych; parvo (v t) p. V; ingenti
praeda p. L jsa obohacen; b) abs.: subst.
potentes, tum (zť. potentum V), m.
mocné osoby, velmožové, páni, panstvo,
behůči, vládcové; spec. zámožný; =
o věcechpotentes herůae V mocné = kou
zelné; —potentior muneribus aemuli F
vítěz nad dary; seu me fortuna poten
tem fecerit O dá-li mi vitězství; — odt.
šťastný (zejm.v lásce):sis tn amore p.
Cat; 3) praegn. (mající větší moc, pře
vahu), vládnoucí, ovládající, mající
v moci, rozhodující o něčem,subst. vládce,
vládkyně, pán, paní něčeho: a) populus
rerum p. Ó vládnoucí světem; diva (subst.)
p. Cypri božská vládkyně; sui potentem
esse býti (státi se) svým pánem, samo
statným, nezávislým, přenes. dovésti se
opanovati, přemáhati se, býti zdrželivý:;
p. mentis OČu (člověk) zdravého rozumu;
b) vásn.©) kdo něčehodosáhl, účastný:
(voti) p. (= compos) Ó jemuž se přání
vyplnilo; guam stm prodittone p. O
než abych zradou dosáhla svého přání;
guo (corno) librato (== cui...) voligue
potente futuro obstitit ramus O. jenž
měl již dojiti (zdaru —) cile; odt. votum
p. O vyplněné přání; B) kdo něcospl
nil: čusst p. O; promisst dea facta
p V



poteutitus

potentatus, Gs, m. [poťens] moc, pan
ství, vláda, nadvláda, náčelnictví.

potenter, adv. [potens] a) mocně,
mohutně, silně; hb)podle svých sil:
cu lecta p. erit res H.

1. potentia, ae, f. [potens] 1) moc,
síla (vnitřní přirozená výslednice poměrů jedno
tlivcových, srov. potestas), váha, vážnost,
vliv, účinnost, působnost (vl.1přenes.):
homo veteris potentiae Cs ode dávna
mocný; meton.o osobě nate, mea p. VO
má silo; 2) spec. vrchní moc — vláda,
nadvláda, panství, náčelnictví: populi p.
N lidovláda; Pompei Črassigue p. T;
rerum p. O vláda nad světem.

2. Potentia, ae, f. město v sev. vých.
Picenu L.

potestás, atis, f. [potis] 1) moc (ob.
vnější a £ vnějšku ziskaná, ku př. u úředníků

volbou) (alets %e% nad něčím) A) vůb. po
testatem habere in algo n. in algm miti
moc na někým; p. vitae necisgue; in
potestatem alcis perventre; redigere in
potestatem uvěsti pod moc, podrobiti;
esse in sua potestate n. sui potestatis
býti samostatný, svéprávný, býti svým
pánem; obr. exisse ex (de) potestate (se.
sua) Č nebýti sebe mocen, nebýti při
sobě; bb)spec. a) vrchní moc, vláda:
ante potestatem Tuli FH;pater omni
potens, rerum cut prima p. V nejvyšší
moc nad světem; = meton.0 osobě0 pater,
o hominum ... aeterna p. V věčná moci
(= věčný vládce) nad...; 5) (úřední)
moc: p. tridunicias cum hydriam per
potestutem abstulisset C ze své úřední
moci t. j. zneužitím své ©„.; = meton.
úřad, hodnost: p. tribunicia úřad tri
buna; augilii tus datum illi potestati
1.) procax otii et potestatis temperan
tior T v úřadě; potestatis persona T
úřední tvářnost; ©) přenes.síla, účinek:
potestates herbarum V; 2) možnost;
schopnost; oprávněnost,právo; vol
nost, dovolení; přiležitost (alcis
ret k něčemu,častofaciendi n. factendae
alcis ret činitiněco): defendendi sui p.
C; novanrdi corporis p. O; potestatem
facere Čs dáti svolení, dovoliti: uť com
mentariorum potestatem senatui face
ret T aby dovovolil nahlédnouti do...;
dicendi potestatem facere L dáti dovo
lení mluviti n. říci něco, uděliti slovo;
potestatem pugnae facere L důti přile

963 potis

žitost k bitvě; nulla datur p. V = p.
non est Čs neni možno, není lze; potes
tatem sut facere a) připouštěti k sobě
N; P) nabídnouti se k službám Cs; v)
vojen. Vydati se na ránu Čs N.

Pothinus, ž, m. [IToderróc] eunuch,
správce říše egyptské za nedospělého Pto
lomaja Auleta Čs.

potio, čnis, f. [srov.poto| 1) pití;
2) nápoj; = spec.©) otrávený nápoj, jed;
B) kouzelný nápoj, zejm. nápoj lásky FZ.

1. potior, comp.odpotis (v. t).
2. potior, žrí, potitus sum (některé

tvary též podle 3. konj , zejm. básn. a pozd., ku př.
potituv, poterětur a j.) [potis) (ob. rě,
méněčasto alcis vet) 1) zmocniti se
něčeho, státi 8e pánem, opanovati, do
býti, nabýti, dojiti, dosáhnouti něčeho,
ziskati něco (vl. i přenes.) a) praeda p.;
rerum p. zmocniti se serchované moci,
vlády (ale též podle 2) míti svrchovanou
moc, vládu, vlůádnouti); == 8 ace. velmi zř.
potitus rvegium T, přech.častěji při gerund.
spes potiendi oppidi Cs; fiducia regní
pottendi N; L) spec. a) potitur sua
puer lanthe O dostane svou „3B) význ.
dojiti cíle cesty: optata pottuntur Troes
harena Vvystoupína...; carinae Phry
giá potiuntur harend O dopluji k ..;
+) praegn. dojiti splnění něčeho: voťo p- O
dojíti splnění svého přání; spe p. Ojid
morae (se. esse) ad ;otienda sperata L
že (jen) to zdržuje vyplnění nadějí; auso
p. VO provésti (se zdarem) odvážný čin;
st non potiatur amore Ó; Š) miti
v moci, býti pánem, vládnouti nad něčím
a) rerum ). (vizshora); rex Archelausguinguagestmum© annumCappadocič
poťiebatuv T; abs. an tis me dem, gut
tenent, ou? potiuntuo? C maji moc (V ru
kon); b) váb. míti: tu čučs avrmis (ac.
poťirerts), nos te poteremur O; ed m fe
mind p. T; C)am.frut užívali: rapto p. V

potis, e (compar.potior, (US, Buperl.po
tissimus, a, um) [viz possum, potens;
srov. ztórTvwic, ztÓoic) [ positiv: mohoucí,
schopný (ob. jako jménodoplšk.): poťis est
s inf. jest schopen, jest s to, aby...,
může; negue p. (se. est) fluctus aeguare
seguendo V; esť bývá ob. vynecháváno u neutr.
pote, Jehož bývužíváno podle mluvy lidové pro
všechny rody i čísla význ. pozdějšího poťest
(= pote est): nec peccatum a me guts
guam p. dicere guicguam Cat; gua p.
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Potitius

gutsgue, in ea conterat arte diem Ir;
hospes, non p. minoris u C (srov, nejde

to“ laciněji); hoc (abl.) „$utoguam p.(— poťest esse) impurtus? C; hyperv.oc
facias, sive id non p. sive p. Cat af
jest to možno nebo není; seslabeno uť p.
guaeexcita somno Cat vi. jak jest možnopřini,jež..© (vizučpoťe);IIcompar.
potior, poťtus a) schopnější, vhod
nější; přednější, bližší, milejší; dů
ležitější, závažnější; lepší, zdatnější,
silnější: p. retinendo regno T; multo
guam servum potiovemfiltum regis rejni
heredem (esse) L že králevic jest opráv
něnější dědic — má větší právo, děditi
trůn; se ret pudlicne commoda privatis
necessttudinibus habuisse potiora Čs měl
za přednější, dával přednost; poťttores
apud me auctores sunt, gui... L zá
važnější — dávám přednost spisovate
lům...; cut p. patriů fuiť voluptas F
přednější, milejší; wultroFenelopam po
tiori (jakoby....) trade (se.et) I; o mi
lenciŠťastnější: nec gutsguam p. Orac
chia cervici dabat H b) ace. 8. neute,
potius adv. spíše, raději; přisrovnání
bývá uť vynecháváno: Der jsessus est omnia
p. guam.. indicaret Č než aby udal;
pleonast.7. malle; [TI supert.potissim us,
a, um nejschopnější, nejvhodnější;
nejpřednější; nejdůležitější, hlavní;
nejlepší a) largitione potisstmos ami
covum auxit T; subst.potisstma ardi
trio principis fiedbant T nejdůležitější
věci; b) acc. ag. neutr. potissinum adv.
nejspíše, nejraději, především,
hlavně, nejvíce; nejdříve; právě,
zrovna: guod tn ea p. urbe natus est N.

Potitius, jméno rodu římského,jemuž
náleželo vykonávati kult u ara maxima
spolu 8 rodem Pinariův (v. t ); dle pověsti
tento rod vymřel za trest, že se prohřešil proti svým
náboženským povinnostem.

Potniae, rum, f. [(ITotviní)osada
v Boiotii nad Asopem; adj. Potnias, adis,
f. potnijská: Potniades úuadrigae V
(Glaukovy kobyly, krmené lidským masem, které
posléze vlastniho pána roztrhaly).

POLO, are, avi, dťlum (ob. však potum
a pótus z koř. *po(i) piti, z něhožjest odvo
zoho fredgu.poťo; srov. poculum) piti, p 0píjeti;.-| přenes.vpíjeti,ssáti,
vsáknouti: potantia vellera fucum H
ouomodo poťis gauderent intiba rivis

význ.

964 praebeo

V; nhásn.animae obdlivia potant V pijí.
Part. potus, a, um a) napitý; praegn.
opilý; b) vypitý.

potor, oris, m. [odkoř.*po-, srov.k počo|
pij ák, praega. pijan; básn. fthodan Pp
H kdo pije vodu Rhodanu = bydlící při
Rhodanu.

potulentus, a, um [vizkpoťo] pitný;
subst. potulentum, ž, 2. nápoj.

1. potus, a, um viz poťo.
2. potus, čis, m. [vizk poto) pití a)

abstr. potu: Iumor ex hordeo (est) I' ná
pojem jest...; W) konkr.== nápoj: vi
debatur (Nero) petus sacros corpore
lato pollučsse T' t. j. pitnou vodu.

pra€, adv. a předl. [starolat. prat, příbuzné
s DET; srov. naoat) [ předl 8 abl. 1) zř.
místněpřed: algd p. se tenere L, por
tare V; = obr. p. se ferre algd a) dá
vati na jevo, zjevně (zřejmě, veřejně)
ukazovati, jeviti, nezatajovati; vyhla
šovati, hlásati; 3) praegn. stavěti na
odiv, chlubiti 8e; pod. st Půryges re
sponsa ... p. se tactant V jestliže se
chlubí. .j 2) v přirovnáníproti, vůči:
Apollineos p. se (— prne suis cantibus)
conlemnere cantus O; 3) o překážcepro,
při: negue p. lacrimis loguťpossum C;
p. metu obliti L ze samého strachu;
[I adv. klas. jen ve složení, kde má význ. «)
vpředu, dopředu, praeter
(p;vaeesse,praemittere, praevehi); B) na
před, dříve (praematurus); y) před jiný
mi — velmi, pře- (praeclarus).

prae-acu0, ere, uč, ťum zpředu
zašpičatiti, přiostřiti: (ramorum) deli
bratis ac praeacutis cacuminibus (abl.
abs.) Cs; ob. part. perf. pass. U neacutus, a,
um (jarae- před G- u básn. měřeno krátce)
zpředu zašpičatěný, přiostřený, nabrou
šený.

prae-altus, a, um 1) převysoký,
velmi vysoký; 2) přehluboký, velmi
hluboký, bezedný.

práebeo, čre, uč, ttum [prae a habeo)
vl. míti n. držeti v předu; 1) nastivo
vati, vystavovati:p. Phoebo terga O =vvhřívatina.slunci;colla| praebent
ferienda (k ranám) tuvenci O; praebita
rupiť praecordia O; collum tugo p. O
skloniti pode jho; = odt. aures alci p.
buď (pozorně) poslouchati nebo (laskavě)
vyslechnouti, dopřáti sluchu, věnovati
sluch; militem p. nudum ad dictus L

| —pozd.



prae-bibo

vydávati, vystavovati vojína ranám bez
ochrany; se praebentem Cycnum O vy
dávajícího se (nastavujícího tělo) ráně;
2) ukazovati: cum visuť nopulo prae
deretur T; vykazovati. portas p. pa
tentes V míti; = přenes.dokazovati, pro
kazovati, projevovati, osvědčovati:
Jidem p. N; se misericordem p. (in
algm, in algo, alci k někomu)C; in e0s
me severum praebeo C k těm (proti těm)
počíinám si přísně; me disstmilem in
utrogue praebui C choval jsem se ne
stejně k...: tn eo magtstratu part di
ligentia se Hannibal praebutt N ukázal
se mužem stejné bedlivosti = stejně be
dlivým ; věrum se p. Č jednati jako muž;
3) podávati, poskytovati, dávati,
propůjčovati, prokazovati (alct alagd):
nobis velamina (doplňk.na roucha) lanas
praebetis O; pinus baculipraebutt usum
O konala službu holi; 4) s ace. vnitř. po
skytovati = činiti, působiti: spectiem
alcis ja. vl. poskytovati zdání, podoby=
jeviti se, zdáti se, vyhližeti jako...; uč
speciem defensorum praebeant Cs aby
se na oko odvážili obrany; uť videntis
speccem praebuerit L zdálo se, jako by
se smál; suspictonem alci p. NT vazbu
diti v někom podezření n. domnění; =
s ace. doplňk.agmen tutum aĎ hostibus p.
L zabezpečiti voj od nepřátel.

prae-bibo, ere, bidz, — připljeti (alci
algd někomu něco, něčim) .

praebitor, čris, m. [praebeo] (obecní)
dodavatel (—parochus, v. t.).

prae-calidus, a, um velmi teplý,
horký.

prae-cainus, a, um. předčasně še
divý H.

prae-cíívee, čre, cZvi, cautum 1) intr.
býti (napřed) opatrný a) abs.Stlanus..
ad praecavendum exterritus erat I
k opatrnosti; b) p. ale býti opatrný,
obezřelý ve prospěchněkoho— chrániti,
stříci, zajistiti, zabezpečiti: decemviris
ad ira multitudinis p. L; 2) trans.a)
p. algm (algď) (napřed) stříci se, vy
stříhati se, chrániti se, varovati se,
hleděti 8e někoho m. něčeho: erem plum
prarcavendi.... fraudibus involutosT
(lidi.. ); peccata, guae difficillime prae
caventur C; b) p. rem učiniti opatření
G) proti něčemu,předejiti něco,zabrániti
něčemu,zameziti, překaziti, odvrátiti něco;
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B) o něčem, opatřiti něco, postarati se
o něco: dla mthi res tota provisa atgue
praecauta est, ut... Č.

prae-cedo, ere, césst, cěssum 1) in
trans. napřed n. vpředu jíti, kráčeti,
spěchati, kvapiti, letěti: obr. nec prae
cedentibus insto (v. t.) IH; obr. o neživých
věcech význ. napřed býti nesen; 2) trans.
p. algm jíti před někým,předcházeti
někoho (mistně, přenes. časově); - metaf. před
stihnouti, předčiti:algm virtute p. Cs.

praecellěus, entis (vl.part.praes.odDTae
cello) vynikající, výtečný.

prae-cello, ere, —, — [srov. excello)
vynikati (abs., ré něčim;trans.algm nad
někoho), předčiti, převyšovati někoho: La
beonem isdem artibus praecellentem T;
Agrippina fecunditate Livium prae
cellebat T. rart. praecellens význ. aaj.
v. t.

praecelsus, a, um (vl.part. perf.pass.od
praecello) (vl.velmi vystouplý) převysoký,
velmi vysoký V.

praecentio, onis, f. [praecino] hraní
při obětech, (obětní) hudba, hudební do
provod.

prae-cento, are, avi, aťum [prae a
canto) předřikávati kouzelnéformuleC.

prae-ceps, cípičis [prae a caput) I
adj. 1) vi. (s) hlavou napřed, po hlavě,
střemhlav, váb. dolů (padající): a)
algm praectpitem detcere C; hic se prae
cipitem tecto dedit FH střemhlav skočil
8. .; reus p. datus trucidabatur T
dolů svržen; abs. distectis (sustinenti
bus) p. et stngulorum pedibus advolu
tus T seskočiv; prolept.rota praecipitem
(t. j. že střemhlav spadl) tmpulit V; tor
rens praecipites traltť stlvas Vstrhává;=
obr. Si regnum p. ad servitia cudevet
L = klesne v ruce otroků; b) metaf.kle
sající, zapadající, o čase skklánějícíse,
chýlicí 8€ ke konci, nachýlený: p. in
occasum sol erat L; praecipiti ad ve
sperem die L; p. tn noctem diei tem
pus Ču; praecípiti senectute Cu (jsa)
na sklonku svého života; 2) meton. a)
prudký, náhlý, kvapný, překotný,0 pře
kot, úprkem: p. ferri řiítitise (prudce);
praecipitem agere algm prudce, 0 pře
kot, úprkem hnáti; p. Africus H, Eurus
V, Boreas O; p. Anto FH; = prolept.80

ciosfati ga (v.t.)praecipites Vkchvatu;=obr. Agricola in tpsam gloriam p. age



praeceptio

datur T byl (přímo) hnán na výši slávy;
hunc focts patriis praecipitem extuvbat
C náhle — okamžitě; b) přenes. U) p
animi (význ.toe.)Maurus V prudké mysli;
facundia p. JH smělý proud řeči; p)
p. remedium Ču okamžitě působící; %)
náhlý, přenáhlený, ukvapený: p. le
gatio L; subst. omissis praeci pitidus
tuta capessentem T beze vší ukvape
nosti; G) náchylný: p. tn iram L, ad
flagitia T'; ©) prudký, srázný, příkrý,
6Lrmý, směrem.dolů hluboký U) via P
subst. DřACCEDs, dpaďis, R. buď (závratná)
hlubina, sráz, propast nebostrmé místo,
výšina: cončujem in p. ecit T (t i.
shozením usmrtil); (čemůnum)in p. vapit
alveus V; tuvrim in praecipiti stantem
V; = obr. stjuiď ex praecipiti peten
dum est Ó «. přinésti z propasti = vy
konati 8 nebezpečím; B) metaf. nebez
pečný, odvážný: p. alea II (srov.ha
zardní); servus ad matiora et magis
praecipilia conversus T; subst.nebez
pečenství: casus.... levarit aegrum
ex praecipiti HM;— praegn. záhubný:
nos praecipites prolept.Iutulus preme
dat V v záhubu. IL adv. praeceps do
hloubi, dolů: moles amphitheatrí vim
snovtaltum p. trahit Tstrhne s sebou; =
přenes.v nebezpečenství: eversio ret
familtaris dignitatem p. dadat T“ v zů
hubu, na mizinu: luxuvid atgue tn
opiá p. abierat S.

praeceptio, onis, f. [praecipio) učení
(aleis reč o něčem).

praeceptor,er's,m. |praecipio) učitel,
praeceptrix, žcis,f. [praeceptor] uči

telka.
praeceptum, Z, %. [subst. isol., vl. part.

perf.pass.odpraecipio) a) rozkaz, příkaz,
nařízení, předpis; hb) rada, povzbuzení,
napomenutí; ©) návod (alcis reč k ně
čemu), pravidlo, naučení, poučení; na
uka, učení.

prae-cerpo, ere, cerpst, cerptum [prae
s carpo) napřed trhati, předčasně
sklízeti: p. messes O; = metaf.(napřed)
ubírati, bráti: non praecerpofructum
offcii tui Č.

prae-cido, ere, cidďi, cisum [prae a
caedo) 1) a) (zpředu) utíti, useknouti,
uříznouti: manus alci p. HHirt; h) pře
titi, přeseknonti, přeříznouti, roztíti, roz
řiznouti: p. ancoras Čj cotemnova
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cula p. ČC; 2) přenos. A) (obr. dle odnětí
nemocnéhoúdu) význ. odniti, odstraniti,
vzíti: spem p. CL; belli p. causam FH;
b) přetíti= (náhle)přerušiti: amtettias
repente p. C; spec.useknouti (— zkrátiti)
výklad, „ůsečně“ vyložiti: Brevi praeci
dam Č—= zkrátka; ©)(srov.„odseknouti“
někomu)odmitnouti, odbýti někoho: dc
mihť sine ulla excepttone praectidit Č.
Part. perf. |) "LeECISUS význ. adj. v. t.

prae-cing0, ere, cinxi, cinctum 1)
opásati, pass.význ.med.opásati se: a7ae
cingitur ense viator O; přepásati,
podkasati, vykasati: praecincti vectepu
ert JI ustrojení: obr. čler altius prae
cínctis umon (jednodenní) FŤ vl. cestu
jícím výše přepásaným — lepším (chod
cům, pak vůb.) cestovatelům; 22) vl. i metaťf.
ovinouti, ověnčiti, obkličiti,obklopiti:
cervix praecingitur auro O; Pan pinu
(chvojím)praecinctus O; silva praecinc
tus est lacus O.

prae-cino, ere, cinu?, — 1) hráti
(alci rei před něčím, k něčemu, při něčem),
hudbou doprovázeti: guod deorum pul
vinaribus fides praecinunt Č; 2) a)
předříkávati n. říkati kouzelné průpovědi,
zařikávati:cem praecinuisseťanus T;
b) předpovidati,věstiti: magnum ali
guidďpopulo p. Ú; lucos (hlasy z hájů)
praecinusse fugam (pohromuvojsk) 7%.

prae-cipio, ere, cěpi, centum [|prae a
capio) 1) napřed (si) bráti, napředse
chápati něčeho (vl. i metaf.) A) vůb. peci
niam mutuam p. Čs předem si vypůj
čiti; speciem libertatis Piso praeceperat
(Gallo) T napřed vzal příležitost, zdáti
se svobodomyslným; aliguantum inter
valli a cetera classe praecipiens Úu
v jakési vzdálenosti před loďstvem; tem
pus p. L předejíti, předstihnouti časem;
bellum initio veris praecepit T počal
již na začátkujara; napřed uchvá
titi, zachvátiti: Jičora p. V napřed za
ujmouli, obsaditi; spe tam praecipit
hostem V—=vduchu jesl již vitézem: s?
lac (are) praeceperit aestus V — zapaří-li
se mléko ; praecipitur seges O podsýchí;
hb) napřed pojímati dušovněa) algd
ante p. oculis C napřed viděti; fama
vrius praecepta res erat L byla sly
šena — známa z pověsti; B) napřed si
představovati, mysliti na něco, Ssníti
o něčem,praegn.napřed pociťovati, uží



praecipito

vati: ančmo victoriam praecipiebant Cs
v duchu již viděli; omnia praecepi at
gue peregi V5 opinione praecepervat
s ace.c. int, Cs napřed tušil; praeceperant
antmis ovationem patres T napřed si
promyslili; ja. cogitatione futura C my
sliti do budoucnosti; 2) metať.a) naři
zovati, rozkazovati, přikazovati,před
pisovati; raditi, povzbuzovati, napomí
nati, varovati (alct algd, uť n. ne, též
pouhý konj., zř. inf., ace. c. inf.); b) poučo
vati, učiti, dávati naučení: praecipe
lugubres cantus FHzačni.

praecipito, are, dvi, dtum [praeceps]
trans.n. jatr. |) sraziti, svrhnouti,
skáceti, shoditi (v) po hlavě, střemhlav
dolři,pakvůb.: $e ja. — med.praeci pitari —
intrans.praecipitavre a) vrhnouti se,
skočiti (dolů), skáceti se, řititi se, pa
dati; praegn. pádem se zabiti HL; gu
bernaclum praecipitans trazi mecum V
při pádu; praecipitata tacebat vates O
vrhši se dolů; part. Draecipitatus praed.
střemhlav, pádem, překotem, o pře
kot, náhle, prudce; = obr. du tanta
mala praeci pitatus ex patvio vegno93
b) metať.klesati, zapadati, o čase sklů
něti se, chýliti se ke konci:Ču prae
cipsitatur aguis (dat. směr.)O; nox caelo
praectpitat V s nebe padá — noc se na
chýlila (ke konci); Atemspraecipitaverat
Cs byla na sklonku; 2) metarf.a) str
hovati, uchvacovati, hnáti, puditi,
štváti: furor irague mentempraecipi
tant V; praecipitant curae s inf. V; b)
zaháněti, „apuzovati: p. moras V; ©)
praeso.vrhati v záhubu, kaziti, ničiti,
rušiti: gus praecipitanti (intr. řítici se
v záhubu) patriae non sudvenirent C;
nefacundiam violentidpraecipitaret T';
spem p. Ó.

praccipue, adv.[praecipuus]) zvláště,
obzvláště, především,nad jiné, zejména,
hlavně.

praecipuus, a, um [praecipio) (v1.vy
braný předjinými) zvláštní, obzvláštní
A) sm.výhradní; b) vynikající, přední,
hlavní, význačný, výtečný, znamenitý,
nejlepší, největší, nejvyšší: Ala: te toga
gue (meten.) j. O vynikajici ve válce
i V míru; s gen. part. a. montium I, deo
rum T nejvyšší z hor, z bohů; praed.praecipuumteroaccipit| AeneanV
zvlášť (= na čestné míšsto); p. circum
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veniendi Sabint T hlavní účastník piklů
proti S; —s udánímúčelu zvlášté schopný,
vhodný, pass. zvláště určený k něčemu:
opes praecipuas aď elictendam cupidt
nem T zvláště schopné, vzbuditi...; p.
ad scelera T hlavní provinilec; p. ad
pericuča T nejvíce ohrožený (,první na
ráně“); — subst. praecipua, Orum, 1 ©)
blavní věci: p. rerum T'= nejdůležitější
věci; B) C význ. filos.— promota, pro
ducta (překl. řec. II0017yLÉvA) podle stoiků
vyšší druh věcí mravně lhostejných, t.
věci přirozené (op. %emota, veiecta —
únon00Vyuéva).

praecise, adv. [praecisus] 1) úsečně,
stručně, krátce; 2) zhola, prostě.

praecisus, a, um [vl. part. perf. pass.od
praecido) 1) příkrý, srázný, strmý,
náhlý; 2) úsečný, stručný.

praecláre, adv.[praeclarus] 1) velmi
n. zcela jasně, zřetelně; 2) znamenitě,
výborně, skvěle: p. facta N skvělé
činy; 3) velmi slavně, přeslavně.

prae-clarus, a, um vl. velmi jasný,
světlý ; klas8. jen přenes.1) (velmi) krásný:
(artetem) praeclariorem tmmolare tásn.
u Člepšího: 2) skvělý, znamenitý, vy
nikajicí, výborný, výtečný (o osob. 1vě
cech): s gen. obj. Ltvčus, eloguentiae ac
fédeť p. in primis T nad jiné vynikajicí;multaetpraeclaraminavri(v.1 t.)
FH;iron. praeclarum in servis auxilium
(esse), st... T pěkná; praeclarum est
a ace. e. inf. jest velmi čestné. .; ©) pře
slavný, velmi slavný, proslavený, pro
gelulý, památný (též iron.= pověstný, ne
slavně rozhlášený): praeclare senator I
slovutný; sceleridus suis p. © prosla
vený; subst.praeclarum, č, n. přeslavný
čin N.

prae-clido, ere, si, sum zavříti
něco před někým, někomu 1. vůb.: DD.portas
Čs; básn.praeclusa tanua leti. ex
tendit.... Ó to, že zavřenajest....;
zameziti, zavaliti, zatarasiti: ontroi
tus p. Ús; = přenes.omnes provineias
ctvibus Romanis tista defenstone prae
cluseris C; vocis p. usum O zavříti (na
vždy) ústa, oněmiti: p. vocem L umlčeti,

praeco, onis, m. [synkop.z *prae-dico)
hlasatel L) vl.; státní praecones zří
zenci úředníků, svolávali národ do sněmů,
senátory do senátu, předčítali návrhy a p.
a byli pořadateli při brách, při volbách



prae-cogito

pohřbech atd.; zejm. vyvolavatel při
dražbách (úředníchl soukromých): per prae
conem vendere Č v dražbě; sub prae
conem subici C přijíti do dražby (— „na
buben“); 2) přenes.vivěutis P- C.

prae-cogito, dve, dvi, datum napřed
promysliti, rozmysliti si, uvážiti.

prae-cognosco, ere, cognovi, cogni
tum napřed zvěděti u C

prae-colo, ere, colui, cultum 1) na
před vzdělati; 2) napřed n. předčasně,
ukvapeně ctíti, vzdávatiúctu:.nota
et ancipitia p.

prae-compositus, a, wmnapředupra
vený, nastrojený.

praeconius, a, um [praeco| hlasa
telský, vyvolavatelský, hlasatelův, vyvo
lavatelův; subst. praeconium, 27, n. 1)
hlasatelství,služba hlasatelsků, vy
volavatelská: p. facere C býti vyvola
vatelem; 2) hlásání, vyvolávání;
meton. prodej: guidgutďd scrtpsero, tibi
p. deferam C (u nás „dámti do komise“);

rozhlašování, vyblašování;
velebení: s8uo

«- přenes.
pruegn.význ. oslavování,
rum laborum p. Č.

prae-consůmo, ere,
tum napřed stráviti,
čerpati.

prae-contreeto, are, dvi, datům vl.
napřed ohmatávati; básn. (Ťereus cam)
praecontrectat videndo Ó ohmatává oči
ma — jeho oči se na ní pasou.

prae-cordia, orum, n. [prae a cor] 1)
vi. bránice: (Plato) cupiditatem subter
p. locavit Ú; 2) saynekd.a) prsa, hruď,
plíce: spěritu remanente in praecor
dis L; Lb)žaludek, útroby: anulus
in praecordiis piscis inventus est C
lení p. mulso prolueris HM; 3) meton.
nitro a) mysl, rozum, duch, hlava,
mozek: stultae p. mentis (zen. gual.) Ó
duch pošetilého smýšlení — pošetilá mysl;
b) cit, srdce.

prae-corrumpo, ere, vřípi, vuptum
vL napřed zkaziti, napřed porušiti, za
koupiti (si), ziskati si: p. donis O;
tla venit praecorrupta O (se.a I unone).

prae-Cox, cocis n. coguis | prae a co
guo) brzy zralý, raný: nullum. esse
eundem et dinturnum eťpraecocemfruc
tum Ču rané ovoce není stálé; — metaf.
předčasný: p. ganditumCu.

sumpsi, 8ump
spotř'ebovati, vy
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prae-curro, ere, curri n. cictirri,
cursum předbíhati 1) intransběžeti
napřed, napřed spěchati, hnáti 8e: obr.
eo fama tam praecurrerat (Cs dříve
došla; 2) trans. p. alci n. algm běžeti
před někým, předbihati někoho A) obr. algm
eguis p. albis (v. t.) HH; Lb) metať. G)
předcházeti časem: uť certis vebus certa
signa praecurrerent Č; praecurrit ami
citia tudictum C přátelství vzniká dříve
než úsudek; G) předstihovati, pře
vyšovati, předčiti (algmvé někohoněčín).

praecursio, onis,f. |praecurro) před
cházení (vl. i přenes. o čase); =- 8pec. vojen.
harcování, první potyčky před bitvou
Plin.

praecursor, orčs,m. [praecurro] před
chůdce: vojen.praecursores I, přední voj,
harcovnici; obr. guem. iste in calumnia
praecursorem haberé solebat Č posilal
přel sebou (jako zvěda).
„ praecursorius, a, um [praecursor|

předběžný Plin.
prae-cuti0, ere, cussi, cussum [prae

a guatio)| napřed mávati (algd něčím).
praeda, ae, f. (básn. též pl. význ.se.) ko

řist 1) vl. válečn“, plen, lovecká a vůb. p.
hostitum N z nepřátel: praedas agere
kořist (t.j. uloupený dobytek) hnáti, shá
něti; 2) přene.—lup; zisk, výdělek,
prospěch: praedas facere ad algo ko
řistiti, míti zisk z někoho.

praedabundus, a, um [praedor] ko
řistící, jdoucí po kořisti ; praed. za kořistí.

prae-damno, čre, avi, datum napřed
odsouditi; metať. praedamnata spe L
vzdav se naděje.

praedatio, onis, f. [praedor] koři
stění, loupenf; pi. loupežné výpravy T.

praedator, oris, m. [praedor) ko
řistník, plenitel: (exercitus) p. ex so
ctis S kořisticí u spojenců; p. aprorum
O lovec; = šp. sm. lupič: guos ego in
eodem genere p raedatorum direptorum
gue pono (Ú*;přenes. člověk zištný.

praedatorius, a, um [praedator] ko
řistnický, lupičský, loupežící, loupežný.

prae-delasso, dre, dvi, dtum napřed
unaviti, oslabiti O.

prae-destino, Zre, avi, áťum napřed
určovati L.

praediator, oris, m. [praedium) pře
knpník statků (zejm.zabavenýchod státu
a v dražbě prodávaných, jež pak opět se ziskem
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prodával bývalým majetníkům); odt. znalec, od
hadce nemovitosti.

praediátorius, a, um [praediator]
týkající se zastavovánístatků: us prae
diatovium Č zástavní právo.

praedicabilis, e |praedico)
oslavy.

praedicatio, onis, f. (praedico] vl.
vyhláška (učiněná od hlasatele, praeco);
odt. 1) výpověď (alcis re! o něčem); 2
hlásání, rozhlašování, oslavování, chvá
lení, chvála (alcis ret n. de re něčeho):
(philosophi) praedicationem nobilitatem
gue despictunt C; velebení, chvalořeč.

praedicátor, oris, m. [praedico) 1)
hlasatel, oznamovatel: če *psopraedi
catore ac teste C: 2) oslavovatel, vy
chvalovatel, velebitel, chvalořečník.

1. prae-dico, dre, dvř, tum (veřej
ně) hlásati, vyhlašovati, ohlašo
vati, prohlašovati; 1) vl vyvolávati:
st domění iussu praeco praedicet Ú
2) přenes.4) zvěstovati, oznamovati; vůb.
veřejně mluviti (algd o něčem, ace. c. inf.):
inturiam praedicat Čs vytýká; říkati,
tvrditi: ut praedicas; Lb)praegn. hlásati
8 pochvalou (rem n. de re něco, o něčem)
G) o jiném rozhlašovati, vychvalovati,
velebiti; 3) osoběvychloubati se, chl u
biti se: de suis homineslaudiDusprae
děeant Čs rozhlašnjí své chvalné činy.

2. prae-dico, ere, digi, dictum 1)
napřed říkati, napředoznamovati;=
spec. a) o postupumyšl. předesilati, na
před se zmíniti (o něčem): st prius de
disciplina matorum pauca praedixero
T; uť ante praedixi Plim; part. perf.
pass. zmíněný, uvedený: ad praedictas
hostium latebras L; apud praedictum
amnem T; b) předpoviídati, věstiti;
2) praegn. (napřed) ustanoviti, určiti;
nařizovati, přikazovati,poroučeti
(uť n. me): abl. abs. praedicto, ne in re
pwdlica haberetur Ť 8 nařízením; ra
diti; napomínati,varovati: praedi
oisse haruspices, ne temeraretur opus
Ť. Part perf. pass. praedictum význ. subst.
v. $

praedieti0, onts, f. [praedicere|] před
povídání, předpověď, věštba (alcis ret
něčeho, o něčem).

praedictum, %, nm. [praedicere] 1)
předpověď, věštba: astrologovumprae

hodný
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dicta C; 2) a) ustanovení; úmluva,
dohodnutí: ex praedicto L podle...; b)
rozkaz: p. tmperatoris L.

praediolum, č, 2. [demin.odpraedium]
stateček.

prae-discó, ere, didici, — napřed a.
dříve se učiti, poznávati (algd něčemu,
něco).

prac-dispositus, a, um napředn.dříve
rozestavený L.

prae-ditus, a, um [prae a datus od
do] opatřený, nadaný, obdařený(rě
něčím), mající něco, přenes. plný něčeho:
spe praeditum esse C míti; Dianae st
mulacrum summa praeditum veligione
C předmět posvátné úcty; sacerdotio
guindecimvirali p. TŤ člen kněžského
sboru. ; ceteri lileralibus studiis prae
diti T literárně vzdělaní; aut nulla aut
humili arte p. Č kdo se zná v...; vy
znamenaný, poctěný, komubylonéco
odevzdáno, svěřeno: Aomo summo ma
gtstratu p. Č; vynikajici: vír hu
manitate p. Ú.; = o zlýchvěcech8tížený,
obtížený, trpící něčím.

praedium, čž, n. [praes) statek,
dvůr, dvorec, usedlost, popluží 1) vl.
nemovité jmění jako zástava (hypotheka):
praedibus et praediis populo cautum
est C; 2) vůb.praedia rustica Č ven
kovské, na venkově; praedia urbana C
n města.

prae-dives, čťis přebohatý, velmi bo
hatý.

praedo, onis, m. [praedor) kořist
ník, plenitel, lupič, loupežník; spec.ná
mořský loupežník, pirát; = přenes.negue
enim praedone marito filia digna tua
est Ó (tj. únosce, t. Plutona).

prae-doceo, čre, docui, doctum na
před učiti: praed.praedocti ad duce 8
podle návodu vůdcova.

praedor, dri, atus sum [praeda) ko
řistiti, pleniti, loupiti; 1) intr.A)vl.
praedatum exire N, ire L, per effusos
ad praedandum eguites L na lup, za
kořistí; |) metaf. G) význ. loupežiti, bráti,
krásti: princeps materiam praedandi
patefecerat T; B) význ. míti zisk: uť ex
alterius praedetur inscitia C; %2)trane.
a) p. atgm kořistiti u někoho, obirati ně
koho: 80cio8 p. T; Lb)p. algd ukoři
stiti, uchvacovati, loupiti něco;= pře
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p. Pr loviti; singula de nodis anni
praedantur If nám berou.

prae-diico, ere, důxi, ductum věsti
(zřizovati, stavěti) algď alci ret něcopřed
něčím; o překážcefo0ssas (ransversas viis
praeducit Čs vede (napřič) přes cesty.

prae-dulcis, e přesladký; metaf. význ.
přemilý: praedulce decus V.

prae-durus, a, um velmi tvrdý; metaf.
velmi otužilý, velmi silný: praedurum
viribus Orsen V siláka.

prae-e0, Tre, č7(zví), tum (básn.prae
před€- měřenokrátce) jiti napřed, vpředu
(vl. i přen.), předcházeti (4bs., alci, pozd.
i algm předněkým) 1) vůb. fota praeeunte
cariní V napřed o celou délku lodi;
natura praeunte C vedenim n. návodem
přírody ; o věcechvýzn. býti nesen vpředu:
ludos circenses eburna ejffigies (Germa
me) praetret T' (o slavnostním průvodu
přede hrami); 2) spec. předcházeti při
odiikávání určité formule, t. j. modlitbu,
přísahu a pod.předřikávati, předčitati:
onmes te praeeunte turavinus Ču; i a ace.
vnitř.>. verba L, sacramentum T; odt.
uť vodis voce praečrent, guid tudďica
retis C aby předříkávali („diktovali“);
praegn.určovati, předpisovati, nařizo
vati: omnia, uti decemvivi praeierunt,
facta L.

prae-Tti0, onis,f. [praefor] 1) úvod
ní slova, úvodní formule, proslov předboboslužboun.předveřejnýmjednáním| D.Sa
crorum L; p. donationis Č; 2) vůb.pro
slov,předmluva fin.

praefectira, ae,f. [praefectus] 1) a)
představenství,správcovství, správa,
dozorství, dozor, úřad prefekta (v. t.):
p. annonae ITspráva zůsobnictví: vojen.
velitelství; b) spec.prefektura t. j.
vyšší misto důstojnické n. úřednické v řím
ských provinciích, propůjčované od místodržitele,
ob. poskytující příležitosti k obohacení: CONSU

lum praetorumgue praefecturas delatas
stc accepit, ut... N; 2) meton.prefek
tura, 1. j. italské (pův. latinské) město
bez samosprávy, v němž správu a soud
nictví vykonával římský praefectus čuri
dicundo; ) o cizích zemích obecný název význ,
místodržitelství, meton.(správní) kraj,
provincie, země (zejm. o Parthii a Armenii):
negue cunctatuv, gnuinproximas prae
fecturas corripiat T.
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praefectuv, i, m. [vl. part. perf. pass. od
praeficio] (vl. postavený v čelo) před
stavený, správce, starosta, předseda,
ředitel dozorce, náčelník, velitel,
vůb. prefekt (pův. alct ret, subst. alcis
vel něčeho, nad něčim) a) v Římě titul vyšších
úředníků civilních i vojenských zejm. za doby cí

sařslké, též důstojníků zvl. u spojeneckých sborů;
ku př.p. annonae n. ret frumentariae
správce zásobnictví; p. novrĎdus m. mo
rum dozorce nad veřejnou mravnosti;
p. turis L předseda soudu (za decemvirů);
p. urbi n. urdis městský velitel (za nejstar.
dob náměstek nepřiítomného krále n. konsula, za

doby císař. stálý úředník 8 nejvyšší mocí poli
cejní a 8 moci soudní ve věcech trestních v Itímě

a okolí);p. praetorio n. praetorii velitel
tělesné stráže císařovy; p. fadbrum veli
tel technického sboru, zákopniků; h) o ct
zich národech obecný název m. spec., význ. ná

městek (u Peršanůsatrapa), velitel, důstoj
ník, vojevůdce a pod.:praefecti regis N
vysocí úředníci královští,

prae-fero, ferre, tulí, látum I na
před nésti, před sebou n. před někým
něsti; 1) munera praeferimus V = 10
dáváme; zeusm.praeferimus manibus vit
tas ac verůaprecantia Vpřicházímes...;
obr. cut tu... non ad audaciam fer
rum praetulísti C vl. napřed jda jsi ne
nesl = jsi nepodával; 2) metuať.a) —
prae se ferre «) zjevně nositi = uka
zovati, vykazovati,udávati, projevo
vati, jeviti, netajiti: cuč nanti frona
hominem praefert V; avaritiam p. Ú;
haec eius diei praeferehatur opinio Cs
takový úsudek o tom dni byl pronášen;
©) prsesn.ukazovati s chloubou, stavěti
na odiv: ut tmpertum evertant, čiber
tatem praeferunt T; b) p. algd alci
ret stavěti něconad něco,dávati před
N OSL něčemu před něčím: 86 D. dlli vivo L
stavětise nad...; (uť)eguites pugnando
se legionaviis militibus praeferrent Čs
předstihovali; praeferor alct dává se mi
přednost, dostávám přednost před někým,
vynikám nad někoho; praeferver cunctis
denér (pracd.) O jako ZeŮ; básn. se záměnou
epithetanec Lurytion praelato tnvidit
honori V (v. honori praelati) nezávidí
přední pocty; — básn. s inf, význ. malle:
cur alter fratrum cessare praeferat A
raději zahůlí; ©) o čase comitču bello p.
L konati před válkou (t.j. před svým
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odchodem do války); odt. praetulit tri
tmphi diem L uspíšil; I] význ.praeter
fero: rapti guvgite in odliguum prae
lati (sunt) Z byli unášeni; med.prae
ferri míjeti něco,jíti, jeti, hnáti se
mimo něco: ejffuse praelatos hostes L;
praelatus eguo I; castra sua prae
lati L.

prac-ferox, čcis velmi divoký,prud
ký, Vzpurný, zpupný, vzdorovitý, vášnivý.

prae-fervidus, a, um 1) velmi hor
ký, vřelý; 2) metať.planoucí, velmi
prudký: praefervida ira L.

prae-festino, are, avi, Atum1) vel
mi spěchati, příliš kvapiti s inf. L;
2) 8 ace. ZAermaenmm sinum praefesti
nans T spěchaje mimo...

pvae-licio, ere, féci, fectum [prae a
facio| postaviti v čelo (algm alci
ret někoho něčemu), ustanoviti někoho nad
něžím,učiniti o. ustanoviti správcem
(dozorcem, náčelníkem, vůdcem, vůb. pre
fektem) něčeho, dáti (svěřiti) někomusprávu
n. MOCnad něčím (vl. 4 metaf.): urdidus sin
guli cum imperio praeficiebantur Čs
nad městy byli ustanovování velitelé;
hondiad.Dyritanní hune toti bello impe
riogue praefecerant Čs učinili vrchním
velitelem ve válce; part imperto praejfici
tur N stane se velitelem se stejnou mocí;
sacerdotes suos cuigue deorum (vl. sa
erts deorum) p. L ustanoviti, přikázati;
algm ei negotio p. Čs svěřiti ten úkol,
k tomu ustanoviti; Onomastum futuro
scelert praefecit T Onomastovi uložil
provedení obmyšleného zločinu; = ala. in
e0 exercitu tribuni plebisfratrem prae
fecerat C jmenoval důstojníkem.

prac-Tidens, enčis příliš důvěřující
(alei někomu).

prae-1190, ere, fixi, fixum 1) vpře
du připevňovati (přibíjeti, nabodnouti,
naraziti, napichnouti, nastrčiti, vetknouti)
(algď alci reč, básn. též Un 1'€ něco na něco):
in hastis praefigunt capita V; 32)p.
alad rě (vpředu n. na konci) okovati
něčim:aere aut ferro praeficae hastae
Cu; asseres cuspidibus praejixi Čs opa
třené železnými hroty: praefixa cornua
ferro O rohy 8 železnými hroty; = odt.
vůb. obložiti, opatřiti něconěčim:prae
figunt ora capistris V nastrkují ohlávkuna...
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prae-finio, Zre,tv%(7), itum napřed
vymezovati, určovati, stanoviti.

prae-floro, are, dvi, atum[flos] před
časně zbaviti květu: obr. gloriam eiu8
victoriae praejtoratam ad Thermopylas
esse L

prae-fin0, ere, —, — téci vedle, po
děl, mimo (abs. n. algd vedle atd. něčeho).

praefoco, dre, dvi, atum [prae afau
ces| zardousiti, uškrtiti.

prae-fodio, ere, fodi, fossum 1) ko
pati algd přěd něčimpraefodiunt alii
portas V kopou příkopy před...; 2)
dříve zakopati: (aurum) guoďprae
foderat O.

prae-for, fari, fatus sum 1) na
před pronášeti úvodní formuli předboho
službou n. před veřejpým jednáním (alad alci
ret něcopředněčím): (matores nostri) om
nidus vebus agendis „guod Donum,
faustum... esset“praefabanturČ
carmen precationis, guod p. solent pri
usouam populum adloguantur magistra
tus L; honorem (v.t.) p. Ú; básn.p. algm
na začátku osloviti někoho:praefatus dt
vos rex incipit V po vzývání bohů; 3)
vůb,.napřed říkati, pronášeti a) před
řikávati: pontijice praefante carmen
L; b) předesílati, napřed promlou
vati, zmiňovati se, poznamenávati: Žicet
mihi p. s ace.c. inf. L; decreto (před ...)
p. L; oratorem de infirmitate valetu
dims suae preefantem T. mluvícího
v úvodě; ©) věstiti: čaha preefantes
carmina cecinerunt Farcae Cat; d)
ohlašovati, prohlašovati: guem ad
modum cordi esse divis praefarentur
L jak by dle jejich prohlášení bylo bo
hům milé,

praefractě, adv.[praefractus) příkře,
přísně: nimis p. aerartum defendere C.

prae-fractus, a, um [vl. part. perf.pass.
od praefringo) 1) o slohu přerývaný,
úsečný, nesouvislý: Thucydides prae
fractior; 2) o povazepříkrý, tvrdý,
přísný, nepovolný.

prac-frigidus, a, um velmi studený.
prae-fringo, ere,frégi,frictum [prae

afrango) zpředu ulomiti, uraziti: (navis)
praefracto vostro Čs; (pínum) praefrac
tam mísit in hostem O (vršek). Part.
praefracíus význ.adj. v. t.
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prae-fulcio, čre,fulst, fultum zpředu
podpírati: přenes.dlluď praefulci atgue
praemunt, ut... Č (význ.zabezpečiti).

prae-fulgeo, čre, fulst, — (silně)
blyštěti se, třpytiti se, lesknouti se,
skvíiti se a) vl.pellis praefulgens un
guilus aures V; 1) metar. (nad jiné) se
skvíti, vynikati: praefutgelant Čas
stus atgue Brutus T.

prae-gelidus, a, um velmi chladný,
přestudený.

prae-gestio, žre, 7v%(17),— nad jiné
Bi přáti něčeho,dychtiti, toužiti.

praegnans, antis (téžpraegnás, aťis)
těhotný, březí.

prae-gracilis, e velmi hubený, suchý.
prae-zravis, e přetěžký,velmi těž

ký: milites cíbo vtnogue praegraves T
přetížení; p. ré obtížený, odt. neobratný,
neohebný, nemotorný; = metaf.obtižný,
nepohodlný, protivný falci někomn): (sce
lerum. ministros) veteres et praegraves
adflixit T; praegravem se Neroní futs
se T,

prac-gravo, are, avi, datum přetížiti,
zatížiti, obtižiti: (telis)praegvavatu
inhaerentiůus scuta IL; (svou tíhou) tí
žiti: corpus onustum animum prae
gravat IÍ; — přenes.býti přitěži, obtíží,
býti obtížný: eronerare praegravanie
turba regnim L; básn.gut praegravat
artes infra se positas F stlačuje, tisní
= zastiňuje).

prae-gredior, greďi, gressussum[prae
s gradior) 1) a) abs.napřed kráčeti
(jíti, vojen. táhnouti); b) p. algm kráčet
před někým, předcházeti, předejíti ně
koho;2) kráčeti (jiti, táhnouti) mimo
(algd mimo něco n. přes něco, něčím): tilum
(ducem Romanum) fines suos praegre
dientem T.

praegressio, čnis, f. [praegredior]
předcházení a) místné pohyb vpřed,
postupování: errantium stellarum prae
gresstones C; h) v čase ut nihil fieret
nisi praegresstone causae (.

praegressus, čs, m. [praegredior)
předcházení: earum (se.carsarum) prae
gressus (homo) non tgnorat C.

praegustator, čris, m. [praegusto)
okoušeč, ochutnávatel (pokrmů a nápojů při
hostině, ručitel aa Jejich neškodnost): přenea.
praegustatori libidinum tuarum Č.
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prae-gusto, «re, čvť, čtum napřed
okoušeti něčeho,ochutnávati n'co.

prae-iaceo, čre, —, — ležeti před
něčím (algdď).

prae-iudicinm, 27,n. 1) předběžný
úsudek, předchozí rozhodnutí a)
t. t. soudní, t. J. okolnosti, jež jsou směro
datné pro pozdější formální nález: st
existimabitur tudictum accusatoris in
reum pro aliguo praetuchicio valere opo?
tere C; de guo non p., sed plane tudi
ctum lam factum putatur C; ) vůb.
nec verum (= neguum) esse p. va tan
tae fiert L; belli pvaeřudicia Cs; 2)
meton. věc, ze které 86 o něčem Usuzuje,
významná věc. příklad,znamení: ves
tvi facti (gen.det.) praetudicio Cs pří
kladem vašeho činu == vaším významným
činem;předzvěst: victoria pro prue
tudicio accipitur T.

prae-iudico, are, avi, «tum napřed
rozseuditi, napřed rozhodnouti
A) t. t. soudníre semel atyue iterum prae
tudicata C; subst.postulo, ut ne guid
praetudicati huc ajferatis Č —praeu
dicii, předběžný úsudek; b) vůb.prae
tudicatus napřed rozhodnutý, napřed na
značený: opímo praetudicata C před
pojaté mínění; subst.xe pro praetudicato
ferret L za předběžné rozhodnuti; prae
tudicatum eventum belli habetis I, zna
mení pro výsledek.

prae-iuvo, dre, tv?, — napřed pod
porovati, pomáhati něčemu: adfectam ft
dem (klesajícímu úvěru) praečuvisse T
(dle jiného čtení parce tuvisse).

prae-lábor, čadi, lapsus sum před
cházeti, předstihovati (plováním, letem a
pod.): tnsula, in guam gladiatores na
vidus (se. vehebantur) molientes (se. re
mis), Germani nando praelabebantur
T; 2) plynonti, letěti, jeti mimo, po
dél, vedle (algď mimoněco): Alpňea rotis
p. jlumina V.

prae-lambo, ere, —, — napřed oli
zovati AH.

prae-lego, ere, lézt, Čěctumplouti mimo
něco, podél něčeho (algd) T.

prae-ligo, re, avi, čťum vpředu
uvazovati (algd alct ret naněco):fas
cessarmentěpraeligantur cornibus boum
L; obvázati, zavázati.

prae-longus, a, um předlouhý, velmi
dlouhý.



prae-luceo

prae-liiceo, čre, lixi, — 1) svítiti
vpřed: obr. (amicitia) bonam spem (ace.
vnitř.) praelucet in posterum ČC jako
hvězda naděje svítí do budoucnosti, 2
světlostí převyšovati: nullus st
nus Deiis (dat.) praelucet HHneskví se
nad Baje.

prae-lůstris, e [prae a srov.1. lustro,
luceo; pod. illustris] přeskvoucí, pře
skvělý, velmi skvělý; obr. (nad. jiné)
vznešený, vysoký.

prae-mando, re, dvi, šťum napřed
uložiti; spec.dáti rozkaz k zatčení někoho,
dřívenež je dopiden: ego tamen terra ma
rigue uťcongutreretur praemandavě u Ú;
odt. subst. praemandata, črum, n. za
tykač: ďem postea praemandatis re
gursitus C.

prae-matirus, a, Um vl.raný; přenes.
předčasný, brzký, nevčasný.

prae-medicatus, a, um napřed opa
třený kouzelnými prostředky.

prae-meditatio, onis, f. (předehozí)
uvažování (alcis ret o něčem).

prae-meditor, Gri, dtus sum 1) na
před se připravovati na něco:temp
tans citharam et praemeditans T t.j.
zkoušejehlas; spec.2) napřed uvažovati,
rozvažovati, rozjímati, přemýšleti; pass.
nec (mala) fieri praemeditata leviora C.

prae-metu0, ere, —, — napřed se
obávati, strachovati, míti strach (alci
o nékoho, alad něčeho, z něčeho).

prae-mineo, čre, —, — [srov. e-mi
neo) vyčnívati, vynikati (abs, algm rě
nad někoho něčím).

prae-mitt0, ere, misi, missum na
před posílati, předesilati; —=abs. po
sílati zprávu,rozřaz:petebant, uti ad egut
tes praemitteret eosgue pugna prohibe
net (ČS; a ace. c. inf. cum. sese Italicam
venturum praemisisset Čs vzkázal.

praemium, tě, n. [prae a emo) (báan.
ob. pl.) I) vl. vybraný kus z válečné kořisti,
vůbp.kořist: multa Laurentis praemiapugnaeVkusykeřistiz..— leporem
et gruem tucunda captat praemia H;
spectat sua praemia raptor O; 2) přenes.
i) pocta, čest, vyznamenání,čestný
dar: hunc civitate ceterisgue praemiis
donarunt Ú; praemia pictos signantia
fastos O vyznamenání, zdobící malovaný
kalendář (t. j. krátké poznámky o slavnýchčinech
žlenů císařského rodu, připisované k příslušným
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dním); p. ponere ustanoviti čestný dar,
Odiněnu (vítězi při zápuse); ře mea dextera
magna inter praemia ducet V k veliké
slávě (t. viádě); čnsani praemia scribae
H odznaky hodnosti; b) zisk, prospěch,
výhoda; přednost, výsada: frontis
ad urbanae descendi praemia HHk před
nostem městských čel, t.j k jejich smě
losti; ©) odměna, odplata: praemio
afjficere algm dáti někomu odměnu, od
měniti 8€ někomu; přaemMi0 (dat. účel.) esse
býti odměnou, za odměnu; praemii8 vo
cans sedittonem coeptabat T nabízením
odměn; s gen.obj. 3. vivtutis, pudicitiae,
caedis za...; praemia accusatorum T
odměny dávané žalobcům; a gen. determ.
p. missionis Čs odměna záležející v pro
puštění; Aederae victricis praemia FT
dar, cena: praemia pollicitattonesgne
Cs; básn. Veneris praemia V (řec. Ódea
Agoodirn).

prae-molestia, ae, f. předchozíobtíž,
prae-molior, žrž napřed chystati, při

pravovati.
prae-maneo, čre, monui, monitum 1)

napřed upomínati, připomínati, prdegn.
varovati (algm de re někohostran ně
čeho): nos de istius scelere prope tam
voce Iovis praemoneri Č; 2) a) napřed
oznamovati;předpovídati, věstiti:
práemonuisse nefas O; b) (napřed) na
pomínati, varovati: apudďdguos prae
monente Narcisso pauca verba fecit
(Claudius) T po napomenutí, proneseném
od Ň.

praemonitus, s, m. [praemoneo|
připomenutí; znamenívýstraha O.

prae-monstro, are, vi, dtum vl.na
před ukazovati; spec. (znamením) ukazo
vati, věstiti.

prae-morior, mori, mortuus sum a)
předčasně zemřiti; b) odumřiti: přenes.
etsi praemortu tam sit pudoris L ač
v něm všechen stud odumřel.

prae-munio, čre, čvě (či), čťum 1)
(zpředu n. za překážku) opevniti; za
hraditi, přehraditi,zatarasiti: aditus
p. Cs; legio fossi praemunita T zpředu
chráněná ; 2) stavěti před sebou m. někým
jako hradbu, obr. schovávati 86 za něco,
předstírati něco:olla, guae ex accu
satorum oratione praemunirií tam et
Jingi intellegebam C; — t. t řečn.činiti
ohrazení, úvod (viz násl.)



praemůnitio

praemiinitio, onis, f. [praemunio)
t. t. řečn.ohrazení, příprava, úvod, omluva
(před pronesením věci posluchačům nemilé).

prae-nato, dre, dvi, aťum vl. plovati
MiMO; básu. LéCi n. prouditi mimo něco
(atgd) V

Praeneste, ds, 74. (báen. též f.) staré
město v Latiu, vých. od Říma, na pří
krém vrchu, nyn. Palestrina; adj. Prae
nestinus, a, um praenestský: Praene
sttnae moenia deae Ó (t Junony, jež
byla v Praenestě ctěna spolu s hlavní
bohyní toho města Fortunou zv. Primi
genia); subst.Praenestin1, orum, m. Prae
nesťané.

prae-niteo, čre, už, — skvíti se, lesk
nouti 8e (alci před někým, více než někdo):
obr. cur tibi tunior praeniteat [M am.
proč tě zastiňuje.

prae-nomen, čnis, n. vl. předejmení,
u osobyprvní jméno= jméno osobní
(ku př. Gaius, Lucius, dlarcus a pod.;
psala se zkráceně : C., L., M. a pod.).

prae-nosco, ere, noví, — napřed po
znávati; pf. (napřed)znáti: te famů prae
novimus O.

prae-notio0, ónis, f. předchozipoznání
(znalost, vědění o něčem).

prae-nubilus, a, em velmi mračný;
přenes.velmi chmurný, tmavý.

prae-nunti0, Gre,dvi, atum napřed
oznamovati, ohlašovati, zvěstovati: de
eorum adventu esse praenuntiatum N
že napřed došla zpráva 0...

prae-nuntius, a, um předzvěstný,na
před ohlašující (alcis rei něco): cladis
praenuntia verba O; aubst.praenuntius,
U, m. (praenuntia, ae, f.) (před)z vě
stovatel, předzvěst, posel, před
chůdce, znamení: lucis p. ales O (ko
hout); (stellae) magnarum calamitatum
praenuntiae Č

prae-oceupátio, čnis, f. (dříve vy
konané —) včasné obsazení: locorum
p. N.

prae-oceupo, dre, avi, atum 1) na
před n. dříve obsaditi, zaujmouti,
z mocniti 8e, uvésti ve svou moc, uchvá
titi a) vl. saltum P- N.; b) metaf.a)
získati si, zajistiti 8i někoho:Draeoccu
patum sese legatione (hodností legata)
ab Cn. Pompeto tenert (Ús; gratiam
omnem ad plebem praeoccupasse L; B)
zmocniti se, zachvátiti: omntium antmos
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timor praeoccupavit Cs; 2) předejíti,
předstihnouti někohoa) překva
piti, zaskočiti: ne adventu Pompet prae
occupavetur Cs; význ.přelstiti: ne alter
uter alterum praeoccuparet N; ) abs.
s Inf. Žegem consules tpsit preeoccupave
runt ferre L pospišili si dáti — dříve
(honem) dali.

prae-opto, are, dvi, atum raději
voliti, raději chtíti, přáti 8i: multi ut
praeoptarent scutum manu emilttere Cs
raději pouštěli; dávati přednost (algd
alci rel něčemupředněčím): uť praeopta
ret eguitis Romani filiam generosarum
nuptiis N. Ov.prde-, Cat praeoptarit trojal.

pvae-pando, ere, —, — zpředu pro
stírati, rozkládati, otvírati.

praeparátio, onis,f. [praeparo) při
pravení, příprava.

prae-paro, dre, avi, datum napřed
připravovati, strojiti, chystati (8i) a) rem.
frumentariam p. Čs zásobiti se obilim;
commeatus p. IL; naves praeparatas
(zařízené) ad incendium Ós t.j. zapalu
jicí, paličské; praeparat ulmos H při
pravuje k vedení révy t.j. prořezává;
tanta praeparaverant faeneratores L
tolik příprav učinili; subst. eX anče prae
parato L ze zásob; b) (philosophta)
praepavat animos ad satus accipien
dos C; bene praeparatum pectus H (na
všechno připravené).

praepedi0o, žre, zv? (17), ttum [prae
a pes, srov. tm pedio| 1) v1. zpředu za
plésti, zamotati: praepeditis Numida
rum egus T koně byli svázání (ve
smečku): 2) metaf.překážeti, vaditi,
zabraňovati (algm někomu),zdržovati,
meškati: donaearvtes,guas avaritia prae
pediebat S; se praedáa praepediunt I,
omeškají se; fletu praepediente (se. vo
cem) T; verba sua praepediens et pa
voris manifestus T koktaje, zajíkaje se.

prae-pendeo, čre, pendi, — vpředu
dolů viseti, splývati.

praepes, peťis [prae a peto v pův.význ.)
vl. t. t. mluvy augurské (rychle) vpřed n. vpře
du letící; odt. A) o ptáku věstící štěstí,
šťastný, příznivý: praepetis omina
pennae V; b) rychloletý, rychlý,
hbitý: p. lovis armiger V; ©) subst.f.
1 m. pták: jako příznivéznamení gui sibi
praepetem misisset L; vůb. Iovis p. O



praepilatus

(t orel); Meďusaet praepeřis Ó (t. Pe
gasa).

pracpilatus, a, um [prae a pila|
o zbraních opatřený vpředu knotflikem n.
hruškou (z korku n. kůže) bezhrotý:
praepilatis missilidus taculati sunt L.

prae- pingu, e přetučný,velmitučný(přenes. o páda) V
pyae-polleč, čre, ur, — 1) býti

přemocný, velmi mocný, míti velikou
moc: gens divitiis praepollens L; 2)
míti přemoc, přesilu, převahu; metaf.
rozhodovati: ut numerus liderorum
in candidatis praepolleret T.

prae-pondero, dre, dvi, dťum více
vážiti, převážiti něco,míti větší váhu;
obr.pass.negue ea volunt praeponderari
honestate U aby to mělo menší váhu
než...

prae-póno, ere, posuř, positum 1)
napřed kláati, stavěti, dávati (abs.;
alad alcí vel něco před něco n. zpředuna něco):
p. ultima primis F; obr.fronti p. olivam
F; nomen epistulis praeponebatur TŤ
na začátku, v nadpise listů bylo uváděno;
hos versus si praeponendos (za hodny,
aby byly napřed položeny) esse putabis
O; non enim hoc (t. předl.tn) uť oppido
praeposui Ú; 2) metar.a) postaviti
v čelo něčemu,ustanoviti nad něčím
n. k něčemu, ustanoviti za správce, do
zorce, vojen.velitele, dáti n. svěřiti správu,
dezer, velení něčeho, nad něčím: Sstxistvo
cornu Antonium praeposuerat Čs nčinil
velitelem nad.. .; algm dello p. Č dáti
někomu velení ve válce, svěřiti vedení
války; abs. fyranní praeposití a Lace
daemontis N; básnpraepositam parten
tibus Ilithytam O paní rodiček; subst,
praepositus, č, m. představený, vojen.=
důstojník T; b) p. algd alci rei dá
vati přednost něčemupředněčím, Sťa
Věti něco nad něco: awdito8 p. visis cae
lestes O dávati přednost nebešťanům,
o nichž jen slyšíte (t Latoně a jejím
dětem), před těmi, jež vidite (viditel
nými, t. před Niobou); subst. praeposita,
Órum, M. t. t tilos. význ. TŮ JTOONYUNÉVAU
věci, zasluhující přednosti (ale ne abso
lutně dobré; viz praecipuus); sg. prae
positum guiddam habebit Č jakousi před
nost.

prae-porto, re, avi, tum napřed
nésti, nositi,
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praepositio, ons, f. [praepono) v.
předložení, představení něčehopředněco; =
metaf.přednost: člla p. tali C; —t. 1.
mluvo.předložka.

praepostere, adv. [praeposterus] vl.
v převráceném pořádku, pomateně, ne
pořádně; zvráceně, nesprávně,
zpozdile.

prae-posterus, a, um (vl. co jest
v převrácenémpořádku) převrácený,
zvrácený, zpozdilý, pomatený, nepravý
(o osobách i věcech).

prae-potens, entis přemocný, velmi
mocný (ré něčim):ea efficere rerum om
nium praepotentem Ilorem Ú přemocný
vládce nad veškerým světem ; subst.prac
potentes, čum, m. velmoži, velci páni ČT'.

praepropere, adv. [praeproperus] 1)
velmi kvapně, prudce, naspěch; 2) pří
liš rychle, ukvapeně, přenálleně.

prae-properus, a, um 1) velmikvap
ný, prudký; 2) ukvapený, přená
hlený.

prac-agueror, guer?, guestus sum na
před si stěžovati, naříkati, bědovati.

prae-radio, dre, dvi, datum přezařo
vati, září převyšovali.

prac- rapidus, a, um velmi prudký.
prac-rigesco, ere, reguč, — (zpředu)zkřehnouti:| praeriguissemanus(ace.

vztah.) T.
prae-ripio, ere, ripuž, reptum [prae

a rapto) napřed n. před časem
urvatií, vyrvati,uchvátiti, odniti,
vziti, „před ústy vziti“ (alci algd někomu
něco) A) vůb. uť mihi causam p. cone
mini Ú;si vita praeriperetur T bude-li
mu předčasně vyrván: I)) spec. bráti ně
komujeho právo, zasahovati do práva:
tus praetorum et consulump. T; arro
gans tn praeripiendo populi beneficio
Cs t.j. v zasahování do práva národa,
udělovati milost; ©) praesn. (rychlým za
sažením) a) vykonati, provésti: prae
repta interim ultione B) zmařiti:
p. hostium consilia C.

prae-rodo, ere, vósí, včsum zpředu
ohlodati, uhlodati, odhrýzti.

praerogativus, a, um [prae a rog9)
na prvním mistě hlasující, přední: cen
turia p. t.t. o centurii, jež při komi
tiich první hlasovala (zprvu byly cen
tuvie jezdců centuriae praerogativae, po
reformě centuriátního zřízení určována

metaf.



prae-runpo

centuria p. losem); tribus p. tribus, z níž
byla vylosovaná centuria D.; subst.prae
rogativa, ae, f. a) přední centurie n.
tribus: praerogativam referre C ozná
miti hlasování přední centurie, jež bývalo
pokládáno za znamení pro konečný výsledek hlaso

vání; odt.omen praerogativae C; |) meton.
a) předběžná volba, předběžné roz
hodnutí: gutn praerogativam militarem
favor plebis segueretur L; B) (příznivé)
znamení, známka, návěstí, (jistá) před
zvěst: p. suae voluntatis C.

prae-runmpo, ere, růpi, ruptum (zpře
du) přetrhnouti, přervatij odt. part. perf.
význ. ad).

praeruptus, a, um [vlz předch.) 1)
srázný, příkrý, strmý,spádný,prudký,
náhlý: inter confragose omnia prae
ruptague L mezi samými útesy a pro
pastmi; subst.ul per praerupta fugerent
L po srázech; 2) metať.příkrý, prudký:
tuvenem animo praeruptum 1 prae
rupta audacia ©šilená; tvrdý, drsný:
praerupta dominatio T.

praes, praedis, m. [prae a 1. vas
rukojmě) 1) ručitel, rukojmě (zejm.v pe
něžníchvěcech,srov.va8): praedibus et prae
diis populo cautum est Út.j. ručiteli
a jejich jměním; přenes.záruka (alcis rez
ta něco)$ 2) meton. jmění ručitelovo: 6
Plancus praedes tuos venderet C.

prae-saepe (psánotéž prae-sépe), 18,
n. [praesaepio| vl. ohrada; 1) jesle,
žlab: state plenum aď p. tuvenci O;
eguUu8 ad P- gemit O; přenes. o parasitech :
gui certum p. tenereť JH žlabs 2) pl.
stáj, chlév: sťabant (egut) tm praese
pidus altis V; ovčeláchúl: fucos a prae
gepibus arvcent V; —vřenes,krčma, brloh:
audis (voluptartoe Graecos) in praese
pibus C.

prae-saepio, čre,saepsi, saeptum zpře
du zahraditi, zatarasiti.

prae-sagio, čre, vč (1%),řťum 1) miti
předtuchu, tušiti, předvídati:praesa
gtente animo (algd) L v předtuše (ně
čeho); 2) vzbuzovati předtuchu, vě
stiti, znamenati.

praeságiti0, onis, f. [praesagio) tu
šení, předtucha.

praeságium, či, n. [praesagio| 1)

předtucha, tušení,732) pre (alcis reiněčeho):p. malorum T 2) předpovídání,
předpověď, věštba: vatum O, eguo
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rum T praesagia; fatale p. T předpo
věď o svém osudu; znamení: favor
plebis loco praesagii acceptus est T.

prae-sagus, a, um 1) (napřed) tu
šící (alcis ret něco):praesaga luctus
suspiria O; 2) věstící, věštný: prae
sagi fulminis ignes V.

prae-scisco, ere, scivi (38),— napřed
zvidati, zkoumati.

prae-scius, a, um napřed vědomý
n. znalý (alcis veť něčeho), napřed vě
douci o něčem,předvídající; abs. věštný:
numen praescium T; praescia lingua
O; subst.věštec, hadač: Seleucum recto
nem et praescium habuit T.

prae-seribo, ere, seripst, seriptum
1) psáti (uváděti) napřed n. v čele něčeho,
nadpisovati (algd alci vel něcona něčem,
na začátkuněčeho): čamaguam dt plomattbus
nullum principem praescripsisset Tv če
le, v záhlaví nejmenoval; praeseri ptum (ac.
signis et vegillis) Vespasiani nomen 1;
stdi guae Vari praescripsit pagina no
men V; spec. o protokolech senátu, na jichž za
čátku byla uvedena jména zapisovatelské komise,
datumatd.: »raescriptae auctoritates pod
pisy svědkův; m=t. t. práva. Opatřiti nad
pisem t.j. vytknouti věc, o nlž jde: obr.
omnis oratio p. primum debet Č; 2)
metaf. a) bráti (si) za záminku, před
stírati, nastrkovati:frustra Pulchram
(pod.Aovanium) praeseridi T; b) před
pisovati, nařizovati, poroučeti,roz
kazovati (zakazovati), určovati (abs.,alci
algd n. de re, uť n. ne ..., nepř.ot., též
inť.); raditis C) ukazovati, udávati, na
značovati: formamfuturi principa
tus praescripsit I'. Part. perf.pass.prae
SCripŮuM význ. subst. v. t.

praeseriptie, ons, f. [praescrido) 1)
nadpis, titul, začátek, úvod, hlava:
ud senatus consultumea praescri)
ttone est wiz praescribo); legis p. Ú;
tvibuniciaepotestatis praescriptione T =
praeseripto nomine 8uo et titulo tribuní
ve jménu své moci tribunské; 2) metaf.
a) záminka: honestap. Cs; b) před
pis, nařízení, rozkaz: obr.p. rationis
C; stanovení, určeni: stnepraescrip
ttone generis et numeri T; in hac prae
seriptione semihorae Č vyměření (— ob
mezenína...).

praescriptum, ž, a. (vl. part.perf.pass.
od praescribo) předpis, nařizení, pří



prae-seco 9

kaz: ad altertus p. Cs dle cizího před
pisu; stanoveni, vyměření: básn.tněra p.
H ve vykázaných mezích.

prae-seco, are, secut, sectum (zpředu)
uříznouti, ustřihnouti: obr.carmen, guod
praesectum non castigavit ad unguem
(mufta dies et multa litura) II vw.dle
(jemně) ořezaného nehtu (jako kameník
rkonší hladkost mramoru, zejin. na mistech. kde
Jeou kusy spojovány) £t. j. zevrubně, jemně.

praesens, entis [vl. part.praes.od706
sum] přítomný: 1) (význ.adsens) a)
algo pmraesente za přitomnosti, v pří
tomnosti něčí, před někým: praesentem
adesse Cs osobně býti přítomen: tpse
haud vanus p. monitor L svou přítom
ností; ipse ego fata tibi p. mea edo O
osobně; p. aperire furores O ústně;
facundia p. H—=praesentis nuntii oči
teho svědka; — praegn.seu u dea ». seu
dis gratisstma O — skutečná; — subst.
missus est in locum etus Bolanus e
praesentibus Ť z průvodu (císařova);
b) metaf. ©) přítomný na světě, žijící,
praed.na světě, za živa: praesenti
tibi largimur honores H; p. divus ha
bebitur Augustus IH; B)přítomný před
očima— patrný, zřejmý, očitý; ©)
metaf, praegn. G) přítomný n. hotový ku
pomoci, pomáhající, pomocný, účinný,
o bozíchspasný, milostivý: p. deus C;
tua praesentit ope L; magis p. fortuna
malorum V účinnější pomoc proti...;
st guid praesentius audes V něčeho
většího; st cut animus in pectore p. V
odhodlaný; B) přítomný se svou moci,
mocný: nec enim praesentior tllo est
deus O (dvojsmysině o nepoznaném Bakchovi:
mocnější ale i více přítomen); básn. s inf.
p. tollere corpus H — potens jež máš
moc; '2) o čase přítomný (buď absol, výzv.
nynější n. relat. význ. SOUČASNÝ, © minulosti
tehdejší) a) p. tempus přítomnost; sig
natum praesente nota nomen H znám
kou přítomnosti; in re praesenti L na
místě samém; tn rem praesentem venire
C tur odebrati se na místo samé (== osobně
se informovati) nebodostaviti se k (soud
nímu) přelíčení; subst. muntimentum ad
p., tmposterum ultionem T pro přitom
nost; tn p. — tinpraesenti N = ad p.
I' pro přitomnost, na ten čas, pro tu
chvili, protentokrát, prozatim; pars tur
bant praesentia, ahi Haemum trans

Latinsko-český slovník.

/ prae-ses

gredtuntur T způsobí nepořádky hned
na místě; ob. plaesentia, um, n. pří
tomný stav, přítomné poměry; praesen
tibus aeguus fŤ spokojen přítomným sta
vem; b) praezn.©) okamžitý: p. pa
vor, periculum L, poena ČT; p. rerum
indignitas L; Pompeius praesentemfa
cultatem inseguendi sui ademerat Cs
možnost, ihned pronásledovati; praesen
tem viris intentant omnia mortem V
brzkou; B) naléhavý, neodkladný, pil
ný: ppraesentior res erat L; důtklivý:
praesentes preces C: v) (již existující)
skutečný: partam tam praesentemgue
victoriam Cs; ©)hotový, po ruce jsoucí:
memoria praesenttior L čilejší, bystřejší;
spec. o penězích:9. jecumia U, merces L.

prae-sensio, onis, f. [praesentto] před
zvědění,předvídání, předtucha.

praesentia, ae, f. [praesens| pří
tomnost; 1) a) eorum aspectum prae
sentiamgue vitare C; deorum praesen
tiae Č případy, kdy bohové osobně byli
přítomni (zakročili), zjevování bohů; p.
animi duchapřitomnost, rozhodnost, sta
tečnost, srdnatost; b) metaf.praegn.účinná

Pítonnost, moc, sila: čanta est p. veri
s 2) význ. přítomná doba (buď absol. význ.

nynější n. relat. i o minulosti): 20 praesen
čia pro přítomnost, pro nynějšek, na ten
čas, pro okamžik, prozatím, teď, nyní;
tn praesentiarum IŤ viz tmypraesenti
arum.

prae-sentio. čre, sěnsT, sěnsum na
před cítiti, znamenati, pozorovati; před
vidati; (napřed) tušiti, míti předtuchu.

praesepe vizJraesaepe.
priae-sertiin, adv. [prae a I. sero, vl.

„předem připojujíc“| především, zvláště,
obzvláště (k vytčení zvláště důležitého důvodun.
podminky, proto zejm. u CUM, guod, St a relat.
gui, též u participií a adjektiv, obsahují-li v sobě
celou větu).

prae-ses, sidis [prae a sedeo) vl. se
dici před něčím, praegn. k ochraně n. k ří
zení; 1) ochranný: praesides dii Ču
T; subst. ochránce (f. ochránkyně):
Mercurium tuventutis praesidem volutt
esse C (,patron“); praestide pendet (v. též
t. IT 2) a) «)) ab uno (res Romana)
O; 2) řídicí; subst.ředitel, správce,
vládce, pán (f. ředitelka, vládkyně
pani): guo praeside rerum humano ge
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prae-sideo

neri favistis O (tím) že jste ho učinili
vládcem světa; p. Suriae T' správce.

prae-sideó, ére, sédi, sessum [prae a
sedeo) vl. sedéti před něčím,praegn. k ochra
ně m.k řízení; 1) chrániti, ochraňo
vati, hájiti, býti ochráncem, poskytovati
ochrany (alci ret, pozd. též alad něčeho):
di huče urbi praestdent C; Geticis gui
praesidet arvis V; Italiam duae clas
ses praesidebunt IT; 2) říditi, spra
vovati, věsti (alct rei, pozd.též algd
něcv), býti správcem, předsts.cecným, vojen.
velitelem něčeho:ul urůanis prcesideat
rebus Cs aby měl v rukou moc nad mě

stem; edendis gladiatoribus Drusus prae
sedit T; Vonones Medos tum praesidens
T vládnoucí; — abs. předsedati: prin
cep8 praesidebat (v senátě) Plín; miti
velení, veleti: A. Metellus in agro Př
ceno praesidebat 9; subst.superůia prae
sidentum T' správců, mistodržitelů.

praesidiarius, a, um [praesiéium
posádkový: milites praestdtarů L muž
stvo posádky.

prae-sidium, či, n. [praesideo) 1) a)
ochrana, záštita (vůb.,spec. vojen.): go
praesidio L pod čí ochranou; praesidio
(dat. účel.) esse býti ochranou, záštitou,
poskytovati ochrany, chrániti; praestdio
ducere, educere, mittere, relinguere Čs,
proficisci N na ochranu, k ochraně;
alcis rei (subj.) ochrana záležejíci v něčem:
amicitiarum praestdia C; praesidio lit
terarum Ús pod záštitou písma — spo
léhajíce na písmo; p. loctť Čs ochranná
poloha místa; pomoc, podpora: st prae
stdůi ad beate vivendum in vivtute salis
est C; b) meton.«) ochránce; B) pro
středek (prostředky) (aci rei k něčemu),
prospěšná věc: necessaria praesidia vi
tae C; 2) 1neton.spec. vojen. a) ochranný
(ozbrojený) průvod, tělesná stráž: legatos
praesidio eguitum dimitřit T; Lb)po
mocný sbor, posila: tum petita (sunt) a
Romants praesidia T; ©) výb. vojenský
sbor, oddíl vojska, mužstvo, vojsko:
adsiduo praesidio bellum eget L; Sido
nit, gui intra Macedonum praesidia
erant Ču; = odt.obr. tn praesidiis alcis
esse býti v něčímtáboru — na něčí straně,
státi při někom;d) «) posádka: in
praesidio, praesidii causa habere Ús,
relinguere L za posádku, posádkou;
praesidio algm praeficere Čs ustanoviti

978 prae-stigiae

velitelem posádky; p. agitare T ležeti
posádkou (též býti na stráži); mužstvo
posádky: hendiad.praestdio armisgue
L ozbrojeným mužstvem; f) stráž
hlídka; v) metoo.místo obsazené po
sádkou n. strážemi, opevněné misto,
obsazené m'sto, (opevněné) stanoviště,
ležení, tábor: něseille ex praesidiis etus
offugisset N; tntirare intra praesidia
Cs; tntra praesidia Pompet G v území
obsazeném od P.; Čaesar cohortes ex
praesidiis deducit Čs; tvrz, posádka:
mailites disponere in praesidiis Cs; po
stto castello super vestigia palerní praestdT.

prae-significo, dre, dvi, dtum na
před označovati, oznamovati, zjevovati

prae-siznis, e [prae a signum) (nad
jiné) vvznačený, význačný, znamenitý (ré
něčím).

prae-sono, re, ui, — (napřed) za
znívatt.

praestabilis, e [praesto) přední, vy
nikající, znamenitý, výtečný, výborný.

praestáns, antis [vl. part.
praesto) přední, povýšený,

prace. 08
Vznešený,

zvláštní, vynikající, znamenitý, vý
borný, výtečný (abs., 7e, tn TC, básn. a
pozd. i alcis ret něčím, v něčem): věctima
praestantisstma forma O zvlášť vyni
kající krásou; ingenio p. Č duchaplný;
básn. 8 inf. guo non praestantior alter
ctere viros V nad nějž (nikdo) druhý
nevynikal v umění.

pracstantia, ae, f. [praestans) čim
kdo vyniká, přednost, povýšenost, vzne
šenost, výbornost, výtečnost (alcis ret
v něčem, zř. gen. srov. před n. nad něčím): COr

poris voluptatem non satis esse dignam
hominis praestantié C důstojnosti; tnge
ni p., guam virtutem vocamus Č do
konalost; p. animantium religuorum Č
přednost před.

prae-stes, ilis [prae a slo; význ.srov.
praeses) ochranný, subst. ochránce O.

prae-stigiae (zestaršíhopraestrigiae),
drum, f. [praestringo) zaslepování, má
mení, šalba, kejklířství, klamná hra:
non per praestigias, sed palam per po
testatem C; verborum p. Č slovní kejklířství(sofistika,eskamotáž);© omnes
Praestrigias praestrinxit (v.1.)básn.u C,



prae-stituo

prae-stitu0, ere, ui, tum [prae a
statuo) napřed stanoviti, určiti, před
určiti,

1. praesto, adv. [zprae-sitó vl. vpředu
ležíc) ob. p. esse (alei ret) a) býti při
tomen něčemu,býti tu: guibus causis
tu etiam p. fuisti C. dostaviti se,
přijiti: ad tempus (v pravý čas) p. esse
L5 b) býti po ruce, hotov, pohotově,
nasnadě, připraven, čekati: sentores ad
urbis custodiam uť p. essent L aby
byli hotovi k. c) praegn. U) býti
k službám, k službě státi, býti po
mocen, nápomocen, posloužiti, pomoci:
me saluti tune p. futurum Č; B) nopřát,
em. státi proti někomu:p. 65s insidias C
čihají; s?zuts nuht p.fueriť cum armatis
hominibus Ú postaví-li se na edper.

2. prae-sto, are, stiti, stitum (ale ob.
praestatůrus) [ [prae-sto]) vl. státi před
něčim;předčiti, vynikati, převyšo
vati, míti přednost, býti přednější, lepší
(abs., alci ret a neklass. 7%cmMnad něco, rČ
něčím):p. alci virtute Cs; praestate vir
tute peditem L; vel magnum praestet
Achillem ille ČicetťV; častoneos. praestat
8 inf. a dat. os. jest lépe: multo mihi P
in eandem recidere fortunam guam.
C; II [praes(i)tus, srov. 1. praesto) (v.
stavěti něco,aby bylo po ruce, dávati k po
užití,k službám)1) poskytovati, dá
vati, popřávati, propůjčovati, odevzdá
vati a) terga p. T (— dare) dávati se
na útěk; spec.vypláceti, platiti: exe
citučstipendiump. L; vacattonespraes
tari centurionibus solitae I; — bůsn.
Aeoluspraestat nepotibus aeguor (klidné
moře) O — udržuje v klidu moře; b)
prokazovati, věnovati někomuněco,či
niti něco pro někoho:plus tidi p. debeo C
vice služebprokázati; 2) vykonávati,
konati, plniti, zastávati, zachovávati,
dosti činiti: dem p. dostáti slovu, státi
v slovu: na praestaretuv fides publica L
nedostojí-li obec slovu; suam fidem alci
p. C dokázati (osvědčiti) věrnost k někomu,
věrně při někomstáti; suum ojfficitumalci
p. ČCČs dosti činiti své povinnosti k ně
komu,vyplniti povinnost, prokázati službu;
negue operam tn re militari praestitis
sent Čs nekonali služby vojenské; 3) dá
vati na Jevo, projevovati, prokazovati,
dokazovati, osvédčovati,vzdávati
a) guoď freguentiam atgue ojfficiumsu

J79 prae-struo

um Antonio praestitissent Hivt valným
účastenstvím projevili úslužnost; pium
Aeneadae praestant favorem (zbožnost)
O; b) s dvojímace. se praestare aliguem
osvědčiti 8e nějakým:se p. fortem;
III (praes-sto)| vl. státi jako rukojmě;
státi za něco,ručiti, zaručiti se, býti
odpovědný a) praestadbo nec Bibulum
nec Acidinum .. maiores sumptus fac
turos C; guae statueritis defendere et
per se tpsum (sám sebou — osobně) p.
C; pericula facile, ut hominemp. opor
tet, vepellemus C — pokud jest v moci
lidské; b) trans. p. algm n. algd ručiti
ZA někoho n. něco; Slíbiti něco, Ujistiti ně
čím; ©) periculum iudicit p. Č zodpo
vídati se před soudem, práv býti; s dvo
jim ace. socios selvos p. Ú zajistiti, za
ručiti bezpečnost spojencům; ččer miht
tutum praestiterunt C zabezpečili; seslab.
Činiti něco něčím (jistě, věrně 1 vůb.):
st fortunatum species et gratia prae
stat FH; hae latebrae incolumem tibi me
praestant FH;— sententiam, cuius in
vidiam capitis periculo stbi praestan
dam videbat C že ho může státi život,
že by mohl zaplatiti životem; B) spec. ru
čiti, že 8€ něconestane — zabrániti
něčemu:periculum p. eorum Ús pojistiti
proti nebezpečenství — zaručiti bezpeč
nost; cum id, guod ad homine non po
tuerit praestaví, evenerit C.

praestolor, dr%,úťus sum [1. praesto)
vl. býti pohotově, připraven; čekati,
očekávati (alci ret i algď na něcoj: gůt
tibi praestolarentur armati Č; huic spet
volui p. C; hutus adventum praesto
lans Ús.

prae-stringo, ere, strinri, strictum
(v rukop. a vyd. bývá zaměňováno8 perstringo)
1) (zpředu) zatahnouti, stáhnouti, zadrh
nouti, zavázati: pollices inter se nodo
p. T; básn.uterum praestrinxerat arbor
O obepial; —obr.praestrigias praestrin
rit commoditas patris básn. u C pletky
spletla (zmátla); Ž) metaf.oslepiti, za
slepiti; zastiňovati; otupiti, osla
biti: voluptas mentis praestringit oculos
C; cutus (ordimis senatoriť) splendore
et gloria sordes Vitelltanarum partium
praestringimus T.

prae-struo, ere, striixi, strůctum v.
napřed n. zpředu stavěti, vystavěti; 1)
zastavěti, zahraditi,zatarasiti: adi
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prae-sul

tum fracti praestruxerat obice montis
O: porta fonte fuit praestructa O; (jako
překážku) zpředu nastavěti: tn moďum
valli saxa praestvruit T; 2) metaf.krýti
8e něčím,zjednávati 8i, opatřovati 8i
něcojako záštitu: fraus fidem in parvis
sibi praestrut L.

prae-sul, sudis, m. [prae a saho] —
praesuhkator, oris, m. |praesulto) před
tanečník, tancovod,vůdce slavnostního
průvodu, spec. v družstvu Saliův.

prae-sulto, are, avi, tum |prae a
salto) poskakovati před něčím(alci rei) L.

prae-Ssun, esse, fuž, Juťůvus vl. býti
vpředu, praegn. k řízení, zř. k ochraně něčeho;
1) býti v čele, řiditi, spravovati,
vésti, vlásti (abs., alci ret něco, něčemu,
nad něčím), býti správcem, dozorcem ně
čeho A) vůb. reč (redus) p. N spravovati
n. říditi věc, podnik, úřad (záležitosti);
rel frumentariae p. Cs; p. agro colendo
C spravovati hospodářství; — metaf. non
parnit temeritati, sed praefuit Č byl
ji vůdcem; gut kuic scientiae praesunt
C zástupci (repraesentanti) této vědy C;
b) spec. ©) vojen. veleti, býti velitelem,
miti velení: p. castris, classt Čs; sum
mae imperii p. N míti vrchní velení:
guamaguam eisdem rebus praefuerant N
bývali jeho spoluveliteli; abs. Stabertus,
gui ibi praeerat Čs; gui praesunt N
velitelé, důstojníci; vykonávati velení:
duces eremplo poťtus guam tmperio
praesunt T — působí (na své podřízené);
B) spravovati politicky,býti místodrži
telem, náměstkem: Britanniae p. T;
abs. praeerat Irebelltius Maximus T
byl tam místodržitelem; %2)ař. chrá
niti, ochraňovati: (praestites) praesunt
moenibus urbis O.

prae-sumo, ere, simpsi, sumptum
vi. napřed bráti; 1) napřed požívati,
užívati a) praesumendo vemedia munt
erat corpus T; L) fortunam principa
tus praesumebat I; puer praesumis
mollitiem FI napřed žiješ v...; 2) metaf.
a) napřed si přisvojovati, míti: prae
sumpta suspicio Ť předpojaté; aeterni
tatem famae spe p. Ť předem si dělati
naději na...; b) napřed konati, prová
děti: omnia heredum ojficia p. Plin
napřed sami vykonávati; supplictum p.
I; spe praesumite bellum V 8 nadějí
iděte do boje: C) napřed si mvsliti a)

050 prae-tendo

tušiti: fortunam utrčusgue p. T; $) před
pokládati: praesumptum habeant s ace.
c. in. T; d) předem mluviti: duces pro
Vespasitano magnifice praesum pse
re T.

praesúmptio, onis, f. [(praesumo|
předchozí požívání, užívání, požitek
(alcís vet něčeho, z něčeho), (radostné) oče
kávání Plin.

prae-suo, ere, uz, tum vl. zpředu
pošíti, obšíti; básn. hašťa foliis praesuta
O ovitý.

prae-tempto (n.praetento), are, vt,
úťum vl. napřed ohmatávati, ohledávati
a) praetemptat manu silvas Oj; prae
temptat pollice chordas Ó probírá =
zkouší; pedibus praetemptat iter Ti;
b) metaf.(napřed) ohledávati, zkou
šeti: aestuaria ac silvas p. T; p. vtresO;referre.© praetemotatacri
mina T byl učiněn první pokus 8 žalo
bam..

prae-tendo, ere, tendi, tentum vl.
vpředu napínati, rozpinati; 1) a) (do
předu) napínati, natahovati, nastavovati,
napřahati: cuspide praetentů O; b)
vpředu rozpínati, rozestirati, prostí
rati: umero p. vellera O přehazovati si
přes rámě; odt. «) vésti, táhnouti něco
před něčím (alci ret): segett p. saepem
V; vásn. morti p. muros V t.j. zavírati
se před smrti do hradeb; = přenes. de
creto sermonem p. L předeslati; 3) med.
praetendi (alci rei) rozkládati se,
prostirati se, táhnouti sc (předněčím): St
canto praetenta sinu (dat.) tacet insula
V vpředu zálivu rozkládá se; actem toto
praetentam litore L vojsko v dlouhýchřadáchstojícina..| classispraetende
retur (se. Čitori) T: ©) v předu n. před
sebou držeti, podávati: manu vamum
pr aetendit olivae V; fumos manu prae
tende V; obr. nec contugis umguam
praetendi taedas V t.j. nesliboval jsem
manželského sňatku; 2) metaf.předsti
rati, stavěti před něco, užívati za zá
minku, zástěru, roušku; zakrývati, za
stírati, obalovati (algd alci ret něčim
něco): hominis doctisstmi nomen imma
nibus moribus p. C; Celsus et Paulinus
ahenae culpae praetendebantu: T mu
sili zakrývati cizí vinu; uť consulare
nomen partibus honesta speciepraeten
deretur T aby bylo slušnou rouškou



prae-tento

straně; skrývati 8€ za něco, vymlouvati se
na něco,dovolávati 8e€něčeho(alci rei
přiněčem):Čegem, guam postulationi suae
praetendant L.

prae-tento vizpraetempto.
prae-tepesco, ere, tepui, — dřive se

otepliti; obr. o lásce dříve vzplanouti Ó.
praeter, adv. a předl. [vi compar.k prae)

Í adv. 1) o místě napřed, MIMO jen ve slo
žení se slovesy, ku př. D7aeler-e0, pvaeter
vehor; nespojeně:Dulichtos portus p. erant
vecti 0 pluli mimo; 2) o výlucevyjma,
kromě, leč:diem, ante guamsine fraude
liceret ab armis discedere p. rerum ca
pitalium damnatis 9; pozáporunež, je
diné: měl sibi legatum p. plorave H
častove spojeníVyaeterguam (v.t.); II přeal.
s ace. mimo I) a) o místěmimo, před,
vedle, podél: copias p. castra ducere Čs;
b) metaf. o přednosti před, nad: p. ceťeros;
guod míhi consuli praecipuum fuit p.
alhos C; 2) mimo, kromě a) o výluce
omnes p. Lepidum T; b) význ. nad,
proti: p.. opinionem, consuetudinem,
spem;p. naturam Č (5 nepřirozený;
nescio gua p. solitum dulcedine capti
V neobyčejnou; ©) význ nehledě k ..,
vedle: ut p. se denos adducerent Ús;
guis p. periculum maris (ermaniam
peteret T.

praeter-ag0, ere,
mimo něco (algď) H.

praeter-eA, adv. [spojeni dvou adverbií, vl.
tudy mimo (dále)] 1) dále (pak) a) při
výčtu a postupu myšlenek: prtmum. de
inde p... postremo C; ) o násled
nosti časovédále — potom ještě (po záporu
již): p. aris tmponet honorem V; negue
udčump. vidit V; 3) mimo to, nad to,
k tomu, kromě toho, více, ostatně, jinak:
nihil p. cum consulepacti, guamut
L nic více než.

praeter-e0, čre, ič (ivč), itum 1) a)
jíti mimo, přejiti, přecházet, mijeti,
minouti, vojen. táhnouti mimo (abs.,
algm n. alad (mimo) někoho n. něco): cas
tra p. L obejitij obr.guast praetertens
satis faciam universis Č mimochodem;
přenes. o neživýchvěcechpraetev eunte lym
pha H mimo plynoucí; repas flumina
praetereunt F tekou poděl břehů — mezibřehy;monsCiliciam| praeteritČu
táhne se vedle — dotýká se: b) vpraegn.

detum hnátiegt,
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a) předejiti, předstihnouti, př'edho
nitis; praetereunt euros U; hos cursu
praeterit V; auriga tilum praetevitum
(sc. aurtgam) temnens fl předjetého; =
metaf.vtvťtus altos tua praeterit omnes
O; B) překročiti, vybočiti z něčeho
(metaf.):iustum praeterit ira morlum O;
2) metaf. a) o čase intrans. (s pa8s. part.)
přecházeti, procházeti, mijeti, mi
nouti, uplynouti: zndutiarum praeterit
dies N; praeterita die Čs když minul
den; part. praeteritus, a, um výzu.adj.
minulý, prošlý; dřívější, bývalý: sti
pendium praeteritum L (w. náležejíci
uplynulé době) prošlá, zadržená, splatná;
subst. praeteritum, č, x. minulost; pl.
praeterita, šrum, n. minulé věci, udá
losti, minulost: b) přecházeti. opo
mijeti, vynechávati, zapominatina
něco; odkládati, nevšímati si, nepoužiti:
praeteritus Čereri (dat. pův.) nullus lo
cus O; — praezn.zanedbávati, za
meškávati; nešetřiti, nevážiti 8i, ne
dbati: nullum ojfjicium sine culpa p.
u C; praeteriti tumulis vedduntur ho
nores O; = spee. (Z) při udělování úřadů, darů
a vůb. v osobníchzáležitostechpřecházeti,
pomijeti, nejmenovati— odmitati:
bonus et sapiens vír sujfrajiis praete
ritur C; Plůlippus et Čotta. praetere
nnluv Cs: spec. při ť. zv. lectio senatus. Gat
tuor soli praeterití sunt L (a tím vy
Joučeni); = obr. praetereunt poemata
Ramnes II odmitají, zavrhuji; B) ve vý
kladupřecházeti, pomijeti (mlčením),
nechávati stranou, zamlčovati, pomlčeti
o něčem,neuváděti, nezmiňovati se, ne
dotknouti se (algdď n. de re něco,o něčem):
silentio p. algd ČC;de Apollonio prae
teriri potest Ú; ©) neosob.praeterit me
(algd, ace. e. inf., nepř.ot.) přechází mě =
nedochází k mému vědami — jest mi
neznámo, jest mne tajno, nevím: čenonpraeterit,guamsitdijficile.— €.

praeter-eguito, re, avi, dtum přejíž
děti (mimo) na koni L.

praeter-fero, ferre, tulí, litum něsti
mimo, med.praeterferrí hnáti se (kva
piti) mimo L.

praeter-fino, ere, flůxi, 1) téci,
plynouti mimo (2bs.; aťgd mimo něco):
moenia p. L; 2) metať.uplývati, z paměti
vymizeti: praeteritam voluptatemp.
stnere



praetergredior

praetergredior, gredi, gressus sum
[praeter u gradior| kráčeti (rojen. táh
nouti) milno, Vpí'edu (abs.; algel mimo něco,
před něčím): castva )).

praeteritus vizpraetereo.
praeter-labor, čadi, lapsus sum 1)

mimo plynouti, plouti, plaviti se (abs.,
ala mimo něco, poděl něčebo): tellurem P
V; tumulum praeterlaběre V; 2) metaf.
uklouznouti, uniknouti.

praetermissio, onis,f. [praetermitto)
1) vypuštění, vynechání; 2) opominuti.
zanedbání (alcis vet něčeho): DD.aedili
tatis C neucházeti se 0.

praeter-mitt0, ere, mist, missum 1)
pouštěti (mimo): gui neminem praeter
miserit, cut non eadem tista direrit C
2) metaf.pomíjeti, opominouti, zanc
chávati, nechávati, vynechávati a) úmy
sinězanedbávati, nedbat;, zameškávati:
oficium p. C;nepouživati,zdržovatise.
temperantia in praetermittendis volup
tatibus C; negue ulla clades praeter
missa est L nezdrželi se žádné ohavnosti;
= spec.ve výkladupřecházeti. pomíjeti
(mlčením), zamlčovati., pomlčeti o něčem,
neuváděti, nezmiňovati se, nedotknouti se.
de contumeliis dicere praetermittam C;
b) vez úmysluzameškati, promeškati, za
pomenouti na něco,přehlédnouti:
tempus p. L opominouti vhodné přileži
tosti, propásti vhodný okamžik: ve vý
kladugut negant eum locum a Fanaetio
praelermissum, sed consulto reltctum C;
= praegn.nechati bez trestu: gentium tus
violatum, neglegentiů deorum praeter
missum L.

praeter-guam, adv. (u jednotlivýchslov,
u vět příč. 8 guod n. relativem) a) (o výluce)
vyjma, kromě, leč, po záporu též NEŽ,
jediné: nullum monumentum laudis po
stulo p. huťus diet memoriam C; nulla
re p. legibus L; p. guod nehledě k to
mu, že: ego me, p. guod sine te, cete
rum satis commode oblectabam C; h)
(připojovací)ob. DP. guoď mimo to (nad
to, vedle toho, nehledě k tomu), že..pleonast.p.guoe..| praetereanehledě
k tomu, že. mimo to i — nejen
nýbrž k tomu (nad to ještě): Saran, p.
gnod nefarium hominem, cognoviprae
terea in me contumacem Ú; — větabývá
někdy vyjádřena zkráceně partipiciem n. adjekti

auod malum. m. atrox. ettam no

"3

vem:
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vum I, nehledě k jeho hrozivosti, též
i

praetervectio, ones,f. [praetervehor]
vl. jetí mimo, projiždění; meton. monumentum.— voluitesse...in.praeter
vecitone omntum, gut ultro citrogue na
vigarent Č na drááze, na cestě.

praeter-vehor, i, vectus sum 1) vézti
se, jeti mimo n. vedle, poděl, ujížděti,
přejižděti mimo; spec. mimo plouti,
přenes. projíti, táhnouti (aba.; trans. algd
mimo něco, vedle n. podél něčeho): €0S, gut
praetervehebantur Ú; Apollontam prae
tervehuntur Cs; forum praetervecti (mi
lites) T; básn. nespojeněportus praeter
erant vecti O; 2) metaf. obejiti, obe
plouti -==vyhnouti 8e něčemu,minouti:periculostsstmum| locum| silentiosum
praetervectus C přešel jsem mlčením;
ujíti něčemu:guae (oratio) non praeter
vecta sit auves vestras C.

praeter-volo, are, avi, datumletěti
mimo úabs. n. algd mimo něco); 1) vl.$ ne
spojeně.Čutrusca praeter et volate litova
H; 2) metaf. a) uletěti význ.uniknouti
(ahs n. algm někomu):(occasto) cutus prae
tervolat opportumtas L; praetervolavit
oratio C; hb)přelétnouti něco (význ.
zběžně se dotknouti).

prae-texo, ere, texui, textum 1) ve
tkávati ovrubu, lemovati, vroubiti
W)vl togam purpura p. L; praetex
tus, a, um lemovaný spec.nachem, s na
chovým okrajem: toga praetexta (neklass.
i subst.praetexta, ae, f.) toga lemovaná
nachem, jakou nosili vyšší úřednici, někteří
kněží a děti ze svobodného rodu, hoši do 17. roku

svého věku, dívky do provdání;fabula prae
texta (m. praetextata), neklass. i subst.
praetexta, ae, f. římská tragedie s lát
kou z římských dějin, zvuná talk odtud, že
v ní vystupovali římští hrdinové, odění praetextou;
— bíisn.praetextus senatus Dr 8 lemova
nými togami; )) obr. čiťora praetexunt
puppes V praetexit arundine ripas V;
utraegue nationes Itheno praetexuntur
T (t.j. jsou ohraničeny); o akrostichuDr
mis lilteris úlltus. sententiae carmen
omne praetexitur C 1.j. první písmena
té věštby vroubí celou báseň — jsou za
čátečními písmeny veršů v celé básni;
©) přenes.zdobiti, krášliti: Augusto
praetextum nomtne templum Oj = vůb.
obložiti. obklopiti. onatřiti něčim: 2)



praetexta

metaf.praegn.a) předstírati něco,Činiti
záminkou, užívati za záminku: uť non
praetexat cupiditatem trtumphi Č; mul
titudinem veteranorum praetexebat tm
perator T; b) zastírati, zakrývati
něconěčim:hoc praetexit nomine culpam
V; p. funera sacris V.

praetexta viz praetexo.
praetextatus, a, um oděný praetex

tou t.j. togou, nachem lemovanou (0 chlap
cích, kteří nosili praetextu do 17. roku svého
věku, k vytčení nedospělosti n. svobodného
rodu a o vyšších úřednících): cum P- ettam
tum Archias esset ÚČ— nedospělý hoch:
praetextatum te decoxisse C; cur non
sumus praetextati C t.j. ve slavnostním
oděvu.

praetextum, %, n. [vl. neutr. part. perf.
od praetexo) 1) „jméno“, sláva, lesk,
vážnost (,nimbus“): erat grande mo
mentum tn nomtine urbis ac praetexto
senatus T'; 2) předstírání, záminka: prac
texto veteris amicitiae T.

praetextus, čs, m. [praetexo] 1)
lesk: numeť PFisoprohcisceretur, ma
tore praetextu I' k většímu lesku; 2)
zastírání: decretum sub lent verbo
rum praetextu factum est L usnesení
zahalené v mírná slova. —=Někdy bývá za
měňováno8 praetextum (v. i t.).

prae-timeo, čre, ui, — napřed se
báti (algd něčeho).

prae-tinctus, a, um [prae a ťingo)
dříve smočený Ó.

praetor, orts, m. [zprae-ttor (odeo))
vl. chodící vpředu; 1) vůb. A) vojen. vůdce,
vojevůdce (vrchní)velitel, náčelník
(7 řec. aTOGr1yéc), klass. jen o cizích náro
dech: Androsthenes, p. Thessaliae Čs;
odt. legatus pro praetore (viz 1 níže) zá
stupce velitelův: 7. Labienus legatus
pro praetore Čs; b) přenos.vrehní úřed
ník, správce, starosta, představený,
vladař, vládce: ab Oroete praetore Da
ret ČCod satrapy; praetores aerarit TŤ
za císař. doby Správci státní pokladny (již
spravovali za republiky duaestoří jménem senátu);
p. maximus L nejvyšší úředník ve státě;
2) spec. u Římanů praetor u) pro starší
doby (až do decemvirů) — pozd. ob. consul;
b) úředník, 8 počátku jeden a volený
z patriciů, jemuž bylo přiděleno soud
nictví ve věcech sporných, vyňaté
z pravomoci konsulů, když si plebejové
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vymohli přístup ke konsulátu (r. 367
př. Kr.); později se stala praetura pří
stupnou i plebejům. Od konce 1. války
punské voleni dva praetoři, jeden pro
soudy nad občany (p. urdbanus), který
též zastupoval konsuly za jejich nepří
tomnosti v Rímě, druhý pro soudy, týka
jící se peregrinů (p. peregrinus). Zřizo
váním provincií přibyli noví praetoři pro
správu provincil, přikteré měli im
perium, plnou moc soudcovskou i admini
strativní, a to r. 227 dva pro Sicilii,
T. 197 noví dva pro Hispanii. Ale když
bylo praetorům dáno řízení stálých soud
nich dvorů (guaestiones perpetuae) pro
věci trestní, stalo se obyčejem, od Sully
ustáleným, že praetoři (jako konsulové)
se ujímali správy provincii teprve po
uplynuti svého ročního úřadování v městě
s titulem pro praetbre; zároveň vzrůstal
jejich počet na 8 (od Sully), 10, 16 (za
Augusta 12). Praetoři byli voleni v ko
mitiich centuriátnich; odznakem jejich
byla sella curulis, toga praetexta a lik
toři (Jomti 2, militiae 6). —=Za dobyci
sařské u £ p. — pro praetore = lega
tus pro praetore místodržitel v císař
ské provincii: praetorem provinciae L.
Pisonem T.

praetoriauus, a, um |praetorium)
náležející k praetoriu, tj. tělesné stráži
císařské: p. miles T collect.mužstvo tě
lesné stráže; pod. p. egues T; praeto
rtana militia T v tělesné stráži; subet.
praetoriani, črum, m. (== ag. collect.
praetorianus) praetoriáni, tělesná stráž
cisai'ská.

praetorium, z, m. [subst. isol. z adj.
praetortus] 1) v římskémtáboře(přen. i jinde)
a) velitelský stan, hlavní stan; = obr.
(apes) tpsa ad praetoria densae mis
centur V (o buňce včelí královny); b) pro
stor před hlavním stanem, shromáždiště;
C) meton.vojenská n. válečná rada: p. mis
sum (est) L byla rozpuštěna; 2) za doby
císařskétělesná stráž císařova: prae
fectus praetovit n. praetorio; 3) úřa
dovna správce provincie, místodržitelství:
utrum Messanae an apud istum in prae
tovio C; duorum egressus coli, duo esse
praetoria T.

praetorius, a, um [praetorj 1) ná
ležejicí vůdci, vůdcův, velitelský: co
hors praetoria (viz i níže) tělesná stráž



prae-tracto

vůdcova; za dobycísai. cohortes praetoriae
tělesná stráž cís.rská (9, později 10 ko
hort); iron. scorltorum cohortem praeto
rtam C; praetoria navis LT; praeto
rčum imperium Č vrchní velení; porta
Dpraetorta v tábořeřím. brána průčelní na
straně k nepříteli; 2) praetorský a)
praetorův, od. praetora (pocházející),
u praetora: čus praetorium ČC; comitia
praetoria Čs volby praetorské; Acilium
Strabonem, praetoria potestate usum T
bývalého praetora; provinciae praetoriae
Čs t.j. spravované od (bývalých) prae
torů; praetoria familia 13 auctor p. HH
practorský rádce („vynalézavý kandidát
praetury“, o Semproniu Ruťfoví, vynálezci po
žívání mladých čápů, jenž propadl při ucházení

o praeturu); b) význ. propraetorský, pro
praetorův: domus praetoria Č 1. j. úřa
dovna správce provinčie; cohors praeto
ria Č družina správce provincie; = subst.
praetorius, oč, m. bývalý praetor, muž
praetorské hodnosti. Subst. praetorium
v. t.

prae-tracto, re, dvi, tum napřed
projednávati.

prae-trepido, dre, avi, aťum napřed
spěchati: mens praetrepidans avet Cat
netrpělivě touží.

praetůra, ae, f. [praetor| 1) vůd
covství, náčelnictví: Pericles, cum ha
beret collegam in praetura Sophoclem
C (t.j. v úřadě stratega); 2) spec. u Ří
manůpraetura, úřad praetorský a) p.
uvdana Č; Lb) význ. úřad správce pro
vincie: sic C. Verrem praeturam in St
cilia gessisse constat C.

Praetůtii, ovum,m. Praetutiové, kmen
v již. Picenu; adj.Praetůtiánus, a, um:
DP.ager L území Praetutiův.

prae-unbro, re, dvi, dtum zastiňo
vati (přen.) f.

prae-ůr'0, ere, usst. ustrim zpředuopáli
ti: praeustae sudes Ús;přenes.praeusti ar
tus L omrzlé končetiny. Pozn.práeustus V.

prae-valeo, čre, už, — 1) vi. býti velmi
silný, míti velkou (při arovnání větší, nej
větší) sílu; ob. part. praevalens silný
(silnější): p. tuvenis Itomanus L; 2
metafť. mnoho ZmOCi, ob. při srovnání vice
zmoci, miti větší vliv, váhu, moc,
míti převahu, převládnouti,opanovati,
zvítěziti, nabýti vrchu: certamen (erat)
amita pottus an mater apud Neronem
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praevalevet T; saeptus digní guam gra
ttost praevalebant Plin.

prae-valicus, a, úm 1) vl. a) velmi
silný, přisrovnánísilnější, mající velkou
(větší) sílu: (Silanum) guamvis inermem,
praevalidum tamen T'; přenes.význ.úrod
ný: praevalida vtťtisV; b) příliš silný;
přenes.neu se (tellus) praevalidam prt
mis ostendat aristis V příliš úrodnou;
praevalida vitia I příliš vzrostlé; abl.
abs.praevalidá orbitate I' ježto se přiliš
rozmohla: 2) metaf. a) (velmi) mocný,
závažný, významný: eguitum Roma
norum praevalida nomina T; b) moc
nější, mající větší vliv, váhu, mající
převahu: modo tribuni, modo consu
les praevalidi (erant) T.

praeváricatio, čnis, f. [praevaricor]
porušení povinnosti (úřední n. vůb. ve ve
řejném životě), pronevěra, nepoctivost.praevaricátor,dris,m.| praevaricor)
porušovatel své povinnosti; spec. žalobce,
tajně spolčený 8 obžalovaným, nepo
ctivý žalobce, podvodník: s gen.obj.
p. Catilinae C.

praevaricor, dri, tus sum [prae
varus velmi křivý) vl. jíti n. choditi
(zcela) na křivo; metať. nepoctivě si po
činati, porušovati svou povinnost;
o žalobci n. obhájci, který je tajné spolčen 8 pro

nepoctivě žalovati (hájiti),

spec.

tivnou stranou:

podváděti.
prae-vehor, veň?, vectus sum 1) vpře

du n. napřed jeti: praevectus eguo
nuntius V; 2) mimo jeti (plouti, jíti),
projížděti, přejižděti (= praeterveht) (abs.
n. algd mimoněco): praeter undecim fas
ces eguo praevectus senex L; sic prae
vecti (se. inter se) dirimuntur IT; dum
misstlia hosttum praevehunturv(Romani
eguites) I' vyhýbají se střelám; gua
Germaniam praevehitur (Rhenus) teče
podél Germanie.

prae-veni0, žre, vent, ventum 1) zř.
místně jíti v předu, trans. p. algm jiti
(táhnouti) před někým: agmen legionum
alae cohortesgue praeveniebant T; 2)
ob. časově;intr. dříve přijíti, trans.p.algm..| nežněkdo,předejíti,před
stihnouti, předhoniti někohoa) vi. £*iso
linguit Germanicum praevenitgue T;
Lucifero praeveniente O: nespojeněnas
cere praegue diem veniens age V; b)
metaf.X) multa sceleris indicia praevé



prae-verto

niunt (se. scelus) T, tempus, guod non
praeventum morte fuisse dolet O; 3)
předejíti někoho vykonáním něčeho a tím někdy

aby jiný něco nevykonal: praemia
penes eum fore, gut tndicio praevents
seť T kdo přijde první s udáním; guae
tpse paravisset facere, perfidiá cltentts
praeventa (esse) S že bylo dříve vyko
náno = v tom že byl předstižen; mist
praeventretur Agrippina T (t j. nebu
de-li sama dříve usmrcena); praeventam
gratiam intellegit apud principem T
že byla předstižena — že v přízní stojí
za jinými.

prae-verto, e7e n. dep.prae=Vertor,7,
praeverti (jen act.), versum 1) napřed n.
dříve se obraceti a) napředse vy
dati, vojex. táhnouti někam: úučrum tn reg
num se recitperet an praeverti in Thes
saliam posset L; praeverti ad Arme
nios I; b) přenes.«) dříve — raději se
obraceti k líčení něčeho, k úvaze o něčem: alluc
praevertamur, guod H; st guando
ad interna praeverterent T; £) dříve
konati něco, napřed se dáti do něčeho,
zabývati se něčím.napřed obraceti
zřetel k něčemu;dávati přednost ně
čemu; Stavěti něco před něco (algd alci
ret): alia stdí praevertenda (esse)L; si
Punicum Romano praevertisset bellum
L; pass. předcházeti, míti přednost: uč
bellum praeverti sinerent L aby byla
dříve vedena — aby předcházela; negue
habes aliguid, guod hute sermoní prae
vertendum putes C; tempus, guod tis
rebus... praevertendum est C; 2) před
cházeti, předejíti něco,předstiho
vati, předhoniti (algď i alct ret něco)a)
vl.cursu pedum p. ventos V; fuga prae
vertitur Hedbrum V; bb) metaf. ©) význ.
překaziti, zameziti, zmařiti, zabrániti ně
čemu:hutcret praevertendum putavit Cs;
damnationem voluntarto fine praevertit
I; vineas, guarum usum odlata oppot
tunitas praevevtit L na jichž použití
nedošlo pro... £) překvapiti, dříve
zastihnouti, zachvátiti, zaujmouti: prae
vertunt mefata O; p. amore animos *

prae-video, čre, vidi, visum 1) na
před n. dříve viděti (vl. i metar.): cu
tros in liguida praevisos unda O (t j.
ve vodě, jež stála u olřářa);praevisa lo
corum utilitate T, obr.guam (rem pudli
cam) praevideo in summis verieulis C;

zabrániti,
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2) předvídati: subst.non tantum prae
visa, sed subita expedire T. — Někdy
bývá zaměňováno 8 provideo, v. £

prae-vitio, are, dvi, datumnapřed po
kaziti, porušiti: (gurgitem) dea praevt
tiat O = otrůví.

praevius, a, um předcházející,
předchozí: praevia lucis Pallantias
(= Aurora) O předchůdkyně dne; praed.
nunc praecedentem seguttur, nune p.
anteit O napřed.

prae-velo, úre, avi, datum napřed n.
vpředu letěti.

prágmaticus, a, um [mocynarxóc)
zběhlý ve věcech právních a politických;

právní praktik, odbornik,
rádce (od jakých si řečnici vyžadovali věcného

subst. masce.

materiálu).
prandeo, čre,prandi, průnsum [pran

dium] snidati buď abs. u. p- alad něco,
miti k snídani něco: part. perf. pass. Dran
SUS, a, um význ, act. nasniídaný, praed. po
snidani; vůb. najedený: pranst, poťt,
oscituntis ducis Č.

prandium, čz, n. [z *prim- (přinuzu.
8 TTOWTOG,čes. prvý) a koř. ed- (v edere
jísti)] snídaně (druhá, již pejidali po 11.ho
dině; první, ranní, jmenovala se tentaculum),
přesnidávka, posnidánka: uť p. nobis vi
deret ČCaby obstaral.

pránsus vizprandeo.
Prasil, órum, m. Prasiové,

kmen při dolním Gangu Čt.
prátensis, e (pratum] Inční.
prátulum, č, n. [demin. od pratum)

palouček, trávníčck,
prátum, ž, n. louka,

meton.luční trva, seno.
právě, adv. [pravus) 1) křivě, ne

rovně, nepravidelně: p. sectum 00 un
guem H; 2) a) převráceně, zvrů
ceně, pošetile; nezřízeně, neprávě, ne
Správně: nescire pudens p. malo II
z nepravého studu; b) špatně, zle:
sollers ingenio et p. facundus T zlého
jazyka — zle užívající své výmluvnosti,

právitas, dťis, f. [pravus) 1) kři
vost, zkřivenost, ztočenost, nerovnost,
nepravidelnost; zrůdnost: p. mem
brorum C; 32)metaf.a) převrácenost,
zvrácenost, zpozdilost,pošetilost,
nerozumnost, nesmyslnost, přemrštěnost;
nezřízenost, nenáležitost, neslušnost,
nesprávnast; nezřízeněchování, pře

indický

lučina, luh;



pravus

vrácené počínání, špatné vlastnosti:
imbutae mentes pravitatis erroribus C
tonoucí v bludech, jež pocházejí z jejich
podivných názorů; p. uxorum T chyby;
b) špatnost, zloba, ničemnost, ne
šlechetnost: p. morum T špatná povaha.

pravus, a, um (op.rectus) 1) křivý,
zkřivený, ztočený, zkroucený, nerovný,
nepravidelný; zrůdný: nasus p. H;
subst,elapsos tn pravum avtus T — zkři
vené, zmrzačené; 2) metať.a) převrá
cený, zvrácený, zpozdilý,pošetilý,
nerozumný, nesmyslný, přemrštěný; ne
zřízený, nenáležitý, nepravý, neslušný.
nesprávný: 8t te alio pravum detor
sevis (v. 1.) IH; subst. ficti pravigue te
nax V; civium prava tubentium FH
b) špatný, zlý, nepoctivý, nešlechetný;
subst. amor pravorum FH.

Praxiteles, is n. ž (ace.en Pr),
([HloačitěAmc] slavný sochař řecký (* asi
r. 390 př. Kr., T před nastoupením Ale
xandra Vel.), tvůrce zejm. Afrodity Ixnid
ské, Erota Thespijského a Herma, nale
zeného v Olympii; adj. Praxitelus, a,
um Praxitelův.

Po adv.[vl.abl.sg.neutr.odTEcarius) 1) ke (své) prosbě, na prosbu,
z milosti: plconast.st p. essent rogandi
C s prosbami —=pokorně prositi; Trebel
ltus p. praefuit T; 2) meton.8 výhra
dou, obmezeně, nejistě; nestále, na
čas, do odvolání: vel vi ad se posse
disse vel clam vel p. Č.

precarius, a, um [preces] 1) vy
prošený, vyžebraný,daný z milosti,
praed. Z (cizí) milosti: precarium, non
tustum auriltum [5 orare precariam
opem L prositi o pomocz milosti, z ochoty;
forma precaria O vypůjčená; 2) meton.
závisící na (cizí) milosti, daný s výhra
dou, obmezený, nejistý, nestálý: pre
cariam animam trahere T; unus im
peritat non precario ture parendi T
s neobmezeným právem na poslušnost.

precatio, onis, f. [precor)| prošení,
prosba, modlení,modlitba: ea pre
cattonidus faustis audita (se. sunt a
senatu) T se zbožným přáním zdaru;
precatione ves transigitur L t.j. s mod
litbou, aby bůh potrestal rušitele smlou
vy — s prokletím rušitele,

preces viz prex.
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preciae, drum, f. druh vinné róvy V
precor, dri, atus sum [prex] pro

siti (abs., alam n. aĎ algo někoho,algd za
něco, o něco, věta s Uť n. Ne, též pouhý konj.,
ace.c. inf. aby), Vyprošovati si, doprošovati
se, prosebně vzývatij spec.modliti se
(k někomuza něco) a) verba precantia Ó
prosebná slova, modlitba (modlitby); Aaec
precatus L takto...; h) spec.přáti ©)
přáti si: annos precantur, guot ... O;
foedus praecantur infectum V přeji
si — žádají, aby smlouva byla učiněna
neplatnou — aby byla zrušena; B) p.
alct algd přáti někomu něčeho(dobrého
n. zlého) (v1. prositi, modliti 8€ za něco ve
prospěch n. ke škodě něčí): seram im
mortalitatem precor regi Cu; Úaesar
solemmia inciptientis annt precatus T
prosloviv obvyklé novoroční přání; male
n. mala p. alci C přáti něčeho zlého;
Laertiadae precaris, guae meruit O;
abs. Zlořečiti někomu, proklínati někoho.

prehendo, ere, hendi, hénsum n. též
staženěpréndo, ere, čndi, énsum [z pre
— prae a slovesa přib. 8 řec. ZaVÁAVAY
— chápati) chápati, uchopiti, chy
tati, zachycovati, popadati; chopiti se,
chytiti se něčeho, zasahovali, dosaho
vati něčeho(vl. i metaf.): dextram alcis
p. C Ús vzíti někohoza pravou ruku; p.
capillos Ó vziti za vlasy; prendi et p.
certans O dáti se obejmouti a obejmouti;
p. cursu V dohoniti; básn. in. patenti
prensus Aegeo JH zastižený bouří; =
praesn. násilně uchopiti, uchvátiti,
zmocniti se: Pharum p. Ús; brachyl,
guam prendimus arcem? V w. jakého
sec zmocňujeme hradu — v jakém stavu
jest hrad, jehož se chceme zmoeniti =
stručně jak jest s hradem? — spec. Za
tknouti.

prehenso a ob.prenso, úre, avi, tum
[freau.— intens.od prehendo) uchopovati,
chytati, zachycovati; chápati se, chy
tati se něčeho;= objímati: prensantem
tumulos O; spec. tisknouti rukun. objí
mati nohypřiprošení: arma, genua, vesti
ma prensando T; proximi p. genua
(Othonis) T'; — odt. meton.snažně pro
siti, ucházeti se 0 přízeň zejm, při uchá
zení o úřad, odt. i ucházeti se o úřad,
kandidovati: circumire et p. patres L;
prensat unus P Galba C; nos initium
prensandi facere cogitaramus Ú.



prélum

prelum, ž, n. [m. “pres-Jum odpremo)
lis (zejm. vinařský).

premo, ere, pressi, pressum tlačiti,
mačkati, tisknouti I 1) význ.stlačo
vati, smáčknouti: peďe p. algd stoup
nouti, šlápnouti (na něco); a) čaevo pres
siť pede exanimem V; pullis vituli pede
pressis JH (zašlápnouti); rozmáčknouti:
septem grana presserat ore suo Ó roz
kousla (= snědla); vytlačovati, spec.
lisovati: ubera p. O dojiti; pressa
baca olivae IH: pressi copia lactis V
sýra; s ace. vnitř. oleum, vina p. H: b)
praegn. stlačovati něco v menší objem; =—
přenes. o slohu Zzhustiti, zhuštěně, stručně

podávati, psáti, vykládati, stručně vyjá
dřiti: guae dilatantur a nobis, Zeno sícprenebat ČC;2) vtlačovati, vtiskovati,
vytlačovati: leviter pressa vestigia C
— lehké: alo alcis vestigia p. jiti V ně
čích stopách (vl. i metaf. následovati někoho):
vyhloubiti, hluboko kopati a p.: sul
cum sibi premat carina V vyrývá; básn.
aeterníů res ea pPressa notů (est) O t. j.
označena; — spec. vtlačovati sazenice —

skok vsazovati,zasazovati:p. irgulta V; 3) tisknouti, svirati, zaví
rati a) p. fauces Č ( obr.); presserat
ora vapor O; oculos p. VO zatlačiti; =
přenes.fretum gemino litore pressum O;
b) praegn. ©) stiskovati a tím stahovati,
utahovati,zadržovati, zastavovati:
p. sanguinem T'; p. habenas V, frena
O přitáhnouti; vesťigia pressit V; o hlase
potlačovati, tlumiti: clamor pressus O;
vocem p. V; gut premit vocem Ó (tj.
bůh Harpokrates, syn Osiridův a Isidin);
(vocem loguentis) stupefactus numine
pressit V potlačil, zadržel (— a dále ne
dal mluviti); váb.krotiti, držeti na uzdě:
básn.p. vitem H, umůram V ořezávati,
přiřezávati; Zuxurtem p. O; $) stiskovati
a tím skrývati, tajiti: curam sub corde
p. V5 falsum vulnus mente premit O;
responsa non suo premiť ore V nesmlči;
[I tlačiti na něco1) tížiti, obtižiti, za
tižiti: presserat navita merce ratem
Tib; terra pondere pressa O; %) spec.
a) collum p. aratro O; odt. eguos pres
808 sacvo cuvru I zapřažené do...; =
metaf.a7va aliena tugo p. V svirati po
robou; p. servitute Cs; p. imperio V
držeti pod svou vládou, v poddanství,
ovládati: b) m. alad býti položen, le
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žeti, seděti, státi na něčem«) cor
pora premuní terras Oj; axes p. Ó
státi na voze; terga p. Ona hřbetě se
děti n. na hřbet si sednouti; cubdito re
manete presso H opřeni 0 loket; B) metaf.
presst forum Č „nehnul jsem se s fora“;
státi, trvati na něčem,stále míti na zře
teli něco: proposttum p. O; hoc premen
dum est argumentum C; e) pokrývati:
p. mitrá capillos O, crinem fronde V;
lamina dapes premebat O; o vodězato
piti, zaplaviti: pelagopremit arva V;
pressae latent turres O; terra p. algd
H zakopati do země; ossa stnť male
pressa Lycurgi (se. terra) O t.j. nechť
leží nepohřbeny;= praegu.zakrývati,
zastírati: lunam deficere, cum solepre
meretur Ču (věcněnesprávně);futuri tem
poris exitum noctepremit deus II; pressa
est gloria facti V zahalena v temno;
skrývati, schovávati, ukládati: nonum
prematur in annum F budiž vloženo;po
hřbívati; IHL.tlačiti něconěkam;1) básn.hasta
sub mentumgraviter pressa V vraziv; —
metaf. puditi, Nutiti někoho k něčemu:
cum a plerisgue ad exeundum preme
retur N; a) tlačiti se, tisknouti se
k něčemu: němlum premendo litus int
guum JH (ale litus p. O vstoupiti na
břeh); dotýkati se něčeho:cum deci
mum premeretur sidere signum O když
slunce stálo v desátém znamení(t. j. v de
sátém měsici); pt. vstoupiti do znamení:
b) metar.doléhati, dotirati, dorážeti
(algm na někoho)—tisknouti, tísniti, sví
rati ©) vojeu. a tergo premit acies L;
B) přenes.guoniam me verdo premis Č
chytáš za slovo; tamdus (t j. zanedbá
vání čistého iambu) nn: versus tgno
ratae premiť artis crimine FHviníz...;
=- pronásledovati, stihati: sic me
ferus ille premebat O; culpam poena
premit H jde v zápěti; 3) tlačiti
dolů, stlačovati a) srážeti k zemi,
porážeti, povaliti: čres famulos premit
V; pressus et statim exanimatus est T';
premí a milhitibus tubeť T; b) schylo
vati, snižovati, spouštěti: ne prve
me currum Ó nespouštěj (přiliš) dolů;
aulaea premuntur ff vi. oponajest spou
štěna (na začátku kusu, u nás naopak):; man
dus premitur Lidyae devexus in au
stros V schyluje 86; odt. pressus a, um
nízko ležící: pressam ad Aram O; c)



préndo

metaf.G) snižovati, zlehčovati, tupiti,
haněti: supertores p. L; p. arma La
tini V; mea cur opuscula lector pre
mat IH; B) praegn. zastiňovati, převy
šovati, přemáhati, předčiti: facta pre
mant annos (počet let) O; IV váb. metaf.
tisniti, trápiti, soužiti, býti na obtíž,
potlačovati, utlačovati: hostem odst
dione p. Čs svirati, pledbemp. L; pass.
premi býti v tísni, trpěti něčím. Part. perf.
pressus význ. adj. v. t.

prendo vizprehendo.
prénsatie, ónis, /f. [prenso 1 pre

henso) ucházení o úřad, kandidování.
prěnso viz prehenso.
pressé, adv. [I. pressus) 1) struč

ně; 2) určitě, zřetelně, přesně, jasně.
pressio, onis, f. [premo) vl. tlak;

podpěra, páka: tectum Pressionibus
suspendere Cs.

presso, úre, dvi, atum [fregu.—iutens.
od premo) (opět a opět) tlačiti, mač
kati, tisknouti: udera manibusp. O
dojiti; femina cur presset (sc. ida) O
hněte (jiné čtení praestet sc. lila praete
reuntibus).

1. pressus, a, um (vl. part. perf. Pa8s.
od premo) vl. stlačený, vytlačený; 1) zhu
štěný, stručný: purus et p. sermo T;
2) určitě vytlačený — určitý, zřetelný,
přesný, jasný: sonos vocis disťtinctos et
pressos efficit C; 3) zadržovaný, zasta
vovaný a) volný, zvolněný: presso
gressu O, gradu, pede L; pvessis et
flebilibus modis ČC; b) tlumený: vox
pressa ČC;©) in guo tibi parcior vide
tur et pressto» fin skromněišía zdrže
livější.

2. pressus, s, m. [premo) a) tlak:
P. ponderum ČC;b) tisknutí, svírání:
pressu duplicí palmarum. bůsn.C; oris
pressu et sono Č —=výslovností.

pretiosus, a, um [pretium] 1) cenný,
drahocenný, drahý, vzácný,bohatý:
vasa pretiosa Ú; 2) báso. a) drahý
sm. nákladný, co mnoho stoji; b) kdo
draze kupuje, marnotratný, přiliš ště
drý: dedecorum p. emptor (v. 1) H.

pretium, 0, n. [z adj. “"pretios. od
předl. Špreti, srov. JIOOTÍ, JLMÓC,čes. proti;
vl. „protějšek“, spec. „něco dávané za něco]
1) kupní cena, vůb. cena a) (vectigať)
in partem pretii emptoribus adcresce
bat T; Nero addidit stne pretio fru

058 prex

mentum TŤ zadarmo; spec. výkupné:
mille pondo auvi p. populi (za...)
factum L bylo ustanoveno; praegn.velká
cena, drahota; b) meton.peníze za
něco důvané i vůb.: Často abl. únstr, aTEČO
za peníze; básn. converso in p. deo fl
ve zlato (dvojsmyslně);- 8:60. úplatek:
pvetio corrumpere alam ČT“ ©) metaf.
cena act. — hodnota i pass. == Vůž
nost: in pretio esse býti v ceně, miti
(velkou) cenu i býti cenén, ve vážnosti;
(servi) apudďd eum sunt in honore et
pretio Č ten si jich váží a cení; (n
pretio p. nunc est O penize maji cenu
(„světemvládnou“); awrum in pretio ha
bent T cení si; ne Silius scelus veris
pretiis aestimeret T dle pravé ceny =
po zásluze; 2) a) plat, odměna, mzda
(alcis ret za něco) (vl. i metaf.): idle p.
(praed.) vehendi cantat O zpívá v od
měnu za vezení: illum alto adfecit pre
tio V onomu dal jinou odměnu; s gen.
determ. donae conscientiae p. T; — při
závodech(čestná) Cena; = iron, výzu. trest;
b) zisk, úspěch, výdělek, výhoda (al
cis vet z něčeho): cu? omma cum pretio
honesta videntur S vše, co jest (spojeno)
8 výdělkem; často operae p. est stoji za
námahu, za to, jest vděčné, výhodné, do
bré, (o výkladu) zajimavé; v témž význ. i samo
p. est T; nullo satis digno morae pretio
L bez výsledku, který by se srovnával
s vynaloženým časem; operae p. facere L
konati něco platného, vděčného, význam
ného, záslužného; udi p. caedis erat T
kde vraždění přinášelo zisk; ici
liam -.. recuperaturi essemus, satis
ampla pretia essent L; in Veronenstbus
p. fuit T miti Veronu v moci mělo vel
kou cenu.

přeXx, precis, f. (55. nejob. abl., jinak zpra
vidla pl. preces, um, f. význ. pl. i 88.) [z koř.
žperek-, srov. precor, Dosco; čes. prositi,
něm.Frage, fragen] 1) váb. prosba, pro
šení, doprošování (se): precibus orare,
petere a p. prosebně; omniĎdus precibus
orare Čs co nejsnažněji prositi; non cum
magna prece ČC bez velikého prošeni;
hac prece te ovo fŤ za toto tě prosim;
oratus multa prece H vyslechnuv mé
všechny prosby; precibus non linguar
(v..) tnudtis IL; 2) spec.a) modlitba;
b) proklinání, kleti, prokleti, kletba:
detestart omnibus »recibus Čs, prece O:



Prianmus

tratis precibus JÍ; ©) přímluva: prece
Pollucis implorata Cat.

Priamus, 7, m. [Iloianoc) král troj
ský, syn I.aomedontův, manžel Hekabin,
otec Hektorův, VParidův, Helenův a Jj.,
usmrcen od Pyrrha; aaj. Priaměins, a,
um [Ioraurroc) Priamův; patronym.Pria
mides (u básn. 1cz Prlamides), ae, m.
[Zřoranióvc) Priaimovec, syn (vnuk, poto
mek) Priamův; Priameis, idis (ace.ida),
f. (Iowaunřo) Priamovna, Priamovadce
ra, spec. Kassandra.

Priapus, z, m. [Ioiazxoc| bůh za
hrad, vinic a plodnosti, jejíž symbol byl
silně vyznačován na jeho soškách, sta
věných do zahrad na ochranu proti zlo
dějům a ptákům; meton. chlipník Cat.

pridem, adv.[z *pris-dem, srov.prior]
1) před časem, před časy, dávno: haud
(non) iťa p. nedávno, před nedávnem;
tam pr. již dávno, již delší čas; guam

2Č jal dávno—jak jest tomudávno, co. ..:2) vůb.dříve, jindy: nam
p. suus culgue filtus in gremio matris
educabatur T.

pridie, adv. [z pris-die, 8rov.prior
A) abs. den před tím: p. noctu Čs pře
dešlé noci; b) relat. den před... .; příurčení
datas ace.:p. Kalendas [anuartas Čs =
31. prosince; p. Compitalia Ú; s gen.
klass. jen 13. erus else? den před tim (dnem);
pozd.p. tnsidiarum T; též s guam: 1.
guam ego Athenas veni C den před mým
příchodem do Athen.

Priéné, és, f. [(Ilowývy) přimořské
město v Ionii, sev. od Miletu.

Prilius čacus jezírko v Etrurii L.
primaevus, a, um [primus a aevum]

v prvních letech, mladý, mladistvý:
primaevo flore inventus V jinoši v roz
květnu mládí.

primanus, a, um |primus) náležící
k 1. legii; subst. primani, Orum, m. vo
jáci první legie.

primárius, a, um[primus) náležící
k prvním osobám n. věcem (co do hodnosti,
vážnostia p.), přední, první, vážený, vzác
ný; subst. mase. p. populi C z prvních
mužů národa.

primigenius, a, um [primus a gigno)
prvorozený, počáteční, původní; subst.Pr1
migenia, ae, f. přijmení bohyně For
tunv (v. t.) vl. — prvorozená dcera Jo
vova.

959 primus

primipilavis, primipilus viz2. pilus.
primitiae, drum,f. [primus)1) prvo

tiny (zejm. obilí n. kořisti): primilias sepo
suisse lovi O; de rege superbo p. V
první kořist; metallorum T kusy
kovů nedávno z dolů vytěžených a do
sud nezpracovaných, „čerstvé“ : %Ž)metaf.
počinek, první pokus nm.čin: p. du
venis V.

primo vízprimus.
primordium, 22,n. [primus a ordtor]

první počátek, prvopočátek,původ
(ob. pl.); — spec. ne laeti excessu prih
cípis neu tristiores primordio (essent)
T tj. na začátku nové vlády; celedrant
barbari ritus horrenda primordia T po
činají příšernou slavnost barbarské boho
služby.

primoris, €, (udj. defoet., ob. pi.) |pre
mus] vl prvnější, abs, (zcela) nejpřed
nější, přední; 1) adj. A) mistněprt
mort in acie T v předních řadách ;
přísl.primoribus labris (v. t.) attingere
algd C; hb) o pořadí a hodnosti přední,
první, nejvzácnější, nejviženější: celebre

onohvtum primoribus feminis virisgue3) subst.primores, um, m. A) místně,
spec. vojen. muži stojící v předních řadách,
přední bojovníci: processisse Latinum
inter primores L; Lb)o hodnostipředáci,
přední (první, nejváženější, nejvzácnější,
nejvznešenější) mužové, občané; = spec.
a) šlechtici LT; B)vojen.důstojníci
L; %) náčelníci cizíchnárodů T.

primus, a, um [m. *pris US, superl.
k *pri (= prae), srov. comp.prior] l 1)
omístěnejpřednější, přednía) prečm

pedes O; prima acies; nejbližší: p.
et ultimus orbis O; primí jines Čs nej
bližší = pobraničné kraje; h) praed.vpře
du, v první řadě, vpřed; ©) význ. partit.;
překládáme ob. substantivy kraj, okraj, za
čátek, počátek, přední část, výběžek a j.
8 Gen. subst.: Vidtmus primam urbem V
kraj města; ardua prima via est O
počátek cesty — cesta s počátku...;
primis labris (v. t) gustare Č; d) subst.
a) primi, orum, m. spec. vojen. přední
bojovníci, první řady; P) primum, č, ».
(n. pl.) přední místo, vojen. přední šik:
in primo L vpředu; in primum L vpřed;
Euryalus prima tenet V; význ.partit.
prima silvarum TŤ kraj; 2) o čase a po
řádkuprvní a) P. guisaue a) = ps



primus

každé nejbližší (v souvislé řadě) — jeden
po druhém, za druhým: fluit voluptas
corporis et prima guaegue avolat C;
B) (nahodile) první, nejbližší: prémo guo
gue tempore, die — co nejdřive, čím
dříve, tím lépe; s gen. obj. Laťiaris lu
endae poenae p. fuit 1" první odpykal;
praesn. první v minulosti, prvotní, počá
teční, mladý: učinam tellus me prima
tulisset 11; L) praed.a) nejprve: aurea
prima sata est aetas O: £) po prvé,
první, původně, nejdříve: gui p. om
nibus rebus imposuit nomina Č; ©) význ.
partit.j; překládámeob. subst. začůtek, počá
tek a gen. subst. n. jinými vazbami: primo
vere počátkem jara; prima luce za sví
tání; primo vespere k večeru; prima
tuventa T — primis annis VO (hned)
v mládí, v mladých letech; primo ortu
C, adventu Cs hned po narození, pří
chodu: uť alla prima postrema (v. t.)
recitata sunt L; přenes.saptentia prima
L počátek moudrosti; = básn. bývá p.
souřadným přívl. m. adv. primum n. prýmo:
VIX primos guies laxaverat artus V
(přelož.prima gutes); ubi prima fides
pelago V (pod. po postguam a uť) jak
mile; d) subst. prímum, 7, 9. n. pl. pri
ma, Órum, n. počátek: primum 10
boris L; a primo od začátku n. hned
s počátku ČC;prima consiltorum TŤ'první
úmysl; = přenes.počátky, prvkv: uť his
ex primis mundi concreverit orbis V;
+) metaf. o významu a důstojnosti DIrvnÍ,
přední a) j. pilus; primae partes n.
subst.»rěmae hlavní úloha: orimas agere,
tenere, deferre C (ae eloguentiae pri
mas nemo tulit T' první ceny); b) subst.
a) primi, orum, m. nejpřednější (nej
váženější, nejvzácnější) mnžové, náčelníci;
P) prima, rum, n. nejdůležitější věci;
první, přední místo: adv.flos aď prima
tenax V obzvláště, neobyčejně; —odt. adv.
in primis = inprimis n.imprimis v.t.;
TI adv. 1) ace. sg. neutr. prim um a) nej
prve, nejdříve; ve výčtu za prvé, předně
b) po prvé, ponejprve: nunc p.; tum
P-; ©) přenes. omntum p. ze všeho nej
dříve — především; d) ve spojenícum
(uť, udi) p. jakmile (viz u příslušnýchspo
jek); guam p. co nejdříve; cum(inversum)
P- když hned ; e) někdy význ.= primo;
2) abl. sg. neutr. DrIMé A) místně vpředu,
na kraji: ». Chaucorum gens obtenditur

000 princeps

1 = první; b) s počátku, zprvu, nej
prve, nejdříve; praegn.nec a montanis
p- perculsis itmpediebantur L hned s po
čátku; C) někdy význ.— primum.

princeps, cipis [primus a capio) vl.
zaujímající první misto; [ adj. přední,
první ai) o pořadí mistně 4 Čas., praed. Vpře
du, v čele: p. obať L; nejdříve: ea
(pars civitatis) p. poenas persolvit Ús;
= basn. (prvo)počáteční, prvotní: p. di
mus (v. «.) 41; bb) metať.vynikající,
nejlepši, čelní: longe omnium in ture
civili esse p. Ú vynikati nade všechny;
přední sm. nejváženější, nejmoc
nější, vládnoucí, vznešený; © věcech
hlavní, nejdůležitější; = spec.». locus
I' první místo ve státě — vláda: II subst.
princeps, cipis, m. 1) vůb.přední n.
hlavní osoba (abs., alcis rei v něčem):
negue solum eum. principem. constli
haberet, sed etiam tn convictu N měl
jej netoliko hlavním rádcem, nýbrž i nej
důvěrnějším společníkem; předák, vůd
ce, hlava, náčelník: p. legattonis,
factionis Us; se principes etus constiit
jJore Čs že se postaví v čelo toho pod
niku: 2) spec.a) náčelník: starosta;
vládce, kníže: básn.fomae principis
urůčum II královny měst; b) vojen.ná
čelník,velitel, vůdce: p. castrorum
L; e)výlečník, mistr, nejlepšíznatel;
„král“(alcis rei n.dn re); d) původce,
původ; počátek,strůjce, zakladatel,
tvůrce, pramen, hlava, vzer (alcis rei

ad vemněčeho): p. Sceleris; p. esse
aď rem dáti (první) podnět, popud k uč
čemu:p. vestrae libevtatis fui; hune
mihů principem ad suscipiendam vrati
onem horum studiorum extitisse C;
někdy lze přel. opisem kdo první něco Čini
n. učinil:príncipes tnferendi belli Čs; gui
principes inventendi fuerunt C kdo
první vynalezli; = Jasius, genus a guo
principe nostrum V (předek, praotec);
©) společensky a politicky, eb. pl. principes
přední (nejpřednější, vznešení) mu
žové, čelnější osoby, velcí páni, vel
možové, spec.šlechtici, strana
šlechtická; ) jako tiul G) p. senalus

p. první senátor, tj. ten, klerý
byl v sezpamu senátorů od censora za
psán na prvním místě a v sedění senátu
byl první tázán na své mínění; B) p.
tuventutis vL náčelník jízdních cenlurií,

Dn. samo



principalis

za doby císař. titul, udělovaný členůin. císař.

rodu; Srov, „korunní princ“; v) za doby ci
sařs46 vládce, kníže, panovník, císař
(jako první občan ve státě): uďor prin
cipis T císařovna; pl. i význ. členové
císařského rodu: principibus adeunda
sae ius longingua itmpevit T; 3) vojen.
princtpes sluli vojáci druhého (pův. asi prv
ního) šiku v postavení manipulovém, kteréž jméno
ponecháno i později k rozlišování manipulů v jedno

tlivýchkohortách(srov. hastati, tviar tt); 86.
princeps 21)manipul principův: signum
principis prtmíi L; legatusprůmi prin
cipis L; bb) meton. centurio principův:
P. prior primae cohortis Čs první cen
turio prvního manipulu principův.

principális, e [princeps] 1) přední;
prvotní, prvopočáteční: causae principa
les C; 2) knížecí, panovnický, císař
ský, císařův, císaiskérodiny: mate
anaticos, pessitmum principalis matni
monti instrumentum T'; nulloprincipalí
paratu T'; 3) v řím. tábořepojmenovaný
podle hlavního stanu (principia): via
DD.široká příční cesta (rovnoběžná s prů
čelim practoria), na jejíchž koncích byly
postranní brányporta p. dextra a porta
DD.sinistva (hleděno od zadní brány k průčelí)
a k níž přiléhaly důstojnické stany.

principátus, čs, m. [princeps] 1)
přední n. první místo a) před
nost: sententiaeprincipatum tenet C má
přednost při hlasování; hlavní úloha (alcis
rei při něčem): p. belli propulsandi C;
b) předáctví, nejvyššípostavení,vrchní
moc, vláda, nadvláda, panství, náčel
nictví: de principatu contendere C3;
principatum factionis tenere Cs. stáli
v čele strany; p. tmperii maritimi N
nadvláda (hegemonie) na moři; animi
(gen. subj.)princi patum habere Č; — apec.
vláda císařská,císařství, principát: faci
nus noví principatus T; meton.crebrius
guam ex more princi patus T' než jest
ebyčej panovnikův; 2) meton.čemu náleží
(přední místo) vedení: antmum, cutus
principatum, iď est vattonem, in ca
pite posuit C vládnoucí, hlavni část; —
t. tfilos.principatum id dico, guod Graeci
Tyyeuovixóv vocant Č (vůdčí) princip;
3) počátek.

principium, z, n. (básn.též Salab.prin
cipjum JŤ) [princeps] 1) vůb. začátek,
počátek, východiště, původ, vznik:

091 prior

principio na počátku, s počátku, zprvu;
tn principio (imed) na počátku; ducere
p. O odvozovati původ; ab love p. (se.
sit) V — začněme s Jovem (po způsobu řec.
básníků; u Theokrita: €% Jrůc dozWdneova
zai EGdia Ařyete Močaat); nod. a te
p., tdi desinam V353principia rerum
L první podniky válečné, počátek n. za
hájení války; p. esse někdy — začiti zejm.
při hlasování: Faucta curia futt p. L;
>) základ; prvek, (základní) živel:
puattuor genera principiorum Č čtvero
živlů; principia naturae n. natuvalia
C (základní) přirozené pudy; principia
mentis deos esse dicit (Democritus) Č
základní látka (všech) duší, duševní sub
stance; ©) vojen. (jen pl. prtncipia) a)
přední řady, přední šik, čelo šiku:
actem transvorsts jirincipiis in. pla
num deďducit S maje čelo šiku po jedné
straně; |) v táboře řím. Široki cesta před
praetoriem (= via principalis), zvl. její
střední část, místo před praetoriem, shro
máždiště, hlavní stan; synekd.tábor;
= přenes. o Řecích „N.

prior, us [compar.k pri (==prae, pro),
srov, primus, priscus, pristinus] 1 1)
omísěpřednější, přední, bližší: pri
ores fossae Čs; pedes priores N; po
stertor (v. t.) partes superat mensura
prtores Ó; — subst. mase. DTwOres vojen.
přední voj Čs; 2) očase a pořadía) dří
vější (abs. n. pří srovnání 8 guam n. abl.
srov.): aetate p. T starší, Dtonystus p.
N starší; často praed. dříve, někdy my
nejdříve, nejprve: Arruns p. guam pa
ter morituv L; rumpit silentia Pyrvha
p. O; předešlý: priore anno ČL;
starší, starý, bývalý, minulý: o době

republ.poté zentos et viginti annos priorts aevi (zde až do smrti Neronovy);
[ibertinorum jfiltis magistratus mandare
priori populo factitatum est I = již
dříve bylo zvykem, že národ ...; = subst.
priores mase. dřívější lidé; předchůdci;
spec.předkové; priora neutr.dřívější udá
losti, stav, zařízení; 3) metaf. o ceně a dů
stojnostipřednější, majicí přednost,
vzácnější,vynikající; význačnější,
důležitější, lepší: extremis (abl. srov.)
prtores H; color fiove p. rosae HHlepší;
bellante prior IH vítězný; II ace.s5. neutr.
priuS, adv. 1) dříve (abs. r. při srovnání
8 guam n. abl srov.), napřed, před tim;



prisce

PD-- -+ gua n. priusguam. jako spojka
dříve než (při prostém určení doby děje

fut. II.;
možnosti n. přičinné souvislosti s koni.): 2) spiše,
raději.

prisce, adv. [pozscus) po způsobu sta
rých, po starodávnu.

priscux, a, um [srov.prtor) 1) dří
vější, bývalý, starý: priscum nomen
O; aurum priscum JH starý zlatý věk;
Targuintus Priscus Starší (protiT. zv.
Superbus); DPriscí Latint I; — subst.
prisci mase. staří předkové O: 2) ob.
spee.prastarý, dávný, starodávný,
starobylý, starožitný, (za) starých časů
(ob. praesn.význ. vážný, ctihodný): prisci
mores; verda prisca Č zastaralá; = meton.
význ.přÍBNý: prěisci praecepta paven
tis Cat. |

pristinus, a, um |priov; srov.dčuti
nus) 1) dřivější, bývalý, někdejší, starý,
dávný; předešlý: hocunum ad pristi
nam fortunam defuit Cs k dosavadnímu
štěstí; subst. 8%Drěstinum restituere N,
novae rediere in pristina vires V v dři
vější stav; 2) právě minulý, posledni
p. dies Čs včerejší.

pristis, čs, f. n. pisLrix, žcis, f.
[zolotic) 1) velryba n. podobné zvíře
mořské; jako vlastní jm. jméno souhvězdí
C, jméno lodi Aeneovýy W; 2) metať. dle
podobydlouhá a úzká válečná loď L.

prius, priusguam vizprior.
privátim, adv.[privatus) soukromě,

v soukromí, svým jménem, osobně;
pro svou osobu, v soukromých záležito
stech (op. pudlice): v postavení přivl.= udi.
soukromý: de suts js. vebus ab eo pe
tere (v. t.) coeperunt Čs; ze svých sou
kromých peněz, ze svého: largus p. T;
v soukromí — v soukromém domě, do
ma: negue habere p. liceret (se. car
mina Sibyllae) T.

pravatio, ones,f. [privo) zproštění.
zbavení; stav bez něčeho:dolorts (omnis)

C (úplná) bezbolestnost.
privátus, a, um |vl. part. perf. pass. ud

privo) soukromý (op.pudlicus) 1) a)
manda'a privati ojfficii Cs soukromě
vzkazy; privato consilio o své vůli, na
svůj vrub (ale též podle soukromé úmluvy
Cs); sacra prtvata L; gut privatum
ottum negotiis publicis antetulerunt Č
v soukromí; p. tudex T soudce v sou

s ind. perf., praes., při naznačení účelu,

992 privo

kromých přích; h) — náležící soukrom
níku, jednotlivci, vlastní: prvivatae
opes T jmění jednotlivců (obr. IŤ svá
vlastní); privato sumptu L svým (vlast
nim) nákladem; pudlica materies pri
vati turis erit I obecná látka bude
(stane se) soukromým vlastnictvím; ©)
osobní. privalas spes agitantes T;
domácí, rodinný; d) obyčejný,
všední: privatis carminibus narrari H
všedními verši, —»subst. privátum, č, n.
a) soukromý majetek (též pl.): ex pri
vato ze soukromých peněz, ze svého;
publica privatis secernere HH:B) taber
nis, guas vendidit tn privatum J, pro
soukromou potřebu; %) tn. privato L
v soukromí, doma; 72) o osobách p. vir
(homo) n. subst. privatus, č, m. 80u
kromník, soukromý člověk (občan)
a) kdo nezastává veřejných úřadů ci
vilních ani vojenských (op.magistratus):
provinctae privatis decernuntin Čs t. j.
mužům, kteří byli již aspoň před 5 lety
konsuly nebo praetory, jak nařizovalausne

58 a 52 př. Kr.: erať ibi p.
nwumero militis jako prostý voják; in
videns privata deduci triumpho I « j.
zbavená trůnu; b) za doby cis. poddaný
(op. prěncepa): ut summum fastigium
privati homints tmpleret, cum princi
pis nolutsset Plin.

Privernum, Z, 2. město ve středním
Latiu (v bývalém území Volsků); adj.
Privernás, dťis privernský; subst. zn
Privernati Č na statku u Priverna; obyv.
Privernatés, čum, m. Priverňané.

privigna vízprivignus.
privignus, a [privus a gigno)

zvlášť (v jiném manželství) narozený,
subst.nevlastní ditě, mase.pastorek,
fem. pastorkyně.

privilegium, č, n. [privus a lex)
1) klass. zákon (ustanovení, nařízení) ve
prospěch nebo neprospěch jedné osoby,
osobni (zvláštní, výjimečný)zákon: če
ges privatis hominibus trrogavi; id est
ením P C; 2) pozd.meton. (z osobního zá
kona plynoucí)zvláštní právo, vý
sada, privilegium: st a prřvilegiis pa
rentum cessaretur T.

privo, are, dvě, atum [privus] z ba
vovati (algm rě někoho něčcho); — spec.
a) oioupiti, připraviti o něco; D) zprostiti

sení senátu z let



privus

něčeho, vysvoboditi od něčeho.Part. privá
tus význ. adj. v. t.

privus, a, um o sobě (stojící); 1) je
dnotlivý, po jednom: militesbubus
privis donati L; ut privos lapides stlices
secum ferrent L (t. j. každý z fetiálů);
2) zvláštní, vlastní: priva triremis H.

l. pro, interj. vyjadřující podivení, ne
voli n. vůb. rozčilení Ó, ach, oh, ha,
běda, bohužel, ob. u voc.:p. sancle Iup
piter C = probůh; u ace. zvolacího: DroO
deorum n. deum (algue hominum) fi
dem pro všechno na světě, přisámbohu;
vloženo do věty: lanlum pro! degenera
mus a patribus nostris L.

2. pro, adv. a předl. [přibuz. s per,
z *pród (srov. prod-esse); ve složení před
samohl. a někdy před f pro; Srov. z10Ů. čes.
pro) I předl. s abl. 1) o místě a) před
něčím(zádyk předmětu,srov. anfe): p. oppido;
—p. conttone před shromážděním, vojen.
předshromážděný m vojskem; b) (vpředu
n. zpředu) na něčem, U něčeho: p. fribunaliC;p.gradibusT;mulieres.— p.
leclis aedifictorum saxa millere S vpředu
na střechách stojice = se střech; 2)
před někým praegn. = k ochraně n. přenes.
ve prospěch něčí, pro někoho,za, 0:
st p. mea patria isla virlus slarel L;
dicere p. lege; pauca p. deliclo suo
verba facit S na omluvu svého provi
nění; alad p. algo est jest příznivo ně
komu;p. algo poenas capere S mstíti se
Za někoho; leckdy m. prostého pádu: 7éC altud

p. nobis utiltus T; urbes, guae p. hosli
bus el advorsum se opportunissimae
erant S; hac p. parte favent O (= huic
pariů); 3) ZA někoho n. něco a) o zastupo
vůní= místo: p. consule (p. praelore)
mittere algm jako prokonsula (proprae
tora); scuta illi p. aureis donis congesla
sunt L; h) o náhradě a odplatě: p. vila
hominis nist hominis vita reddatur Cs;
P- merilis; C) praed. «) význ. jako, ja
kožto: si p. castello turrim fecissent Cs;
p. certo habere, pulare; p. nihilo ha
bere, ducere za...; algd pro lestimonio
dicere jako svědectví, svědeckou výpo
věď, jako svědek; ize překládati též instr.
habere p. disciplina el praeceplis Cs
naučením a výstrahou; st mora p. culpa
est O chybou; /) význ.= jakoby: sub
lalus p. occiso Cs; duces feroces p.
Latinsko-český slovník.

993 probátio

vicloribus agere S; 4) o způsobu a přimě
řenostidle, podle, vedle: ul consilium
p. lempore el p. re caperet Cs podle
času a okolností = aby se řídil ve svém
jednání časem a okolnostmi; p. hospilio
Cs; minimam el p. corpore vocem emil
tunt O odpovídající, přiměřený (malič
kému) tělu; dignum praestabo me p.
laude (v.t.) merenlis FH; p. se gutsgue
dle sil svých, seč jest, dle možnosti, se
své strany; p. (rala) parle dle určitého
poměru, přiměřeně(alep. parte Oz část);
na něco: nobis ea res p. magniludine
parum comperla est S; —praegn.ve shodě
S něčím = na základě něčeho, Z něčeho: D.
imperto L z úřední moci; —náleží-li k celé
větě, užívá se D. €0 a spojky n. relat.: CIM
Hannibal ad Anliochun venisset pro
gue eo, guodď eius nomen eral magná
gloria, invitalus essetlC ve shodě s tím,
že — protože; II adv. jen ve složení 1)
o místě (prodire); 2) o ochraně a prospěchu
(propugnare, prodesse); 3) o zastupování
(proconsul); 4) o přiměřenosti(prout).

proagorus, ti m. [zoocyopoc] (vl.
miuvčí) titul nejvyššího úředníka v si
cilskýchměstech, proagoros, starosta.

pro-avia, ae, [. prabába.
pro-avitus, a, um (po předcích) zdě

děný, dědičný 0.
pro-avus, i, m. praděd; přenes.vůb.

předek, praotec.
probabilis, e [probo) 1) a) hodný

chvály,chvalitebný, řádný:p. orator,
tam vero eliam probatus C; b) význ.pro
batus schválený: guod consensuobst
dum probabile eral L; 2) co lze schváliti,
pravděpodobný, přípustný, k víře
podobný, hodnověrný, uvěřitelný:
nullas probabiles causas adferebat T.

probabilitas, dtis, f. [probabilis] pra
vděpodobnost.probábiliter,© adv.[probabilis]1)
chvalitebně, řádně; 2) pravděpo
dobně, hodnověrně, s (velkou) pravdě
podobností: crtmen minime p. defensum
(esse) L — nedostatečně.

probatio, onis, [. [probo| 1) schva
lování a) zkoušení, prohlídka, ohle
dání, vyšetření: athlelarum p. C; h)
schválení (kollaudace“): falsum est.
ob probalionem (prelium dalum esse),
cum mulla improbala sint C; potvrzení,
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probator

souhlas; 2) dokazování, odůvodňo
vání, dokázání, důkaz: scelerump.
T; abs in tertium diem probattones
exierunt Plin řeči žalobců a obhájců
(plaidoyery).

probator, čris, m. [probo) schvalo
vatel.

probáatus, a, um [r] part. perf. pass.od
prodo) 1) vyzkoušený,osvědčený;
řádný, dobrý; 2) příjemný, milý,
líbící se (ačcť někomu), oblíbený u někoho.

probe, adv. [probus] (zcela) dobře,
náležitě, řádně: p. scire CL; slušně:
scite magis guam p. T.

probitás, aťtis,f. [probus] řádnost,
poctivost, svědomitost, bezůhonnost.

probo, are avi, atum [probus] 1) a)
zkoušeti, zkoumati řádnostněčín. něčeho;
prohližeti: parentes... muneraprv0
bant T; posuzovati (algd vě, ex n. a re
něco podle něčeho), Souditi o něčem z něčeho:
licet ... fictů probes ad tmagine verum
(decorem) O3 L) meton. schvalovati,
chváliti, uznávati (za dobré, prospěšné,
příhodné a p.), přijimati, býti spoko
jen něčím,libovati si, míti zalíbení: cen
sores villam pudlicam probaverunt L
(u nás„kollaudovati“); Caesarem prolatis,
tn me ojfenditis Cs Caesar se vám libí:
pecuniam probant (Germant) veterem T
přijímají; de te, cemgutescunt, jsrobant
C souhlasí; Jove non prodante H proti
vůli Jovově; stve Lucina probas vocart
O raději chceš; s ace. praed. omnes Ver
cingetorigem probant imperatorem (Cs
uznají; = praegn.gut nemo se prodet
čím to, že nikdo není spokojen sám se
sebou; 2) eausat. Činiti, aby někdoschválil
něco 41)učiniti přijatelným, doporučiti,
zjednati něčemuschválení, uznání, přijetí:
facile cut velles tuam causam probares
C ospravedlnil bys před ..; se 9». zis
kati si oblibu (alct u někoho), abs. osvěd
čiti se: multis se probavit Č; gua in le
gatione ita se probavit, ut C; s ace.
vnitř. Činiti něco tak, aby to někdo schvů
lil = učiniti něco po chuti někomu, Z
vděčiti se něčím;== často paaas.prodari
alci docházeti něčí pochvaly, něčiho uzná
ni, l1biti 8e€někomu; res mrhi (dat. pův.)
probatur libí se mi něco,jsem 8po
kojen něčím, vážim 81 něčeho: mihi
egregie probata est oratio tua C; abs.
guae sertpsisset, ea ste vidi probavi C

994 procax

že se líbilo; prodandus chvály hodný;
b) spec.učiniti uvěřitelným, dokázati
(ačct aladď),dovoditi, potvrditi, přesvěd
Čiti někoho o něčem (o pravdě něčeho):
erčmen p. ČC;gui probavi potest, ut...
C jak by bylo možno dokázati — zdali
je pravděpodobno, že...; s doplňkemhaud
falsa esse etiam, guae vera non proba
bantur T; o osobě dokázati o někomn. ně
komu něco, usvědčiti někoho z něčeho: ft?
minus... operamsuam Prisco... com
modasseprobabatur Plin; osvědčiti,
ukázati: suam p. operam Cs; pater esse
probor O. Part. probatus význ. adj. v. t.

probrosus, a, um [probrum] ha
nebný, ohavný, mrzký, sprostý (o 050
báchi věcech);potupný, hanlivý: carmina
prebrosa T utrhačně.

probrum, 7, n. [profero; co do význ.
srov. JzO0GÉOO vytýkám) vl. výtka; 1)
výčitka; nadávka, hana, tupení:
probra iacere L; spec.prodra tn Nero
nem composita T utrhačné básně, hano
pisy; 2) metou.a) hanebný skutek,
hanebnost, sprostota, ohavnost, mrz
kost; — spec. nestoudnost, lehkost, ne
cudnost: probri insimulastipudicis
sitmam feminam ČC;probra corporis T
necudnost; bb) meton. hanba, potupa,
ostuda, zlebčení, úhona, skvrna: prodro
(dat. účel.) esse alci C býti někomuk hanbě,
hanbou, hanobiti někoho.

probus, a, um řádný, pořádný,do
brý, pravý A) o věcechprodae fruges
básn.n. C: argentum probum L sprave
dlivé, čistě; I) mravně bezůhonný, po
ctivý, svědomitý, hodný; = spee.«) po
čestný, cudný, mravný, slušný; fB
mírný, skromný.

Proca n. Procás, ae, m. dle pověsti
dvanáctý král v Albě, otec Numitorův
a Amuliův.

procáeitas, atťis,f. [procax) dotěr
nost, neodbytnost, drzost.

procáciter, adv.[procax| dotěrně, ne
odbytně; dorážlivě;drze, směle,opo
vážlivě; bujně, nevázaně.,

procáx, čicís [srov.Dposco)vl. dotěrný,
neodbytný:; přenes.dorážlivý: procacibus
austris V zprudka dorižejicími; = zejm.
a) drzý, smělý, opovážlivý, nestoudný:
procacibus sertptis T hanopisy; b) buj
ný, nevázaný: básn.Musa p. H; prosto



pro-cedo

pášný, rozpustilý: strepentecircum
procací chovo T; Otho p. otit (gen. význ.
loc. v 8oukromém životě, t. dřívějším).

pro-cedo, ere, cessř, cessum I vy
stupovati odněkudvpřed; 1) vychá
zeti, vykročiti;předstupovati; voj.
vytrhnouti, vyrazitij o lodích. vyplouti
(ab, de, ex ré, básn. i ré odněkud): pro
cessisseLatinum inter primores L; obvi
am p. alci: obr. altera pagella procedit
C význ. začíná se; 2) přenes.vystupovati,
vycházeti význ.objevovati se, ukazo
vati se: Čaesar guo dle primum cum
veste purpurea processit (Ú; na jevišti
gualis ab inceptoprocesserit (persona) H
vystoupila; o hvězdáchprocessit Vesper V;
TI postupovati; 1) vLvpřed jiti (ubírati
ge,vojen.tálnouti), postupovati, popojiti,
pokročiti, jiti napřed; popojeti: longius
p. Čs zajiti:; a ace. vnitř. tridui včam
D- Cs ujiti; 2) metaf. a) o čase pokro
čiti: procedente tam dite L; = pracgn.
minouti, uplynouti: dies altergue dtes
processit V; b) o činnostipokračovati,
postupovati (rě v něčem): 4) o osoběguan
tum opere processerant Čs čím dále po
kročili v dile; = praegn. pokračovati 8e
zdarem, prospívati, miti zdar, štěstí,
úspěch v něčem: CČotta dicendi non ita
multum lande processerat ČC nevynikl
valně v řečnictví; = přenes.0 věciut ferro
gvassaretur, guando venenum, non pro
cesserat T neměl úspěchu, neúčinkoval;
P) o věciAaec tidi laudatio procedat in
nuemerum Č nechťjde podle (tvého) taktu
— jak si .přeješ; praesn. prospívati,
dařiti se: guoď ubit secus procedit S
špatně se daří — nedaří se; s dat. zřetel
mea bene facta veě publicae proceďdunt
S jsou na prospěch, jdou k duhu; ©)
spec.postoupiti, dojíti, dostoupiti,
vzrůsti až po nějakou miru: (Ltvtus) usgue
ad adulescentiam meam processit aetate
C žilaž...; eo p. (ut) dostoupiti až do
té míry, po tu míru, potud; a gen. part.
contentio eo vecordiae processit S do
stoupil té zběsilosti; pass. neos. udi tn
tellegit eo processum (esse) S že tak
daleko došlo; () praegn.nepřetržitě
postupovati (trvati, diti se, konati
se). cum sťationes procederent L; aera
procedunt L (vojenský) plat stále jde
(a tim 1 mimořádná služba se vpočitává do po
vinného počtu výprav).

995 pró-clíná

procella, ae, f. [srov.percello, clades)
bouře, bouřka; 1) vl vichr, vichřice;
2) obr. a) triduniciae procellae L; pro
cellae invidiarum Ú; vestram sensisse
procellam O bouři, jež vás stihla (t j.
válku); nával; b) spec. (prudký) útok
jizdy: Čornelium procella eguestrč hostes
civcumfusurum L.

procellosus, a, um |procettaj bouřlivý.
procére, adv.[|procerus) štíhle, dlouze,

(volně) do délky.
procerés, um, m. [pro-, v. „kteříjsou

vpredu') předáci, „hlavy', náčelníci;
panstvo, (elita), šlechta, aristokracie.

procčritás, atis, f. [procerus] zrost
lost; štíhlost, vysoká postava; délka,
výška.

procérus, a, um [pro a koř. *ker
(srov.cresco)) vi. zrostlý:; štíhlý, zte
pilý; váb. (tenký a) dlouhý, vysoký.

processio, Onis, f. [procedo) postu
pování, postup.

processus, s, m. [procedo) postupo
vání; přenes.postup, pokrok, pokra
čování; = praesgn.zdárný postup, zdar,
prospěch, úspěch.

Prochyta, ae n. Prochytě, čs, f.
([IToozúrn t j.náplav] ostrov u kampau
ského pobřeží nedaleko mysu Misenu,
nen. Procida.

pro-cido, ere, cidi, — [pro a cado)
(ku předu) padnouti, spadnouti; sva
iti1 se, sřítiti se.

pro-cinetus, Zs, m. [pro a ctneo) opá
sání; jen vojen.0%procinctu ve zbroji,
vhotovosti k boji:neguein procinctu
et castris habitos (esse victores) T' 1.t
práva.tn. procinctu testamentum facere
C (o vojácích, kteří mohli před bitvou
činiti platnou závět tím způsobem, že
ústně oznámili svou poslední vůli třem
neb čtyřem drubům jako svědkům).

pro-clámo, are, dvi, tum hlasitě
volati, křičeti (z plna hrdla), s ace.e. inf.
prohlašovati; sm.opovržl.proclamando
pro sordidis hominibus L křiklounským
obhajovánímlidí....

Procles, is n. 7, m. [IŤooxAřc) syn
Aristodemův, bratr. Eurysthenův, král
spartský, zakladatel královského rodu zv.
ob. Eurypontovci (nazvaného dle jeho
vnuka).

pro-clino, dre, avi, tum ku předu
nakloniti, nachýliti; metaf.adiuvat rem
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proclivi

proclinalam Čs nachýlenou ke zlému
konci.

proclivi, adv. [vl. abl. sg. neutr. od Dro
clivis| vl. po svahu, po nakloněné ploše;
odt. srázně, prudce, rychle, snadno
(obr.): p. currit oralto C; (vilta) inci
tata semel p. labunlur C.

pro-elivis, e (básn.též proclivus, a, um)
[pro a clivus)] (ku předu) se sklánějící,
sklonitý,nachýlený,s kopce;spádný,
srázný; I) vl.per angustam el proclivem
viam L; subst.per procltve po svahu; —básn.
Zephyrus proclivas incilal undas Cal =
čeří vlny; — obr. celera. plana, proclivia
fore L ostatní (vl. Cesta i obr. bojování)
že půjde po rovině a s kopce (= snad
no); 2) metaf.a) nachýlený —=náchyl
ny, nakloněný (ad rem k něčemu):ad om
nem. comilalem proclivior C; h) meton.
snadný, na snadě: guitbus eratproclive
tranare flumen Cs; diclu est proclive C.

prochvitas, dlis, f. [proclivis) vl.
svah; metaf.sklon, náklonnost, ná
chylnost (ad rem k něčemu).

Procně, čs, /. [Iloóxr] dcera Pan
dionova,sestra Filomelina, proměněná ve
vlaštovku (bájivizuPhilomela); odt. meton.
vlaštovka V

pro-cOnsul, is, z. [ze spojenípro Cor
sule = misto konsula| prokonsul, bý
valý konsul, který po roce svého úřado
vání byl správcem provincie.

pro-consuláris, e [proconsul| prokon
sulský, prokonsulův: vir D. isamo P. jako
subst, prokonsul; — proconsularem tma
ginem L moc, která jest jen stínem moci
konsulské (o t. zv. tribuni militum con
sulart poleslale).

pro-consulátus, čis, m. [proconsul)
prokonsulát,úřad prokonsula,správce
provincie;správa: p. AfricaeelAsiae T.

pro-crástináti0, onis, f. [procrastino)
odkládání, odklad, odročení.

pro-crástino, are, avi, alum [crastli
nus] odkládati (na zítřek i vůb.), od
ročovati.

pro-ereátio, onis, f. [procreo) plození.
pro-ereator, óris, m. [procreo)zplodi

tel pl rodiče;-— přenes.tvůrce, stvořitel.
pro-ereátrix, čcis, f. [procreator| ro

dička, matka; přenes.tvůrkyně.
pro-ereo, re, dvi, člum ploditi

a) vi. algm de n. eT alga s někým; přivá
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děti na svět; roditi, o zvířatechvrhati; b)
metat. hominum socielas tustiltam pro
creavil C; vytvářeti, tvořiti.

Proeris, idis (ace. im n. Un, voc. l, abl.
i n.dde)[.[ loóxorc] dcera Erechtheova,
žárlivá choť Kefalova, od něhož byla ne
vědomky usmrcena.

Procrůstěs, ae (ace. n), m. [Ioo
xooťaTnc)příjmenímyth. zbojrika attic
kého Damasta neboli Polypemona, jenž
prý přepadené lidi vkládal na lože a
nohy jim buď osekával nebo natahoval;
Theseus jej přemohl a usmrtil.

pro-cubo, úre ležeti natažen, pro
stirati se, rozkládati se V.

pro-cůdo, ere, citdi, ciisum vl. vpředu
tepati: procudil aralor vomeris denlem
V naklepává, sklepává (— ostří); spec.
kouti: (tra) procudit enses Il; —obr.
p. linguam C ostřiti (význ.cvičit1).

procul, adv. daleko, v dáli, dále,
o malé vzdálenostiopodál, stranou (a ré
pozd. též r€ od něčeho) a) vl. c) na ot. kde
p. esse býti daleko, vzdálen, státi opo
dál; p. este, profant V odstupte (puv.
vyzvání k nezasvěceným o mysteriich); 5) na ot.
kam; „) na ot.odkud Z daleka, z dálky;
povzdálečí: p. videre C; b) metaf. homi
nes superbissumí p. errant S náramně
se mýli; uť non p. abhorreat ab insania
C; p. dubto L beze vší pochybnosti =
jistě; význ.adj. vzdálen: p. negoliis HH
vzdálen života veřejného; p. voluplaltibus
habitt T zdržování od zábav; guorum
causas p. habeo T příčiny jsou mne da
leky; uť conguitrere fabulosa p. gravi
tale coeplt operis crediderim T že se
nesrovnává s vážnosti; bez něčeho.

pro-culco, čre, dvi, atum (pro a calco|
sešlapati, pošlapati, ušlapati,udu
sati, šlapati po něčem:segeles proculcal
O; zejm.o jezdcíchpřejeti, pošlapati koňmi
(kopyty koní), poraziti: egues sua ipse
subsidta (t. j. pěšáky) lerrilis eguis pro
culcaviť L; una ala ipso tmpelu pro
culcala erul Cu; hyperb. distecla plebe,
proculcalo senatu T.

Proculeius, I, M. vlast. jméno: C. Pro
culetus, bratr erentie, choti Maecena
tovy, a L. Licinia(v. t.8)) Mureny, přítel
Augustův; rozdělil se s bratry, kteří pozbyli
jmění ve válce občanské, o otcovské dědictví H.



Proculus

Proculus, 2, m. vlastní jm. mužské; zejm.
Julius Proculus, římský senátor, jemuž
se dle pověsti zjevil na nebe vzatý Ro
mulus L.

pro-cumbo, ere, cubuž, cubitum [srov.
cudo] ku předu lehati; 1) chýliti se,
kloniti se (ku předu): olli certamine
summo procumdunt V nalehnou na vesla;
in čerram p. vultu O; o věcechuť (tigna)
secundum naturam fluminis procumůde
rent Cs aby byla nakloněna po proudu;
pars tuvris procumbebat Cs byla na

spadnutí; planiťies sub radicidus montiumprocumbitCurozkládáBe;2) uleh
nouti, lehnouti si, položiti 86; Dadnouti
klesnouti, vrh nouti se k zemi a) p.
terrů n. terrae (dat. cíle) O; frumentu
procuduerant Čs lehlo; Lb) spec. G) o umi
rajicímgUt procubuere manu nostra O;
B) o prosebníkualci n. alcts ad pedes P
8 opovržením senatu ad infimas odbtesta
tiones procumůbente T když se senát před
ním plazil 8 .., snižoval se k...; o pro
jevu úcty význ. řec. 7O00xVvVElv Ču; €) vojen.
podlehnouti (alci někomu):sti tres
legiones procudutsse T; ©) metať.pad
nouti význ. býti zničen, zajíti.

procůráti0, onis,f. [procuro| 1) spra
vování, správa, řízení (zejm.jako úkolo.

úřadod někohoavěřený):annonae P C: guin procuratione erant regni Čsspravo
vali; starost, péče (alcis ret o něco):
nullam habere rerum humanarum pro
curationem deos Ú; — abs.. činnost,
úkol, úřad: sua cutgue p. auctoritasgue
est restituta C obor jeho úřední činnosti
a moci; = spec. úřad (císařského) pro
kuratora, prokuratura: procurationes
et interiorem potestatem (adepti) T; 2
Opatření atran něčeho; spec. t. t sakrální
portenti p. L opatření stran zlého zna
mení — odčinění, odvrácení, usmíření
zlého znamení, vl. nespokojenosti božstva
jím projevené, očista; abs.uť sue ple
na p. fieret C.

prociůrator (básn.1prócůrator), Oris,
m. [procuro) správce; 1) váb.p. regní
C: ludi p. T; %) spec. A) splnomoeněný
správce, zástupce, plnomocník, (pro
kurista): T. Roscius, p. Chrysogoni C;
přenese.hutus voluntarius p. C; M) za ci
sařskédoby prokurator Ga) správce cí
sařské pokladny; f) v císařských pro
vinciích byli procuratores správci fi
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nancí, v menších i samostatnými místodržiteli,
procůratrix, čces, f. [procurator]

Opatrovnice, správkyně.
pro-cůiro (básn. i prěcňro), dre, dvě,

dtum 1) spravovati, obstarávati a)
vůb.;opatřovati, ošetřovati; starati se
o něco,míti na starosti; |) spec. G) 8pra
vovati něcojako splnomocněný zástupce:
negotia et rationes p. C; gut e0 pro
curandae hereditatis causa venerať mis
sus a Domitio Čs aby převzal dědictví
(pro Domitia); B) spravovati něcojako cí
sařský prokurator; abs. býti prokurato
rem: cumprocuraret in Hispama lin;
2) činiti opatření stran něčeho;spec.t.
t. sakrální prodigia p. L činiti opatření
stran zlých znamení, odčiňovati, napra
vovati, odvraceti, usmiřovati zlá zna
mení (vl. nespokojenost božstva jimi pro
jevenou): ad haec consultanda procu
randague L k poradám a opatřením stran
těchto věcí; abs. procurari haruspices
tusserunt I..

pro-curr0, ere, curTi n. cucurri, cur
sum (ku předu) vybihatij 1) in pu
blicum p. Čs ven (na ulici); spec. vojen.
vyraziti, vytrhnouti, vyřítiti se: in pug
nam p. L; předbíhati, postoupiti: cohor
tem, guae ante ceteras procurrerat Cs; =
vob. běžeti, kvapiti, hnáti 8e: in tus pro
currunt H; 2) metaf.geograf.terra tribus
scopulis procurrit tn aeguor Ó; vyční
vati, vystupovati.

proeursatio, ones, f. [procurso) vy
bíhání ; spec.vojen.vyjíždění, výpady, har
cování.

procursator, oris, m. [procurso] har
covník; pl. přední hlídky L.

pro-curso, are, dvi, dťum vybíhati;
spec.vojen.vyjížděti, činiti (menší) výpady,
harcovati.

procursus, s, m. [procurro] 1) vi.
vyběhnuti; spec.vojen.výpad, náběh; 2
běžení vpřed, rozhčhnuti: procursu con
citus axis V prudce rozjetá 08a.

pro-curvus, a, um (vpředu)zakřivený,
zahnutý.

procus, 7, m. [srov.posco) nápadník,
ženich.

Proevon, čnis, m. [IIooxúeov] Malý
Pes, souhvězdí, jehož ranní východ (v Italii
15. července) připadal do doby největších
veder H.



prěd-eo

pvod-eo, čre, it, itum [*pród= pr]
j) vycházeti odněkudn. abs. Ven, VY
stupovati, vykročiti;předstupovati;
o vojsku vytrhnouti; o lodích vyplouti a)

obviam p. alcis ad foedus faciendumduces prodeunt L; im contionem p.; in
pudlicum p. (praegn. i samo7D.)vystoupiti
na veřejnost, pod. obr. čn Jucem p. C; a do
plňkemst (Capito) testis prodierit Cjako
svědek; prodis ex tudice Dama HHvy
cházíš (na ulici) změniv se (přestrojením)
ze soudce v (otroka) Damu; W) přenes.
vycházeti význ.objevovati se, ukazo
vati se: nocens ferrum prodierat Ó;
prodit in summumseminis herba solum
O; 3) jíti (dále) vpřed, postupovati
u) longius p. Čs; in imbelles gentes eos
p. L narazi na...; o lodíchaď fauces
portus p. Čs plouti až k. .; čllae tan
tum p. volando V tak daleko vpřed le
těti; b) přenes.význ. ŠÍřiti se: st pau
latim haec consuetudo sevpere ac p.
coeperit Čj; zacházeti, zabihati přes
hranici:ne extra modum suneptu prodeas
C abys nepřekročil miry v...; 3) metaf.
vystupovati, vybihati, vyčnivati,
vynikati:prodidant tali O; (rupes) pro
dit in aeguor V.

pro-dico, ere, dixi, dictum (vi. sta
noviti dopředu); ob.ve rčení diem p. tt.
soudní ib) určiti další lhůtu k projednávání
včei= vče odložiti, odročiti; b) váb.
určiti lhůtu, položiti rok. — Někdybývá
zaměňovános praedico (v. t.) význ. předpo
vídati.

Prodicus, 7, m. [IodÓrxoc) Prodikos
z ostr. Kea, sofista, vrstevník Sokratův;
adj. Prodicius, a, um Prodikův, u Pro
dika.

prodize, adv. [prodigus) marnotratně.
prodigentia, ae,f. |prodigo) marno

tratnost, mrhání, plýtvání: s Gen.obj.
(úehož nepíekl.) V- opstma T.

prodigialiter, adv. |prodigialis) ne
stvůrně, nepřirozeně:variare remp. H.

prodisiosus, a, um [prodigium] ne
přirozený, neobyčejný: prodigiosa
atria Čirces O kouzelně.

pvodigium, i, n. [prod a *agiom oa
ato) vl. předpověď; 1) znameni, úkaz
(nadpřirozený. neobyčejný, významný ap.),
věstívi ob. něco zlého: publica prodigia L
státu se týkajici; 2) metar.neobyčejný
úkaz, neslýchaná (nevídaná, podivná)

08 pro-do

věc (událost), div: prodďigiis vemit mo
dus O přizrakům;fratris suťfratrem
gue secutis prodigiis Ó podivným o8u
dem svého bratra i následujícími divy;3)| meton.příšera,nestvůra,stvůra,
obluda, oha va (o lidech i zvířatech): duo
importuna prodigia, Ggw0o8(vazba dle
smyslu)... Č (o konsulech); Čresia pro
digia V (kretský býk.)

prodigo, ere, egi, actum [prod aago)
(vl hnáti vpřed, zahnati) utratiti, pro
mrhati, rozplýtvati.

prodigus, a, um [prodigo) 1) marno
tratný,mrhavý, plýtvající,(příliš)štědrý
(rě, básn.i alcis rei něčím): p. aeris H;
(Chatti) prodigi alieni, contemptores
sui TŤcizím plýtvají, 0 svě nestojí; =
o věcech prodigae epulae T; 2) pi'enes.
a) štědrý; bohatý, oplývajiící (alcis
cí něčim): locus p. herdae H; L) spec.
rád dávající —=nešetřící něčeho,málo
CenÍcÍ něco: animae magnae prodigum
Paullum H; obr.arcani fides (důvěrnost)
prodiga H.

pvoditio, čnis, f. [prodo) zrazení,
zrada A) s gen. subj. vyzrazení, prozra
zení: umius ex collegio proďitione L;
zrádcovství, zrádnost; D) a gen.obj.
patriae proditiones © zločiny zrady
proti vlasti.

proditor, oris, m. [prodo| zrádce
(vl. i metaf.); básn. appos.latentis D. puellae
risus I (— prozrazující divkuj; vyzra
zovatel: suorvumflagitorum p. T.

pro-do, ere, did?, ditum [ vydávati;
ku předu n. ven dávati, stavěti, klásti,
vynášeti, vybirati; 1) spec. ze sebe vv
dávati, roditi, ploditi (obr.):Dona exem
plu p. T; exemyplum p. L dávati vý
stražný příklad (viz i niže): 2) metaf A)
vydávatinaJevo, vyjevovati, proje
vovati, zjevovati,jeviti, ukazovati;
vyhlašovati, vynášeti, pronášeti; b)
a) prohlašovati,jmenovati: p. ami
nem C, interregem L; £) zaváděti,
ustanovovati, zakládati: Ďellicas caeri
montas DD.L (viz i niže); c) praegn. U) vy
zrazovati, prozrazovati: st prodt
derit commissa fide (dat.)H; [) vydá
vati v nebezpečenství, na pospas, v záhbubu:

hend.protectis ac proditis ad pugnam
L vydaným na pospas v nebezpečenství
bitvy; ad mortem st te prodiderim V;
ignari se iam a suis vatibus proditos L



pro-doceo

záhubě ostaveni; zrádně vydávati, zraz0
vati: p. rem Danaam 0; fidem p. 8
dané slovo zrušiti; II dávati dále, pře
dávati; 1) a) gui genus a sangutne
Teucri proderet V dále povede; b) za
nechávati, zůstavovati;odkázati:
(regnum) a Tantalo proditum Č (jako
dědictví); caerimontias posteris p. C;
exemplum posteris p. Čs; 2) melaf.(me
moriae) p. (algd, de re, s ace. c. inf.) vl.
odevzdati paměti o podání (tradici) ústním n.
písemném— připomínati, buď vypra
vovati n. zaznamenati, zapsati, 8e
psati něco:Uuťpoetae tragict prodiderunt
C jak napsali = vypravují;memoriae
proditum est C vypravuje 8e; memoriae
prodendus ČsC paměti hodný; s abl. algel
memorvid proditum est ÚÚs něcojest za
chováno (ústním) podiním, v. podání,
o něčemse zachovalo, jest (ústní) podání;
duplex memoria prodita est N (zacho
valo se —) jest dvojí podání.

pro-doceo, čre, —, —hlásati, kázati JŤ.
prodromus, %, m. [zo0000noc] vl.

napřed běžící; 1) posel; 2) pi. sev. vých.
větry letní, nastávající několik dní před ranním
východem Siria.

pro-duco, ere, důxi, ductum I vésti
odněkudvpřed; 1) a) vyváděti: copias
p. Čs vytáhnouti, vytrhnouti 8 mužstvem;
o ptácíchales ab alto guae prolem pro
duxit nido O; o lodích vytáhnouti, vy
vléci Čs; básn. negue te funere produdi
V nedoprovodila jsem (při pohřbu —)
ke hrobu; b) nředváděti, uváděti,
zejm. před shromáždění lidu, před soud, na jeviště
a p.: testes p. C; = praegn.vyvěsti k pře
hlidce: legione producta Cs při přehlídce
legie; vyvěsti k vydání, vydati: captt
vos p. Cs; 8) metaf. A) vyvésti význ vy
lákati: doloproductum tn proelium N;
notitiď Seplimti productus Css h) při
vésti až k něčemuG) povznésti, po
výšiti, pozdvihnouti: regem guasi pro
ductum esse ad dignitatem C: B) za
vésti, svéěsti: guo discordia civespro
duxit V; %)přiměti, pohnouti; c)
význ.roditi, ploditi: gualia producit
corpora tellus V; tvořiti: o slovechn0
men productum a C odvozené; p.
nomen JH zavěsti; II věsti dále vpřed;
přenes. 1) mistně vallčum p. L vésti; pro
tahovati, roztahovati: actemp.; 8)
o časeprotahovati prodlužovatí
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vléci: res producitur Čs rozhodnuti se
protahuje; vitam p. život dále vléci =
dále žiti (ae Varro vitam Naevit pro
ducit longius C prodlužuje — myslí, že
žil déle); convivium ad multam noctem
(pozdě do noci) prodvcímus U; básn. če
producent čucernae IŤ zdrží tě, musíš
lu setrvati; podržeti, nevzdati se ně
čeho:80 usgue spem vitae produxerat U;
4) včsti k větší velikosti: čgnes ad flam
mas producit O rozdmýchá; zvětšo
vatij zejm.dávati vyrůsti, pěsto
vati,zachovávati: tempusin aristas
semen producit O; arborem p. H; pro
ducas subolem II. Part.pvoductus význ.
adj. v. t

productě, adv.| productus) prodlou
ženě, zdlouženě,dlouze.

productio, onis, f. | produco) pro
dloužení, zdloužení;délka.

preductus, a, um |vl. part. perf. pasa.
od produco) 1) prodloužený, zdlou
žený, protažený, dlouhý; 2) neutr.pro
ducta t. t. filos. překlad řee. JIO07YMÉVA, po
výšený, přední ČC(srov. praecipuus, prae
positus, opak proti promu8 1 remotus).

proeésmena, orum, n. [z00nyuéva)
t. t. filos.stoickó věci zasluhující přednosti
(ale ne absolutně dobré) C.

proeliator, oris, m. [proelior) bo
jovník.

proelior, dri, atus sum [proelium]
bojovati, potýkati se, zápasiti.

proeliuni, č, n. bitva, boj; půtka,
šarvátka; zápas (vl. i přenes.): p. tn ma
nibus facere S bojovati muž proti muži;
proelio excedere Cs opustiti bojiště;
redire in p. L do šiku, do řad; útok:
proelio lacessere algm, abstinere Čs; —
básn.bojovníci: Colchis armigera proelia
sevit humo Dr.

Proetus, ž, m. [Zloořtoc)| syn Aban
tův, vládce v Tirynthu, bratr Akrisiův,
8 nímž žil v nepřátelství; dle Ó byl pro
měněn od Persea Medusinou hlavou v kámen za to,
že Akrisia byl zbavil trůnu; odt. Proetides,
um (ace. as), f. dcery Proitovy, jež za
trest, že pohrdaly bohy, byly stiženy ši
lenstvím, ve kterém se pokládaly za
krávy a z kterého je vyléčil Melaiupus.

profiino, are, avi, dtum [profanus)
znesvětiti; přenes..pudorem profa
nant Ču stud svůj mrhaji.



profanus

profanus, a, um [pro a fanum vw.
co jest mimo posvátné misto) 1) a) ne
posvátný, světský, profanní: cum om
nia victoria sud profana fecisset Ú
zbavil posvátnosti; subst. in. profano L
na neposvátném místě (op.fanum); secer
nere sacra profanis Ji; |) o osobách
nezasvěcený do kultu, zejm. do mysterii:
procul este, profani V; — přenes. odi
profanum volgus JH nezasvěcený do
služby Musám — všední; €) neslavnostní;
všední; nečistý: tegmina profana T;
©) metaf.praegn.bezbožný, bohaprázdný:
mens profana O; p. princeps T zvrhlý,
bříšnýj nečistý; = profana avis Ó
zlověstný (t j. výr).

profectio, čnis, f. [proficiscor] 1)
odchod, zejm.vojen.odtažení, tažení, vý
prava; odjezd; cesta; 2) vycházení: metaf.
p. tstius pecuntae regutratur Č odkud
pocházejí, původ.

profecto, adv. [z pro facto o tolu, Co
jest pokládáno „24 VĚC skutečnou“| za
Jisté, dozajista, věru, rozhodně,jistě,
vskutku, vpravdě (osubjekt.
Čen).

1. profectus, s, m.
stup, pokrok, prospěch,
sledek, účinek.

2 profectus part. perf. od projficto a
proficiscor.

pro-fero, ferre, tuli, latum I vy
nášeti, přinášeti; 1) arma ex oppůlo

p. Čs (k vydání); vybírat vyndávati; =přenes.pecuntam p. alci Cs vybrati, vy
zdvihnouti pro někoho; 2) spec. (vl. i metaf.)
a) přinášeti, vytahovati: ukazovati,
předváděti,předkládati: litteras proferri
atgue aperiri tubet C; dledusae pro
tulit ora O; zejm. o dokladech pří úředním
jednání; b) uváděti, jmenovati, připo
mínati, Citovati (ku př. spisovatele, místo
z kniby a p-): exemplum p. C; J) praegn.
a) vynášeti na jevo, uváděti na veřejnost,
ukazovati, objevovati, projevovati:
in medium p. Č na veřejnost; in lucem
p. 1; Montanum, guta protulerit im
gentium, extorrem agi T; profevunt se
tngenta hominum Plin vystupují; b) spec.
vynášeti na jevo něco nového, vystupo
vati 8 něčímnovým, vynalézati: prt
mus gut protulit enses Tidb; cum
lingua ... nova rerum nomina protulerit| Histproferresignotapri

přesvěd

| proficio) po
úspěch; vý
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mus RH;tvořiti: arfium (uměleckých
děl), auas Parrhasius protulit H; 4)
metafť.roditi, ploditi něco; dáti růsti
něčemu,býti přízniv vzrůstu něčeho:
laurum profert (caelum)Plin; II nésti
ku předu, poponášcti; 1) ku předu
dávati (stavěti, klásti): agger inter ma
nus profervebatur Cs byl podáván (do
předu) z ruky do ruky: básn.unde pedem
p. pudor vetet FH vykročiti, hnouti 8e;
posunovati ku předu,postoupiti s néčím:
p. munitiones, castra Čs, pomerium L;
zanésti něco někam, též me'af. někoho; 2
metaf.a) zvětšovati, rozšiřovati: tm
pertump.; o časeprodlužovati: vitam
p. C; h) povznášeti, vyvyšovati, po
zdvihovati: uť alios industria, ita hunc
tgnavia ad famam protulerat T; c)
oddalovati,odkládati, zdržovati:
protahovati : res prolatae C T' zastavení
všcho úřadování (srov. tustittum), prázd
niny; prolato honove in urbem intravit
T; diem proferet Ilio H osudný den
zdrží; p. fata (smrt) parentis V

professio, čnis, f. [profiteor) veřejné
přiznání a) projev, osvědčení: p.
ptetatis T; Lb) ohlášení, přihláška,
udání jména, jmění n. zaměstnání:P- ftagiti
TŤ; — meton. a) zápis přihlášky: čabulis,
guae solaeex illa professtone obtinent...
auctoritatem C; 5) provozováníživnosti,Živnost,zaměstnání:© magicae
artis p. Ču.

professor, orts, m. [profiteor] (ve
řejný) učitel, professor (abs. n. alcis ret
něčeho)Pin.

professorius, a, um [professor] učitel
ský, „kantorský“: professoria lingua T.

pro-festus, a, um nesváteční,všední
(op.festus): festis profestisgue diebus
L, pod.profestis lucibus et sacris FH.

pro-ficio, ere, fěéci, fectum | pro a
facio] dostávati se ku předu; 1) čridui
vitamprofecisse Čs tři dni cesty vykonal,
urazil (jiné čtení processtsse); 2) ob. metaf.
a) poříditi, vyříditi, prospěti, míti
úspěch, zdar (abs.n. plus, nihil, tantum
a p., což překládáme přívlastky míti úspěch
větší, žádný, tak veliký a p.) (in 7'€ v ně
čem, (n n. ad rem vzhledemk něčemu): guoad
te, guantum proficias, non paenitebit C
pokud budeš spokojen svými pokroky;
básn.dracchta non profectura precando



pro-ficiscor

tollere O vztahovati paže (nemající ni
čeho poříditi prosbou ==) nadarmo ku
prosbě; b) prospívati, přispívati, po
máhati, býti platný, užitečný(aď
algd něčemu):nulla res tantum ad di
cendum proficit, guantum seriptio C.

pro-ficiscor, 7%,fectus sum [inchoat.
k proficio) vl. vydati se ku předu; 1)
a) vydati se na cestu, vyjíti, od
c hizeti, odcestovati, vypraviti 86; o lodích
vyplouti, vyjeti, odplouti; spec.vojen.
vytáhnouti, podniknoutivýpravu (abs.,
eX n. a Čoco odněkud):navidus p. N (na
lodieh) vyplouti; ale? sudsidio (dat. účel.)
p. CČs na pomoc; básn. ne guaere, pro
fecto (se. Pallantť) guem casum por
tenta ferant V jaký osud mu znamení
věsti (pro dobu), až vytáhne do boje; b)
jíti, ubírati 8e; vojen táhnouti; =
přenes. o postupu myšlenek nunc proficisce
mur ad veligua C půjdeme, přejdeme;
2) metaf vycházeti a) o počátku ——ZA
čínati: ad hocinitio profectus Cs; omnis
institutio debet a definitione proficisci
C; b) o původu— pocházeti, vzcházeti,
vznikati: genus a Pallante profectum
V; uť plura a parente p. non potuerint
N přijíti — více nemohl dostati; Zeno
et Vi, gut ad eo essent profecti C jeho
následovníci; grata st a virtutibus pro
ficiscerentur T'; praegn.a nostra volun
tate proficiscitur ( sm. závisí na naši
vůli.

pro-liteor, éri, fessus sum [pro afa
teor) 1) a) veřejně vyznávati, při
znávati (se): verum p. O; b) (veřejně)
prohlašovati, ohlašovati,vyhlašovati,
činiti prohlášení (abs.,ačgď, de re): guod
tn principio professi sunt rerum scrtp
tores L; guae se certare professa est
O přihlásila se k zápasu; ©) spec. a)
ohlašovati u úřada,přiznávati, udávati
(jméno, jmění a p.): uť apud decemťiros,
guantum habeat praedae, profiteatur
C; Caesar, guantum guis damní pro
fessus erat (exsolvit) T; nomen p. L
přihlásiti se k službě vojenské, dáti se
na vojnu; abs. přihlásiti 8e: se apud
praetorem essent professi (Ú; o kandidá
techúřaduI; professarum guaestibus O
ohlášených (£ j. veřejných nevěstek); b)
p. se algm prohlásiti se, jmenovati se
někým:professus amicum (se.te) F; zejm.
o povolání:grammaticum se prof essus C vl.
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kdo se prohlásil grammatikem = povolání
= grammatik povoláním, odborník v gram
matice, učitel grammatiky; pod. a ace. věcí
gut půilosophiam profitetur Č kdo se
zabývá z povolání filosofií — odbornik
ve filosofii; Celer professus sapientiam
T učitel filosofie: gut tista profitentur
C odborníci v této věci; abs. býti učitelem,
vyučovati: translatus est in Siciliam,
udi nunc profitetur Plin; ©)ohlašovati,slibovati,připovídati;| nabízeti,
prohlašovati se ochotným,nabizeti se
(algd k něčemu):se adiutorem aď remp.
Cs přislíbiti svou pomoc; cum se prin
cipes (v. t.) ečus consilit fore profite
rentur Čs; indictum p. ST Plin nabi
zeti výpověď, prohlásiti se ochotným k vý
povědi (udání; o t. zv. korunním svědku);
básn. inceptis magna professis FHk za
čátku, mnoho slibujícímu (mnohoslibnému);
básn. part. perf. význ.pass. arma professa O
nabídnuté.

profligátor, oris, m. [profltgo) marno
tratník, hýřil.

profligatus, a, um [vl. Part. perf. pasě.
od proftigo) a) poražený, sklíčený,
zbědovaný, ubohý; b) zkažený, ni
čemný, špatný, spuštěný, zpustlý. Viz
I násl.

pro-fligo, čire, dvě, dtum vl. poraziti
k zemi; 1) a) vojen. poraziti, povaliti,
potřiti: hostes p. Cs; classem p. Čs „zni
čiti“; b) sraziti, sehnati: Profligatis
Viromanduis ex loco superiore Čs; ©)
metaf.A) sklíčiti, zdrtiti: maerore ad
Jltetus et profligatus C; 5) přivésti
k pádu o. v úpadek, zničili, zkaziti,
zhubiti (co do postavení | mravně): omnia aď
pernictem profligata atgue perdita C
všechen (člověk) (piivedený ve zkázu —)
úplně zkažený a špatný; %2)metaf. při
věsti téměř ke konci, z větší části
provésti, dokončiti: profligata tam haec
et paene ad exitum adducta guaestio
est C; beilum p. rozhodnouti, (témeř)
skončiti. Part. DrOMŇIgALUS význ. adj. v. t.

pro-flo, re, čivi, atum vydycho
vati: básn. toto projfladat pectore som
num V = ve spánku zhluboka si oddy
choval; chrli ti, soptiti: fammas p. Ó.

proflučns, entis |vl. part.praes.odprojtuo)
vl. tekoucí vpřed a) p. (agua) ČL (též
subst.) proudící voda, řeka (ale profluente
gu vitam tolerat T pramenitou,čistou);



profluenter

b) metaf. plynný (ze.im.0 řeči): propter
expeditam et projluentem ouodam modo
celeritatem C; subst. Haterii canorum
tllud et p. T lahoda a plynnost řeči.

profluenter, adv. [profluens| plynně;
metaf. omnia p., absolute (sc. se ha
bebunt) C „ladce“.

profluentia, ae, f. [projftuo) p. lo
guendi Č proud.

pro-fluo, ere, fliixi, -— vytékati,
téci, finouti se, prýštiti (8e) odněkud4) vl.;
b) metať.ex his fontibus etiam illa pro
uunt, ut. £': = je-li podmětemosoba
dostávati 8€ někam:ad his fontibus pro
fluzi ad hominumfamam Č= to byl
pramen mé slávy; šp. sm. klesati, upadati:
Messalina ad incognitas libidines pro
fiuebat T. Part. profluens význ. adj. v. t.

profluvium, 2i, n. [projluo) vytékání.
*pro-for, fart, fatus sum (verbumdetect.)

propověděti, promluviti, díti.
pro-fngio, ere, fugi, — (vi. daleko

pryč) utíkati, ubihati, unikati, prchati
a) intr.; rozprchnouti 8€; = praegn.p. ad
algm utéci 8€ k někomu (v tom sm. býváza
měňovános perfugio); I) trans. algm ně
komu, od někoho: Phocaeorum profugit
civitas agros patrios I z otcovské
půdy.

profugus, a, um [profugio] 1) a) a)
(zastupujepart. perf. act. k profugio) uprchlý,
prchnuvší, praed uprchnuv, po útěku:
s abl.odl.domo p. L; p. altavibus taurus
T; B) — profugiens prebajíci, praed.
na útěku: básn. aversos profuga de
classe veduztť O od loďstva prchajícího
(t.j. připraveného k útěku): b) spec. G)
vojen.mělites profugi discedunt S ustoupi
na útěk; [f) prchající z vlasti, vypo
věděný, vypuzený: básn.accedam pro
fugae sarcina parva rati O lodi (ve
zoucí tebe do vyhnanství) vyhnancově;
pod. profuga puppis Ó; ©)subst. profu
gus, č, m. uprchlík, spec.vyhnanec:
s gen.obj. Ttridates regní p. T; 2) po
bihající, sem tam těkající, těkavý:
profugi Scythae H kočovní.

pro-fundo, ere, fiidi, fiisum 1) vl.
vylévati, prolévati a) a) p. san
guinem C, lacrimas V: (P) metaf. o bě
tovati: vitam p. Ú; omnes profudi
vires Č vynaložil jsem; se p. in algm
C oddati se někomu $ b) 8€ DD.— med.
profundi vylévati se, vytékati, řinouti
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se, prýštiti (se) ©) básn.fletu super ora
profuso Ó any slzy řinuly se mu po
tvářích; (3) metať. vyhrnouti se, vyrojiti
se, vyraziti: multitudo sagittariorum se
profudit Čs; 2) metaf.a) vydávati
ze sebe,zejm.hojněa snadno,chrliti: natura
profundit adulescentine cupiditates C
vlévá vmládež množství choutek 3 zetma
palmarum intentus et maledictorumcla
morem omnes profuderunt ČC rukama
(pěstmi) mu hrozili a nadávky naňchrlili;
odtum in etus tmaginem profuderunt
ČCvylili si na ..3; pouštěti uzdu ně
čemu;b) spec.mrhati, utráceti, vyha
zovati, plýtvati: pecuntas p. Č. Part.pro
fusus význ. adj. v. t.

pro-fundus, a, um [pro a fundus)
(vi. co má daleko dno) hluboký (aba.,
svov. altus): 1) a) obr. čmmensus ruit
profundo Pindarus ore ff hlubokým
tokem; Alanes profundi V hlubin (pod
světních):; h) přenes. o rozměru v jiné strany
sedčus profundi V; projundae silvae
Cu; caelum profundum V vysoké; obr.
profunda nox V hluboká; c) subst.CO
fundum, 7, n. hlubina, hloubka, meton.
moře: abl. abs. hostilidus circum litori
bus aut ita vasto et profundo, ut
T tak nesmírné a hluboké moře; sttmmo
in profundo O na povrchu moře; pl.
stlvarum ac montium profunda T hlu
boké lesy a vysoké hory; 2) metaf. be
zedný, nenasytný: profunda avari
ta S.

profiise, adv. [profusus) nevázaně,
bezuzdněj přílišně, nemírně,divoce.

profůsio, onis, f. |profundo] mrhání,
plýtvání, marnotratnost Plin.

profůsus, a, um [vl part. perf. pass. od
profundo) 1) rozpustilý, nevázaný,
bezuzdný; přílišný, nemírný:profusa
hilaritas C, cupido T. genus tocandi
non profusum, sed ingennum Čj; 8)
útratný, marnotratný, ověcechsm. ná
kladný: p. nepos C; s gen. obj. (pro shodu
vazby):alient adpetens, sui p. S cizího
jmění byl žádostiv, své rozhazoval; pro
fusae epulae C.

pro-gener, erž, m. manžel vnuččin,
(pra,zeť.

pro-genero, are, avi, atum zploditi.
pro-geniés, či, f. [progigno) 1) abstr.

rod, původ; 2) konkr. a) rod, potom



pro-genitor

stvo, potomci, pokolení, plémě, děti;
b) potomek (8yn, vnuk a p.).

pro-genitor, óris, m. [progigno| pře
dek, praotec.

pro-gigno, ere, genuř, genitum zplo
diti, zroditi (vl. i přenes.)$ pass. roditi 8e,
povstávati,

pro-Znátus, a, um (vl. part. perf. od
*pro-gnascor| zplozený, zrozený;pošlý,
pocházející (algo, ad a e7 algo z ně
koho,od někoho):Tantalo p., Pelope natus
báen.u ČCTantalův potomek (vnuk), Pe
lopův syn (t Thyestes); guas doceat
egues semeť prognatos If svě syny;
ovo p. eodemF narozený z... (= Pol
luz); subst.potomek; = visa. Peliaco
prognatae vertice pinus Cut zrozenéna...

Progně viz Procne.
prognostica, črum, n. [Tů T00yv0)

oTixG] znamení budoncího počasí; vlast.
jm. titul spisu Aratova, přeloženého od
Cicerona (,meteorologie“).

pro-gredior, gredi, gressus sum [pre
« gradior) ku předu n. vpředu krá
četi; 1) vl. jíti vpřed n. vpředu, před
stupovati, vystupovati, vykročiti,
vyjiti: básn.portď p. O; obr. defensor
nahůůprogreditur ČCneučiní ani kroku;
progresst morative (subst.)L ti (vojáci),
kteři šli (příliš) napřed nebo pozadu;postupovati,popojítis| vojen.vytá
hnouti, táhnouti; o lodíchpopojeti,
vyplouti; 2) metaf.postupovati a)
o čase A postupu rnyšlenek; b) pokračovati
význ.činiti pokroky, prospivati: pro
cedere et p. in virtute C; ©) dostoupiti
jisté míry, zacházeti, jíti (in re n. rě
v něčem): e0 (usgue) p. tak daleko, až po
tucl, do té miry; e0usgue curď progresst
sunt T; ad ultimum supplicium p. Ús
= zoufati 8i.

progressio, on?s,f. [progredior) po
stupování, postup: aťernaturae (eť)p.;
další postup; pokrok, prospěch;
vzvůst, vývoj: (principia) suis pro
gresstonibus usa augentur Č postupným
vývojem.

progressus, zs, m. [progredior) po
stupování, postup; 1) vr pohyb ku předu:
guod conservat progressus et rvegressu8
C; vojen. vivus progressis nostrorum
impediebat Čs; 2) metaf.postup, pokrok,
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vzrůst a) p. aetatis C; b) význ.prospěch:
tantum progressum fecit N.

pro-hibeo, ére, už, ttum [pro a habeo)
držeti vdáli, zdržovati (abs.,algm aĎ
re n. 7é někoho od něčeho) ; 1) O 08. a) od
dělovati, odlučovati, nepouštěti, ne
připouštěti k něčemu,odvraceti od ně
čebo, nedati někam: alam inibus p- Cs
odrážeti od .. .; Achata p. Cs; aguů
p. Čs; Gallus aguů (v. t.) atgue igní
prohibitus est T; senatu p. Čs vyloučiti
ze senátu; Tůraseam prohibitum (se.
aditu ad Neronem)... contumeliam
excepisse T' nebyv připuštěn; socerum
gener sepulturá prohibuit L tchánovi
odepřel pohřbu; s? aĎ ture gentiumsese
prolhibuerit S bude-li mu překážeti ve
vykonávání přirozeného práva; = pass.
býti zdržován— nesměti někam;) a)
překážeti, brániti,zabraňovati ně
komu v něčem, něco činiti (inf. e, gWo7ninu8,
neklass. gain aby ne. .): conantes di
cere prohiduit Čs k slovu jich nepři
pustil; se ae prolhidenda civcumdaví
opera paradant L chystali se zabrániti,
aby...; uť ad intuvia se suosgue pro
hiberent Čs aby se zdržovali (viz i níže);
při pass. užíváme leckdy v vřekl. jiných vazeb:
dolore prohibeor Ce bolest mi překáží,
nedá; plura seribere fletu prohibeor Č
pro pláč nemohu. .; P) spec. nepři
poušťěti, nedovolovati, zakazo
vati: ob.leges prohibent ; honos credere
prohibet L; 3) ověcechp. algd a) zdržo
vati, vzdalovati: prohibendaest ira
in puniendo C; odvraceti, odrážeti;
p) zadržovati; zameziti, překaziti něco
n. něčemu,Zabrániti něčemu,nepři
pouštťěti něčeho:omnes etus conatus
prohibebit C; abs.di prohtbeant nedejtež
bohové; 3) praegn.držeti v bezpečné vzdá
lenosti od něčeho,přenes.chrániti, ochra
ňovati, hájiti, brániti někohood něčeho:
p. algm ab inturtis: servitto p. algm
L nehrániti.

prohibitio, onis, f. [prohibeo| za
bránění (alcis rei něčemu); nepřipuštění,
nedovolení, zákaz.

pro-icio, ere, těci, tectum hoditi n.
vrhnouti (vpřed);1) a) předhoditi;
vhoditi; shoditi; přenes.(ku předu) natál
nouti, napřáhnouti: protectá hasta N;
protecto pede laevo V nakročiv levou
nohou; b) odhoditi, odvrhnouti, zalo



projectio

diti: tela manu p. V3 odkládati;
přenes.arma p. Čs složiti; proicit am
pullas et sesguipedalta verba H odha
zuje — povrhá; odříci 8€ něčeho;vyho
diti, vyvrhnouti: guod tantam pes
tem foras proiecerit (Ú; — přenes. spec.
vyhnati, vypověděti: (Tuliam)Augus
tus protecerat in insulam Trimerum T;
viď duo protecto (mih') tulistis opem O;
c) (kumi) p. algm uhoditi někýmo zemi,
povaliti, poraziti: protectum humi
tugulat T; natáhnouti, roztáhnouti;
d) sep. = ned.protci «) vrhnouti se:
vos ad pedes lenonis protecistis C; Cae
cina proiectus in limine portae T; leh
nouti 8i, odt. protectus ležící, rozlo
žený; — přenes. (Jnsula) in utrtusgue
portus ostium protecta est C táhne 8e;
p) vyřititi se, vyhrnouti se: (guidam)
se tn forum protect L; metať.guae li
bido non se pročctet (; 2) metaf.spec.
a) odložiti, odkázati: gu? ultra guin
ouenntum proiciantur T; b) vrhati
v záhubu n. nebezpečenství, vy
dávati (na pospas), opouštěti, zrazovati:

primae, (epistulae) monent, ne me protctam C; €) zahazovati— snižovati,
pohrdati, opovrhovati: guibus (dat.pův.)
tam protecta senatus auctoritas T'; guod
in muliebres se proiecissent fletus L
snížili se k... Part. proOiectus význ.adj.
V. 6.

prolecti0, ons, f. [proicio| vztaho
vání, napřahování: dracchii p. Č.

projectus, a, um (vl.part. perf. pass od
proicio) 1) vystupující,vyčnívající:
pročecta saxa V; — přenes.vynikající;
nemírný: audacia protecta C; 2) ná
chylný: pročectisstma ad libidinem
gens T; 3) pohozený, opovržený, cha
trný, všední: protecta alga V; nízký,
ponížený: protecta serviéniium patien
na T; sklíčený: vultus p. TŤ. Viz
Lprotcio.

pro-inde (básn. též 2 slab.) a proin 1)
spojkavýslednáproto, pročež, protož,
tedy (klass. jen ve vyzvání), nuže; 2) adv.
přirovnáv.právě (tak), zrovna (tak) (P.
ac n. uť ... jako, p. guasi n. ac 8
8 konj. jako kdyby, jakoby právě).

pro-lábor, 7, lapsus sum 1) a) (ku
předu) sunouti se, smekati se,
klouzati se; plaziti se: tumenta,
guae prolapsa in rupibus erant L; ve
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luť si prolapsus cecidďissetL klopýtnuv;
b) káceti se, klesati, padati: pro
lapsa in vulnus L; řítiti se, bořiti
se: Laodicea tremore terrae prolapsa
T pobořená; obr.prolapsa videntem Per
gama V pád Pergamu; 2) metar. a) po
klesnouti,pochybiti, poblouditi;b) za
cházeti někam, octnouti 8€ někde: v řeči
tametsi multa prvaetereo, tamen me lon
gius esse prolapsum C; praegn.huc mu
lteris libidinem esseprolapsam C; upad
nouti, dostati 86 někam:miles in rabiem
prolapsus est T; nachýliti se, býti
stržen, dáti se strhnouti k něčemu,býti
jat něčím,propadnouti něčemu:aď miseri
cordiam prolapsus est antmus L; při
jiti, připadnouti na něco: ne fortuito
prolapsus videretur (se. in eam senten
tiam princeps) T že jest to nahodilý
nápad; e) vyklouznouti: prolapsum
verbum esse Č bylo prohozeno; d) po
klesnouti, upadnouti, býti v úpadku
«) virtus militum rem prolapsam neg
legentid consulis restituit L nezdar za
viněný nedbalostí; B) mravně (iuventus)
ita prolapsa est

pro-lápsio, ons, f. [prolabor] klouz
nutí, klopýtnutí.

prolatio, onis, f. [profero) 1) před
nášení, přednesení: erxemplorum p.
uvádění; 3) nesení vpřed — posuno
vání, rozšiřování: finium p. L; 3)
odkládání, odklad: diei (lhůty) p. C5:
Bpec.význ.'odročování: crebris prolationi
bus T; rerum p. Č zastavení všeho úřa
dování;průtah.

pro-lato, dre, dvi, aťum [freau.-intens.
od profero] posunovati hranice něčeho ku
předua) zvětšovati, rozšiřovati: p.
agros T; b) prodlužovati trváníně
čeho— udržovati 8i něco: p. vitam T —=
oddalovati(svou)smrt; prolatantibus spem
ac metum T udržovali se v naději a ve
strachu; ©) oddalovati, odkládati, pro
tahovati: sustentando ac prolatando C.

prolatus viz profero.
pro-lect0, Gare,dvi, tum [freau.-intena.

od prolicio) lákati, vábiti, (snažiti se)
přilákati, navnaditi.

prolés, is, f. [z *pro-oles k alo) vl. to,
co roste a) ©) collect.dorost, mládež,
děti; mláďata; — básn. p. olivae V
plody; maris p. V tvorstvo; B) přenes.
(mladé) mužstvo: Arcadiae p. V; €)
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lednoti.ditě; mládě; b) potomstvo, po
tomci, děti; potomek, dítě (syn,vnuk);
C) pokolení; meton.argentea, aénea p.
O věk.

proletarius, tř, m. [proles) dle ústavy
Serviovy Občan bez pozemků, proletář;
proletarii nebyli zařazení do tříd a ná
leželi do £t. zv. centuria accensorum.
Jméno dle Č odt., že státu sloužili jen svým po
tomatvem.

pro-licio, ere, —, — [pro a lacio|
přivábiti, přilákati;vylákati.

pro-lixé, adv.[proligus) 1) hojně,
hojnou měrou, bohatě: p. cumulategue
C; 2) a) ochotně: parum p. respon
dent Campani C; b) příznivě: cen
suit Mucianus p. pro accusatoridus T.

pro-lixus, a, um [vl. part. perf. pass. od
*pro-igueo] vi. ku předu steklý, splýva
jicí; 1) ochotný, nakloněný, vlídný,
laskavý (tn algm k někomu):tua proliga
beneficague natura C; 2) o věcechpříz
nivý, zdárný, šťastný: celtera spero pro
lixa esse

pro-loguor, %,locůťus sum a) veřejně
mluviti,prohlašovati: audeat Canu
letus in senatu p. L; (veřejně) jmeno
vati: artem p. básn. u C; vůb. mluviti,
promlouvati T; b) předpovídati, věs
titi Pr.

pro-ludo, ere, lisi, liisum pův.o gla
diatorech konati předběžné cvičení, mna
před 8e cvičiti; přenes.o býkuaď pu
gnam proludit V; obr.uť sententis, gut
bus proluserunt, vel pugnare possínt C
jimiž se oháněli před zápasem.

pro-luo, ere, lui, lůtum 1) napla
viti: maris prolem (in) čitore (na břeh)
ftuctusproluit V; 2) odplaviti, splák
nouti: čempestasntves proluit Čs; pro
luit silvas Bridanus V; 3) proplák
nouti: epee.o pitípraecordia mulso pro
luevis I; pleno se prolutt auro V plným
pohárem svlažil útroby; multa prolutus
vappá H zlitý, zpitý.

prohisio, čnis,f. |proludo) předběžné
cvičení, předehra zápasu obr. Č.

proluvies, éž,f. [proluo) 1) povodeň,
zátopa; 2) ventris p. V výkal.

pro-mere0o, čre, uč, itum a ob. den.
pro-mereor, čri, itus sum 1) trans. za
sluhovati (algď něčeho):promerw poe
nam O; %2)intrane. míti zásluhu, za
sloužiti se, získávati si zásluhy (abs. de
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algo o někoho,de re n. tn algd o něco): pa
ratiores ad bene (nepřeloá.)de multis pro
merendum Ú; ego te numguam negabo
promeritam (se. de me esae) V neupru
ti tvých zásluh.

promeritum, i, n. (vl. parť.perf.pass.od
promereo) zásluha.

Prometheůis, ei (koncovka gen. ve verši
druhdy synlzesí jednoslab. V Pr, jako v dat. a abl.
eo Pr) n. e08 (ace.ea, voe.eu), m. [ITooum
Veúc)Titan,syn Iapetův, bratr Epimetheův,
otec Deukalionův, představitel boje za
pokrok lidstva proti starým řádům; utvořil
prý prvního člověka z bliny a vody; za to, že bez
dovolení bohů přinesl lidem oheň, byl přikován ke
skále na Ifavkaze a 8up mu užíral játra, stále na
růstající; vysvobozen byl od Heraklea, ale dle ji
ného podání propadl se i se skálou do podsvětí, ikde
trpěljakc na zemi; adj. Promethěus, a,um
Prometheův; patrouym. Promeěethiades a
Proměthidés, ae, m. Prometheovec, syn
Prometheův (t.j. Deukalion).

promineo, čre, —, — vyčnívati,
přečnívati A) subst. prominens, ntis, m.
8 gen. part. Vyčnivající část, výčnělek, v ý
běžek T; vychylovati se, nachylo
vati se: pectore prominentes Čs; =
bůsn.coma prominet in vultus O sahá,
splývá;strměti, trčeti: (nemorumcoma)
guae gelido prominet Algido H; b)
metaf. přečnívati, zasahati, prostírati
8€ do něčeho:čamguam non pars (gloriae)
in memoriam promtineat L.

pro-miseuěé (n. pro-misce), adv.|pro
miscuus]) 1) smíšeně, neodděleně, 8po
lečně, vespolek;2) bez rozdílu, na
pořád; bez jistého řádu, pořádku;
3) obecně, všeobecně; o místěna všech
stranách, tu a tam.

pro-miscuus (zř.pro-miscus), a, um
[pro a misceo) 1) smíšený, neoddě
lený, nerozdilný, společný, vespolný:
conubia promiscua L „smišené“; cetera
promiscua cum marito (esse urori) T;
praed.pohromadě; všem přístupný:
haud promiscuo spectaculo T'— 8 vy
loučením veřejnosti; praed. p. consulatus
patet L všem bez rozdílu: substčn
promiscuo esse, habere LT — promis
cuum esse,habere: obecný, všeobecný,
hromadný: promiscua caedes L; pro
maiscude misstones T bez obmezení; 2)
a) obyčejný, všední: promiscum pa
tvis patriae cognomentum I zevšedučlé;



promissio

muta ista intercidere ac reparart pro
míscua sunt (os. vazbajako v řečt.) IŤ jest
(zcela) obyčejný zjev, že...; praegn.na
čem nezáleží, nedůležitý, stejný: divina
atgue humana promiscua (halere) S nic
jim nezáleželona...; ) všeliký, roz
ličný: promiscna ac vilia T rozličné
laciné věci; privatis et promiscuis co
piis tuvere militem T soukromě všeli
kými potřebami.

promissio, Onis, f. (promitto] slibo
vání, slíbeni, slib (alcis ret něčeho).

promissor, čris, m. [promitto| sli
bovatel AH.

promissum, t, n. [vi part. perf. paea.od
promitto) (básn. často pl. význ.sg.) 1) vl. slí
bená věc; slib, připověď:promissa
nou dare Ó nedati slibené věci = ne
splniti slibu; p. facere splniti slib; pro
missis stare C státi v slovu, dostáti
slovu; p. exspectare SL splnění slibu;
2) spec.význ.věštba: Chaldaeorum pro
missa T.

promissns, a, um [vl. part. perf. pass. od
promitto) vl. spuštěný, splývající, svislý,
dlouhý: cepillo sunt promisso (s
nosí...; promissa darba. Vizipromitto.

pro-mit10, ere, misi, missum (synkop.
promisti = promisisti, promisse= pro
omisisse Cat) vl. pouštěti vpřed; 1) spouš
těti do délky,spec. nechati růsti, nestři
hati: donec crinem darbamgne promtt
teret | až by mu narostly; vizpromissus;
«) (pův.podávati ruku na něco)slibovati,
prislibovali, připovídali (abs., alci
ařad, ace. e. inf. fut., zř. praes.i A) donum
factum, dicatum, promissum 'gradace)
C; me promisi ultovem (fore) V
slíbil jsem pomslu; básn. falso tdi me
p. nott Ó neslibuj si mého návratu; b)
spec.«) zaslibiti: donumtibi dicatum
atgue jprromissum Čs 3) předpově
děti: semma claritudo tuvenipromissa
(erat ad haruspicibus) T; ut (dít) bene
promittant Č věsti zdar.

prom, ere, prómpst,promptum[pro
a emo| 1) vyjmouti, vyndati, vy
tilnouti, vybrati, vyněsti (abs., algd ex
n. de vé, též Té něco z něčeho): promptum
vadgjiníi pugtionem TŤ vytasený; o nápoji
přinésti ze sklepa n. nalčvati z nádoby; báen.
cevo se robore promunt V vycházejí;
3) metaf.a) vynášeti na jevo, uka
zovati, objevovati: promes in scaenam
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H předvedeš na jevišti; Sol, diem gui
promis H přivádiš; praegn.(deus) odscura
promens If sm. povznášeje; |) spec. vy
jevovati řečin. písmem,vykládati, vy
Jadřovati (8e), pronášeti, vypravovati,
připominati, praviti: clienté p. tuva
IL. p. sententitam T; vypovídati: ficta
seu vera promeret I; ©) projevovati
8kutkein, užívati něčeho v jednání: nunc
illas promite vires V; konati, páchati:
saevissima guaegue p. T

pro-moneo, ére, uč, — napřed upomí
nati, praegn.Varovati (algm de reněkoho
stran něčeho).

promontovium vizpromunturium.
pro-moveo, čre, měví, motum (pro

morat F —=promoveraťt) 1) ku předu
pohybovati, vpřed hnouti, pošinouti,
posunovati, postrkovati, dopravovati,
vésti: sara vectibus promovent Čs při
valuji; legiones p. Čs; remis Centaurum
(t. j. loď) promovet V pohání; castra p.
Cs táborem hnouti; přenes. tn Vaccaeos
bellum promotum (est) L bylo pokročeno
k válce proti.. .; básn. deus (t j. Liber)
arcana promorat loco řf tajnosti (z je
jich mista —) ze srdce vytáll — na jevo
vvnesl; *2) meta. 1) posunovati ku předu
hranieoněčeho,rozšiřovati, zvětšovati:
impertum p. Ó; odt. působiti rozvoj ně
čeho, rozvíjeti: doctrina vím promovet
insttam IH; L) posunovati k vyššímustupni,
povyšovati: ad humili ordine ad eum
gradum promotus (Ču. Odt. subst. pro
mota, drum, n. význ.filos.— praecipuav.t.

prómpte, adv.[promptus] 1) snadno,
rychle; 2) ochotně, povolně; 3) od
hodlaně, rozhodně, rázně; směle,
statečně.

1. promptus, čs, m. [promo) jen ve
spojeníIn promptů a) na jevě: du p.
esse býti na jevě, zjevný, jasný; in p.
habere jeviti, projevovati, ukazovati; (na
tura) formam (— obličej) nostram po
suit čn p. C na patrné misto; b) po
hotově, po ruce. čn p. esse, habere;
nasnadě; = prsegn. tn. p. esse býti
snadný: nec tibi guadrupedes in p.
regere est O: donec, guod omnibus in
p. erat, paucis lucrosum fieret T

2. prompius, a, um [vl. part. perf. pass.
od promo) vl. vyňatý z úkrytu; 1) co jest
na jevě, zjevný, patrný, zřejmý: altud
clausum in. pectore aliud in lingua



promulgitio

promptum habere S (part.není tu třebapřekl.);
subst. prompla et aperta C; prompta
occulta noverat T (t pěchotu i jízdu);
2) meton.Cojest po ruce, pohotově,
nasnadě, hotový, jistý (vl. i metaf.)
a) prompta linoua O obratný, hbitý;
promptissima mortis via T nejvíce na
snadě — nejobyčejnější; včasný: doplňk.
cum promptum hoc tus ferrent L rychle,
bez prodlení; b) p. aď alad (pozd.též in
algd, alct reť) n. abs. a) snadný, po
hodlný, přistupný, snadno možný: p. adi
tus T'; (moenia) haudguaguam prompta
oppugnanti L; častopromptum est s inf.
jest snadno; p. effectu T; vocante Ca
rene promptasgue res ostentante T =
jistý úspěch; B) hotový, připravený;
náchylný, nakloněný; ochotný, příz
nivý, povolný, přístupný:proles promp
tior ad arma O;p. adversum tnsontes
T hotov pronásledovati...; subst.promp
tiora, guam promiserant, tnventunt T
vice ochoty; %) odhodlaný, rozhodný,
rázný, podnikavý,statečný, smělý,
obratný, duchapřítomný:prompti
segniores Cs;promptissimus tuvenum L;
(duces) st prompti agant T jestliže vy
stupují odhodlaně; nemo manu promp
ttor L osobně statečnější; lingua p. L
obratného jazyka.

promulgátio, ones,f. [promulgo] (ve
řejné)prohlášení, ohlášení, oznámení
(zejm. o návrzích zákonů).

promulg0, dre, dvi, tum (veřejně)
prohlašovati, ohlašovati,oznamovati,
spec. návrh zákona (jenž musil býti vy
hlášen črinum nundinum — 24 dní, než
se o něm hlasovalo): lčegemp. C; roga
ttonem p. C; abs. de meo veditu tribuni
promulgaverunt C vyhlásili (dali) návrh
(zákona)0...

promulsis, zdis, f. (pro a mulsum]
předkrmí, první část římskéhooběda, jež se
skládala z jidel, draždicích chut, k nímž 8e pilo
mulsium.

promunturium n.. promuntorium
(básn. promunturjum 4 mab. O), ii, m.
[mons, promineo) výběžek; 1) mys: p.
Alinervae Ó mys v Kampanii, jihozáp.
od Surrenta,.nyn. Punta di Campanella;
2) horskývýběžek, předhoří L.

promus, ž, m. [promo] (vl. vydavatel)
otrok, jenž spravoval v domácnosti zá
soby jídel a nápojů, špižírník,
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pro-můifuus, a, em napřed vyplacený
jako půjčkan. záloha:pudlicanis inseguen
tis anni vectigal promutuum (se.impe
rabanť) Čs nájemné napřed zaplatiti.

prone, adv. [pronus] sklonitě, šikmo.
pro-nepos, óťěs, m. pravnuk.
pro-neptis, čs, f. pravnučka.
pronoea, ae, f. [Toóvora] prozřetel

nost (lat. providentia).
pronuba. ae, f. [pro a nubo) staro

svata, starosvatka (př. avatbě): básn. uno
P. VO (jako bohyně sňatků).

pronuntiáti0, onis, f. [pronuntio)
1) (veřejné) provolání, prohlášení,
ohlášení, vyhláška: 2) spec.a) roz
sudek, nález; b) t. t. v logicesoud, věta;
C) t.t. rhetor.přednášení, přednes, de
klamave Půin.

prvonuntiator, čris, m. [pronuntio)
vypravovatel.

pronuntiaátum, 7, n. [vl. part. perť.pass.
od pronuntio) log. soud, věta. Viz i pro
nuntio.

pro-nuntio, Gre, Gv?,dtum 1) a) (ve
řejně)vyhlašovati, prohlašovati,
ohlašovati, provolávati, vyvolávati,
volati: magna voce pronuntiat Čs hla
sitě volá; b) vůb.vypovidati, hlásiti,
oznamovati, vypravovati; 2) spec
A) úředně ©) pronášeti rozhodnutí (roz
sudek),vynášeti nález, rozhodovati:
sententiam p. Čs vyněsti nález; B) o před
sedovi shromážděnípřednášeti (stručně opa
kovati) něčínávrh— dáti hlasovati
o návrhu:sententiam alcis p. Čs +) pro
hlásiti zvolení něčí n. přijeti něčeho: (prae
čores) pronuntiant e0s praetores (doplňk.)
L; legem p. C; L) vojen.vyhlásiti
vojskurozkaz, dáti rozkaz k něčemu:
tčer (in inseguentem diem) pronuntiart
tussit LCu; pronuntiatum (est) iter L;
pronuntiatum repente, ne.. ., multitu
dinem eruit armis L náhlý rozkaz;
©)(veřejně)připovídati, slibovati:
gui nummos in tribu pronuntiarit C;
praemia p. L; d) přednášeti, dekla
movati, recitovati: Aratea memoriter a
te pronuntiata sunt C; poemata p. N.

pro-nurus, čs, f. manželka wnukova,
(pra)snacha.

pronus, a, um [z *prod-nos oapro(d))
1) a) ku předu nakloněný, skloněný,
nachýlený, schýlený, sehnutý při běhu:
carcere p. utergue emicat O; praed.ku



prooemium

předu: proni tn verbera pendent V ku
předu jsou sehnuti; b) dolů nakloněný
au., sehnutý, ohnutý: (pecora) natura
prona finxit S; spádný, srázný: prona
via O; sklánějící se, svažující se: urůs
prona in paludes L; subst.in prono L
na svahu; o řekáchspádný: féhenum prono
alveo vuentem T s velikým spádem ; il
lum prono rapit alveus amní V spád
ným proudem; arduis pronos relabi vi
vos monitůus (dat. směru) ŽŤ; 2) meton.
a) ku předu se (rychle) pohybující: básn.
enall prona petit maria V na mořerychle
spěje (podlejin. výkl. na moře svažité); b)
dolů se schylující,klesající, pada
j(cí: praed.p. per něra lapsus O pří
mo) dolů; p. currus O dolů se říticí;
zejm. o tělesech nebeských k západu 8e schy
lující, zapadající, praed. nízko (na. oblo
ze): p. erat Titan (slunce) O; = nihdl
habent l-aec duo genera proni Č = těž
kého; ©) metaf.odoběrychle ubíha
jící: pDronosin annos II v kvapném
střídání roků; 3) metaťf.a) mající sklon
k něčemu,náchylný (tn n. ad algd, též
alci veť k něčemu):tn arma m. T chtivý
boje; b) nakloněný, příznivý, ochot
ný, povolný: pronis auribus acetpi T
ochotně býti poslouchán, vyslechnut; ©)
snadný: omnia virtuti suae prona
esse S; apud priores agere ďigna me
moratu pronum erat T; id ad fidem
pronius est L pravděpodobnější.

prooemium, 2ž,n. |zo00iutov] úvod,
začátek: cítharoedi p. C předehra.

própágatio, čnis, f. [propagare) 1)
rozsazování, rozvádění; rozínnožo
vání, rozplozování, rozplemeňování:
p. vittum Ú; 2) metať.a) rozšiřování:
fintum imperii p. Č; L) prodlužování:
propagatione vitae.. hausit calami
tates Č tím, že zůstal na živu.

própágátor, oris, m. [propagarej
prodlužovatel: provinciae (t.j. správy
provincie) p. Č.

1. pró-pag0, čnis,f. 1) sazenice,
odnož, rozvod, výhon, roub: básn.adulta
vittum p. H prut, výhon 2) metaf.a) po
tomek, dítě (syn, dcera); col. potom
stvo; b) rod, plémě, pokolení: cřaro
rum virorum propagines N rodokmeny.

2. pro-págo, dre, dvi, itum 1) ro z
sazovati, rozvádět, roz množovati,
rozplemeňovati: obr. vera gloria radďices

1008 prope

agit atgue propagatur Ú rozrůstá se;
=) metaf.a) mistněrozšiřovati: p. fi
nes C, terminos uvbis T; L) časově(dále)
vésti, udržovati, zachovávali altrpem
p. Čj (Pliloctetes) propagabat vitam
aucupio C udržoval se na živu; (meus con
sulatus) multa saecula propagarit veépu
blicae C prodloužil by trvání obce o mnoho
věků: eandem diem intellego propagatam
esse C (t. J. prozřetelnost stanovila určitou lhůtu
pro trvání Říma ; zdálo se, že uplynula, ale nyní je
posunuta důle, a to, jak C. doutů, až na věčnost);
prodlužovati: consuliin annum impe
voump. (= ob.prorogave).

pro-palam, adv. veřejně, zjevně.
pro-patulus, a, um dopředuotevřený,

přístupný: in aperto ac propatulo ioco
C; neutr. subst. ve spojení II propatulo a)
vl. na místě dopředu otevřeném: in p.
aedium C, domi N v nádvoří, na dvoře;
Ja) váb. venku, pod širým nebem; ©)
metať.na veřejnosti, veřejně; pří
stupně: pudicitiam in p. habere
miti na prodej.

prope [adv. isol. ace. neutr. adj. *propis
dotýkající sej I adj. *propis (bývá nahrazo
vánoadj.rOpinguu8), jen compar.DrOpior,
us a 8uperl.proximus, a, um (blízký)
bližší, nejbližší; 1) vl. o mistěfit
proptus corpus Ó přiblíží se; p. ale
Tet něčemu; též 8 ace. (podle předl. prope):
proxtmus mare Oceanum Ús nejblíže
Oceánu = při samém Oceánu; propior
montem suos collocat 9; subst.propiora,
um, n. bližší místa, krajiny; proxima,
črum, n. nejbližší místa, krajiny, země,
sousedstvo, (nejbližší) okoli; sg. in pro
gimo urbis L v nejbližší části; in pro
gimo pignora (sunt) T (zcela) na blízku;
mase.proximi Germantis Čs nejbližší sou
sedé Germanův; >) metaf. o rozličnémvztahu,
ku př. o čase, pořadí, podobností a p. a) vero
proptus est L jest pravděpodobnější;
septimus octavo propior tam fugerit
annus JÍ sedmý skoro uplynul rok a blíží
se osmý; proximus guisgue Dritanntco
T' nejbližší okoli; proximus lictov (v. t.)
ST; mihi primus (ee.es), gui a te pro
aimus (se. sum) Plin pro mne jsi první
a já jsem po tobě druhý; Alagnetes pro
gimi damno ac remedio habiti sunt T
druhé místo co do... bylo dáno Magne
Čanům; suspectum semper dominantibua
gut proximus destinaretur T za ná
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stupce; proximum est, uť . „ Č násle
duje; guoďdproximum fuit non vidit Č
co z toho plynulo; propitor petendo guam
gerendo magistratui erat L byl podob
nější tomu, kdo se uchází o úřad, než
kdo jej zastává; pectora artificum pro
gima signis O zcela podobná; pro
Zuma (se. carmina) Phoebi versidus ille
facit V nejlepší po Foibových; reltgioní
suae proximus fuit C držel se, byl vě
ren; = zejm. b) OČase proximus u) nej
bližší, následující, (nejblíže) příští: in
proximum annum transtulit Č; (5)(nej
blíže n.právě) minulý, předešlý, po
slední: gutď proximá, guid superiore
nocte egeris Ú včerejší předvčerejší;
proxima (scripta) O novější dila (op.
k veterum scripta virorum); ©) ve styku
udí blízký, důvěrný; subst. proxěmi,
črum, m. nejbližší příbuzní n. nejdůvěr
nější přátelé; II isol. ace. neutr. prope
(compar.PVopiuS, superi. proxime) bliz
ko (blíže, nejblíže); 1) adv. a) v.
o místě p. alct Tet něčemu:guam proxime
potest hostium castris Cs; na blízku;
Z blízka, compar.Z větší blízkosti: gut
tam p. tam Italiam videret Ú*ouo pro
pius regrederetur I; magnum proptus
gue noscendum visum (est) Plin zjev
hodný blžšího poznání (t j. z blízka); =
metaf.propius res aspice nostras V t.j.
s větší účastí, laskavěji; proptus tua
numina firmes (v. t ke konci)V: ) o čase
prozime nedávno minule,posledně;
c) skoro, téměř, málem, bezmála,
takřka «) p. omnes; [($)v přirovnání asi;
jaksi, do jisté miry: p. gualis undas
exercet Auster IH; utilitas, tusit p. ma
ter H3 T) oději tam p. erat, ut. L
bylo blízko, že — nechybělo mnoho, že
by — málem by...; negue gutdguam

n

propius est factum guam uť... Č ne
chybělo mnoho, že by...; 2) význ. předl.
s ace. A) o místě p. ripam C; propius
urdbemC; proxime Italiam C; b) přenes.
p. diem viz propediem; filii p. puberem
aetatem erant L; iam p. seditionem
res erat Ču — nebylo daleko do...;
p. metum res fuerat L jejich postavení
(před tím) bylo již hrozivé; vitam pro
zime libertatem (v. 1.) actam T'; o podob
postí ne nepodobně, bezmála (podle), té
měřjako (po)...: proxime morem Ro
manum L.

Latinsko-český slovník,

1009 prřopero

prope-dicim, adv.vl.v nejbližších dnech,
příště,co nejdříve, brzy.

pro-pelló, ere, puli, pulsum 1) po
hybovati něčím ku předu, postrkovati,
posunovati; popoháněti a) (mate
rias) subtectis rotis p. T; (ku předu)
káceti, povaliti, zporážeti, strhati:
crates p. Čs; propulsa silva O; sho
diti: in profundum propulit corpora
natae Oj b) meaf.hnáti, doháněti,
puditi k něčemu:si longius Čaecil'um
ptetas propulisset C šp. sm.sváděti,
štváti: rudes enimos ad corrumpendum
miitiae moremp. T; 2) zaháněti,
zapuzovati, vyháněti: zejm.vojen.Ros
tes p. C8; obr.famem p. H.

prope-modum, adv.skoro, téměř, bez
mála.

pro-pendeo,ére,pend?,pěnsum vl.býti
převislý, svislý; 1) spec.převažovati, míti
převahu: tantum p. illam (lancem)
putet C; obr.bona propendent C; 2) metať.
býti nakloněn (in algm někomu),klo
niti se, nachylovati se (příznivěk něčemu).
Part. propenSuS význ. adj. v. t.

propensée, adv. [propensus) náchylně,
s náklonnosti, ochotně, 8 ochotou.

proptnsio, onis,f. [propendeo) sklon;
meton. 0.ad summum donum adipiscendumČ váha(význ.hybnásíla,vliv,vý
znam).

propensus, a, um [vl part. perf.pass. od
propendeo) vl.převislý, svislý; 1) mající
převahu na některou stranu, skloněný, na
chýlený, blizký: ad veritatem pro
pensior C; 2) klonicí 86 někam,naklo
něný, náchylný: voluntas ad lentta
tem propensior C; praegn.(milostivě) na
kloněný : aď pia propensos vota deos O.

properanter, adv. [propero) spěšně,
kvapně.

properantia, ae, f. [propero]spěch,
kvap.

properatio, onis, f. [propero) spě
chání, spěch (spěchy).

properato, adv. (vl. abl. part. perf. pass.
od propero) spěšně, kvapně T.

proper, adv.[properus] 8pěšně, na
spěch, kvapně, nakvap, chvatně, honem;
rychle; ihned.

propero, čre, vi, tum |) trans.
urychlovati, zrychlovati,uspíšiti, do
dávati rychlosti něčemu:apéšně n. rychle
konati (vykonati, činiti, zjednati, opa

Gi
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třiti) (neklass. alad něco), pospíšiti 8i s ně
čím, býti rychlý v něčem: Cyclopes ful
mina properant V pilně pracují 0...;
coeptum iter p. T: alia, guae incepto
usut fovent, p. S nakvap činil jiná opa
tření, prospěšná jeho podniku; arma pro
perate viro V rychle podejte; koc opus,
hoc studium properemus II buďme pilni
tohoto...; cum periura patris fides...
pecunam heredi proveret fŤ pro dědice
shrabuje; Eurydices properata fata O
předčasně přesířižená nit živeta; adeo est
properatus amor Ó rychle vzplanula;
properata gloria rerum Ó rychle zís
kaná; part. properatus urychlený, zrych
lený, rychlý, spěšný, praod.rychle;
2) Inr. spěchati, spěti, pospichati, po
spišiti si, kvapiti, chvátati (abs., 8 inf.):
erat nihil, cur properato opus esset Ú
spěchu, spěchati, zř. s ace. c. inf. se guis
gue hostem ferire properabat S; —přenos.
význ.8pěti za něčím,toužiti, dychtiti
po něčem, přáti 8i něčeho: st tungi hospitto
properat V.

Propertius, čt, m. (Sex. Propertius),
římský básník elegický, rodem z Umbrie,
starší vrstevník Ovidiův (žil asi v I. 47
až 16 př. Kr.).

properus, a, um pospichající, spěcha
jicí, spěšný, kvapný,chvatný, rychlý,
praed. spěšně, rychle: propero agmtne T
= o 08. 8 gen. obj. trae p. 1 náhlý, prudký
v hněvu; Agrippina oblatae occasiont8
propera T rychle se chápající; — s dat.
prosp. uť tali in tempore sidí gutsgue
p. T každý byl pilen sám sehe = myslil
sám na sebe, na svou záchranu; = s inf.
guoguo facinore p. clarescere TŤ vým.
snažící se, dychticí.

propexus, a, um [pro a pecto) (vl.
do předu sačesaný)(dopředu) shrnutý,
spuštěný, rozpuštěný, rozestřený: básn.
Jfusus propexam in pectore bardam (ace.
vztah.) W 8 dlouhými vousy vpředu na
prsa splývajícími.

propino, dre, dvi, dtum [neorivw|
připijeti: proptno hoc pulchro Critiae

to piji na zdraví Kritiovo (u Kenofonta:
Katie tobť čoTo T$ 1a4©).

propinguitás, dťis, f. [proopřngums)1) blízkost: silvarum ac ftuminum
propinguttates Ús místa poblíž lesů a
řek; 2) meta. (blízké) příbuzenství,

1010 pro-pono

příbuznost; konkr.příbuzenstvo: familiae
et propingutates T.

propinguo, re, avi, dtum 1) intr.
blížiti se, přibližovati86(abs.,alci ret,
z. rem k něčemu, býti na blízku něčeho

(vl. 1 přenes. o době); 2) trana. přibližovati
časem——mychlovati uspišiti: propin
gues augurium V

propinguus, a, um (compar. neklass.
propingutor, klass. Propior, superl.DTO
ximUus)srov. propLee] b lízký; 1) vl. o inistě
(ali ret něčemu),sousední: tam propin
guis hostibus Čs v takové blizkosti ne
přátel; Belli propingui rudimenta V
v blízkosti, na blízku (vedené); propin
guis nuntiis T zprávami z blízka, =
neutr. subst. 2% propinguo L na blízku:
ex propinguo SL z blízka; 2) metaf.
o rozličném vztahu, ku př. 0 čase, podobnosti a p.
A) o čase blízký, brzký, nastávající:
(Hector) mortens propinguam Aclulli
mertem denuntiat C; propingud luce
fulsere stgna T na úsvitě; h) pří
buzný, příbuzenský, básn. též (důvěrně)
známý: subst.propinguus, %,m. příbuzný,
básn.téžpřítel; propingna, ae, f. příbuzná,
adj. báen. Úurba pr opingua © zástup pří
buzných; della propingua O boj pří
buzných.

propior, propius vizprope.
propitio, re, dot, atum [propitius)

nakloniti si, ob.o bozíchusmířiti, zjed
nati 8i n. Vyprositi (8i) milost něčí,
dosáhnoutimilosti, uprositi: p. lovem,
ut certum edat oraculum Cu.

propitius, a, um [prope] (v. blízký)
nakloněný, příznivý, ob.o bozíchmilo
stivý: Aaecarma propitio flumine (v.
t.) accipias L.

proplus viz prope.
propnigéum, ž, n. [7r0oTvryečov]to

pírna v lázních, zařízená k ústřednímu vytápění
horkouvodou(= praefurntum; srov.hypo
caustum) Plin.

Propetides, um, f. dívky v městě
Amathuntu na Kypru, jež zkameněly,
protože se rouhaly božství Afroditinu.

propola, ae, m. [700774413] překup
nik, prodavač, kupec, kramář, hokynář.

pro-pollu0, ere, —, — dále (= ještě
vice) poskvrňovati T.

pro-pono, ere, posut, posttum 1)
klásti vpřed, představovati, (veřejně) vy
stavovati, předkládati,vykládati,



Propontis

vyvěšovati a) verillum p. Čs vztyčiti;
propositis decem tabulis L; edictum p.
(s veřejně vyhlásiti; L) spec.G) na
prodej vystaviti pDroposita omnia in meďio
vidit L; proponi cereus H; odt. ad mu
lterem propositam omnubus Č oddávající
Be; ) Jako základn. cenu vystaviti, položiti,
ustanoviti: geminum pugnae proponit
honorem VW; = odt. metaf. vystaviti Jako
odměnun. trest, slibovati, připovídati,
činiti naději, těšiti něčím,op. hroziti,
vyhrožovati něčím:praemia p.; liberta
tem p. L; pase. algd propomitur jest
naděje na něco; matorem spem (stbi) pro
poni videbant Cs že jim kyne větší na
děje — naděje roste; magnam (et) spem
in Milonis morte pr opositam C kynula
mu naděje ze...; op. cum tmprobis
poenam proponitis ČC; cut cum mors
proponeretur Ú; v) vystaviti něčemu:pro
positum bello se fore ratus L že bude
terčem války; zůstaviti, zanechati, vy
dati: adj. (ne) oppida (stnť) Romanis
proposita ad coptam commeatus s;
2) metaf.předkládati, stavěti před
někoho n. před sebe A) ante oculos (sibt)
p. ČL = oculis (dat.)p. Č vl. postaviti
si před oči, (jasně) představiti si,
míti na mysli — animo (antmi8s) p. n.
stbi p. Ú; hoc sidi solacti p. Čs tím se
těšiti; ukazovati: eremplum p. alci
C; remedium p. N navrhovati; pass.
býti před očima, patrný, zřejmý: in

praesentiatgueante oculosmpericulo C; b) guaestionem p cum
esset haec ei proposita condicio C; básn.
stccts omnia dura (doplňk.) deus p1'o
posuit FH učinil těžkým; = zejm.jako úkol
n.cíluložiti, stanoviti určiti, dáti
a.) sibi p. uť (pozd.též inf.) předsevzíti
(81), umíniti si, usmysliti si, podnikati,
zamýšleti: res propostta N předsc
vzetí; (maht) est propositum uť, n. Inf,
předsevzal jsem si, mám úmysl, cíl; iď
guod proposttum est alct reč C úkol,
účel, cíl něčeho;proposttum opus O;
básn.s inf.účel.p7oposttum remorari Tar
tara munus Ó určený k tomu, aby.. .;
B) spec.stilist.stanoviti, určiti, dáti látku,
thema: alci ret proposttum est Č látkou
něčehojest; C) vykládati řeči,předkládati,
uváděti,před nášeti, vypravovati,líčiti,
oznamovati, vyjevovati, projevovati,
zmiňovati se: difficultates auctionandi

1011 proprius

p. Cs vykládati 0...; rem gestam p.
Cs; motos senatu exrcusatosgue stmid
proposiťturum (se. esse se) T. Part. pro
positum význ.subst. v. t.

Propontis, idisn.idos,f.[IToorovTic]
nyn. Marmarské moře (mezi mořem Aigaj
ským a Černým).

pro-portio, onis, f. úměrnost,poměr,
propositio, onmis,f. [propono] 1)

představa o něčem,pomyšlení na něco:
huius vitae p. Ú; 2) látka, thema,
(hlavní) věc; 3) log. ná vČBt úsudku.

propositum, č, 2. [aubst. isol., vl. part.
perf. pass. odpropono) 1) předsevzetí,
úmysl: p. tenere ČsL; tenacem propo
siti virum Hu. držícího se svého před
sevzetí — důsledného, pevného vjednání;
pozd.4e přívl. 00 hadbeo p. tllum repre
hendendi Plin; cíl: p. assegut C; úkol:
victor propositi HHaž (,slavně“) vykonáš
svůj úkol; 2) spec.stilist. látka, thema,
(hlavní) věc, v dramatěděj: sed tam ad
p. revertamur Č k věci; uť egrederetur
a proposito C; 3) log. návěst úsudku.

pro-praetor, oris, m. [ze spojenípro
praetore| propraetor (vizpraetor).

proprié, adv.|proprius] 1) výhradně,
jako vlastní majetek, (každý) zvláště:
promtiscue toto (campo Martio) guam
p. parva frui parte malitis C; přenes.
diffictlé est p. communia dicere H svým
způsobem; 2) metaf.a) zvláště, jedno
tlivě, speciálně;osobně; b) výhradně;
(sám) o sobě, pro sebe, na svůj vrub;
C) význačně, charakteristicky, význač
ným způsobem; d) náležitě, příslušně,
vlastně; vhodně:magis p. nihil pos
sum dicere C.

proprietas, aťis,f. [proprius] zvlášt
nost, (zvláštní)vlastnost; konkr.fru
gum p'oprietates L zvláštní druhy.

proprius, a, um vlastní (alcts, zř.
alci někomu), t. j. náležící výhradně ně
komu, výhradní, soukromý; 1) nec solem
proprium natura nec aéra fecit O (op.
communis a publicus); proprium esse
alcis býti něčím (výhradním) majetkem,
výhradně náležeti někomu,přenes.býti
vlastním činem, vlastní zásluhou; cum
ademerit nobis omnia, guae nostra erant
propria C; proprio sumptu T; Archi
lochum proprio rabies armavit tambo H
jeho vlastním (t.j. od něho vynalezeným
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iamb. trimetrem); 2) metať.a) zvláštní,
speciální, týkající se jednotlivé osoby n.
věci: proprtum est alcis jest něčízvlášt
ností, zvláštní vlastnosti; Aunc mihi da
proprium laborem V; duritiam operum
ac propriis nominibus incusant vallum,
fossam . T jmenovitě, jednotlivě;
osobní: (Piso) ojfřensusurbi propriá
guogue trá T; Lb)výhradní, vlastní,
význačný, charakteristický, po d
statný: id virtutis est proprium C;
C) (právem náležící —) náležitý, pří
slušný: guod hutus imperii proprium
est C (t j. právem i povinností); defe
ren8s propriam laurum H — zaslon
žený ; gut proprio nomtine „perduellis“
esset C pravým; d) (trvale náležící —)
trvalý, stálý, jistý: proprium ac
perpetuum (v. 1.) C; locupletia munera
non propria esse consuerunt N; pro
pria dona V, munera FH;si proprium
hoc (tj. štěstí při lovu) fuerit V.

propter, adv. a předl. (m. *proptter
zprope) I adv.blízko, na blízku, vedle:
fl p. cubantes ČC; II předl.s ace. 1)
o místě blízko (u) něčeho, vedle u ně
čeho: dacillum p. me ponitote C; 2) ob.
o příčiněpr o něco, 8krze něco, k vůli
někomu, instr. něčím, přičiněním, působe
ním něčím, zásluhou něčí: o rodičíchD. Gu08
hanc čucem adspexerit C — kteří mu dali
život.

propter-ea, adr. proto (uvádí výsledek
z předcházejícího n. se vztahuje k násl. větě příč.

s Gguod, aula n. účel. 8 ut, ne).
propudium, 42, n. [pro a pudet]

hanba ; meton.jako nadávka hanebník,
ohavník, nestyda.

propugnáculum, ž, [propugno)
bašta, hradba a) obr. alta navtum
(gen. determ.) propugnacula JH „hradby“
(o Antoniových vysokých lodích egyptských, op.
Liburnae); b) metaf. význ. U) záštita,
obrana, branný prostředek: lex... pro
pugnacula tranguillitatis atgne otii C;
B) spec.obranný důvod, důkaz: firmtsstmo
propugnaculo uti, guod ... L.

propugnati0, čnis, f. [propugno)
hájení, obhajováni, obrana.

propugnátor, oris, m. [propugno)
obránce, obhájce; a) vi.bojovník:
classts tnops propter dtmisstonem pro
pugnatorum Č námořních vojáků (proti
remiges); Lb)metať. rei pubdlicas p. C.
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pro-pugno, čre, čvt, Gťum bojovati,
biti se, zápasiti, buď abs. u. D70 ré (bása.
a pozd. též alct rei a rem) za něco —
brániti, hájiti něčehoa) vl. tpst ex
stlvis rari propugnabant Čs (t j. metali
kopí); subst.propugnantes obhájcové, b)
metaf.7). pro aeguitate C; guae libidine
deliguerant, amůitu propugnant T' hledí
obhájiti == zakrýti.

propulsatio, onts, f. [propulso) od
rážení, odvracení,

pro-pulso, dre, dvi, atum odvážeti,
odvraceti (algd aĎ algo něco od něčeho)
a) vl. hostes p. ČsT; ))) přenes. moeni
bus (abl. instr. za hradbami) dellum (=
válečné útoky) p. L; periculum p. 8,
famem p. ČT zaháněti.

propylaea, orum, n. [nooniAac)]
propylaje, nádherná stavba, tvořící vchod
na athenskou Akropoli ze záp. strany,
vystavěná za Periklea od Mnesiklea
z pentelského mramoru.

pro-guaestore viz guaestor.
prora, ae, f. [nopoa) a) přída,

předek lodní: přísl. měhi „p. et pu pis“ ,
ut Graecorum proverbium est, fuit a
me tuti dimiltendi C (= neoe0a 1ai
noúnvT) t.j. první a poslední důvod;
b) básn. synekd. loď.

pro-repo, ere, rěpsi, — vylézati (básn.
rě z něčeho) H.

proréus, ež, m. [z0w08Ús) plavec, za
městnaný na přídě lodi, správce přídy;
Jako vlastní jm.

pro-ripi0, ere, riput, reptum a) vy
trhnouti, vyrvati, uchvátiti, schvátiti:
hominem proripi tubet C přivléci; b)
refex.ae p. vytrhnouti se, vyřítiti se,
vyraziti: s dat. €60misu prortputí se
custodibus T vytrhl 8€; básu. Intr. pro
riputt tuvema V; guo proripis V kam
chvátáš; obr. guae libido non se prort
piet ac proiciet C nevyrazí am. nepro
pukne.

prorogatio, onts,f. [[prorogo)1) pro
dloužeuí, prorogace:p. tmperů L; 2)
odklad: p. diet C

pro-rogo, are, dví, atum 1) spec.
prodloužiti úředníkujeho úřad na další
lhůtu (vl. rogací na sněmu, pak i vůb., 1 usnese
ním senátu n. rozhodnutím císařovým), prorogo
vati: tmpertum alci p.; numerum an
norum provincii8 p. C; 2) vůb.a) pro



prorsus

dloužiti, (dále) poncchati, zacho
vati. udržovati, popřávati (dlouhého)
trvání: paucis tibi ad solvendum pro
rogatis diebus Ú; (uť) id vitae spatium
damnatis prorogaretur T; spiritum ho
mini p. Flin; hic čongum (prolept.)scrtp
tori prorogat aevum ff; b) odkládati:
vivendi recte gui prorogat horam FH.

prorsus (starší prorsum a synkop.Dro0
8u8 n. prosum), adv. [vl.part. *proversus]
1) vi. ku předu obrácený, praed. (zpříma)
vpřed, ku předu: uť transvorsus, non
provovsus cedit Pl; obr. p. ibat res C:
2) ob.a) zrovna, přímo, právě; do
cela, zcela, dokonce, dočista, naprosto,
zhola, jistě; velmi, tuze; b) po výčtu
zkrátka, slovem: praemia modomodo
formidinem ostentare, suos ad virtutem
adrigere: p. intentus cuncta parare S.

pro-rumpo, ere, růp?i,ruptum vyrá

žeti 1) Aetna prorumpit ad aetheranubem V chrlí; 2) ob.med.prorumpi =
intr. p. (Tě z něčeho, odněkud) A) G) o zřídle
výzo.prýštiti: fons aguae prorumpebat
Hbwť: unde iť mare (zde sm. Široce roz
litá řeka) proruptum V odkud (vyrazivši
jde —) se vychrluje; proruptus corpore
sudor V vyrazil na těle; o ústí tn mare
prorumpit Thydris O vrhá se, valí se;
vis morbi in intestinum prorupit N
nemoc s takovou silou vrazila 8e do...;
vyhrknouti,propuknouti, vypuknouti,
provaliti se, vzniknouti: (tncendium)
praediis Tigellim proruperat I; spec.
význ. Vyjiti na jevo, projeviti se: mhil
prorupit, guo conturatio tntellegeretur
f; 00s. victo silentio prorupit reus T
promluvil; B) o os. a zejm.vojen.vyraziti,
vytrhnouti, vyřítiti se, vrhnouti se:
medius prorumpiť in hostis V; b) metaf.
G.) dorážeti až po nějakoumíra, rozmoci

o vzrůsti: eo p. hominum cupiditatemC; 53)s podm. 08. propuknouti v něco, upad
nouti, (nemírně, bezuzdně a 9.) oddati
8€ něčemu: tn Sscelera ac dedecora pro
rupit T'. Bývá zaměňovánoa proruo (v.t.).

pro-ruo, ere, ruž, rutum 1) intr. ří
titi s9 (ku předu), hnáti se, vyřítiti se:
subditis calcaribus p. in hostem Cu; =
o věcech sřítiti se, skáceti se — pass.
prorui býti zbořen, pobořen: moťu terrae
oppidum proruit T'; 2) trans.povaliti,
potříti: prorueť victorem H; hostem pro
ligare ac p. T'; o věcechkáceti, strho
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vati, podrážeti, bořiti: munitiones p.
Cs; p. fossas T t.j. zaházeti.

prósa, ae, f. [m.*prórsa = proversa,
se. oratio) vl. řeč stále přímo vpřed (obrá
cená =) postupující (nedělená na verše)
— řeč nevázaná, prósa Plin (op.verstis
—=(zř.) oratio vorsa).

prosápia, ae, Í. (arch.) rod,
příbuzenstvo S.

proscaenium, dž, n. [7t000xň%vtov)je
viště,

pro-scindo, ere, scidďi, scissum 1) vl.
vpřed trhati; spec. orati, brázditi, zejm.
o prvním orání převrátiti, podmítati; obr.
o lodi p. aeguor Cat; 2) přenes. „trhati“
význ. utrhati na cti někomu,ostouzeti, zleh
čovati, tupiti, urážeti někoho: summotum
patriá p. Ó

pro-seribo, ere, scripsi, seriptum 1)
vypsati, (vl. písemným návěštím) vy
hlásiti, ohlásiti,prohlásiti, uveřej
niti: čegem p. ČT; %2)spec. a) vyhlásiti
prodej, dražbu n. pronájem něčeho,(veřejnou Vy
hláškou) dáti do prodeje, prodávati,
pronajímati: alle, guoď non placebat,
proscripsit, tu, guod placebat, emisti C;
b) praegu. G) prohlásiti někohoZa zbavena
statků n. statky za zabaveny, odt. z a ba
viti, konfiskovati: vicinos p. Plin; pos
sesstonesp. C; B) tt polit.vyhlásiti
někoho Za p8ance, dáti do seznamu
psanců,dáti doklatby, proskribovati
někoho (kteréhož prostředku užíváno po příkladu
Sullově;proscriptus, vyhlášený za psance,
psanec, propadal hrdlo, Jeho jmění konfiskováno
státem a v dražbě prodáno, jeho potomci zbaveni

práva ucházeti se o úřady): patrem meum,
cum (ačkoli)prosertptus non esset, tu
gučastis, occisum in proscriptorum nu
merum rettulistis C.

proscriptio, čnis, f. [proseribo) (pí
semná) vyhláška; spec. a) vyhláška
o prodejí, dražbě n. nájmu něčebo;odt. n abíd ka,
prodej; b) tt polit. vyhlašování za
psance,klatba, proskripce.

proseripturio, čre [desider.od pro
Scribo, žertem utvořené) míti chut na pro
skribování C.

pro-seco, re, secuř, sectum (zpředu)
uříznouti, odříznouti; spec. t. t. sakrál.
o částech žertvy, určených k obětování: gui elus
hostiae exta prosecuisseť L; snhst.pro
secta, črum, n. obětní kusy Ó.

rodina,



pro-semino

pro-semin0, dre, dvř, tum vl. roz
sévati; metaf. rozmnožovati, rozplozovati,
pass. rozrůstati se.

pro-seguor, seguč, secůťus sum vl. ku
předu následovati; 1) pronásledovati:
hostem p. Čs; 3) provázeti, doprová
zeti, jíti 8 někým Aa)exseguias funeris
(n. funus) alcis p. CO účastniti 8€ něčího
pohřbu, býti někomuna pohřbu; obr. Chat
tos suos saltus Flercyntus proseguitur
T provází; b) p. algm rě (abl. instr.) n.
pozd. cum re provázeti někoho(s) něčíma)
p. defunctum ignavo guestu T'; (Aeneas)
proseguiturv čacrtmis longe (euntem) V —
dlouho za ní hledí se slzami; decedentem
cum favore ac laudibus prosecuti sunt
L; milites contumeliosis vocibus prose
guebantur nostros Cs utrhačně pokřiko
vali na naše; B) metaf.význ. prokazo
vati, dokazovati, darovati, dáti, věno
vati někomu něco, poctiti někohoněčím,
uznati za hodna něčeho:(Caesar Remos)
liberaliter oratione prosecutus Cs vlidně
k nim promluviv; guos Aeneas prose
guitur veniáa V; te multa prece, te pro
seguitur mero H k tobě vznáší modlitbu,
tobě věnuje ...; 3) provázeti, vésti k cíli,
pokračovati, postupovati v něčem:a)
abs.proseguttur pavitans V; B) prová
děti: descriptiones locorum poetice p.
Plin = básnickým způsobemlíčí; 4) vy
stihovati, spec. řečín. písemnělíčiti, vy
kládati: guiďpascua versu proseguar
V; praegn.p. algd oratione, verbis Flin
ŠÍřiti 86 O něčem. Bývá zaměňováno se slov.

perseguor (v. 1 t.).
Proserpina, ae,f. [zřec.leooegóvy) =

Persefone, dcera Demetřina a Diova, choť
Ilutonova, vládkyně v podsvětí.

pro-silio, čre, stlut, — vyskočiti,
vyraziti, vyběhnouti, vymrštiti se, vzcho
piti 8e: básn. nnius potus ad arma
prosilut dicenda F dal se do ..; obr.
vaga (prolept.)prosiliet natura H ==přenes.
fiumina prosiltunt O; sanguis longe
prostlit O vvstřikne, vytryskne; vyční
vati: guod prosilit villae Plíin vyčníva
jící část, výstupek (t vestibulum).

pro-socer, ert, m. děd manželčin, pra
tchán.

pro-Spect0, dre, dvě, atum divati
se (daleko vpřed), hleděti, pohlížeti,
vyhiižeti 1) 1) mare prospecto C; in
tentt proelium prospectabant S pohlíželi
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na..., pozorovali; ex ťtectisfenestrisgue
prospectant L; (Artadna) prospectans
litore Thesea cedentem (za Th.) Cat; b)
přenes.o mistech (vělla) guae subiectos st
nus prospectat T hledí — ze které je vy
hlídka na...; locus Čate prospectans T
8 dalekou vyhlídkou; odt. směřovati, býti
obrácen: hos (campos) ad occasum con
versa (terra) prospectat Cu — s těmito
hraničí; 2) praegn.a) vyhlížeti, ohlížeti
Be poněčem G) význ. hledati: (navis) p.
exstičtum (vhodné místo k vyhnanství)
videbatur C; B) význ.očekávati, čekati:
hostem p. L; básn. te fata prospectant
paria V; b) viděti v budoucnosti, před
vídati: p. servittum T.

prospectus, s, m. [prospicio) a)
výhled, vyhlídka, rozhled (alcis reč na
něco,po něčem):prospectum adimere, tm
pedire CT, prohibere S, ertpere V ode
jmouti, zameziti vyhlídku, překážeti v roz
hledu, zakrývati rozhled; prospectu capto
in urdem L rozhlédnuv se po městě;
Aeneas omnem prospectum late pelago
petit V shledává všechen výhled = (na
všechny strany) moře široko vůkol ob
zírá; h) dohled: algdďin prospectu est
jest viděti něco;cum tam extremi essent
in prospectu Cs; pohled význ.vzezření:
lugudris p. T.

pro-speculor, drž, atus sum vyhlí
žeti A) intr. dívati 8e€; praegn. Sicetum
prospeculatum ad locum castris capten
dum mittunt L na obhlídku; b) (s oče
káváním)p. adventum imperatoris L.

prosper vizprosperus.
prosperé, adv. [prosperus] zdárně,

Šťastně, dobře, prospěšně: uť omnia
p. procedant C; se zdarem, se štěstím,
8 prospěchem: p. aut in metu T ve
štěstí.

prosperitás, čtis,f. [prosperus)zdar,
daření, štěstí, prospěch,úspěch: p. re
rum T štěstí; příznivost: p. valetudinis
N zdraví.

proóspero, Gre, čvi, dtum [prosperus]
dávati zdar (algd něčemu)(ob. o božstvu),
žehnati: uči populo Romano vim vte
tortamgue proaperetis L abyste pojeřáli,
dali; diva, patrum prosperes decreta H
coepta p. T.

prosperus, a, um [srov. T000pEPTS]
1) zdárný, šťastný, doplňk.se zda
rem, šťastně: uť id prosperum eventret



proóspicientia

L; prospera omnia cedunt 9; subst.pro
spera, orum, n. zdar, štěstí: prospera
Iuppiter his dextvis fulgoribus edit C;
2) a) zdar dávající, příznivý:(básn.
s gen.obj. něčemu)Noctilucam prosperam
frugum H b) příznivý, šťastný význ.
blahověstný: omnem cursum miht pro
spera dixtt religio V (se záměnouepith.)
věštby mi předpověděly zdar cesty.

prospicientia, ae, f. prozřetelnost,
obezřelost.

pro-spicio, ere, spex?, spectum [pro a
specio) vyhližeti, vpřed (do dálky)
hleděti, dívati se, pohlížeti, zirati, roz
hlížeti se 1) (intr.) a) 8 dat. směru alto
prospictiens V rozhližeje 8e po moři; obr.
longe animo p. Čj; praesn.tn futuri tem
ports aetatem prospictens O (Bestarostí)
pohlížeje; |) s dat, prosp. PD.aci (ut, ne..
aby) starati 8€ O0někoho,pečovati, míti
na péči, opatřiti něco, činiti opatření stran
něčeho, mysliti, pomýšleti na někoho n. na
něco: vitae p. Cs zachovati; 2) (trans.) na
něco,viděti (spatřiti) zdaleka n. v dálce
(před sebou) něco a) ex cruce... do
mum suam p. Ú; obr. význ. poskytovati
vyhlídky: domus longos guae prosptcit
agros F „hledí“ na...; b) metať.před
vídati: longe p. futu'os casus ret pudli
cae Ú (t j. předvídati je a uvažovati
o nich); ex tměri soles p. V; ©) praegu.
vyhližeti, opatřovati (alci algď někomu
něco),postarati 8€ 0 něco:filiae p. mari
tum Pln.

pro-sterno, ere, stráví, stratum (syn
kop.prostrásse O — prostravisse) vl. pro
stříti; poraziti, zporážeti, skáceti, po
valiti; |) a) caests prostratisgue lucis
C; arbor multam prostravit silvam O
veliký kus lesa; |) spec. o prosebníku Se
ad pedes alcis p. = se alci p. Č vrh
nouti Se někomu k nohám, padnouti před
někým na kolena; pod. p. se C — humi se
p. L vrhnouti se na zemi; 2) metaf. a)
vojen. hostes p. Č; b) skáceti, způsobiti
pád něčeho,zZničiti něco, pass. klesnouti,
upadnouti, býti v úpadku: adeo pro
strata ves publica C; carminum stu
dium p. TŤsnižovati, zavrhovati.

pro-stituO, eve,už, účum [proa statuo|
vl. veřejně vystaviti; spec. oddati haneb
nému (lehkému) životu: se p. Cat (veřejně)
oddávati 86; = metaf. vrhati na pospas;
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zaprodati: mec me vocem prostituissa
foro ©.

pro-st0, are, sťtiťt,— vl.etáti na ve
řejnosti;spec.býti vystaven na pro
dej n. k zaprodání (zejm. o otrocích a nevěst
kách): o knize ut prostes (liber) FH; = obr.
amicitiae numen prostat O.

pro-subigo, ere (vpředu, před sebou)
rozrývati, rozrýpávati V.

pro-sum, prod-esse, profui, profu
turus prospivati, býti prospěšný (aba.,
alci někomu, ad n. in algd (vzhledem)k ně
čemu, při něčem; podmět vyjádřen též inf., ace. c.

inf.,větous guod),býti platen, pomocen,
pomáhati: profuturus (nahrazujícíleckdy
part. praea.) mající prospěti —=prospěšný,
užitečný; básn.mercator annonae prosit
H t j. ať mírní drahotu.

Protagorás, ae, m. [Ioorayóoac]
z Abder, řecký sofista, vrstevník Sokra
tův; jako atheista byl z Athen vypověděn
a utonul na cestě na Sicilii.

pro-teg0, ere, těxi, těctum (vi. zpředu)
krýti; 1) v. pokrývati, přikrývati, za
krývati: tadernacula protecta hedera Cs;
spec.vojen. krýti význ. Chrániti: eguitatus
consulem non armis modo, sed etiam
corportdus suis protegen8 L; a aco.řec.
hominem simul protectus eguumgue Ó
(o Kentaurovi)kryje si tím i lidskoui koň
skou část svého těla; odt. Ž) metaf. význ.
chrániti (algd a re od něčeho):ego tacen
tem defendo et protego C.

pro-tendo, ere, tendďi, tentum (do
předu) napínati, vzpínati, natahovati,
napřáhati: dracchta in mare proten
dens O; hastas p. V3 vypinati, vystrko
vati; nastavovati: p. uterum T';filtum
p. Ť = zvedati a ukazovati; part.proten
tus, a, um natažený, dlouhý: pedes
temo protentus in octo V; = básn. actem
in pelagi p. aestus Cat „napinati“.

protenus vizprotinus.
pro-tero, ere, trivě, tritum potřiti,

drtiti; pošlapati, podupatia) vl.pro
terit arva O; zejm.o jízděeguitatus aver
sos (ze zadu) p. incipit Čs; egui p.
tacentes T'; odt. b) přenes. (%) vojen. po
rážeti, potírati,ničiti: protrita hos
tiem acie T; 5) dorážeti ze zadu: ver
proterit aestas HHzatlačuje; v) šlapati
DO někom význ. 8 pohrdáním utlačovati:
tetum proterendum eť conculcandum pu
taverunt C.



pro-terreo

pro-terveo, čre, ut, itum zaplašiti,
zapuditi, zahnati.

proterve, adv.[protervus] drze, směle,
opovážlivě, svévolně; nestoudně.

protervitas, atis, f. [(protervus] a)
drzost, smělost, opovážlivost; nestoud
nost; b) bujnost, nezbednost.

protervus, a, um dorážlivý; 1) prud
ký, zuřivý, zběsilý, dravý: protervi
venti H; 2) a) ob. drzý, smělý, opo
vážlivý, svévolný; nestoudný; b) buj
ný, nezbedný: čuvenes protervi H.

Protesilaus, %,m. (IfowreciAaoc) syn
[fikleův z Fylaky, choť Laodameiin; první
z Řeků vyskočil z lodi na trojský břeh a první
padl v boji.

Proteus, ež (-ej synízesí 1 slab. V) n. €08
(ace. ea, voc. eu), m. [IootTeúc) mořský
stařec, věštecký bůh na ostrově Faru
u Egypta, pastýř ryb a tuleňů; věstílprý
nerad a proto se měnil v rozličné podoby ; dle Elo

mera musil jej Menelaos spoutati, aby na něm vy

nutíl věštby, = přísl. o lidech nestálé povahy n
lstivých a chytrých JI.

protinus = pro-tenus,adv.(vl. napiatě,
souvisle ku předu) 1) a) o místě vpřed,
ku předu: čpse capellas p. ago V; dále,
daleko: insana p. absint turgia O;
o čase dále, příště, potom, pak: p. tras
Marti redonabo H; 2) v souvislosti, ne
přetržitě, bezprostředně, přímo, hned
A) o místětrans Lugias Gotones regnan
tur .... p. deinde ab Oceano Rugii T
bezprostředně (hned) u...; valvis Xys
tum desinentem et p. pratum... videt
Plin: cum p. utrague tellus una foret
V = jeden celek; bb) o čase napořád;
přímo, ihned, hned; záhy: p. de ua L
hned jak přišel z cesty; o minulosti lined
již: eum (morem) p. urbes Aldanae co
luere V.

Protogenés, is, m. [Iowtovévyd]
slavný malíř z Kaunu v Karii, vrstevník
Apellův (v 2. pol. 4. st. př. Kr.), viz též
lalysus.

pro-traho, ere, traxi, tractum 1) (v.
z úkrytu venj vyláhnouti, vyvléci:
pedibus (za nohy) cadaver protrahituv
V; přitihnouti, přivléci, (násilně) při
vésti: Jihacus vatem protrahit in me
dios V; — přenes.ut tpse ad operas mer
cennartas protrahatur (; 2) metaf.a)
význ.přinatiti, přiměli: guem ad indi
ctumprotrazit I; b) vyvlécina světlo=
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odkrýti, odhaliti, objeviti, prozra
diti: per indicium protractum est fa
cinus L; p. inimicum L; nec meus lati
tantes versus amicos protrahit O.

pro-trůdo, ere, sč, sum postrko
vati, posnnovati: p. cylindrum C; str
čiti: gui in vupis protrusit asellum
II; = metať.odložiti, odročiti: comitta
in Ianuarium mensem p. Ú.

pro-turbo, dre, dvi, datuma) roze
hnati, zahnati: Piso... sacrificalem
apparatum, festam plebemproturdat T
dá přípravy rozházeti a lid rozehnati;
zejm.vojen. p. eguites Cs, hostem T; vy
hnati; b) básn.proturbat pecčore sil
vas Ó. zporáží, ©) abs. dorážeti V.

pro uf, adv. podle toho jak, jak, jakož:
tta haberi, p. habere lege l ceret C.

pro-veho, ere, věri, vectum 1) a)
vpřed vézti (posunovati, dopravovati),
přivážeti: sara navis provehitPlin;
js) dep. vpřed jeti, plouti, popojížděti,
vyjížděti, vyplouvati,přijížděti,
připlouvati: p. in altum Cs; provehimur
porťu V, pelago (dat. směru) V; vůb. DO
stupovati, (vpřed) pronikati: signa
tiluc usgue provecta T; %2)metať. a)
o čase proveht postoupiti, pokročiti:
provecta nox erat T; aetate provecta
T'; s podm. 08. aetate provectus CN vě
kem pokročilý, starý, letitý; praezn. (Ďel
lum) longius provectum est Ť protáhla
se; b) dále vésti, podporovati, býti
přízniv něčemu:vém temperatam di pro
vehunt in matus H vedou ke zdaru;
přiváděti k hodnosti,povyšovati, po
vznášeti: ad honores altos scientia čuri8s
provexit L; dignitatem a Domitiano
longius provectam T; pass. postupo
vati: e gregario ad summa militiae
provectum (esse) T; ©) a) act. zavá
děti, sváděti, strhovati přílišdaleko:
vestra benignitas provexit orationem
meam C; haec spes provexit (se. e0s),
ut... L; st me ulterius provexerit tra
Pr; [) dep.dáti se zavésti, svésti,
strhnouti, zachá zeti přílišdaleko:60 ar
doris provectus est T'; zejm.v řeči: guid
ultra povehor V— proč dále mluvím; stu
dio rerum rusticarum provectus sum C.

pro-venio, žre, věně, ventum vl. vpřed
přicházeti,vycházeti 1) vystupovati,
předstupovati:proveniebant oratoresnovi
básn. u C; = přenes.provenere dominatio



proventus

nes T; 2) spec.vzcházeti, růsti, uro
diti se: frumentum angustius prove
nerat Čs; (fruges) cito proventunt T;
o lidech roditi 86; == obr. provenere tDi
scviptorum magna tngena © vystou
pilo hojně...j = praegn.dařiti se: nova
ubertate p. terram T; lana proventat
O; 3) metaf.a) povstávati, díti se: non
haec humanis opibus proventunt V; b)
a dat. dostávati 8€ někomu:čamguam suis
victoria provenisseť T; ©) a) skončiti
se, dopadnouti: u čnitia belli pro
venissent T; ) praegn. šťastně se skon
čiti, pověsti se, podařiti se: cetera
mandaturos, udi prima proventssent T.

proventus, čs, m. [provento) 1) vý
no8, úroda: gutn p. oneret sulcos V; =
obr.úroda, žeň: magnum proventum poe
tarum annus attulit Půin; 2) metaf.a)
výsledek: pugnae p. Čs; st gut om
ms secundos rerum proventus exspec
tent Cs samé příznivé výsledky; b) praegn.
šťastný výsledek, úspěch,zdar: su
perioris temporis p. Ús.

proverbium, či, n. [pro a verbum)
přísloví, úsloví, obecné (běžné) rčení,
pořekadlo: ventre tn D. n. tn proverbi
consuetudinem Ú vejíti v přísloví, státi
se příslovím; uť tn proverbio (n. p.) al
cts est C jak praví něčí přísloví, dle ně
čího přísloví, příslovečně; rem ad tria
rtos redisse proverdio (abl.) increbuit
(v. t.) L.

providens, entis [vl. part. praes.od pro
video) prozíravý, opatrný.

providenter, adv. [providens) prozí
ravě, opatrně, obezřele.

providentia, ae, f. [providens] 1) vl.
vidění do předu, možnost viděti: negue
fertendi negue declinandi p. T = ne
bylo (před sebe) viděti ani na...; 8)
metaf.a) starostlivost, pečlivost; pro
zřetelnost: divina p. C; b) prozíra
vost, opatrnost, obezřelost.

pro-vide0, čre, vidi, visum 1) viděti
(daleko) vpředu, (zdaleka) zahlédnouti:
misstlia, udi, guid petatur, provideri
negueat, tnutilta esse L není-li viděti
Cíle; básn. eXcusare, guod mon. provi
disset eum JH zdaleka — dříve neviděl
(a nepozdravil); 2) metať.a) předví
dati: čongiustn futurum providentibus
desidertum L tušícím pro budoucnost;
básn. verda provisam rem seguentur FH
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(v myšlenkách napřed viděnou) promyšle
nou; b) praegn.a) býti prozíravý,
opatrný;činiti opatření; starati
8 e (alei o někoho, (č 76 o něco, stran něčeho:
ut, ne aby. .): non dubito, guin tu plus
provideas Č (t v politice); duces provi
dendo saepius guam temeritate pro
desse T proziravostí; p. ret publicae C;
negue guo signa ferantur provident Cs
nestarají se; p. ne... též předejíti
něco,zameziti: providendum, ne guiďd....
motusfaceret L; B) opatřovati, ob
starávati (ačci alad někomu n. pro někoho
něco),připravovati, chystati, starati se
Oněco:frumentum egxercitui p. Ce; guan
tum diligentiů provideri poterat, pro
videbatur Čs pokud záleželo na bedli
vosti, byla konána všechna možná opa
tření; negue facere aut p. gutcguam
poterant S nebyli schopni žádného činu
ani opatření; multa etus provisa prw
denter... ferebantur C mnohá moudrá
opatření; s dat.pův.ťa mthi res tota pro
visa est Ú. Part. prOvidonS význ. adj. v. t.

providus, a, um [provideo| 1) před
vidající (alcis ret něco):mensprovida
rerum futurarum Ú; p. veri Oj abs.
předvídající budoucnost, znalý budouc
nosti, věštecký: p. auspex IH; subst.
inesse (feminis) aliguid providum T;
2) starající se, starostlivý, pečlivý
(alcis vet o něco): rerum vestrarum p.
T; subst.ččlic providum et secundis nu
minibus evenit T —=stalo 8e něco, co
jest znamením ochrany a přízně bohův;
3) prozíravý, opatrný, obezřelý.

provincia, ae, f. 1) obor samostatné
působnosti úředníkovy,působnost i meton. pů
sobiště; úřad, (úřední)úkol, práce,
činnost,povinnost, místo, (ressort); sprá
va, řízení, vojen. (jednotlivé samostatné)
velitelství, velení a) praetorespro
vinctas sortiti sunt .... Sulla urbanam
etperegrinam (sc.provinciam).... Flac
cus Apuliam L dostali losem jako (své)
obory...; comparare inter se provin
cias L dohodnouti se o rozdělení úkolů;
praetor, ent classts p. obvenerat L; pro
vincia maritima L velení na moři; Va
lerto Potito Volsci p. evenerat L velení
proti Volskům; Alcibiades in spe erat
provinciae bene administrandae N; b)
přenes.vůb. (vykázaný) úkol, výkon, úděl:
tčlam sidi provinctam depoposcit, ut



provincialis

me trucidaret C; mihi solitudo et re
cessus p. est C; 2) meton.spec. provin
cie (tj. země od Rímanůdobytá, přivtě
lená k říši a spravovaná od římského
místodržitele)a) (Sicilia) prima omnium
p. est appellata C; (Gallia) in provin
ciam redacta Cs učiněna provincil; o úřed
nícíchprovincias sortivibuď losovati 0 pro
vincie n. losem obdržeti (— ďucere pro
vincia8 se. sorte): b) spec. JD. podle 8on
vislostl značí určitou provincii, zejm. =— U) .
Gallia (pozd. Provence); B) Malá Asie;
v) Afrika ; ©) u jiných národů správní okres,
kraj, země; u Peršanů satrapie N; d) meton.
spravovánín. správa provincie, úřa
dování v provincii: annua p. C3 prt
mus annus provinciae Ú.

provinciális, e [provincia] náleže
jící k provincii (spec.k p. Gallii Cs),
týkající se provincie, obyvatelů provin
cie n. správy provincie, provinciální;
v češt. ob. nesouřadně provincie (gen.), (jako)
z provincie, v provincii (n.pl.pro
vinciích ata.):p. adstinentia C (osvědčená)
ve správě provincie; subst.provinciales,
tum, m. obyvatelé provincie, lidé z pro
vincie, provinciálové.

provisio, onis, f. |provideo) 1) před
vídání, předvídavost: multumpotest
p. animi eťpraepavatio ad minuendum
dolorem Č t. j. myšlení na budouci věci
a příprava ducha (na ně); 2) a) opa
tření (alcis rei pro něco n. prot) něčemu):
horum vitiorum una p. (est) C jediný
způsob, předejiti tyto chyby; b) starost
livost, prozřetelnost,prozíravost, opa
trnost.

provisor, oris, m. [provideo) 1) před
vídatel: dominationum p. T; 2) (člo
věk) starající se (alcis ret o něco):
utiltum tardus p. AH.

provisus, čs, m. [provideo) jen abl.
provisů 1) vi. vidění vpřed, výhled
ne oculi guidem p. tuvabant T'; 2) metaf.
a) předvídání: p. periculi T; b) «)
prozíravost, prozřetelnost; opa
trnost: p. dem T; p) opatřování,
obstarávání, starost 0 něco:dispositu
(v. t.) provisugue civiltum rerum perti
tus T.

pro-vivo, ere, vixi, — dále žiti T.
provocátio, onis, f. [provoco) t t.

soudní odvolání k nejvyšší instanoi, £t.sa
republiky ke sněmu, za doby Císařské k císaři
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(abs.„ ab ano ad algm od někohok někomu):
p. est ab algo lze se odvolati od někoho;
so a duumviris provocarit (so. reus),
provocatione certato L vediž při odvo
láním — odvolacím řízením; právo odvolání.

provocátor, čris, m. [provoco)
vyzývatel; spoc.zvláštní druh gladiatorův,
útočník,

pro-voco, dre, dvi, aťum 1) vyvo
lávati, přivolávati, povolávati a) vůb.
(básn.) Memnonis mater roseo provocet
ore (hanc) diem O nechť přivolá, vzbudí;
b) praegn.vyzývati, vybizeti, pobízeti,
povzbnzovati ©) zejm. k boji: CČrispinus
minimo me provocat H vyzývá k sázce
(k ziipasu) o maličkost (s mé strany, kdežto
sám nabízí více, jsa sl jist výhrou: podle jiného
výkl. malíčkem em. urážlivě): (3) vůb. —
podněcovati, puditi, doháněti: guzd
beneficiie provocati facere debemus (;
význ. provokovati, drážditi, popuditi:
inturiis provocatos C; maledictis mep.

v) k ace. vnitř.. —-k něčemu, vzbuzo
vati něco,způsobiti, dáti podnět k ně
čemu:p. della T'; Titus comitate ojřicia
provocans T'; 2) t. t. soudníodvolávati
Be (abs., GĎ algo ad algm od někoho k ně
komu): uč de vit damnati ad populum
provocent (.

pro-volo, dre, dvi, tum v. letěti
vpřed, vyletěti, přiletěti; obr. vpřed bě
žeti, kvapiti, spěchatis;vyběhnouti,
vyraziti, vyřítitise; přiběhnouti, při
hnati se, přikvapiti.

pro-volvo, ere, volvi, volůtum vpřed
valiti, váleti, smýkatis přivaliti, vyva
liti, odvaliti, svaliti; 1) a) cupas p.
Hirť; truncum provolvens V; W) zejm,
se p. — med.provolvi ad pedes n. ad
genua (dat. genibus T) alcis vrhnouti se
někomu k nohám, padnouti před někým na
kolena; 2) přenes.a) (Agrippina) usgue
ad libita Pullantis provoluta T' sklesši,
sniživši se; b) s abl. odl. multi fortunis
provolvebantur T byli zbavováni.

proximě, proximus vizprope.
proximitás, aťis,f. blízkost 1) vl

2) metaf. A) význ. podobnost O; b) (blízká)
příbuznost Ó.

průděéns, entis (z providens) 1) význ.
partle. (praed.) věda, vědomě, 8 (úplným)
vědomím, s rozmyslem, úmyslně, schvál
ně, naschvál: p. et sciens C; forte an



průdenter

p. T; 2) adj.a) v. předvídající, vě
doucí: prudentes, id est providentes Č
prozíraví (proti divinus věštec); doli p.
T věda, že jest to lest: umějící, znalý,
zkušený, zběhlý (abs, alcis ret n. tn
Te něčeho,v něčem): p. ret militaris N;
animus verum p. HHznalý věcí — mou
drý; uť prudentes (se. pugnae) cum tm
periis ... manum censererent © při
pravení 8 nepřipravený mi; básn. s inf. 7.
disstpare pulveres IH; b) prozíravý,
bystrý, prozřetelný, rozumný, rozváž
livý, obezřelý,opatrný; moudrý; chytrý.

průdenter, adv. [prudens) a) zku
šeně, zběhle; b) prozíravě, prozře
telně, rozumně; rozvážlivě, obezřele,
opatrně; moudře; chytře.

průdentia, ae,f. [prudens) 1) před
vídavost, schopnostpředvidati:futu
rorum p. C; 2) znalost, zkušenost,
zběhlost (alcis ret něčeho,v něčem);3) pro
zíravost, bystrost, důvtip, důmysl, pro
zřetelnost; rozumnost; rozvážlivost,
obezřelost,opatrnost; moudrost; chy
trost: aetatis maturitate ad prudentiam
C t.j. k filosofii; =—básn. meton. senex,
aevi p. nostri O (vtělená) moudrosti.

pruina, ae, f.1) jiní, jinovatka,še
divý n. padlý mráz; 2) metaf.snih V;
3) meton.mrazy, zima: ad medtiasprut
nas

pruinosus, a, um [prutna] ojíněný,
jinovatý.

pruna, ae, f. hořící n. řeřavé (žeřavé)
uhlí.

pruniceus, a, um [prunus) švestkový,
ze švestkového dřeva: p. čorris Ó (dle
Jiného výkl. průnicins [(pruna) žhavý,
hořící.

průnum, 2,2. [1z00ůuvov] sliva, švest
ka (ovoce).

průnus, %,f. [zoo0ůuvog) sliva, švest
ka (strom).

průrio, i7e, —, — vl o věcech SVI
běti; přenes. míti chut na něco; spec. býti
vilný Cat.

Průsa, ae, f. město v záp. Bithynii
na sev. svahu Olympu, nyn. Brussa; odt.
Průsenses, tum, m. obyvatelé Prusy.

Průsiás n.Průsia, ae, m. jméno králů
bithynských; 1) P. I. (vládl v 1. 236—
asi 186 př. IXr.); jeho nástupce 2) P. II.
(zavražděn r. 148), k němuž se utekl
Hanuibal.
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prytančum, £, n. [zrovravečov] pryta
neion, obecní dům, radnices spec. v Athe
nách pozd. = G%1ÚGn. WÓÁ0G,místnost (ne
daleko radnice), ve které se shromažďo
vali a většinu dne dleli prytanové (t. j.
právě úřadující výbor rady); tam také
společně stolovali a 8 nimi Cizí vyslanci
i mužové o stát zasloužilí.

prytanis, is, m. [moúravic) v někte
rých řec.městech titul nejvyšších úředníků.

psacas viz psecas.
psallo, ere, psalli, — [WwáAAo]hráti

na strunný nástroj, zejm. na kitharu, sy
nekd. zpívati 8 průvodem kithary.

psaltérium, z, n. [WaArňotov]psal
terion (strunný nástroj).

psaltria, ae, f. [WdArora] hudebnice,
kitharistka, harfenice.

Psamathě, čs,f. [Pauč9n] 1) dcera
argejského krále Krotopa, milenka Apol
lonova, matka Linova Ó; 2) dcera Ne
reova, milenka Aiakova, matka Foko
va Ó.

psecas (n. psacas), adis, f. [Wexdg
n. Waxáo vi. kapání, krapot, prška] 1)
otrokyně, jež mazala své paní vlasy, ka
deřnice, frisérka: psacade natus u C;
2) jako vlastní jm. O.

psephisina, ačts, m. [Wrřgioua) u Řeků
usnesení lidu na sněmu.

Pseudocato, onis, m. [Wevóo-...
vi. Lžikato, nepravý Kato: verus P.
pravý druhý Kato (svou poetivosti).

Pseudodamasippus, ž,m.[Ďrvdo-...]
Lžidamasippus, nepravý (druhý) D.

pseudolus, %, m. [Weúdo] vi. lhář;
jako vl. jm. titul Plautovy komedie.

pseudomenos, % m. [Vevddnevoc)
klamný úsndek vl. o lháři (,řekne-li lhář,
že je lhářem, mluví pravdu; mluví-li však pravdu,
není lhářem“) i vůb.

Pseudophilippus, %,m. [Pevdo-...]
Lžifilippos t j. Andriskos, který se vy
dával za syna krále Persea.

pseudothyrum, 2, n. [Wevdóďveov]
tajná dvířka (též obr.).

psithius (n.psythius), a, um [Wid10g]
psithia (viti8) (též subst.) réva, z je
jichž sušených hroznů se lisovalo čer
vené víno: rozinková, sektová réva.

psittacus, ž, m. [wWirTa>:0c]papoušek.
Psophis, žďis (ace.žďdaO), f. [Popis]

město v sev. Arkadii (dříve zr. Wegia).
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psychomantium,27, [Wvyonav-| tecumpubesceretaevoV;h)metaf.do
TELov]věštírna, ve které jsou vyvolávány
a dávají odpovědi duše zemřelých lidí.

psythius viz psiťhtus.
-pte, přiklonná částice, spojovaná 86 zájmeny

přisvoj. k jejich sesilení: suopte pondere C
svou vlastní tíží.

Pteleum, 7, n. [(IIreAcóv] přístavní
město v Tlhessalii na již. straně Paga
ského zálivu, nyn. Ftelia.

ptisanarium (psánotéž Čisanárium),
tú, n. [ztioávy krupice) odvar n. polévka
vl. z krupice, pak vůb.: p. oryzae F.

Ptolomaens n. téžPtolemaeus, 7, m.
[IIroAeuaioc) jméno rodu, jenž vládl
v Egyptě od r. 323 (první byl P., syn
Lagův, vojevůdce Alexandra Vel.) do
bitvy u Aktia r. 31 př. lr.; = adj.
Ptolomaeus, a, um Ptolemajův, Ptole
majský, synekd. egyptský; subst. Ptolo
máis (n. Ptolemáis), čdďisn. idos, Í.
jméno několika měst v Egyptě a vc
Foinikii.

půbčns, entis [vl. part. praes.od*pudeo,
Brov. pules] vl. dospělý; metaf. o rostlinách
bujný, šťavnatý, durmatý V.

pubertás, atis, f. [3. pudes] 1) (po
hlavní)dospělost; mužný věk, muž
nost, zletilost: nondum pudbertatem in
gressus T; 2) meton.a) mužná síla:
tnezhausta p. T; b) chmýří, chlupy,
VOu8y jako známka dospělosti: elentes eť pu
bertatem naturá existere C.

1. pubes, s, f. 1) vi. chmýří, chlupy,
VOUSYjako známka dospělosti: synekd. ohanbi,
rozkrok, klín, lůno: pude tenus V; 2)
meton. a) dospělá mládež, (mladé) muž
stvo, zejm.branné mužstvo: p. Aldbana
L: — přenes. o dobytčatech mladé kusy V;
b) básn. vůb. lid, lidé.

2. půbes, er's [srov.I. pudes] 1) (v.
pohlavně) dospělý, dorostlý, mužný,
zletilý: p. aetas I; zletilost; subst.pů
berés, um, m. dospělá mládež, dospělí
lidé, mužstvo; 2) o rostlinách bujný,

šťavnatý,durmatý: pubor/dusJolla V.půbísco, eve, — [inchoat. k *pudeo,
srov.pubes) 1) obrůstati (pav.chmýřím,

vousy, básn. 1 přenos.j: prata pubescuní
vartorum jflore colorum Ó „odivají se“;
vůb. pokrývati se, plniti se: pudescit
vinea fetu V; 2) meton.a) dospívati,
mužněti, dorůstati v muže: mameaeguali

zrávati.
půblicanus, 2, m. [pudlicus] nijemce

státních důchodů z polnosti, desátků, cel a p.
n. veřejných podniků, ku př. staveb; pudl
cani byli většinou ze stavu jezdeckého a vyděrač
nost mnohých byla trýzní pro obyvatele provincií;
= adj. multercula publicana Č (se zlomy
slným dvojsmyslem,srov. puĎlicus) „nájemní
ženština“.

půblicatid, onis, f. [pudlico) zaba
vení, konfiskace: p. donorum

publice, adv. [pudlicus] veřejně (op.
privatim) 1) klass. vzhledem k obci (=
ke státu) (leckdylze přeložitipřívl. obecní,
státní, veřejný, úřední) a) jmé
nem obce, z usnesení n. z rozkazu obce,
od obce, z úřední moci, v úřední věci,
úředně: p. privatimague Čs jménem
obce i svým; egulatum p. tre L 2 Tr02

kazu obce; sz patronus hui causae p.
constitueretur Č úředně(u násex off(ici)o);
st privalus esset, cur p. logueretur T
jako úřední osoba, úředním tónem; dette
vas Athenas p. mísit N úřední zprávu;
(dona) non modo a singulis, sed et P.
mittuntur T od obcí; b) v zájmu obce,
pro obec, obci, pro všechny: p. esse Čau
dem Cs obci; přivl materiam ingentis
p. privatimgue decoris L; C)nákladem
obce, z obecních peněz, na státní útraty:
ut jiliae etus p. alerentur N; 2) pozd.
význ. na veřejnosti, u lidí, obecně:
artidus egregis et part fama p. T:
guod maieslas elusa p. fovot T.

Publicius, jméno rodu pův. latinského;
zejm. 1) a 2) dva bratří L. a M. Pu
blictus Malleolus, aedilové r. 240 n. 238
př. Kr., kteří z výnosu pokut, jež ulo
žili nájemcům pastvin, založili chrám a
slavnost na počest bohyně Flory a zřídili
cestu od Cirku na Aventin (věcus n. cd
vus Publicius) OT; 3) C. Pudblictus
Bibulus, tribun lidu r. 209 př. Kr., od
půrce patriciův L; 4) C. Pudlicius Alal
leolus, guaestor v Kilikii r. 80 př. Kr
C; 5) Pulblicins Čertus, účastník za
vraždění Helvidia Priska za Bomitiana;
obžalován od Plinia MI. Plin. Aaj. Pů
blicianus, a, um Publiciův.

publico, are, dvi, tum [pudlicus)
1) učiniti obecním (státním) majetkem,
zabaviti, konfiskovati:dona p.; regnum
p. Ús zabrati (annektovati); o osobě (uč
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rex) cum bonis omnibus publicaretuv
C (t. jeho království); 2) neklass. zveřej
niti a) postoupiti obecnému uží
vání, učiniti obecně přistnopným: Áven
tinum p. L 1 3. plebejům (u nás „roz
parcellovati“); přenes.pudlicata pudicitia
T zmrhaná, porušená; b) (veřejně) uk 4
zati, vystoupiti 8 něčím: uť omnia stu
dia sua publicaret T; c) uveřejniti
vydati: p. ltdrum Plin.

Půblicola, ae, m. |starolat.poplicola
» populos a colo, m. „přitel lidu“| cogno
men v rodě Valeriův (v. t.).

půblicus, a, um |starolat. poplicus,
od populus] 11) týkající se národa, obce,
státu a) národní, obecní, státní, ve
řejný, úřední, politický(op.prtvatus):
publica privatague tecta L; pecunia
(v. t) publica; tudicium publicum ČC
trestuí 80ud n. pře; guoď antea causam
publicam nullam dixerim ČC nemluvil
jsem ve věci trestní; pudlicum const
ltum L usnesení, nález obce, T státní
rada (— senát); publicae provinciae Ť
—=provinciae populi Romani n. senátu
(op. Caesaris); b) v češt. leckdy nesouřadně
obce (— státu), od obce; jménem
obce, z usnesení n. z rozkazu obce;
v zájmu obce, pro obec; nákladem
obce; v úřadě: donum (malum) pu
blicum LT prospěch, štěstí (škoda, ne
štěstí) obce; pudlicum tmperium ser
vitiumaue L obce, vlasti; pudlicum au
gilium L od obce; publicum funus
T Plin od obce vypravený — slavnostní;
incisa noťis marmora pudlicis H 8 ná
pisy jménem obce; inčuria publica Cs
obci učiněná; Vidius de vi publica dam
natur T' násilnosti, spáchané v úřadě;
C) zejm.res publica «) vi. obecní (státní,
veřejná, úřední) věc n. záležitost, obecní
jmění: religuiae rei publicae C; P)
collect.obecní, státní záležitosti:
rem publicam gerere m. býti činný ve
prospěch státu, sloužiti obci (státu, vlasti),
ob. spec.bojovati za stát, za vlast; ad rem
publicam administrandam Čs na válečné
potřeby; logu? de re publica o politice;
rem publicam. capesseve (v. t.); nihil per
libertos publicae ret (so.agere Agricola)
T nic úředního; %) obec, stát; 2)
obecný, veřejný, na veřejnosti;vše
obecný, všem přístupný, společný:
lux publica mundi O; guae (tťerrae
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essenť) vacuae, eas publicas esse T;
publica materies privati (v.t.) iuris erit
H; tuvenum publica cura H touha všeci
mladíků, circumsteterat Falatium pud
lica exspectatio Ť lid plný očekávání;
obyčejný, všední; II subst.půblicum,
c, n. 1)a) obecní jmění: zejm.obecní
pozemek,„obec“: nihil de publico attingere
C; privatos agros, gui in p. CČamnanum
incurrebant C; b) obecnín. státní pokladna:
bona in p. addicere Čs — zabaviti; de
n. ex pudlico z obecního jmění, ze státní
pokladny, nákladem obce, na útraty státn;
non modo tn pudblico (na veřejnosti), sed
ettam de pudblico(za veřejné peníze) con
vivari C; ©) obecní důchody, jichž
vybírání bylo pronajímáno, odt. nájem od obce:
omnes omnium publicorum societates C
meton.všech nájemců; d) obecní pod
nik: conducere publica I; uť militia
vacarent, dum tn eo publico essent L
dokud budou dodavateli obce; e) obecní
skladiště, sýpka: (frumentum)in p.
conferunt Cs; £) obec, stát: in p. T
pro obec, obci, lidu; úředně; 2)veřejné
místo, ulice a) cloacae per (pod) p.
ductae L; b) veřejnost: tn p. pro
dire; publico carere C, abstinere Tne
vycházeti ven, zůstávati doma; orationem
in p. dare lin vydati; ©)laudare in
p. et in commune T (jen) všeobecně.

Publilius, jméno římského rodu; zejm.
1) Volero Publilius, tribun lidu r. 471
př. Kr. (zákon uť magistratus plebei
comitiis tributis crearentur); 2) O. Pu
bliltus Philo, první plebejský praetor
r. 337 př. Kr., bojoval ve válkách sam
nitských; 3) a 4) Pudlilia,-druhá man
želka Ciceronova r. 45, 8 níž 8e ještě
téhož roku rozešel; vyjednavatelem v té
věci byl jeji bratr Publilius. — Ad).
Publilia tribus L, jedna z venkovských.

Půblius, č, m. římské praenomen
(zkrác. P).

pudéns, entis [vl. part. praes. odpudeť)
1) stydící se, stydlivý, cudný; po
čestný, mravný, slušný: subst.puden
tes Cs mužové čestní, počestní; 2)
skromný, mírný: veniam peto pu
dentem Cat.

pudenter, adv. [pudens od pudet] 1)
stoudně, stydlivě, cudně; mravně, po
čestně; 2) skromně, 8 měrou: licen
ia sumpta p. AH.



paudet

pudet, čre, puďuit (— puďitum est)
(srov. repudtum, tritpudtum, javio; vl.
„srážeti, pokořovati“) vl. působiti stud; 1)
neos. DJ. me (ace.; bývá leckdy vynecháván)
alcis reč stydím 8e za něco,hanbím 8e,
se studem myslím, vzpomínám na něco (věc
bývá též vyjádřena nom. pronom. nautr., inf.,
a.ce. ©. inf., větou 8 duod n. si, 2. sup.) abs. jest
stydno, jest hanba: Coťini, guo magis
pudeat (se. e08 tributorum), eť ferrum
effodiunt T aby jejich hanba byla ještě
větší; p. dictu T — pudendum (est)
dictu T stydím se to říci, vypravovati;
p. me alcis a) stydim 8e za někoho, 3)
stydím 8€ věkoho: p. deorum hominum

Je L; si te munictptorum non pudeat C; vestri me p. misevetgue T k vůli
vám cítím stud a lítost; 2) os. (multt
tudo) ad pudendum (inducitur) C ke
studu; zvl.part. A) pudens stydící se: p.
prave (v. t) H; význ. adj. v. t.; b) put
dendus, a, um za koho jest třeba se
styděti, adj. hanebný, potupný, nepo
čestný: negue pudendum aut paentiten
dum eum regem fore L — ke cti a spo
kojenosti; matre pudenda FH; puden
dis volneribus V (t.j. ze zadu na útěku);
Italia, per guam somno et ugxu (abl.
způs.)p. incesserat T ke všeobecné hanbě,
pohoršení.

pudibundus, a, um [pudet)stydící
se, stydlivý, stoudný, praed. stoudně, ve
studu: matrona paullum intererit saty
vis pudibunda HH;pudibunda ora O.

pudice, adv.|pudicus] stoudně, sty
dlivě; mravně, cudně, počestně,
slušně.

pudicitia, ae, f. [pudicus) sty dli
vost, stoudnost,mravnost, stud (abs.
jako trvalý stav vzhledem k vnějšku, srov.

pušor): pudorem, puďticiťiampromiscuavabere S čest a stud; = speo. cudn>8t,
čistota, počestnost, poctivost, nevinnost:
pudicitiů amissáa L; personif. jako bohyně
Pudicitia plebeia L (žen plebejských),

jež měla svatyni ve vicu8a longua, a starší
prý kultomPudicitia patricia L se svatyní
na forum boarium.

pudicus, a, um [pudet]) stydlivý;
počestný, mravný, slušný; spee.cudný,
nevinný, čistý.

pudor, oris, m. [pudet] 1) stud (jako
cit, z něhož vyplývá poměr k jednotlivým
osobám, věcem a dějům, srov. pudicitia): Pp
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alcis ret buď pro něco(minulého)— hanba
n. před něčím (budoucím); p. non lati au
wii L že nepřispěli ku pomoci; p. ce
dendi Cs stydice se ustoupiti; gnuem
paupertatis p. (tenet) H kdo se stydí
za chudobu; digna pudore O věci, za
které jest nutno styděti se — hanebné;
p- est (se. mthi) s inf. stydím 8e; básn.
tte domum,si guis p., tuvenci V máte-li
trochu studu; narrare pudori (dat. účel.)
est O stydí se; p. alcis vl. stud před
někým== Úcta, vážnost k někomu,ohled
Na někoho;2) meton. A) mravní cit, cit
pro něco;čest, svědomitost, cit po
vinnosti: antea consulto senatu; adeo
regebatomnia p. L; p.... pudicitia
CS čest... stud; b) a) mravnost,
počestnost, bezůhonnost,dobré mravy,
slušnost, šetrné jednání: p. gut in
magistratuum conviviis versari solet C;
P) cudnost, čistota,nevinnost: vir
artibus honestis p. retinetur T; $) sty
dlivost, ostýchavost, skromnost:
hendlad.natura pudorgue meus C mů
přirozená ostýchavost; ©) hanba, po
tupa, ostuda: negue ertt nobis gener ille
pudort O. — Personiť.Pudor VH.

puella, ae, f. [dem. od puer) dívka,
děvče a)vnb.;b) spec.Č) dcera: Danat
puellae IH: 5) význ.milenka, milá; zt.
význ. služka, otrokyně Zl: ©) přenes.(mladá)
žena, pani.

puellaris, is [puella) dívčí, divčin.
puelláriter, adv. | puellaris) jako

dívka, po dívčím způsobu.
puellula, ae, f. [demin.od puella] dí

venka, divčina, holčička Cat.
puer, eri, m. 1) dítě, zejm.pl.pueri

děti (proti dospělým lidem, 8rov. libert) na
označenou věku: G puero n. G pueris od
dětství, od dětského věku (o hochu od
chlapectví, od chlapeckého věku); ex
pueris excedere C z dětských let (srov.
n rtalówv); praed. v dětství, v dětském
(spec. chlapeckém) věku; %)spec. a) chla
pec, hoch, častopraed.jako chlapec; b)
jinoch, mladík: praegn.semper fac p.
esse velis O mládenec; ©) význ. 8yn,
synek: Venerts p. O; d) sluha, služeb
ník, otrok, „hoch“.

pnerilis, e [puer) 1) vi. a) dětský,
mladistvý, apec. chlapecký; leckdyne
souřadnědětí, jako dítě (děti), pro děti a p.
n. spec. Chlapcův atd.: čela puerilia V;
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posse se puerili verbere moneri T' jako
děti bývají; puerile regnum L vláda
mladéhokrále; L) chlapecký, jinošský,
mužský (op. dívčí): facies p. O; 2) obr.
a metať.dětinský, nezkušený, nerozumný,
(naivní): puerilibus votis O, acia tlla
res est animo virili, consilio puerili C;
oratio p. C školácká,

pueriliter, adv. [puerčlis] dětsky,
po dětsku; praegn. dětinsky (naivně).

pueritia, ae, f. (synkop.puerčia H)
[puer] dětství, dětský n. spco.chla
pecký věk, mládí: a pueritia C; někdy
překládime přívl.n. doplňk.: Briťannici pu
eritiam robore ctrcumdaret T mladého
B.; est plerisgue (Batavis) procera p.
T jsou již jako chlapci vysoké postavy;
ubi jiltorum etus multus pueritiae cul
tus erat S kde měli jeho mladiství say
nové bohatě zařízený dvůr.

puerpera, ae, f. [puer a pario) ro
dička, šestinedělka.

puerperium, 27, n. [puerpera) sle
hnuti, porod; meton.feminam puerpe
riis insignem I počtem dětí.

puerperus, a, um [puer a parto)
verba puerpera O k porodu pomáhající,
pomocná.

puertia vizpueritia.
puerulus, 7, m. [demin.odpuer] hošík,

chlapeček: puerulo me N když jsem
byl ještě malý; omntum delicitarum pue
ruli Č způsobili k všelikým rozkoším.

puga, ae, f. [nvyň) řiť, zadnice.
pusil, č/is, m. [srov.pugnus) pěstní zá

pasník, rohovník.
pugil(l)hatus, s, m. | pugilarě odpu

gi) pěstní zápas. rohování.
pugillaris, e [pugillus, domin.od pug

nus) ob. subst. pugillares (sc. libelli) n.
pugillaria, um. n. (příruční) zápisní de
štičky, zápisník Cat Plin.

půsio, onis, m. [pungo) «. bodák;
dýka: obr. o plumbeum pugionem Č na
označenou slabého důvodu Kord,

půgiunculus, 7, m. [demin.od pugto)
(menší n. Ostrá a p.) dýka.

pugna, ae, f. [pugno) 1) a) vi. zá
pas pěstmi, pračka, rvačka: ommanes
et ad pugnam natos lacevtos T; res ad
pugnam (pěstmi) et manus (v křížku)
vocabatur Č — ke rvačce, b) bitva,
boj, bitka, potýčka; meton. o bitevních řa
dách Gemino Servilio media pugna tu
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enda data L řiditi boj středního voje;
C) zápas spectasse guinguennem Elide
pugnam O (t.j. hry olympijské); 2) metať.
zápas, spor, hádka.

pugnácitas, átis, f. [pugna| bojov
nost obr. I.

pugnaciter, adv. [pugnax] bojovně,
neústupně, prudce, urputně.

pusnátor, oris, m. [pugno]bojovník,
zápasník.

pugnáx, dcis [pugno) 1) bojovný;
(rád) zápasící: gut8 círcum pagos p...
contemnat H kočujicí zápasník; = obr.
oratio pugnacior videtur C; 2) prudký,
VZpurný; báůsn.p. alci reč nepřátel
ský, protivný: ignis aguae p. Ó.

Pugno, dre, dvi, atťtum[pugnus) pův.
bíti se n. zápasiti pěstmi; 1) bojovati,
potýkati se, zápasiti (abs. cum algo
s někým, CONfTG,též in n. adversus algm
proti někomu, de re o něco): e abl. způs. dubid
victovid magna utrimaue caede pugna
tum esť L; s ace. vnitř. cčaram pugnam
p-5 pugnata bella V svedené; proelitum
male pugnatum S prohraná; subst.pug
nantes Cs bojovníci; = obr.tn mea pugno
vulnera O útočím, abych svou zbraní
sám se zranil; 2) metať. A) význ. zá pa
Biti: nasouděJiupidi et Persi par pugnat
H; |) odporovati, vzpírati 8e, pro
tiviti 8e€ (básn. alet ret něčemu)©) pug
nabis amori V; (sonipes) pressis pugnat
habents V; ) spec. slovy n. míněním ==
neshodovati se: pugnantia logui Č věci
si odporující; mea pugnať sententia se
cum JH 8ama si odporuje; ©) p. ut...,
básn. též inf. bojovati o něco,usilovati,
zasazovatise, snažiti se, namáhati se
«) pugna, ne tur pis inveniar C; B) spec.
dokazovati, hájiti mínění: i/čuďvideo
p. te, speciesut... siť deorum, guae...
C; Carneades p. non destitit s aco. e.
inf.

pugnus, %, m. [srov. RŮÉ, TVYNŮ;
příbuzné8 Pung0o, Pugio) pěst (zejm. jako
zbraň): rhetoricam palmae, dialecticam
pugní stmilem esse (Zeno) dicebat C; —
meton. 2Di cum pugni8s concisus esset C
ranami pěstí; superare pugnis H t.j.
pěstním zápasem.

pulchellus, a, um [demin.od pulcher)
hezoučký, překrásný, spanilý (též iron.);
Pulchellus přezdivkouC o Klodiovi.



pulcher

pulcher, chAra, chrum [starotat.počcher
snadz *po!t-cr0-80dpoto)krásný,pěkný,
hezký, spamlý, sličný; 1) vl o vnějšku;
o bozích Dudchervimus překrásný, ale též
velebný, vznešený; 2) metaf.a) pulchrum
esli alci alyd u. 8 inf. něco jesl někomu
krásné, ke cti,ke slávě, dobré pro někohon.
též někdopokládá za dobré; d obrý, ušlech
tilý,; p. libertas V svatá (% řeči sakrál.)
b) čestný, slavný: pulchra mors V;
vulnera 1pso pulchra loco O; ©) zdárný,
příznivý, šťastný, o os. kdo se má
dobře,bezstarostný: praetor ne jsulchrum
se ac beatum putaret (Ú. — Jako vlastní
jm. Pulcher cognomen v rodě Klodiův
(viz Claudius).

pulchre, adv. [pulcher) 1) krásně,
pěkně, hezky; 2) dobře, výborně;
čestně, slavně; příznivě, šťastně,
zdárně: mihi p. est ČH mám se dobře.

pulchrilůdo, inis, f. [pulcher])krása
(vl. i metaf. význ. znamenitost, výbornost):
hendiad.tngenium (Agricolae) pulchritu
dinem ac speciem gloriae adpetebat T
po krásném ideálu slávy.

půuleiun, z, n. [pulex] polej, máta (botan.
Mentha pulegium), rostlina,jejichž květů,pro
nikavě vonícich, užívali též za prostředek proti ble

cbám ČC (též obr. význ. lahodnost).
půlex, tcis, m. blecha.
pullárius, č, m. [I. pullus) kuro

pravec, jehož úkolem bylo, vyklůdatl znamení ze
zobání kuřat, k tomu účelu chovaných.

Pullia, ae, f. vlastní jm. ženské, zejm.
chůva Horatiova JH.

pullulo, are, avi, datum [pullulus de
mia.od I. pullus] 1) vyrážeti, vyhá
něti, prýtovati (o rostlináeh),rozrůstati se:
pullulat ab radice silva V; = obr. tot
pullulat colubris V vl. pučí = hemží se;
2) metať.bujeti, vzmáhati se: lururia
imcipiebat p. N.

1. pullus, Z, m. 1) mládě: pullos
columbinos Č holoubata; pecoris gene
rost p. V hříbě; — spec. ku ře (zejm. o ku
řatech,jichž se užívalo k věštění): ojja cecidtt
ex ore pulli C; 2) metaf. jako lichotivé oslo
vení kuřátko, ptáček a p.: (appellat pa
ter) pullum, male parvus st cut filtus
esset FI.

2. pullus, a, um [srov.palleo, zteAtóc,
Je0ÁtÓóc)tmavý, temný, černavý, černý:
zejm. o barvě smutečních Šatů lOgG, tunica

1024 pulsoó

pulla C; o pracovnímoblcku 2 officina
cum tunica pulla sedere solebat C; pulla
myvtus If tmavozelená; subst. pullum,
Z, n. tmavá barva: odstrusa (v. t.) car
basa pullo O.

pulmentárium, tž, n. [pulmentum)
vl. co náleží k přikrmu: odt. přikrm, po
choutka, lahůdka, zvyšující chut: ču pul
mentaria guaere sudando FH.

pulmentum, 7, n. [z pulpamentum)
vl. příkrm; vůb. pokrm; díl (pokrmu),
porce H.

pulmo, onis, m. [srov. ZÁLŮLUWVu čes.
plíce) (klass. pi.) plíce,

pulpámen, čnis a pulpamentum, 7,
n. [pulpa (hbové) maso] (masitý) pří
k r m k chlebua p.; odt. pochoutka, lahůdka:
obr. (mčhi est) p. fames C.

pulpitum, ž, 2. lešení,výstupek z prken
(pro berce, řečníky a p.), řečniště, podium;
= spec.jeviště, „prkna“:ludidria scae
ně et pulpito digna Plin; kathedra:
grammaticas ambire tribus et pul
pita H.

puls, pultis, f. [nóAtTockaše) kaše
ze 8amopše n. z bobů, obyčejné jídlo prostých Lidí;
takó byla předkládána věštným kuřatům.

pulsatio, čnis,f. [pulso| tlučení,
tepání, údery, nárazy, rány (alcis ret
na něro, o něco): p. scuťorum L; meton.
stlučení, sbití, výprask: Alexandrino
rum p. Č.

S dre, dvi, útum ([freau.intens.odpelto) 1) (opět a opět n. silně) tlouci,
tepati, bíti, klepati, narážeti; udeřiti;
šlchati (algd něco, do něčeho, na něco) a)
pede p. algd buď kopati do něčehon du
pati na něco,o něco, podupati něco; ITrei
ciae jlumina Thermodontis pulsant V
klusají po (zmrzlé) vodě; curru Phoebe
medium pulsabat Olympum V jela na
voze ve středu nebes; = básn. corda pa
vor (v. t.) pulsans V; b) spec.bíti, tlouci
někoho,odt.týrati, trýzniti: propin
gui regis legatos pulsant L; guibus
(dat. pův.) pulsatus pater V; ©) metou.
vrážeti do něčeho,dotýkati 8€ něčeho,Za
sahovati: alta pulsat sidera V; pul
sati colles (clamore) V; 2) hýbati ně
čím,puditi, hnáti a) erupěre uť sa
gittae nervo pulsante (se. eas) tetivou
vymrštěné; odstrkovati, zaháněti, za pu
zovatí: pulsatos referens divos V; b)
metaf.guae te vecordia pulsat O žene;
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dávati popud, pase.dosťávati popud:
dormientium animos externa Vistone
(z ..) pulsari Ú; — praegn. dojímati,
vzrušovati, zachvívati.

pulsus, čs, m. [pello) 1) tlučení,
tepání, bití; tlukot, tepot; náraz,
úder: p. remorum Čs veslování; p. pe
dum V buďdupání, dupot n. kroky; lyrae
p. O (m. brnkání —) hra na lyru, zvuky
lyry; p. venarum T' tepna; 2) popud;
dojem: guod pulsu agitetur alieno C;
externus p. animos commovet C; p. tma
ginum C.

pulvereus, a, um [pulvis] prachový,
prašný a) pulverea nubes V oblak pra
chu; b) zaprášený: pulvereumsolum
O; ©) prášivý, prášící, zdvihající prach:
pulverea palla

pulverulentus, a, um [pulvis] prašný,
zaprášený, plnýprachu: pučverulenta
via Č; básn.pulverulenla aestas V; ostia
pulverulenta O zasypané prachem (pí
skem); obr. praemia militiae pulveru
lenta segui O v prachu (t. j. klopotně).

pulvillus, č, m. [demin.od pulvinus)
polštářek, poduška.

pulvinar, čris, n. (pulvinus] 1) chrá
mové lehátko 8 poduškou, na niž
byla kladena socha boha při obřadu „ho
stiny bohů“ (lectisterničum, v. t), „stůl“
bohů; pulvinaria byla pův. jen v chrámech
bohů přejatých od Řeků, pozd. i v jiných: Sup
plicatio ad (n. circum) omnia pulvina
via Č= supplicatio omnibus dis, guo
rum pulvinaria Romae essent L; —meton.
hostina bohů: et deorum pulvinari
bus et epulis magistratuum fides prae
cinunt C; = božská pocta: dignior
altis pulvinar vdus O; 2) vůb. lehátko,
pohovka, lože; sedadlo, „křeslo“: p.
geniale Cat; incolumis coniunr sua
pulvinaria servat O.

pulvinarium, 0, n.
význ,— pulvinar.

pulvinus, č, m. polštář, poduška.
pulvis (pulvis V), eris, m. (básn.zř.f.

Pr) prach 1) vl. a) canitiem multo de
format pněvere 4 (na znameníamutku);pul
vere ad alto V s cesty vysoko zaprášené;
kotouč (vír, mrak) prachu; AiĎernus p.
V zimní prach t.j. suchá zima; b) apec.
o.) prach, drobný písek, do něhož mathe
matikovérýsovali: Rumguam eruditum il
lum pulverem attigistis C; homunculuni

[pulvinar] L

Latinsko-český slovník.
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a pulvere et radio excitabo Č; B) prach
na závodišti: curriculo pulverem colle
gisse Olympicum JH; obr. dulcis sine
pučvere palma FI t. j. bez námahy (srov.
ČxZOovViTiVIXŘV); ==odt. meton. Zápasiště,
závodiště, cvičiště; bojiště: eguus mag
nae in pulvere famae O; obr. in sua
(t.j. na domácím) noster pulvere currat
eguus O; metaf. „kolbiště“, pole veřejné
činnosti, veřejnost, veřejná činnost: (Půa
lereus) processit in solem et pulverem
C; 2) přenes. a) význ. popel ze spálené mrtvoly:
gut nunc dacet horrida p. Pr; Lb)prá
šek: amomi p. O

půmex, čcis, m. (f. dle některých Cat)
[srov. spuma)] 1) pemza, mořská pěna
(nerost), jíž se užívalo k hlazení krajů (ořizky)
u papyrových svitků, mramoru £ jako kosmetického
prostředku k hlazení kůže a čištění zubů obr. 6%

actus tenu pumice versus eat Pr; 2
přenes. láva; pískovec; vůb. (dírkovatý)
kámen, balvan;skála, skalisko.

půmiceus, a, um [pumezr) vl. pem
Zový; přenes.lávový; pískovcový: pumi
ceas molas O.

půmico, dre, dvi, dtum [pumex) pem
zou uhlazovati n. leštiti: omo comptus
et pumicatus Plin ulizaný a vymydlený,

punctim, adv. [pungo) bodmo, bodnou
ranou L.

punctum, 4, nN. [vl. neutr. part. perf. pasa.
od pungo) bod 1) význ. bodnutí, pích
nutí:obr.minuťistnterrogatiunculis guasi
punctis C; 2) a) terram guasi puncti
instar (v. 1.) obtinere C střed; b) spec.
bod u jména kandidátova při sčítání hlasů po vol

bách, značící jeden hlas, odt. meton. hlas: Pp
ferre ČCzískati, dostati hlas; omne tulit
punctum, gui.... HHv. dostane všechny
hlasy — získá si všeobecnou přízeň; dis
cedo (v. t.) Alcaeus puncto illius Hs c)
metaf. p. temporis CCs okamžik; pod.
puncto mobitis horae RH.

pungo, ere, pupugi, punctum [pug
nus]bodnouti, píchnouti a) vulnas,
guod acu punctum videretur Č jako bys
jehlou píchl; b) metaťf.význ. a) rozčiliti,
popuditi, dotknouti se, znepokojiti; hnísti:
intellexi, guid eum pupugisset ČC; DB)
pichati sm.dorážeti: pungunt, guasi acu
leis, interrogatiunculis C (t na své od
půrce).

Půniceus, Punicus viz Poeni.
65
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půnio, žre, žvž (1%), čťum n. der. pů
nior, črt, iťus sum [starolat.poenio, od
poena) (v. pokutovati, ukládati pokutu)
trestati; —spec.mstíti (algd něčebo);
mstíti se (algm někomu,nad někým).

půniti0, onis, f. (punto) potrestání,
pomsta.

punitor, črts, m. |punto) mstitel.
půpa, ae, f. panenka A) význ. děvče;

b) význ. loutka.
půupilla, ae, f. |demin.odpu pa] vl. pa

nenka: (nezletilé) děvče; spec.právn. 08i
řelé děvče, sirotek, sirota, svěřenka,
poručenka.

půpilláris, e [pupilla) sirotči.
půpillus, č, m. [demin.odpupus) (ne

zletilý) hoch; spee.právn. osiřelý chlapec,
(nezletilý) sirotek, svěřenec,poručenec.

Půpinia, ae, f. — Půpiniénsis ager
neúrodná krajina nedaleko od Rima L.

Půpius, jméno plebejského rodu řím
ského; zejm. 1) Puptus, původce zákona,
jimž zakázáno konati ve dnech komitii
schůze senátu (lex Pupia) C; 2) Pu
Pius, skladatel tragedii H.

puppis, 18 (ace. im, abl. 2; neklass. 6M
ae), f. zadní část lodi, korma, záď: obr.
o vůdčím postavení ve státě sedebamus in
puppi et clavum tenebamus Čj; —synekd.
loď; obr. loď života: dum mea p. erat
valida fundata cariná Ó.

půpula, ae, f. [demin.od pupa) „pa
nenka“ oční—=zřitelnice, zornice ( pu
pilla); syneka. oko.

pupulus, %,m. [(demic.od pupus) chla
peček, klučík.

půpus, č, m. (srov.pupaj chlapec.
půre, adv.[purus] čistě (vl.1přenes.);=

apec. Al)em. sakrál. (pův. vl. s čistým tělem) —
hodně, zbožně, s čistým srdcem: p. at
gue caste CL; ter p. lecto libello H; =
metaf.bez poskvrny, cudně, bez úhony,
nevinně, poctivě; b) jasně, bez mraků:
obr. guid p. tranguillet (se. te) IT; c)
volně, bez překážky; d) o slobu p. et
Latine (správně latinsky) logut Č.

purgámen, inis, n. —purgamentum,
z, n. [purgo)j 1) (co se čištěním odstra
ňuje) smetí, odpadky;nečistota, špina
a) purgamina Vestae O smetí z chrámu
Vestina, jež bylo každý rok 15. června vynášeno
a házenodo Tiberu;purgamenta aestuantis
freti Cu —=co vyvrhne moře, t. j. perly;
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b) metaf. o Jidech vyvrhel, kal, bahno;
sebranka, sběř, luza, chátra: purga
menta servorum Úu; 2) očista (alcis
Jed něčeho n. z něčeho), očistný prostředek
(zejm. voda buď pramenitá n. mořská,sůl, síra a p.,
kteréž látky odstraňovaly podle nejstarších nábož.
představ nečistotu fysickou i morální): DU? ga
mina caedis O; (Proetidas) purgamina
mentis tn tllas mtsit aguas O k očištění.

puvgatio, čnis, f. [purgo) čištění,
vyčištění; 1) spec. p. (alvě) ČCproji
mání, počišťování; Ž) právn. i vůb. O8pra
vedlnění, omluvení, omluvný důvod.

purgo, are, dvi, dťum [synkop.z pů
rtgo odpurus) čistitis 1) vl. a) p. ca
put L tj. vyprázdniti a stáhnouti s ní
kůži; o místěvykliditi, vymýtiti, urovnati:
purgarunt locum Č; p. areas T'; —básn.
nubes (se) in aethera purgat V = roz
plyne se; b) spec. ©) v lékař. vyčistiti,
pročistiti: med.purgor bilemFÍ čistim
si (projimadlem); odt.hojiti: purgantes
pectora sucos Oj s geu. morbi (z...)
purgatus H; B)nábož.očišťovati: pur
gamus agros, purgamus agrestes T;
humanumpurgeť ut tgnis onus O (břímě
lidské smrtelnosti); purgante nefas car
mine O smývajícím; 2) přenes.o mlou
vati, vymlouvati,ospravedlňovati
(algd; algm alct de re, pozd.též alcis ret
n. řé někoho u někoho z něčeho n. stran něčeho):

factum p. cupiditate atgue amore L;
purgandis criminibus Č; guod te miht
de Šempronio purgas Ú; s ace.e. inf. ora
tores, gut purgarent nec acettos ab eo
Bastarnos nec... L aby vyvrátili; 7%
berius adulescentem crtmine civilis belli
purgavit T osvobodil,prohlásil nevinným.

půriter, adv. [purus) čistě (vl. i metať.)
at.

purpura, ae, f. [noogůoa] vi. nacho
vec (plž);purpur, nach, purpurová, na
chová barva ; 1) jako drahocennálátka ottum
non gemmis negue purpuráa venale H,
2) meton. význ. látka zbarvená nachem n.
nachově; nachové roucho zejm.jakood
znak úředníhodnosti: (reg) sedens cum pur
pura et sceptro C; význ.toga praetexta:
per hoc inane purpurae decus precor
H (o chlapci); — básn.nova purpura ful

get O tj. nachovým pruhem lemované
togy (togae praetextae) nových konsulů:
nachová pokrývka; Tyrčum guae p. sen
sit ačnum nachová vlna; básn.tla ea
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tam p. me factura (est) O t.j. nachová
kadeř megarského krůle Nisa.

purpurátus, a, um [purpura] oděný
nachem, nachovým rouchem, ob.subst.pur
purdtus, i, m. dvořan východníchkrálů.

purpureus, a, um [purpura] purpu
rový, nachový, rudý, červený (0 bar
vách nejrůznějších odstínů od tmavě flalové až do
žové); |) a) purpuream vomiťt ani
mam (krev) V; de purpureis vitibus O
(vl. o broznech); p. populari (v. t.) caede
Caicus jluxit O rudě zbarven; růžový:
Pueri ocellospurpureo ore saviata Cat;
in mare purpureum V (o tmavé barvěmoře,
srov. u Iomera 8ic dia ToOpVVÉYv); b)
meton.oděný purpurem, nachem, na
chovým rouchem: rex p. O.; p. pennis
V srudým chocholem; 2) básn. metat. jako
barva krásy a radosti TŮŽOVÝ (= krásný,
zářný, zlatý): lumen tuventae pur pu
reum V; ver purpureum V; Augustus
purpureo bibeťore nectar FH;purpureis
ales oloribus H; p. Amor Ó.

půrus, a,umčistý (vl.i přenes.);==spec.
A) G) sm. sakrál. (pův. vl. s čistým tělem):
pura herba L t.j. bezvadná; neznesvě
cený: exspectet puros pinea taeda (sva
tební pochodeň) dies O čisté (o avátcich
parentalii se nekonaly svatby); příč. očistný:
purum sulphur Tib; B) metaf. bez po
skvrny, bezůlhonný, nevinný, poctivý,
endný: purum piumgue duellum L spra
vedlivá a poctivá; I)) o oblozečistý, jasný:
pura nox V; bůsn.uť glactet nivis puro
numine Iuppiter H —=purus Iuppiter
čistá obloha; subst.per purum V čistým
vzduchem, volně do vzduchu, ZZpo čisté
obloze; ©) holý, prázdný, volný a)
puro concuvrere campo V; argentum
ulleceterum purum (hladké) adposuerat,
ne p. (,čist“)tpse relingueretur C: pura
parma V prostý; pura hasta V (bez
hrotu); pura toga C (vestis V) bez na
chového pruhu —bilá; gutď possiť ad
dominos puri ac religui pervenira Č
(o čistém výnosu); (B) p. re (též a re,
básn. alcis rei) čistý od něčeho,prostý
něčeho,bez něčeho,svobodný, volný, prázdný
něčeho:(forum) purum caede Č; puri
aliguid ab humano cultu soli L — kus
(pruh) půdy rukou lidskou nevzdělávané;
sceleris p. fl; d) o slohu a) čistý,
správný, ryzí: pura eť incorrupta dt
cendi eonsuetudo C; B) prostý, jedno

1027 Puteolií

duchý: mastoria pura C; puris versxum
perscribere verbis H.

půs, půris, n. [srov.puteo, puter, pu
tidus, zzůovhnis, zúde) hnis: fistulae
puris N hnisavé píštěle; obr. ftupili p.
atgue venenum JIH (0 „jedovatých“řečech).

pusillus, a, um [demin.od pusus chla
pec) maličký, malinký, malounký, drob
ný, nepatrný (vl. i přenee.):dt me pustlli

necerunt animi JH (t j. jsem nesmělý);
praegn.dllud vero pusilli animi (est) C
malicherného.

půsio, ons, m. [pusus chlapee) hoch,
hošík, klouček.

půstula n. půssula, ae, f. puchýřek,
neštovička.

putá, adv. [isol. imper. od puťo) (vl. po
mysli si, představ si) ku příkladu:
Ouinte, p., aut Publi, tibií me virtus
tua fecit amicum FH.

putamen, čnis, n. [puto) vl. odřezek,
odpadek; slupka, skořápka: tuglan
dtum putamina

putatio, čnis, f. [puťo) ořezávání,
prořezávání, oklešťování stromů.

putator, 6ris, m. [puto) ořezávač,
oklešťovatel stromů O.

putealis, e [pučteus] studničný: subst.
puteal, alis, n. [z puťeale) 1) obruba,
roubení studně; 2) obezdění místa, do
něhož uhodil blesk a které proto bylo
zvl. obřadem zasvěceno a pokládáno za
posvátné, puteal (arov.Oidental); zejm.
puteal na komitiu v Římě, obnovené od
Skribonia Libona (p. Libonis H), u něhož
na blízku byl soudní tribunál praetorův
a stanoviště římských peněžníků; odt.me
ton. soudní Činnost n. peněžní obchody:
puteali et faeneratorum gregibus infla
tus C nadutý, pyšný při pohledu na...
(jichž se jako konsul už nebojí),

puteárius, či, m. [puteus] studnař.
půiteo, čre, uč, — [srov. k pus]) pách

nouti (vl. plísní, pak vůb.), zapáchati,
smrděti: putet aper F nevoní (t. j. ne
chutná).

Puteoli, orum, m. přímořské město
v Kampanii 8 obchodním přístavem a
nádhernými villami římských boháčů, nyn.
Pozzuoli; adj. Puteolanus, a, um pu
teolský, v Puteolech, u Puteol; subst.
Puteoláni, drum, m. Puteolané, oby
vatelé Puteol; Puteolanum, %,n. villa
v Puteolech (na př. Čiceronova).
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puter n. putris, 's,e [pus] 1) shnilý,
ztuchlý; zpuchřelý, zetlelý, zpráchni
vělý: putria poma O; fanum putre IH;
corpora cicatricibus putria Cu; %2)a)
sypký, křehký, kyprý: putris glaebda
V; b) zvadlý; mdlý, malátný, ochablý:
putres oculi II (1. vínem; dle jiného výkl.
nyjící, toužebně).

půtesco n. půtisco, ere, půtuí, —
[inchoat.od puťeo| hniti, tliti, práchni
věti: o mrtvole T heoderi nihil interest,
humine an sublime putescat C; (sui),
ne putescerct, animam pro sale datam
esse C; zas nrádnouti: (muriď) putuit orca
JÍ načichla.

puteus, ž, m iáma, dolik: tn solido
puteum demittere V vykopati jámu;
spec.sStudeň, studánka: puťeos perennes
H nikdy nevvsýchající.

putide, adv.| pučiďus] 1) nechutně,
protivně, nudně; 2) o slohu umělkovaně,
s trojeně, ličeně, (affektovaně):nec tnepte
dicunt nec p. Č.

putidiusculus, a, um [demin.z compar.
od puťiďus) trochu nechutnější, protiv
nější C.

putidus, a, um [puteo| 1) shnilý,
ztuchlý, zkažený; smradlavý: putidae
carms C; 2) a) zvadlý, mdlý,ochably:
pntidius cerebrum IMještě více „změklý“;
b) nechutný, protivný, nudný: ne
putidum sit scribere ad te, guam sim
occupatus ÚU;©) o slohu umělkovaný,
strojený, líčený, (affektovaný): Demo
sthenes uť p. C.

puto, are, dvi, tum [putus] | pův.
Čistiti; spec. o stromech ořezáíůvati.
oklešťovati: putando fingere vitem V;
II. dělati vrubv, zářezy, odt. počítati
1) vl sč numerus militum putetur T“
ut rationes cum pudlicanis putarent C
aby účtovali s...; 2) (v mysli) u va
žovati, představovaiisi: mulla putans
V; multa dura suo cum corde puta
dbantV; 3) pokládati, považovati, míti
Za něco a) 8 abl. n. gen. pret'i význ. ceniti,
odhadovati, vážiti si (vl.i přenes.): sč de
nariis CCCC Cupidinem illum putasset
C; cum te pluris guam illos putem C;
nělali (== pro nihilo) p.; = s gen. dual.
tyrannis magnarum opum putabutur
N bylo pokládáno za velmi mocné; W)
8 pádem předl. tste patrem in hominum
numero putabat C pokládal za člověka;
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pro c*rto p. alad; C) 8 dvojím acc., pass.
s dvojím nom. facta (viz facio A I 3))
puta, guaecumgue tubdesO; diserti in
fantes putati sunt C; 4) míniti, my
sliti, domnívatise, míti zato, souditi,
uznávati, věřiti, býti přesvědčen; a) abs.
bývá vkládáno do věty význ. myslím, snad:
ať, puto... Ó (uvádínámitku); imper.pučá
význ. adv. v. t.j; básn. paratakt. m. hypotakt. DU
tasne perduct poterit tam pudica
což myslíš, že.. .; L) ob. s ace. e. int., pass.
s nom. c. inf.: O7 DULOs aze. c. inf. myslím,
že ne. ..; non putavi (putaveram) ne
pomyslil bych si, nebyl bych si pomyslil;
putares byl bys myelil; guiďdhabet Cy
therea, guod ultra, velle puta (sc.eam),
faciat Ó — i kdyby chtěla; leckdy lze
vhodně vyjádřitl adv. a8i, snad, jistě a urč.
slov.:go stuďto Aristophanem putomus
aetatem in litteris durisse Ú; inf. esse
bývá velmí často vynecháván: Uť homi
nem prae se neminem putet ČC„myslí,
že jest sám na asvětě“; deos non mp. C
nevěřiti v bohy; matrumum donum in
celeritate putabat 9; pass.eandem artem
Aegyptii consecuti putantur Ú; ordo,
gut non putabatur C — netušený; c)
falsum p. Č míti nesprávné mínění;
aliter putať F má jiné mínění, jinak si
to představuje.

putre-facio, ere,féci, factum [puter]
1) činiti, aby něco shnilo, ztrouchnivělo:
nudatum tectum patere imůribus putre
faciendum L jest vystavena dešťům, aby
shnila; pass.putrefi0, feri, factus sum
shníti, zetlíti, ztrouchnivěti,zpráchnivěti;
2) křehčiti,drobiti: saxa acetoputre
faciunt L.

pntresco, ere, puťruč, — [inchoat.od.
putreo býti shnilý, zetlelý] hníti, tliliž
trouchnivěti,práchnivěti, puchřeti.

putridus, a, um [puter] 1) shnilý,
nahnilý, zkažený, o zubechvykotlaný ;
2) putrida pectora Cat zvadiá.

putris vizputer.
putus, a, um (arch.) Čisty: přene«pu

tisstmae orationes Č docela pěkné.
Pydna, ae, f. (IFióva] město v již.

Makedonii u Thermajského zálivu (vítěz
ství L. Acmilia Paulla nad Perseem r.
168 př. IKr.); od. Pydnaci, drum, m.
Pydňané, obyvatelé Pydny.

Pysa vizpuga.
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Pygmaei, orum, m. [Ivynařot od
zvynů pěst, „Pidimužici“]Pygmaiové, ná
rod trpaslíků na břehu Okcanu, s nimiž
jeřábi každý rok sváděli krvavé bitvy;
adj. (avem) guae Pygmaeo sanguine
gaudet O krví Pygmaiův (t.j. jeřáb).

Pygmalion, čnis, m. [ITvyuažiov)
1) sochař na Kypru; zamiloval se do
krásné sochy, již byl sám vytvořil a
kterou pak k jeho prosbě Afrodite oži
vila (viz 1Paphos); 2) král tyrský, bratr
Didonin, jejihož muže Sychaca zavraždil.

Pyladěs, ae n. čs, m. [IfoAdónc) syn
fockého krůle Strofia, přítel Orestův, kte
réž přátelství vešlo v přísloví; adj. Py
laleus, a, um Pyladův: přís. Pyladea
amicitia

pylae, črum, f. [zůAat brána] sou
těsky, průsmyk; spec.— Termopylae;
adj. Pyláicus, a, um pylský — thermo
pylský, v Thermopylách, u Thermopyl:
Pylaicum conciltum L

Pylaemenes, is, m. [(ITvAatnévyc)
král paflagonských Enetů; ve válce trojské
byl spojencem Trojanův a byl zabit od
Menelaa.

Pylos (n. Pylus), č,f. [ITúAoc]vlastni
jm. tří měst na Peloponnesu; zejm. 1)
P. v Elidě nad Peneiem; 2) P. (Torpu
Aaxóc) v Elidě již. od Alfeia; 3) pří
stavní město na záp. pobřeží Messenie
proti ostr. Sfakterii, důležité ve válce
peloponneské L; v bůjesloví jest sidlem
Nestorovým (dle jiného výkladu sídlil Nestor
v elejskémPyw): adj.Pylius, a,um pylský,
náležící k Pylu n. Nestorovi: Pylit dies
O —=počet dni života Pylského Nestora,
jenž žil tři lidské věky; aubst. mase. Pylan
t.j. Nestor.

pyra, ae, f. [vod] (hořicí)hranice;
meton. mohyla, hrob O.

pýramis, čďis, f. [mvvanic) 1) esypt
ská pyramida: 2) metaf. jehlan.

Pyramus, %,m. [ITúoanoc) 1) jinoch
z Babylonu, milenec Thisbin; 2) řeka ve
vých. Kilikii ČCu.

Pyrene (Pýrěně T%5),és, f. [IIvoúvn]
—=montes Pyrénael (črum, m.) (162.subat.
Pyrenaeus, ž%,m. L) Pyreneje; adj. Py
renaelus, a, um pyrenejský.

Pyreneus, ez, m. král thrácký, jenž
opanoval Fokidu a zabynul, pronásleduje
Musy.
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pyrethron n. pyrethrun. 7, 2. [7x0
oedwoov) rostlina Lertram.

Pyrgi, črum, m. [mÚůoyor— věže)
přímořské město v již. Etrurtii; adj. Pyr
gensis, e z Pyrgů.

Pyriphlegethon, ontis, m. (ITvet
plevédaor] („Olnivá“) řeka v podsvětí
(= Phlegethon).

Pyrois, oěntis (ace. oěnta), m. [TW
oóeic olinivý) jeden z koni boha slunce.

pyropus, č, m. [zvowróc — majíci
barvu ohně| pyrop, (zlatý) bronz, spěž
(smišenina 3 dílů mědi a 1 dilu zlata).

Pyrrha, ae, f. [ITiooa] 1) dcera
Epimetheova, manželka Deukalionova;
2) jméno divky JI; 3) město na Lesbu;
oat.Pyrrhias, adis, f. divka z Pyrrhy Ó.

Pyrrhia, ae, Í. dle starého vykladatele
jméno nepoctivé služky v jedné veselo
hře Titiniově H.

Pyrrho, onis, m. [ITódowv) řecký
filosof, rodem z Elidy, vrstevník Aristo
telův, zakladatel školy skeptické; odt.
Pyrrhonei, orum, m. přivrženciPyrrho
novi, Pyrrhonovci — skeptikové.

Pyrrhus, č, m. [Ifúoooc) 1) syn
Achilleův a Deid:meiin — Neoptolemos ;
po návratu z Troje usadil se v Epeiru;
v Delfech byl zabit od Oresta; od něho
odvozovall epeiršti králové svůj rody 2) král
v Epeiru, známý svými voji s Římany
(r. 282—272 př. Kr.).

Pythagorás, ae, m. [Ivbayóoac]
řecký filosof ze Samu v 6. st. př. Kr.,
zakladatel filosofické školy v Krotonu;
aaj. Pythagorčus n. Pythagorius, pozd.
též Pythagoricus, a, um Pythagorův,
pythagorský: somnia Pythagorea H py
thagorský sen (Eoniův, v němž—jak E. sám
ličil na začátku Annilů — zjevil see mu Homer a
oznámil mu, že 80 jeho duše vtělila v tělo Inniovo

podle Pythagorovy nauky o převtělovůní duši),
subst.Pythagorel, orum, m. přivrženci
Pythagorovi, pythagorovci.

Pythia viz Pytho.
Pýthias, adis, f. (ITvbidc) jméno

zchytralé ženy v komedii Caeciliově H.

Pytho, s, f. [IIvdo] staré jméno
Delf a okoli; aaj. Pythius, pozd.téžPy
thicus, a, um pythijský, týkající se
Delf, delfské věštírny n. Apollona — delf
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ský n. Apollonův: Pythtus deus Pr, út
cola H (t.j. Apollon); Pyťthica vox L
výrok Pythiin; = subst. Pythia, ae, f.
(IIv9ia) věsticí kněžka Apollonova v Del
fech; Pythia, črum, n. [IIúdia) py
thijské slavnosti, konané k poctě
Apollonově na podzim 3. roku každé olym
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piady u Delf na Krisajské rovině: gut
Pytlia cantat (v. 1.) H.

Python, ónis, m. [ITóĎov) drak,
jenž řádil v okolí Parnassu, ale byl pře
možen a zabit od Apollona.

pyxis, dis, f. [vic] krabice, kra
bička, pouzdro, schránka.

0. Jako zkratekOuintus nebo Ge.
gUa, udv. [v1. abl. sing. fem. od au, sc.

parte n. viď) 1) táz. kudy, přenes.jakou
cestou, jak: tiluc gua veniam? C; gua
facere id possis, nostram nunc accipe
mentem V; nescio gua C nějak; 2j[vztaž]
A)pův.a) kudy: guatraductus est egui
tatus Ú; gua murum ducturi erant L;
gua se parens persegueretur Ú; 3) kde:
gua flumen infermittiť, mons continet
magna altitudine Cs: pocula, gua cava
sunt O kde jsou vyhloubeny = uvnitř;
corpus, gua inhaeserant vinculis mem
bra, porrcantes L tam, kde právě zůstaly
vězeti údy; „)kam: complentur moenia
ac tecta guague longisstme prospectart
poterat T a kam až nejdále bylo lze
dohlédnouti; tenent Danat, gua (— udi)
deficit ignis V kam nezasáll oheň, co
ušetřeno ohněm; tn Atrebatum fines,
gua sibí iter faciendum sit Čs; úua
despici potest Čs: b) přenes.a) pokud;
až potud, pokud: gua visa est Hovtuna
pati, Turnum texi V= guatenus,guoad;
mundus erit, gua non ojfendat sordibus
H potud, aby nedával pohoršení; gua
licuit genitor cunctatus Ó jak dlouho
bylo možno; zř.jak: delectus, gua possit,
habiturum C; B) zdvoj.jednak — jed
nak: gua consules, gua exercitum in
crepare L; ornatum hominem rebus gua
externis, gua domesticis C; 3) neurč.ně
jak (po si, ne): ne gua populus laboret
H aby nějakou nesnáz neměl; si gua
fata sinant V.

guá viz guis.
gua-cumgue, adv. «) kudykoli: gua

cumgue iter fecit C; B) kamkoli: gua
se cumgue furens medio tulit agmine

vi'go V kamkoli se vrhla, vrazila; %)
kdekoli: g. custodiant plebis homines,
patere aditum L; 0) přenes.jakkoli: g.
incidere lites V.

guadam-tenus, sdv. [guidam] až po
určité místo: est guadam proďire tenus,
st non datuv ultra HH aspoň do jisté
miry.

Ouadi, orum, m. [Kovádor] Kvádové,
kmen suevský ve vých. a již. Moravě.

guadra, ae, f. [vl. fem. od guadrus,
se. forma] čtyihran, čtyřhranný předmět,
zvl. chléb n. koláč rýhami na stejné čtyři
části rozdělený a krozlomení připravený:
patulis parcere guadris V; et mtihidi
viduo findetur munere guadra II čtvrtka
z rozděleného daru (koláče).

guadrageni, ae, a po čtyřiceti: co
lumnae singulae HS guadragenis loca
tae C. |

guadragčsimus, a, um čtyřicátý;
subst. GUuadragesima, ae, f. [se.pars]
čtyřicetina ceny předmětu jako daň:
abolitio guadragestmae Ť

guadrágies, čtyřicetkrát: HS g. et
ter C — 4,300.000 sesterciů.

guadrágintá, číst.zákl. čtyřicet.
guadráns, anlis, m. [part. praes. od

guadro) čtvrtina, zvl.dědictví: guadran
tem vet pudl. nostrae dedit Flin; pak
jako minceČtvrt asu — 3 uncím: guadran
tes iactave L; obyč.cenalázně:guadrante
lavart 1.

guadrantarius, a, um |guadrans) c.)
na čtvrtinu snižující: čabulae guadran
tariae C nové knihy dlužní; B) čtvrt asu
stojící, čtvrtasový: g. dila permutatio ČC
týká se Klodle, jež místo poplatku lázeňského
nabídla sebe lázeiskému.
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guadrátus, a, um [vl. part. perf. od
guadro) čtyřbranný: sarum L (kvá
drový) tesaný kámen; spec.Roma g. starý
Řím do čtverce stavěný; agmen g. po
chod vojska v postavení bitevním; přenes.
agmine guadrato tn aedem Concordiae
venit C hotov k boji; subst.guadrátum,
č, n. čtverec, čtyřhran.

guadri-duum, už, n. [*guadri-diuom,
srov. dies] doba čtyř dní, čtyři dni,

úuadri-ennium, či, n. [guattuor a
annus| čtyřletí, doba čtyř roků.

guadri-fariam, adv. (arch.) na čtyři
dily: dividere algd L.

guadri-fidus, a, um [findo] na čtvermo
rozštipnutý: sudes V (o silnějších větvích
jako sazenicích); prolept. guercum g. 8cin
dere V na čtyři dily rozštipnonti.

guadrigae, drum,f. (z*guadri-iugae]
čtytspřežení a to G) jako potah zapřa
žený do vozu (roseae V, alborum eguo
rum L) B) jako vůz (falcatae L); na
vibus atgue guadrigis I s největším
úsilím, všemi silami.

guadrigárius, iz, m. řidič vozu čtve
rospřežního, závodník čtyřepřeží; jako přijm.
v rodě Klaudiů.

guadrizatus, a, um [guadrigae] čtyř
spřežím označený: nummL.

guadrigulae, arum, f. [demin.odgua
drigae) malé čtyřapřežení.

guadri-iugus, a, um, zř. 18, e čtyř
spřežní: egut VO, currus CV; subst.
guadri-tugi, Orum, m. [se. egui) čtyř
spřeží kojiské.

guadrimus, a, um [z *guadrihimus
od guattuor, htems]) čtyrroční, čtyřletý.

guadringenárius, a, um(vždy)o čty
řech stech mužích: cohortes LC.

guadringení, ae, a, čisi. podíl. po čty
řech stech: nummi L.

guadringentěsimus, a, um člyřstý.
guadrin-gent1, ae, a [-čnanal.dlegutn

genti, septin-genti) číst. zákl, čtyři sta;
guadriw-genta modium C — 400.000.

guadringentičs, adv. čtyřsetkrát; g.
sesterttum C — 40,000.000 sest.

guadri pertitus, a, tm na čtyřidily
rozdělený, čtverý: distributtio, divisto C,
commutationes temporum C, exercitus T.

guadri-pes, plex atp. viz guadru .
guadri-rémis, e [remus] se čtyřmi

řadami vesel, čtyřřadý: navis L; subst.
guadriremis, is, f. čtyřřadka.

1031 guaero

guadro, re, avt, dtum [guadra] a)
přecb. pův. čtyřhranným učiniti; pak o čísle
acervum ag. ff na plný počet 4000 ta
lentů uvésti; B) nepřech. do čtverhranu
se hoditi: omnis in unguem arboribus
positis secto via limite guadret V (pon.
při sázení In guincuncem vznikají čtverce); přenes.
hoditi se: guoniam tibi ita guadvut C,
in Clodiam guadrare viderentur Č
(narážka na guaďrans).

guadru-pedáns, antis,vi.po všech čty
řechjdoucí, pakcválající: guaďrupedante
sonitu V „čtvernohým dupotem“ t. j. zvu
kem cválajících koní; subst, — kůň, oř: per
fracta guadrupedantum pectora V.

guadrupertitus <. guadripertitus.
guadru-pes, pedrs též guadďripes

čtvernožec (m. f. i m. ; též o ditěti běha
jícím ro čtyřech.

guadruplator, čris, m. donášeč,uda
vač, žalobník, jenž dostával čtvrtinu po
kuty, k níž odsouzen byl obžalovaný.

guadru-plex, plicis čtyřnásobný;du
dictum DPlin soud centumvirální složený
ze člyř senátů.

auadru-plus, a, um čtyřnásobný;obyč.
subst. Guadruplum, č, n. čtyřnásobná
částka, cena, pokuta: guadruplo condem
nart ČCbýti odsouzen k...

guaero0, ere, sivi, siťum, starolat.guaeso
a) hledati, vyhledávati: portumCs,
vitam O, aditum per avia V, deverti
cula C; regem N, tuvencum V; lucem
oculis V; spec.vymýšleti: novum con
stltum 9; guaesitae artes V vymyšlené,
uměléprostředky; guaerere consctus arma
V myslil na, vymýšlel prostředky (proti
tomu) svědom Si jsa viny; s vedl. em. po
hřešovati: tn uberrima Štciliae parte
Siciltam C; Persas et ludos L; vyža
dovati: collis muntmenta S; testium
dicta guaerunt eloguentiam. C; h) hle
děti si zjednati, dobýti,nabýti, opa
třiti, získati: pecumam N = cdchtitisi
vypůjčiti; pecunia nescto guo modďo
guaesita C nabytě; nemmos manu g. C
praci rukou svých si vydělati; antmus
vortlis guaerit opes FH střádů; absol. szť
finis guaerendi IT ustaň mamoniti; puro
piogue duello guaerendas (esse res) cen
seo L že nutno hleděti dobýti, pobledá
vati; sanguine guaerendi reditus (sunt
V krví jest návrat vykoupili; čn medium
guaesita V k obecné potřebě co vyzí
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skaly (včely); sidi matus impertum Cu,
gloriam S, occasionem alcis ret Cs;
amicos 9: heredem V; vivtutem O;
guaeritur istis (se. armis) guam mtht
mator aonos O ji (zbrani) mnou zjedná
se větší čest než jí (instr.) mně; fugam
C snažiti se utéci; guaesita mors T' do
brovolná; ante guaestta If majetek dříve
nabytý; guod iam diu nihil guaesierat
C již dávno nic nevydělal; guaesito opus
est C jest třeba výdělku; e) hleděti,
zvěděti, vyptávati se, dotazovati
Be, pátrati: sť verum guaerimus ČC
pátráme-li po pravdě;forsitan guaeratts,
gui iste tervor sit ČC; de Nerviorum
natura et moribus Cs; g. ab algo Cs
CN, de, ex algo CL někoho se tázati;
Pallas guaerit stdera V vyptává se
hvězd; gui guaeris? vivo et regno FH
nač mnoho řeči? jedním slovem; nodi
guaerere Č netaž se! si guaeris C chceš-li
věděti něco více; = spec. a) v soudnictví:
soudně se dotazovati, vyšetřovati: de
pecuniis repetundis Č stran vydírání;
de morte alcis ČC; guaert de servis Č
otroků právem útrpným, mučením se do
tazovati; tulit, ut guaereretur Ú aby
bylo zavedeno vyšetřování; [$) ve vědě:
zkoumati, vyšetřovati,hleděti sta
neviti: guaesitum est, natťurůacarmen
fieret, an arte if; non guaero ex his
illa tnitia mathematicorum Č; guaert
tur jest otázka, přichází v úvahu; guae
ramus religuorum sententiam G d)
hleděti, snažiti se, chtíti, přáti 8i,
toužiti: s inť. ne guaere doceri V ne
chtěj zvěděti; guaerentem dicere plura
V jenž chtěl říci více: causam si guts
cognoscere guaevit O přeje-li si zvěděti;
vestis guaerit haberi O chce býti nošen;
virtutem sublatam ex oculis guaertmus
H toužíme po ní; guaerit Calendis po
neve (pecunmam) ff chce je uložiti na
prvního; guaeramus seria I hleďme si
věcí vážných, vážně (o tom) pohovořme;
a militibus veditus maturus guaereba
tur C vojíni vyžadovali, přáli si brzkého
návratu; guid guaerentestn agrum Lau
rentem exissent L za jakým úmyslem.

guaesitor, čris, m. [guaero) vyšetřu
jicí soudce — tuďdex guaestionis: si g.
edendus fuisset C kdyby si byl mělv. s.
navrhnouti; g. Alinos V; tres guaesi
tores ©.
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guaesitum, č, n. [part.perf. od guaero|
a) věc nabytá, majetek: attentus guae
sitis I; b) otázka: accipe guaesiti cat
sam O.

guaesitus, a, um [part.perf.odguaerol
a) vybraný: epulae S, honores, poenae,
leges T; b) hledaný, strojený: vitare
guaesita, numerus g. C, comitas, aspe
vitas T.

guaeso, ere, stvě, siťum, 1. pl. guae
sumus [starší tv. m. guaer0) v klass. jen ve
význ.G) prositi: guaeso a vodis, ut
C; id uti permittatis, guaesumus L;
Decium g. mecum consulem faciatis L;
Zvl. obyč. parenth.: Teficiče VOS, GUGESO, UU
dices C; P) tázati se: vatem aggre
dior dictis ac talia g.

guaesticulus, z, m. [demin.odguaestus]
malý zisk, výděleček.

guaestio, čnis, f. [guaero])a.) dota
zování 80: rem guaestione captivorum
explorareCs; B)vyšetřování soudni
zvl. 8 mučením spojené, pokud se týkalo otroků:

servos in guaestionem polliceri C otroky
nabizeti k výslechu na mučidlech; habere
guaestionem de alcis morte Č; offerre
corpus guaestioní Cu; odt. guaesťiones
hrdelní soudy: tn plebem Romanam guae
stiones habitae sunt S; g. perpetuae
stálé soudy za předsednictví praetora n.
zvl. ludicis guaestionis a aspoň 0 50 pří
sedicích porotcích; za doby ČC bylo jich
8: repetundarum, mateslatis, peculatus,
ambitus, inter stcarios, veneficii, de vt,
falsi; odt.téžkonkr.dtmittere guaesttonem
C soudní dvůr; fictam guaestionem con
seribere C vyšetřovací protokol; vazby:
de, ex ago guaestionem habere C vy
šetřovati někoho; res versatur in vúae
stione C jest ve vyšetřování; alcis rei
pro něco; v) vědecké zkoumání, otázka,
rozprava,úvaha: guaeverisitnillima
(sententia sit), magna g. est ČC; totam
g. tn IV partes dividere C; 9. de fini
bus bonorum et malorum ČÚ;spec. konkr.
thema, předmět, látka zkoumůni: guae
sttonem poeticam proponere N thema
z poetiky.

guaestiuncula, ae, f. |demin.odguae
stio) malá otázka (vědecká).

guaestor, órts, m. |guueso ==guaero)
G.) v nejstar. dobé (vyšetřovatel a) soudce
zločinu hrdelního: guaestores parricidii
Festus; guacstores Volscium in tus



guaestorius

vocaní L; 6) když pravomoc soudní přešla
na centurie, byli guaestorové úředníky i
nančními, pův. dva, od 421 čtyři, od 287 osm, za
Sully 20, za Caesara 40; úřad přístupný po skončě.

25. roce, volený v komit. trib.; byli g. urbani (aera
rii) a provinciales.

guaestorius, a, um. guaestorský,
guaestorův : offtcčum, persona C, comitia.
L (k volbě g.), tnsignia T; porta g. L
zadní brána tábora obyč.zv. decumana;
subst. Guaestorium, tz, n. obydlí, stan
guaestorův; guaestorius, ii, m. bývalý
guaestor, muž hodnosti guaestorské.

guaestuosus, a, um [guaestus) a)
výnosný: mercatura, annus C; b) zisku
chtivý: homo C, veteraní nitidi et guae
stuost TŤ'veteráni lintiví a zištní; ©)obo
hacující se něčím:INasamones, gens na
vigiorum spoliis guaestuosa Cujenž těží,
živí se olupováním lodí; bohatý: guaestuost
et opulenti T.

guaestůra, ae, f. [guaero, guaestor]
guaestura, úřad guaestora.

uuaestus, čs, m. a) zisk, výtěžek:
legibus ad guaestum abuti C3 autum
nus gravis, Lobitinae g. acerdbae FHžně;
pecuniam in guaestu relinguere C na
úrocích nechati (u peněžniků); zvl. zisk
špénavý: uť guaestum nosset nullum C
neznal žádného nepoctivého zisku; g. pe
cuntae Ús peněžitý zisk; b) výdělek;
živnost: sordidi guaestus mercennario
rum Ó; mevetricius C.

gua-libet, adv.K) místně: kamkoli, kam
libo: eat tutus g. Tib; PB)mod. stůj co
stůj: g. esse notus optas? Cat.

guális, e [adj. ke gut) G) zájm. táz.
jaký: guali ptetate existimalis esse
60s, gut. ..? Ú*nepř.ot. gualis esset na
tura montis... gut cognoscerent,mistt
Cs; videre, guale sit C povahu; B) zájm.
vztaž. jaký; častoodpov. Čalis: gualem me
ruit, Pallanta remitto V= gualem me
ručit se remitti jakož zasloužil (svou sta
tečností); v přirovn.gualis Diana choros
exercet..., talis erat Dido V jako D.
když...; %) neurč.nějaký: gualia u C
překl. řec. TOU.

guális-cumgue, giale-cumgue, G) re
lat. jaký(koli): licet videre gualescumague
viri fuerint, talem civitatem fuisse C
jací byli; B) neurč.jakýkoli: tmperato
res gualescumgue tolercre T; guibus
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haec, stnt gualtacumaue, arridere velim
H ať jsou ceny jakékali.

guális-libet jakýkoli.
gualitas, čťis, f. [slovozaved.C= nouó

tc) jakost.
úudliter, adv.jako: g. de nive ma

nať agua Ó.
gualus, 7, m. n. guálum, ž, n. ple

tený koš ©) na vino: tu sptsso vtmine
gualos... fumosis deripe tectis V; B)
na vlnu: čtbí gualum Cythereae puer
ales... aufert IH.

guam, aw. | vl. ace.fem.od gut I jak,
jak velice, jak málo : «) se slovesy: gduam
sit amicus, attendite C; guam vellem
inchinavisses! Č; ouam vellent pawpe
viem et duros perferre labores! V; vt
dete, guam despiccamur (Č jak velice;
guam convenit? ( jak málo se to sho
duje; B) sadj guam multa cadunt
foha V; guam clara illa caedes fuit?
C; %) sadv.: guam diu ..nos eludet?
Č; 0) se subst: guam hosťis síť, animad
vertite C vjakém stupni jest n., jak velikým
n. jest, Usuperl.jak, co (možná): guam ma
Atmas, guam primum, guam saeptssime
gratias agere C; agam guam brevissime
potero C co možná nejstručněji; gwuam
magrime possumus ( co možná nejvíce;
II vztaž.«) jako: gutd tam populare,
guam lbertas? ČC;non tam generosus

jvam pecuniosus N; temem, guamonga est... V jak jest dlouhá; B) při
srovn.než: Ďtennio guam nos fortasse
mator C; magis honeste guam vere (Ú;
vehementius guam caute I spíše náru
živěji než opatrně; pestilentia minacior
guam pertculosior L; mort milies prae
stitit guam haec pati C; poplus, minus,
ampltus, longius může se vypustiti: plus
annum vivere cum algo C vice než rok;
spatium amplius pedum trecentorum
Cs větší než 300 stop; při zápor. altus,
aliter: nilil aliud guam bellum com
paravit N; %) u částiočas. ante, prtus,
post, postea; pridie, postridie guam,
tertio dle guam: dříve než atd., třetího
dne, C0...

guam-diu, adv. ©) táz. jak dlouho?:
g. vos eludet? C; B) vztaž.jak dlouho,
Dokud: čacutt, g. potuit C.

auam-libet, jakkoli, sebe (více atp.):
occupat egressas g. ante rates O byť
sebe dříve vypluly; g. inviso tn hoste



guam-ob-rem

Ó při n. sebe nenáviděnějším; g. infir
mis iste dat arma dolor O i sebe slab
ším; mulcenda colla g. ignotis manibus
praebere solebat Ó i rukám sebe nezná
mějším.

guam-ob-rem, adv. G.) táz. proč?
z jakého důvodu?: g. tandem non
satis facit? C; cum guaereret, g. Ário
vistus non decertaret Cs; B) vztaž.proč:
multa mihi ventebant tn mentem, guam
obrem tustum laborem tibí honori pu
tarem fore C proč jsem měl za to; pro
čež: g. guaeso a vobis

uuam-primum, adv. co nejdříve, co
možná brzo: Auic mandat, uť ad se g.
revertatur Čs; invisam guaerens g. ad
rumpere lucem V.

guam-guam spoj. ©) připoušt.ačkoli,
ač: ea g. pertinent ad finem bonorum,
tamen minus id apparet C; hic Pria
mus, g. tn media iam morte tenetur,
non tamen aůdstinuit V; obyč. s indik,,
avšak též s konj., zvl. při potentiálu: Guam
guam paratissimos milites ad proeli
andum videant, uť eos tamen adhorten
tur C třebas by viděli; avšak 1jindy: nec
vero Alciden me sum laetatus accepisse
lacu ... dis g. geniti... essentV; g...
putem N53 P) uvádí větu samost., opravujíc
předešlou výpověď: g. non caret 18, gut non
desiderat ČCačkoli vlastně...; g.
non tista precanda Ó než o to nemám
prositi; g. hoc marime admtiratus sum
C než tomu nejvice jsem se podivil.

guam-vis, 1) adv. „jak chceš“, libo
volně,jakkoli: posseg. langutda mergi
agua infantes L ve vodě jakkoli malé
(— mělké); g. egregius homo S sebe vý
tečnější; g. audacis lasctviae pretium
est voluptas spectantium T' sebe odváž
nější bujnosti odměnou jest zábava di
váků; g. multos nominatim proferre C
libovolný počet; Z) spoj. připoušt.ač, ač
koli, třeba, třeba že (s konj.):g. tlle fe
lix sit Ú; zkráe. g. pauci adire audent
Cs ať nepatrní počtem; Aeneae des nu
men g. parvum O třebas, byť malé; res
bello gesserať, guamvis rei publ. cala
mitosas Č třebaže zhoubné ; neklass.s indik.:
g. carebaťt eo nomine N; g. solus avem
caelo detecit V.

gua-nam, adv.kudy cum circumspec
tarent, g. per tuncta caelo tuga in alium
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orbem terrarum transtrent L kudy asi
by přejíti mohli.

guando, [z guam-ďó, srov. do-nec) a)
vkterédobě,kdy?:orus,g.egoteaspt
ciam? H: g. Caecubum tecum bibam? H;
non tntellegitur, g. obrepat seneclus Č;
guando ego non timut? O= semper;
B) vztaž.a čas. kdy, když: tum, g. le
gatos Tyrum misimus ČC;g. Padus Ma
tina laverit cacumina H až bude omý
vati; %) neurč. někdy: num g. amict
noví veteribus sint anteponendi C; si
g. auditum est C; ©) přičin.:meus fac
818 postremo animus, g. ego sum tuus
H když, ježto; td omitto, g. vobisita
placet S; g. hic inferni ianua regis
dicitur V ježto prý zde jest; g. Italtamtueri negutssent L.

guando-cumgue, adv.kdykoli 0) vztaž.
g. trahunť invisa negotia Romam FH;
B) neurč.kdykoli, někdy, jednou: garru
lus hunc guando consumeť cumgue Il
jednou (dřív nebo později); pod. g. mihi
poenas dabis Ó.

guando-gue, adv. «) vztaž. když, kdy
koli jen: g. bonus dormitat HomerusH;ag.traheť— SygamůrosHHažjed
nou; redd«turos, g. repetisseť Cu kdy
koli jej zpět požádá (ihostejno, kdy); (B) neurč.:
někdy, jednou: ne g. incendtum suscitet
I; €) přič.poněvadž, ježto: g. fu mth
numauam defuisti, ob eas ves te hoc
anulo dono C.

guando-guidem, adv.ježto právě: g.
vos tribunicia cupido.. regit L; g. a
vobis maXima accepimue

guanguam viz guamguam.
guanti [gen. pretil od guantum) U) tůz.

jak drahý, za jakou cenu, zač?: oc g.
putas esse? C (při slovesechceny a kupováni);
guanti a cívibus suis fieret, tgnorabas
C jak byl ceněn; B) vztaž. emit homo
cupidus tanti, g. Pythius voluit C za
tolik, zač P. chtěl; g. haec philosophia
aestimanda est C jakou cenu jest jí při
kládati.

guantitas, čis, f. velikost, počet,
množství.

guantopere, u ČsC guanto opere,jak
velice; táz. 1 vztaž.

guantulus, a, um [demin.od guantus)
jak maličký, jak nepatrný ©) táz.guan
tulum est? C; g. interest, utrum .. an?
C jak malý jest rozdíl; P) vztaž. reddt
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diť, g. visum est C tak maličko, jak;
Y) adv. g. tudicare possemus ČC pokud
jen, jak jen (nepatrně).

guantulus-cumaue jakkoli malý,jak
koli nepatrný: guantulumcumgue dice
bamus Č jakkoli nepatrné bylo to, co
jsme přednášeli.

guanto, adv. [vl. abl. mensurae| 0 kolik,
OČ G) u komp.: g. dtuťtius considero,
tanto milů res videtur obscurior C čím
děle; segnius secuturam g. longius L;
g. leviov est acelamatio! ČC; G) u posit.:
g. tnoptna, tanto maiora I čím neoče
kávanější; €) u sloves: g. praestat Cs oč
jest lépe; g. antestaret eloguentia inno
centiae N oč předčí.

guantum, adv.jak mnoho, jak ve
lice: g. mutatus V; g. tignorum tunctura
distabat Čs jak veliké byly mezery; po
kud: g. coniectura auguramur C; g.
agutdem in te est C pokud na tobě jest;
g. ad eum (se. attineť) OT' pokud se
jeho týká; in g. OT na kolik; g. na
vium facultatem habebat Cs kolik měl
lodí po ruce; g. potui ČC pokud jsem
mohl, pokud možno; s komp. m. guanto
oč, o kolik: g. tuniores L oč mladší;
g. longtus procederet L čím dále; se su
perl. m. guam CO: g. plurimum gusgue
posset L co nejvíce; g. plurimum po
tuero Plin co možno nejvíce.

uuantus, a, um [z *guam-tus) a) táz.
jak veliký, jaký, jak četný,jak znač
ný, jak významný atp.: earim causa
Tum guanta sit una guaegue videamus
C jak závažná jest jedna každá; aau
dia guanta fuerunt I; subst.guantum,
z, n. jak mnoho, kolik: constitut,
g- pecuniae guaegue civitas daret N
kolik peněz, jaké penize: s gen. g. terroris
C jak veliký strach; P) vztaž.: guanto
gue apparatu tum sciebant, concelebrant
L tak nádherně, jak tehdy dovedli; prae
dague inde maiore, guam guanta belli
fama fuerat L než dle pověsti, jež o ve
likosti tě války šla; effusos egerat Ro
manos, toto guantum foro spatium est
L (= per tantum spattum, guantum
foro (nunc) esť) po celé prostoře, kterou
nyní zaujímá forum; guantus Polyphe
mus V jak silný, guanta maxima po
terat vi L silou co možná největší: subst.
guantum, č, n. jak velice, jak mnoho,
kolik, co: tantum patebat, g. loci acies
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occupabat Cs; s zen. g. temporis aesti
vorum in imperio fuit S po celý čas
letní, co byl velitelem; g. tmportunitatis
habent S vedle svě tak veliké nestoud
nosti; g. perfidiae O jaké množství věro
lomnosti; v) jak malý, nepatrný: cum
guantis copůs tenuerat ad Pachynum
classem L; subst. Guantum jak málo: g.
transisse militum, st se Dritanni nu
merent T.

guantus-cumgue «) jakkoli veliký,
jakkoli značný: dona, guantacumgue
erant C; neutr.guantumcumague e0 addi
deris C jakékoli množství, jakoukoli veli
činu; adv. guantumcumaue praecona
nostra valebunt O kolikkoli; G) jakkoli
malý, nepatrný: g. sum ad iudicandum
C jakkoli bezvýznamný.

guantus-libet jakkoli, libovolně ve
liký, jakýkoli: guantolibeť ordine dignus
O, guantalibet magnitudo L; neutr.guan
tumlibet intersit inter.. L aťjest jaký
kolivěk rozdíl mezi..

guantus-vís jakkoli (vl.jak chceš) vel.
ký, četný: guantasvis magnas copias
sustineri posse Čs; neutr.adv.guantumvis
rusticus JH ačkoli jest hodně selský.

guá-propter [— propterea) pročež, a
proto: g. dicam Ú; g. auditote C.

Ouague, adv. |srov. gussgue| všude:
aut undigue religionem tolle, aut usgue
g. conserva! C.

guá-ré |abl. od guae res] a) — uť ea re
aby tím: permulta sunt, guae dici
possunt, g. intellegatur C= nt; multas
res novas in edictum addidit, g. luxu
ria reprtmeretur N; b) táz. proč?: g.
templa vuunt? H, 9. periuras? H;
guaero, g. sůť absolutus C; ©) jako relat.
připoj.pročež: g. pro certo habetote C:
g. cupiam illi proximus esse F takže,
proto.

guartadecimáni, Orum,m. [XIV. le
gio) vojíni 14. legie: guartadecimano
rum ferocia T

guartána, ae, f. (se. febris] čtvrto
denní zimnice:frigida g.

guartani, drum, mM V.legio)vojíni
4. legie: mutati in peenitentiam T.

guartárius, vi, m. |—guartapara
sextartii| čtvrtka“ říms. míra: viní L.

guartus, a,um, čisl.řad.,čtvrtý; guarta
pars Čs čtvrtina; 1. pater V prapraděd;
ad guartum (se. lapidem) T u +. mil



gua-si

níku; aď gnartam (se. horam v.t.) taceo
H; adv. guartum po čtvrté; Guarto po
čtvrté amsa O.

gua-Si [z guam-si]) a) jako by: g.
vero aď cognoscendum ego ad illos, non
ili ad me venire debuerint C; g. id
agatur Č; g. res adversae odia conci
ltent Ús; u jednotl. slov: g. parta tam vic
toria Čs jako by již byli dobyli vitěz
ství; g. praeteriens satisfactam Ú ja
koby mimochodem; g. collis oriebatur S
jakýsi kopec, vyvýšenina kopci podobná;
constabat hominem 9. triumphasse ČC
takořka triumfoval; guasi ďděvinospi
ritu adjlatur C jakýmsi božským de
chem; b) u číseln. pojmů asi: 9. decem
fiscos C; g. duum milčum praesidiumS;c)jako:guasi— steČjako.tak:
g. diuturnam sitim explere cuptens Č
jako člověk, jenž touží..

guasillum, %, n. (us, Z, m.) [demin.od
gualum) košík, zvl. na vlnu (k předení):
inter guasilla C v pratovně, v čeled
níku.

guassatio, onis, f. [guasso] potřásání:
capitum L.

guasso, are, avi, čtum [tregu.odgua
tio) a) otřásati, potřásati něčímalad: has
tam VO lampada V mávati; caput V
vrtěti; hb) roztřásti, rozbili, poškodili:
domum O; guassata muri L průlomy
hradeb; classis guassata ventis V loď
stvo větry poškozené; ©) uepřech.chie
stiti: siliguď guassante V v chřestíci
slupce.

1. guassus, %s, m. [guatio] otřásání.
2. gUASSUS, a, um viz gualio.
guáa-Lenus, adv.G) míst.: jak daleko,

až kam: a. tuto possent, spectatum
orent L; přenes.viďeamus, g. amor in
amicitia progredi debeat C; B) čas. až
po kterou dobu, až pokud: animaďd
verte, g. sermo delectationem habeat C;
©) příž.— guoniam ježto: tubeas esse
miserum lidenter g. id facit FH; g. ne
gatur nobis diu vivere Flin; laedere
g. ipsum non poterat, vrascitur illi O.

guater [guattuor] čtyřikrát; opis g.
undení II — 41; tergue g. gue beati V
(TOotOMÁZOUDECZA TETOGZIC) přešťastní:
pod. o miht felicem t. g. gue diem Ttů.

guaterni, ae, a [guattuor) po čty
řech, vždy čtyři: guaternos denarios in
singulas viní amphoras C; g. centesi
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mae C 489/4; čtyři celkem: primam
ociem guaternae cohortes ex guinta le
gione tenebant Čs.

guati0, ere, —, guassum a) třásli,
polřásati něčím alad: caput LO vrlěti;
pennas Ó, securim, ensem V mávati;
guatitur Iďe O třese, otřásá se; horror
membra guatit V roztřásá, rozechvívá:
pod. risu populum guatit I lid puká
smíchem; P) tepati, biti: putrem guaťit
ungula campum V; ter pede humum H
třikrát dupnouti; fenestras If tlouci, Ču
kati na. .; moenia artete L do zdí
bíti; cursu g. eguum V hnáti, prohůněti;
prae se g. C před sebou hnáti; muros
et fundamenta guatit V zdi v zákla
dech rozmetává; turres g. [Ť káceti;
přenes. guem ves delectavere secundae,
mulatae guatient FI zdrti; %) otřásti,
náruživost, vášeň, cit nějaký vzbuditi,
drážditi: non ego invitum guatiam H
nebudu tě drážditi; iustum. virum
non guatit voltus tyranni AHneotřese;
mentem sacerdotum IH; guatiebatur se
gne ingentum T liknavý duch byl pod
něcován: oppida bello V soužitij pod.
extrema (Galliarum T'; part. perf. GUAS
Sus, a, um porouchaný, rozbitý: naves
L, rates MH)muri L; zlomený: vox Úu;
rozetřený: myrrha O.

guattuor, čís. zákl. [srov.TéTTGOEG,čtyři)
Čtyři; g. a ventis addďunt fenestras V
ode čtvera vělrů (t.j. ze čtyř úhlů svěla)
udělají okna.auattuor-decim| čtrnáct;sederein
XIV ordinibus C na 14 řadách jezdec
kých sedadel, náležeti k stavů jezdeckému.

guattuor-viri, orum čtyřčlennýsbor
jakožto představenstvo municipia C.

UE, spoj. slučovací, příkl. [srov. TE] z metr.
příč. někdy zdlouž. ; před souhl, v e0g0€ a atgue

nec, GC; Čes. A, l; pojí pojmy
v jediny celek; proto užívá se Jí ve výrazech:
senatus populusouneRomanus; tus vitae
necisgue Cs; terra marigue C; deorum
hominumague L; ferro flammague L,
longe lategue ČsCL široko daleko; oro
obsecrogue C% legatos deprecatoresgue
misissent C — legutos, gui deprecaren
Ču zakončuje výklad nebo výčet: male pu
gnatum est et Ianiculum hostes oceu
pavere obsessagne urbs foret L; k věcob.
připojuje zvl. určení a to: ftaliam Lavt
niague veniť litora V; připojuječlen po

zkrac. v C



gucm-ad-modum

dobný:Luosffamines adiecit, Alarti unum,
alterum Čutrino virginesgue Vestae le
git L a rovn Č Ž; leckdy poji různorodé
části: gut magime feri inter ipsos ha
beantur longissimegue absint Čs; ně
kdy lze přelož.i silnějším a proto, a tak:
statimgue eum adoptavit 9; n. aspoňa
také: segue ad egrercitum projicisci
cupere S; a vůbec: regno fortunisgue
omnibus 9. Postavení: za nejbliž. slovem násl.
pojmu (summam copiam facultatemgue
dicendi C), u jmen vlast. za nomen (praeter
te Publiumgue Clodium); pojednoslab.slo
vech (negue, segue, degue, cumgue, per
gue, u básn. 1 ingue, egue, ague). Opakované| „gue...guei.i:meguere
gnumgue meum S, magnamgue domum
decoremaue FH, tegue tuasgue sorores Fl,
petimusgue damusgue JH. —Jindy střídáse
s el n. ac.

guem-ad-modum «) táz.jak: guae
sivěť, g. se haberet N; B) vztaž. obyč. odpov.
sic, ita: si, g. soles de ceteris rebus,
stc de amicitia disputaris Č jako —-tak;
g. — eodem modo jako — rovněž tak.

gueo, gužre, guivi (17), guttum [a
negueo) moci, býti s to; gueo dicere C

jsem 8 to říci; negue duro parare gueas
S ani zlatem není lze zjednati.

guercetnm viz guerguetum.
guerceus, a, um [guercus] dubový:

corona T.

guercus, čs, f. dub: g. et lex FH:
meton. dubové listí, dubový věnec: um
brata gerunt civili tempora guercu V =
coroná civiců.

guerěla, ae, f. nářek, stesk, stížnost:
8 gen. subj. saepe tnterfui guerelis me
orum aegualium (; s gen. obj. g. tem
porum C, g. frontis tuae Ú; cut sunt
inauditae cum Deiotaro guerelae tuae?
C roztržky, rozmíšky; spec. stížnost, ža
loba (soudní): his de tot tantisgue in
turiis tn soctos g. esse debuit 6, gue
relas habere ČL stěžovati si.

gueribandns, a, um [gueror] naříka
tící, naříkavý: voď

guerimoOnia, ae. f. (gueror] stížnost;
gea. subj. G. soctorum, patvtae C; s gen.

„bj. crteinis C; nářek, žalozpěv.
gueritor, rů [freg.- intrana.ke gueror]

nahkai T.
guernus, a, um [+ *guerc-nus| du

bový: věmen, glans V; corona, stipes O
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gneror, guert, guestus sum G) naří
kati, stýskati si, bědovati, pěti na co:
suum fatum Cs, iniuriam C, calami
tatem Čs, nova monstra H; gueri et
dolere bolestně naříkati; gueruntur in
stlvis aves H šveholí; o sově: skuhrati,
houkati:ferali carmine bubo saepe gueri
V; olyře Ikáti: flebile nescioguid gueri
tur lyra O; B) stěžovati 8i: absol.ne tn
occulto gutdem gueri audebant C3; a ace.
inturiam Č do bezpráví, suum fatum
Čs na svůj osud; do: mulťa de tgnavia
eorum ©: sace. ©. inf.: guerantur se re
lictas esse C; auod: guereris super hoc,
guod expectata tibi non miltam F; gue
ritur, guod sit destitutus Ús: básn. ně
komu 8i 8. na něco: alci alad; O cum algo
LCO u nékoho, před někým; avšak consul
guestus est cum patribus L = příti se,
stěžovati si na. .; pod. cum deo Č

Ouergučtulánus mons „dubováhora,
starší název Caelia od

guerguetum, ž, n. (guercetum) du
bový les, dubina, doubrava.

guerulus, a, um [gueror] a) o lidech
naříkavý: senex FŤ skuhravý; nec g. es
sem Ó nenaříkal bych; 3) o věcech naří
kavý, lkavý, kvilící: cicadae V ovrli
kajicí; tibia F, tuba Pr; guerulas tm
pulit aura fores O vánek zavál do vrza
jicích dveří n. do dveří, že vrzly.

guestus, čs, m. [gueror] nářek, na
říkání,

1. gul, gnae, guod (srov.jtoioc) 1) táz.
jaký, který? a) v ot.přímé:gut deus
appellandus est? C který bůh; gut fi
nis erit discordiarum? L jaký konec;
guae res est, guaeantmum dubium facerepossit?U jakávěc,co;guthomo?
Č jaký to člověk ?; ve zvol. gut vir et
guantus! Č jaký to muž! (znamenitý);
B) nepřímé:nescimus, gut sis Č jaký jsi;
hortamur memoret, guae sit fiducia
capto V pobízíme jej říci, več spoléhá
jsa jat (t.j. má-li co na omluvu); edocet
humanis guae sit fiducta rebus V jak
málo lze spoléhati; guo sidere terramnertereconventat© „,canereincipiam
V v který roční čas; proponeret, guae
condicio belli fovet S — jak bude s vál
kou; 2) vztaž. který, jenž a) ve větách
podřad. (Z) táhne se k jedinému slovu: 08,
guorum matores Antiochum superave
runt C jejichž předkové; gui dellum



gul

multo ante denuntio C já, jenž |
guo calet tuventus JIMjímž, po němž
plane; guadringentorum annorum opus,
gutbus Alba steterat L po která; hunc
Antus, guo rege homtines rite coleban
tur, recepit © jenž králem jsa lidu
vládl est ridiculum tabulas, guas
tdem dicis solere corrumpi, desiderare
C jež, jak přece sám díš; guodď est, eo
decet uti C co člověk má; čn eo lidro,
gu est de ©.Č jež pojednává 0...;
vastatur agri, guod inter urbem ac F%
denas est L veškeré území mezi m. a
F.; guod inter Palatium Capitoliumgue
collem campi est L celou rovinu mezi
P.aK.; guorum ex nobďitate maxuma
pars erat S jichž nejvíce bylo ze šlech
tickýchrodin; Tanaguil...; guae haud
facile tis, in guibus nata erat, humi
btora sineret L poměry, v kterých Be
zrodila; guos ego! V (aposiopesis)však já
vás!; guaegue petis, pro guogue petis
O = et tu, guae petis, et is, pro guo
petis: notante tudice, guo nostt populo
JH attrakce m. guem nosti; guo vergat
pondere letum V — cutus pondere či
vahou skloní se los smrti; B) táhne se
k celé větě: guae tanta sunt in hoc uno
C což vše; Lacedaemonii Agin regem,
guod numguam antea apud eos acci
derat, necaverunt C (v tomto významu ob.
s demostr. id); v) opisuje pojem: J7i07imodo
novi, gut sunt ČC kdo ještě žijí, plémě
nynější; ojfenduntur enim, guibus est
eguus et pater et res I — ingenut; gut
circa erant L okolo stojíci; gut ade
rant N přítomní, družina; Graeci, gui
Astam incolunt N Řekové maloasijští;
b) ve větáchsouřad.res čoguitur (psa, guae
semper valet plurimum Č a ta; gui se
reputaverint S a ti; multas ad res hi
libri utiles; guos legite studiose! C a
proto je čtěte; guae, stimul contristat
aguarius annum, non usguam prorepit
FHa ten přece, avšak ten; guorum ego
auctoritatem apuď vos plurtmum valuisse.© confiteorC—ateorum;cutus
gutdem non utilitas me solum delectat
C vždyť při něm; guo fiebaťt a tim se
stávalo, že; gut meus amor in te est C
při mé lásce k tobě; guoď tn familia
nostra fuit S seč rodina naše byla;
přechodyvětné: Guae cum ita sint Č — za
těch okolností, a tak, proto tedy; guam
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od rem Č proto, pročež; — v češt. leckdy
překl.se jiným rodem: guae vena fwut O co
bylo žilou; někdy lze přelož.slovemjako:
austus eadem, guae nos O; nec me, gut
cetera, vincit tmpetus O jako ostatní
věci; nec guo prius, ordine currunt O
jako dříve; C) v konjunkt. větách zástupn.:
G) účel: guod bene vertat L aby to na
dobré vyšlo, aby to bylo se zdarem;
Delphos missi, gi4 consulerent Apol
činem N aby se otázali; negue ego haec
e0 profero, guo C také jů to ne
uvádím proto, aby; [) výsledk.:tďoneus
non est, gut tmpetret C neni hoden,
aby toho dosáhl; Tanaguil summo loco
nata et guae stneret L a takové
povahy, že. .; nemo tam humilis erat,
cut JV aby neměl volný vstup; %)
pří.: Ofortunate aďulescens, gut inve
neris Č ježto jsi nalezl, credidit esse
deos, gui aethera carpere possent O
ježto mohli; ©) potential.: guoď modo bello
usui foret S jen když se to hodi; guae
vetustas est, guae vim divinam conji
cere possit? C; 3) nourč.nějaký, ně
který (po ne, si, nisl, num): odstitiť, ne
gua sibí statua poneretuv N' aby žádná;
st gui me.. coěgisset C kdyby někdo;
nist gui deus subvenerit C leč že by
nějaký bůh; st gua est ea cura V to-li
ještě tě trápí.

2. (UT, adv. (vl. abl. od gutd] jak: gut
ht, Maecenas?H jak to,že...? guaero,
gut sctas Č jak víš n. odkud víš; gut
efferretur N z čeho, zač by byl pohřben;
gui rem pudl. amisistis Č — guo modo.

Ouit, spoj. podř.(vl. pl. neutr. ke mid] po
něvadž, protože; udává obyč, důvod objektivní ;
avšak bývá | 6 konj. na označení cizího mínění;
guta tanti, guantum habeas, sis H;
guta tardtus irent I; v otůz.guta-ne
snad (proto) že: Iliacas classes seguar,
gutane auxilio tuvat (sc. e0s) ante le
vatos? (se. esse) V.

guianam proč pak?: caelicolae mag
ni, (p. sententia vobis versa retro? V.

gul-, guae-, guod-cumgue G) subst.
kdokoli, cokoli: guemcumaueeum
dici tus fasgue est L af již jakkoli vedle
práva jej zváti dlužno; uodďcumgue pe
ricli est V nechť jest n. sebe větší; sčc
deinde, guicumgue altus transiltet moe
nia L každý jiný, kdo přeskočí: hoc,
guodcumgue vides ÚVPr toto vše, co



gui-dam

vidíš; G5)ad. jakýkoli: guacumgue
ratione Č jakýmkoli způsobem; legere
guoscumgue parentes H; cutuscumgue
gentis sunt I, kterého právě.

gui-dam, guid-dam subst.kdosi, cosi;
někdo, něco; g., guae-dam, guod-dam
adj. jakýsi; A) subst.: g. de coťlegis, ex
advocatis ČC;guidam bonorum caesti
někteří; heus tu, guidam ait FH; sunt
uuiddam oracula vatum Ó jsou něčím;
b) adj. «) jakýsi, kterýsi: g. notus ho
mo H, Argilius g. adulescentulus N;
amico cuidam negotium dat (; guae
dam forma hominis Ó jakás takás po
doba lidská; guodam modo Čs jaksi;
£) takořka, téměř, přímo, jaksi, jakoby:
divina guaedam memorta C paměťpřímo
božská; incredibilem guandam volupta
tem Č přímo neuvěřitelnou; forte gua
dam divinitus L takořka řízením bož
ským; grato guodam scelere C v pravdě
milým: často spoj. 8 GU48%.

guidem, adv. (stojí vždy za slovem, k ně
muž 86 vztahuje) U) jisticí a sesil.: za jisté,
jistě, věru, právě: is guidem fuit om
nium constantissimus ( avšak ten byl
právě ze všech nejrozvážnější; ať td gut
dem nefas habetur N avšak to právě;
často spoj. s Certe, profecto, sane: certe
g. in te est (animus) C zajisté věrn jest
v tobě; [) omezovací:aspoň, ovšem: meů
guidem sententia C dle mého aspoň mi
nění; koc g. tempore C; vestrae g. certe
vitae prospiciam Čs aspoň život vám
zachráním: %) odpor.: však: re g. vera
praefuit Conon N vskutku však; cum
guidem Scipio in ctvitate principatum
obtineret N; sedem g. stabilem non ha
bebit C ale.. .; et g. optimis se viris
deditum esse simulabat Č a přece; 6)
připoušt.sice: můsera est illa g. conso
latio, sed C; multa g. dixi, sed
timut JH; €) vysvět. totiž, a to, a sice:
duo milia iugerum et g. immunia C,
tves epistulae et g. uno die C; zvl. Si
gutdem C jestliže totiž; zápor.ně-guidem
ani: ne mulieribus g. pepercerunť Cs,

guiés, éťis, f. 4) pův. a) klid, pokoj,
odpočinek, zotavení: guteti se dare Cs
oddati se 0.: tres horas erercitui ad
guietem dare Čs třihodinného o. dopřáti;
gutetem pati S klidně se chovati; a gen.
obj.: g. laborum ČC,operum V od práce;
a proeliis L; B) spec. ticho: clamor et
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g. T; spánek: ire ad gutetem C, guieti
se tradere C, gutetem capere placidam
O, alta G. V hluboký Sp. b) přenes,.au)
spánek, klid smrti: olli dura g. oculos
urget V; si forte tibi properarint fata
gutetem Pr; f) mír: ingrata genti g.
T, dtuturna g. S, longa T; %) klidný
život, klidné chování: Aťtici N, Ieguli
T; personit.bohyně klidu, míru: fanum
Outetis L.

guiesců, ere, vi, čtum [inchoat.od
*guieo| a) klidu dojíti: uť saltem in
morte gutescam V; uklidniti, utišiti se:
postguam flamma guievit V; klidu se
oddati: silvae eť aeguora guěrant V;
G) odpočivati, klidně se chovati: gut uť
cenati guiescerent Ú; urbs illa non po
test guiescere C mír zachovávati, v míru
žiti; Sp. Carvilio collega guiescente Č
nic nedělal (polit. netečně k věcem při
hlížeti): in summo timore guiescendum
stdbi esse arbitrabatur ČC neutrálně se
chovati; g. in re pudl. C býti soukrom
níkem; %)spec.spáti: casa, in gua gutes
cebat N; P. Africanus domt suae gutes
cens C; mlčeti: iste Habontum gutescere
tubet C; ustati, přestati: aliguanto prius
gutescere C; ©) přenes.in propria non
pelle guiessem I nebyl bych spokojen;
gutetura Romana foedera L neporušeny
budou trvati; čamen gutescat rem ad
duci ad interregnum Č nechťklidně při
pusti, nechá dojiti.

guiete, adv. klidně: acta aetas C, se
recipere Čs.

guieétus, a, um vl. part. pert. pass. od
guiesco) a) klidný, v klidu jsoucí: ani
mus, status animi C; aetas guteta stne
ullo labore C; amni8, aeguor H; sermo,
vita C; ea cura gutetos sollicitat V
klid jejich ruší; (3) pokojný, v miru ži
jící (naproti válce): (Gallia, gutetissima
pars Čs nejklidnější; guieta, orum n. T
veřejný mír; $) účasti nemající, neutrální:
Epamtinondas domi g.fuit N- ©)mirný,
bez ctižádosti, skromný: vir. Plin, mo
desti guietigue T; e) spicí: gutetos nox
habuerat T.

gui-libet, guae čibet, guodďlibeť, subst.
aud-libet jakýkoli, kterýkoli; kdokoli,
cokoli: guemlubet, modo aliguem Č ko
hokoli; cum guidlibet ille gavriret H
všemožné věci žvanil; idoneus arti Cut
libet H, nomen guodlibet H.



guin

guln, spoj. (z *gut-ne] 1) vo vět. hlav.
a) proč ne?: guin igitur expergisct
mini ? srn.S nuže, probuďte se tedyl; gutn
conscendimua egnos? L proč nevsedneme
na koně? — vsedněme; při zvolání: gutn
sic attendite, tudices! C dejte přece po
zor l; gutn tu respondes, vetuertmne...
L odpověz přece, zda; B) stupňuje: ba, ba
docela, ba spíše: gutin etiam tntellegere
sese Cs; gnuin etiam illud aceidit H ba
dokonce i to se stalo; ausus gutn etiam
voces tactare per umůram V ba do
konce odváživ se i ..; guin poťtus,
guin contra L ba spíše, ba ještě na
opak; -) ve vět. vedl. u) při zápotných výraz.
pochyboostia j. že: non dubitari debet, guin
fuerint ante Homerum poetae ČC;dudi
tare non possumus, guin; non dubium
est, guin CCs, guis ignorat, guin C;
negue alest suspicio, guin Cs, negare
non posse, guin L; guare nolite duli
tare, guin huie unií credatis omnia ČC
nerozmýšlejte se svěřiti; po výraz. ne
možnosti, zdržení se, zanecbání, opominuti: fa
cere non possum, guin ad te mittam C
nemohujinak než k tobě p.; causae nělěl
est, guin C není příčiny, proč byne; fieri
non potest, guin C není možno, aby ne =
není jinak možno než aby; non multum
afuit, guin CL nechybělo mnoho, že by;
vix vesisti posse, guin L sotva možno
odvrátiti porážku; (3) ve vět. výsled. (— uť
non) aby ne: nemo tam ferus erat,
gutn illacrimaret N aby nezaslzel; Ales
sanam nemo venit, gutn Ú; guis est
(= nemo est), guin tntellegat? C kdo
by nevěděl; numguam tam male est
Siculis, guin aliguid facete dicant Č
aby nějaký vtip neřekli.

guinam, guaenam, guodnam jakýpak,
kterýpak? g. locus captetuv? Ú guonam
pacto probari potest? ČC, guonam mo
do

Ouinctilianus, a rod říms., z něhož
rhetor AT.Fabius (., učitel výmluvnosti
za Vespasiana, vychovatel vnuků sestry
Domitianovy, spisovatel dila Institutio
oratoria; jeho žákem byl též Plinius ML.

Ouinctius, a rod římský, z něhož
1) T. Ouřnctius Flamininus 197 vítěz
nad Filippem Maked.; 2) L. Ouinctius
Cincinnatus, diktátor 458; 3) P. Ouinc
time, hájlený Ciceronéi proti řiortensiovi
r. 91; adj. Ouinctius, a, um: prata L
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na pravém brenu Tiberu nazv. dle 23);
Ouinctiánus, a, um — Cinchnnatův:
exercitus L; Auinctia 3) se týkající: tu
dicta C.

gulnc-unx, wneis, m. |gutngue un
cíae) A) jako penizŠ/,, assu: st de guincunce
remota est uncia JH: b) pět teček na
kostce, odt. výraz pro šachovnicovité uspořádání:
řada stromů nebo kolů směrem ublopřiček
čtvercových: ardorum directos in gutne
unrem ordines C, cippos in gu'ncuncem
disponere Cs do úhlopříčných řad.

guIndecies, adv.čis.patnáctkrát: sester
ttum g. C — 1,500.00) s.

guindecim, číslovkazáklad., palnáct; g.
primi Čs lóčlenný výbor senátu massil
ského.,

guindecimvirális, e sboru patnácti se
týkajicí, guindecimvirální: sacerdotium T.

guindecimviri, rum, m. patnácti
členný sbor kněžský, mající dozor nad
knihami Sibyllinými; též v sing. T.

gningenárius, a, um pět set mužů
čítající: cohortes Cu.

guingeni, ae, a, čísl. distrib. po pěti
stech; peregrinus egues guingenos (se.
denarios) accepit Cu.

guingentěsimus, a, um pělistý:an
nus C

Guingenti, ae, a [z guingwe a centum
pět set (označ. IO, pozd. D): drachmae
H; guingentos Alezentius armat V.

guingenties pětsetkrát.
guini, ae, a čisl. distrib.po pěti: le

giones gutnis milidus militum L mající
po 5000 vojínů; dis gutnos dies V =
10 dni; pět: guina armenta V, no
mina principum L; guini děuj, guin
déni, po patnácti: g. d. menses Ču, tu
gera L; guini vicéni, po dvaceti pěti:
denavii L.

guinguag€ni, ae, a, čisl.distrib.po pa
desáti: sestertium g. milia

guinguagesimus, a, um padesitý;
subst.GulngnageSima, ae, f. padesátina
jakožtodávka:de tota pecunia Dinae guin
guagestmae detrahebantur C.

guinguaginta [srov.ZevrůxovTa) pa
desát: g. tntus famulae V

Ouinguátrus, uum,f. aOuinguátria,
tum, n. [guingue] slavnost Minervina
slavená od 19. do 23. břez. skládající se



gulngue

ze slavnosti Saliů, her gladiatorských a
slavností řemeslných cechů; tyto dni byly
též školní prázdniny; ©. mtnores ko
nány 13. června.

guigue, čísl. zákl. (srov. Jzě TE, pět,
[nf] pět; g. primi, rum m. pět prv
ních mužů municipia, výbor senátu.

gumnguennalis, e pětiletý, každých
pět roků se konající: agon Plin, ludi
C, ludicrum T'; pět let obsahující: cen
sura L

guinguennis, e pětiletý: vinum FH;
Olympias O pětileté období; filtus gutn
guenní mator L starší pěti roků.

guinguennium, :ž, n. pětileté období,
pětileti; duo, tria gutnguennia O 10,
15 roků; guinguennit imperium Cae
sart prorogare C prodloužiti velitelství
na pět leí.

guingue-remis, 28, £ [se.navis) pěti
řadka, loď o pěti řadácb vesel po každé straně.

guingue-vir, č, m. člen pětičlenného
sboru člen „pětky“: recoctus scriba ex
ouingueviro HH člen sboru pěti, kteří
měli úkol obstarávati noční službu hasičskou =

gutnguevirí cis et tvans ITiberim L; 0.
agris dandis C, muris turribusgue refi
ctendis L, g. minuendis publicis sum
ptibus Plín, g. mensarii L.

guingueviratus, %s,m. hodnost, úřad
guinguevira.

guinguies, adv. pětkrát; g.
pětkrát tolik.

guinguiplico, Gre, — zpateronásobiti:
magistratůs T.

guintadecimání, rum, m. vojíni 15.
legie.

guintanus, a, um [odguinta, ac.tur
ma) jen ve tv. guinfána (via), ae, f.
příční cesta v táboře dělící stany 5 a 6.
manipulu, sloužící zároveň za skladlště a tržiště;
subst. GUinfáni, Orum, m. vojíni páté
legie.

Ouintilis n. Auinctilis, se. mensis
Jako adj. | jako subst. pátý měsíc (od března
počínaje) červenec; pozd. uazv. / ultus.

Ouintilius, a rod řím. 1) F. Ouin
tiltus Varus, konsul r. 13 př. Kr., padl
v bitvě 8 Germány v Teutoburském lese;
2) římský básník z Kremony, přítel Ho
ratiův a Vergiliův + 23 př. Kr.

Latinsko-český slovník.

tanto C

1041 guirito

guinto, guintum, adv. po páté.
guinfus, a, um pátý; g. pars C pě

lina; avšakguinta parte sui nectaris tm
hutt H —=guinta essentia [(ňĎněuntm
oůaic) dle Pythagorovců nejdokonalejší a nej
čistší substance; gutntis castris L po pěti
denních pochodech.

Ouintus, a předejmení říms. zkrác. ©.
guippe, adv. m. *guž-p3 a. gutd-pe| (vl.

az. jak? proč 2) U) uvádí důvod sammozfejiný:
vždyť, ovšemť. neboť: a. benignus erat
H; g. etiam fata sinunt V;
thet vysvětli.g. loties fusi fugatigue L
ježto byli tolikrát 1a hlavu poražení =
byvše; g. multa umbrarum amoenitate
tnumůratus Ču ježto leče ve stínu roz
košných břehů; A) s gut, guae, guod: g.
guts hostis nullus erat S ježlo jsme ne
měli nepřítele; guippe guas (se.divitias)
honeste habere licebat S neboť ač bylo
volno čestně ho užívali —=neboť mohouce;

s konj.ď gui ne in oppidum gutdem veniretC neboťaninepřicházel,jenžpřece
ani n.; G. guod, cum ježto totiž.

Ouirina, ae,f. [Outrinus] jménojedné
z římských tribní.

Ouirinus, č,m. [dlestar. od sabin. Curtis
lat. gutris kopi; podle jin. výkl. od subin.
města Cures; ob. se apojuje 8 Ouvritex =
*covirites, srov. curta, takže Ou:rts =C1Vi8;nebosnadod.starého| místicho.jim.
Oučrťtum)] jm. zbožněného Romula: po
pulus Anirinť H = Římané; urds Aui
riní O—=Řím; Janus Anirini H oblouk
Janův v Ř.; též o Augustovi V, o Anfouiovi
Prop.; adj. Ouirinalis, e Ouirinovi za
svěcený, patřící: lituus. trabea V jaký
Romulus nosil; collis ©. pahorek říms.
sev. vých. od. Kapitolia; Ouirinália,
tum, n. slavnost Romulova (17. února).

Ouiris, 7éis, m. [srov. Ouirinus] Oui
rit, římský občan, Říman: Antrites aCuribusappellatiL;název| občanský
naproti polit. a vojens. Jtomaníi: Onts te
redonavit Auiritem dis patriis? H;
ius Autritium Plín plné právo občanské;přenes.parvosAuirites| suffictuntV
včely pracovnice.

guiritat(us, s, m. kvílení, pláč, vřeš
tění: infanttum Plin.

paren

guirito, are, řiívi, — o pomoc vo
lati, naříkati: flentes gutritantesgue 1;
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guis, guid

nulla vox gutritantium exaudiri po
terat L.

guis, guid [srov. zÉG,TĚ)a) táz.kd 0? co?:
guis autem amiciorguamfrater fratri?
S; guis clartor in Graecia Themistocle?
U; se subst. guis eum senator appella
vit? C který senátor; guts desiderio
sit pudor? H jaký stud? guts est, gut
digerit? C zda by někdo řekl?: s gen.
guts omntum mortaltum non intellegit ?
C kdo ze všech.. .; neutr. guiďd censes
8 ace, c. inf. Č co soudiš 0..; guid est,
guod gutsguam illo dignum.. posstt
ajfferre? C co.. hodného by mohl kdo
uvésti?; guid igitur est? C (percoutatio)
jak 8e to tedy má?; guid ergo? C (ratio
cinatio) což tedy? (== co z toho násle
duje?); guid enim? JH ba věru; guid?
co? jak? proč?: guid taces? ČC proč
mlčíš?; guid plura dicam? Č nač?
k čemu P; Jakožto pokračoviní buď samo oud 2
nebo ve spoj. 8 pDostea, praeterea atp. CO
dále? dále pak, kromě toho pak; Aeneam
credam guid enim fallactdbus auris? V
jakž pak bych měl svěřiti?; někdystup
ňuje: gutď? gui ettam addiscunt alt
guid? Č což teprve ti, kteří; gutď guod
et ipse fugit O což když, ba co více;
guid face vim ferre Latinis? V což
teprve; guid guod [M ba co vice; s gen.
gutd ret est? L co je? co se stalo?
guid causae est, guin HH— nihil im
pedit, gutn; gutd caelati argenti Cjaké
množství; nepřím.gutďd stdi velit, non
tntellego C co znamená, jaký účel má;
negue remittit, gutd ubigue hostis age
ret, explorare S co kde dělá; dubitans,
guid facto opus esset S jakého opatření
by bylo třeba; considera, euis guem
fraudasse dicatur C kdo koho? £) neurč.
někdo,leckdo, kdo: aegritudine guis
afflictus C kdos; guanto guts clarior

čím kdo slavnější; zvl. po st, nisi, ne,
modo, dummodo, cum: st guts stmulet
Catonem H, ne guis modici transiliat
munera Liberi H; též gen. neutr. ne cutus
incerti .. auctor esset L aby nebyl pů
vodcem nějaké nejisté zprávy; zř.adj. st
guis est sensus in morte C je-li ně
jaký cit.

guis-nam, guid-nam táz. kdopak? co
pak?, nepř.kdo, co: g. igitur liber? JH
guaesivi, g. is esset Ú; při subat. který,
jaký: guibusnam manibus.. tanti one

1042 guis-gue, guid-gue

ris turrim moturos confiderent? Cs ja
kýma rukama zamýšlejí pohnouti tak
těžkou věží; neurč. někdo, něco, kdo, co:
num guisnam praeterea? C zda někdo
kromě uich?

guis-piam, guid-piam subst. « GUiS-,
guae-, guod-piam adj. někdo, něco, kdo
koli, cokoli; adj. nějaký: alčiae guaeptam
rationes (; adv. neutr. si grando guip
piam nocuit C nějak (sepšíčtenícutpiam).

guisguam, guaeguam(z.) guidguam
(guicguam), zájm. neurč. někdo vábce,

něco: et gutsguam numen [unonis aoret V a pak by ještě někdo ctil snad.
guoďd g. indignavt posstt L snad někdo:
hic miht g. misericordiam nominat? S
tu mi ještě někdo mluví 0..j adj. servus
g. C otrok nějaký; st guemguamami
cum habere potuit C že mohl vůbec ně
jakého přítele míti; záp. nikdo, nič:
nejue g.; nego guemguam dixisse Ú
pravím, že nikdo neřekl; Auud mihi g.
(esť) AH nemám nikoho; nec g. unus L
ani jediný; negue guidyuam Č a nic;
gutdguam s gen.: g. humant L i jen
jiskralidskosti; nec satis guteguam tustt
dolovis est L a není snad dostatečné pří
činy k spravedlivému hněvu.

gnis-gue, gnid-gue subst.; guae-giie,
guod-gue adj., zájm. neurč. a) každý:
condiť (v. t.) g. dtem collibus in suis
H (každý jako jednotlivec, každý po
svém způsobu); etus est istorum guid
gue, gut vicit viridus C tomu připadá
všecek jejich majetek, kdo je mocí pře
koná; velmičastopounus — jeden každý:
designat ad caedem unum guemgue no
strum C jednoho každého z nás; leviter
unum guidgue tangam Č každé věci
zvlášť; unum guodgue malum ČC každé
zlo; po čísl. řadov.: gutnto guogueanno ČC
každého pátého roku, každých pět let
(pravidelnéopakování); prtmum gutdgue Ut
deamus C pokaždé první, co 8e naskytne,
jedno po druhém; prtmo guogue tempore
C co možná nejdříve; primo guogue die
C prvního dne, kterého bude možno; při
superl.prozimí gutgue L právě nej
bližší sousedé; sordidisstmo cuigue L
právě nejnižším, opltmum guidgue ra
risstmum est C nejlepší jest právě nej
vzácnější; též u adj. majících význ. superl.:eximiamguamguepulchritudine.| im
speluncam traxit L právě kusy vynika



guisguiliae

jici, a tc jen samé. .; po Suus: in suis
guisgue centuriis adessent L každý ve
své setnině; suum gutsgue tntuentes du
cere L; po zvrat. zájm. Sut, sibi, se: pro
se guisgue ad populum loguebatur C
každt za sebe; coepere 8e guisgue ex
tollere S; b) kdo (neurč.— každý): a)
po relativech: telum, guod cutgue fors of
ferebat C každý sáhl po zbrani, které
mu právě náhoda skytala; guiď guague
de re guogue tempore futurum sit C co
v každém případě pokaždé se stane;
gualis guisgue sit C jaký kdo jest; de
benevolentia autem, guam guisgue ha
beat erga nos C kterouž kdo chová
k nám; omnes gut cutyue arťificio prae
sunt všichni, ať provozují jakékoli
umění; guotiens guaegue cohors procur
rerat Čs kdykoli některá kohorta..;
guo cutusgue animus fert S kam čí;
B) po uť: uti guaegue Iugurthae res
erant S jak právě byly věci Jugurthovy;
uť guibusgue bellum invitis auť cupien
tibus erat T jak právě komu.

guisguiliae, drum, f. [xooxváudua
odřezky kůže) odpadky smeti; přenes.výmět,
vyvrhel: sed č omws(lodianae C.

auis-giis, guid-gnid n. guicguid
(genu.cuicui-modi v. t.), zájm. neurč. kdo
koli: guisguis alleest C; gutdgutd animo
lubet S cokoli; seguor omina tanta guis
guis tn arma vocas V čímkoli rozkazem
mne voláš,gučdguzdďcivium domi L = om
nes cives, gut; guidgutd navium habe
bat Čs kolik měl lodi; adj. guoguo tem
pore C v kterýkoli čas;guoguomodo
se res habeat C jakkolivěk; gutsguts ho
nos tumuli est V jaká jen pocta.

ul- vis, guae-vis, God- VIS, subet.
guid-vis jakýkoli: ad guemvisnu
merum Cs; guovis modo S; kdokoli:
gutvis uť perspicere possit C, ut sibi
gutvis speret idem H; guidvis per peti
C cokoli (i to nejhorší); adv. anAvIS (ec.
rattone) HHjakýmkoli způsobem.

1. Gu0, adv. [abl. od guiďd, «) táz. kam?:
uo, Guo scelesti ruilis ? IT, guo tendis?
H; guo amentiae progressí sitis L jak
daleko v nerozumu; apuď e€08, guo 8e
coutuliť C —=ad guos; uo vobis mentes
dementesseseflexere viai? C = in guam
viam; přenese.nač? k čemu? guotanta
machinatio institueretur Cs; guo tamen
haec Ithaca? O; dixit profecto, guo

1043 anod

vellet aurum C; nescis, guo valeat num
mus IŤ nač jsou peníze; G) neurč. ně
kam, kam: s? guo pudlice profictsceris
C; ne guo inciderem C; si Romam
altove guo mutterent L do Říma nebo
někam jinam; ) vztaž.kam: tn eum čo
cum, guo erercitui aditus non erat Cs;
ora tam deserta, guo non pervaserit
fama Č—=in guam do níž by nevnikla;
humiliora sineret ea, guo (= in guae)
innupstisset L poměry, ve které se vdala;
ubi decidímus, guo přus Aeneas H tam,
kam; mare, guo tnftuit Čs = in guod;
na zač. násled. věty: (40 CUM. e8sent pro
fecti O když se tam vydali; guo stimul
vemt O jakmile tam přišel; guo (= in
currum) stmul adscendit O na nějž jak
mile vstoupil; guo locorum HHna kterých
mistech, kde.

4. gu0, adv. [abl.od guod) a) čímž, a tím
(relat. připoj. násl. věty): guo factum est,

B) při kompar. čím: Řomines guo
plura habent, eo ampliora cupiunt C;
guo etiam carení aegrius ( čimž ještě,
a tím ještě tíže; guo magis pravitas
eorum admtranda est S a tu tím více
jest se diviti; %) vevět. účel aby tím:
guo facilius intellegi possit N53guo la
mentatio minueretur Ú aby se tím..;
guo is magis gauderet L; guo mors fo
ret invidiostor O; záp. guo ne.. incur
reret hostis H — ut eo ne aby takto
nečinil vpády, aby takto vpády nepř.
byly zamezeny; non guo ottum segue
retur N ne aby se oddal.

guo-ad [srov. I. guo )] a) místněpo
kud, až kam: g. longisstme conspec
tum oculi ferebant L až kam nejdále
bylo lze dohlédnoutis B) časově pokud,
jak dlouho: g. te non paenitebit C,
g. potui C; g. licebat, plurimum abe
rat N; %) tak dlouho, až, AŽ, s kon). až
by: g. semet ipsa praecipitavit S; g.

pe cum egrercitu propius accessisset8; ©) vztahově pokud: cognitis, nouoad
possunt cognosci C; g. facere potui Č.

guo-circá, spoj. pročež: g. nihil esse
tam detestabile C; g. capere ante do
lis.. reginam meditor V.

guo-cumgue, adr. [abl. od guodcum
gue) kamkoli: g. venit C.

guod I adv.«) proč: nihil habeo,
ouod accusem senectutem ČC, hoc erat,
guod me per tela eripis? V; B) vzhle



guodam-modo

a proto, pročež: guod fe per su
peros oro V; 01 guod si: guis nonobliviscitur?— Ouodsimulieriuvel
domum HMarci, jestliže...; guod st
legere auť audire voletis C budete-li
vůbec chtiti; guoď si comminuas H
však jestliže ..; pod. guoď 8: eremeri8exrerumnaturabenevolenttae| con
tunetionem C však odstraniš-li. .; guod
ulinam illum videam S kéž bych ho
jen viděl; 2) a) poněvadž, protože
ježto: proplter eam causam, guodLeon
tini non sane me multum aďiuverunt
C; fecisti mihi pergratum, guod.. C
že..; afficiebatur summo honore, guod
eum colebant Č tím, že; dlčud ex liber
tate viťtum, guod non stimul.. conre
niunt T že se nescházejí; tn hoc sumus
sapientes, guod naturam seguimur C;
s konj. subj. důvodubuď Že prý, protože
prý: noctu ambulabat, guod somnum
capere non posset Ú, nebo že: laudat
Africanum PFanaetius, guod fuerit ab
stinens C; B) uvádí myšlenku, 0 které se něco
vypovídá(co se loho týče) že: guid? guod
saptentissimus guisgue aegutsstmo antmo
smoritur C co říci lomu, že.. ; druhdy nabývá
v souvislosti výza. podmíň. nebo připouštěcíbo:ouod
non Taenariis domus est mihifulta colu
mnis, at Musae, comites Pr neopírá-li se
dům můj 0.., však za to.. ; gwod stť roseo
spectabilis ore, ego Procrin amabo Ó.

guodam-modě, adv. jaksi, poněkud:
forma magnifica et generosa g. m. Č.

guod-si vk guod.
guo-libet, adv. kamkoli: tre Ó.
GIl0Om arch. m. klass. CUM.
guo-minus (uť e0 minus] po výras. pře

káženíatp. aby ne: mors non deterret sa
přentem, g. rei pudl. consulat C; non
recusavit, g. legi8 poenam sudiret N
nezdráhal se podstoupiti zákonitý trest,

guo-modě «) táz. jakým způsobem,
jak ?: Maecenas, g. tecum? FI (se. agit)
jak s tebou jedná? (— jste spolu dů
věrní přátelé ?); přizvolání: g. mortem filit
tulit! C; B) vztaž.jak: g. nunc est C
s vedl. význ. účel. jak by: se aliguam ra

tionem inituros, g... sumant L; Č— sic jak — tak; guoeumague-modo
jakkolivěk.

guě-nam, adv. kam: g. Aaec omnia
pertinere? Cs.

1044 guot-guot

guon-lam, adv. [guom, -J«m)] (©)o mi
nul, kdysi, jednou: populus tom., gut
g. lentsstmus egistimabatur C; habebat
nobilem g. Midae regiam Ču; P) o při
tomn. druhdy, někdy: sic g. fistula sur
git Ó — surgere solet; g. suscitat Mu
sam Apollo H; v) o budoucn.Jednou, kdysi:
htc tamen ad melius poterit tranecur
rere g. IM; nec homula g. se tellus
tactabit V.

guoniant, spoj. [snad gtuom, tani, srov.
etiam) ponevadž, protože, ježto: «) s indik.:
nunc g. iilis respondi S; g. ad hunc
locum perventum est Cs; [$) s konj.sabj.:
g. Germani appropinguure dicuntur
Cs, g. necesse siť C.

guo-guam, adv.někam: accedere, pro
ftetsct C.

GUučgue, spoj. také, též, i: se illum g.
fefellisse C; Romanis guogue L; fra
trum g. gratia rara est Ó ba i láska
bratrská; causa nimium g. nota rutnae
O až příliš.

guo-gne — ef uť e0: g. minus dudi
tes O a abys nepochyboval.

guogue-versum viz guoguo-versus.
guoguo [abl. od guiďdguid]) kamkoli:

se verterint

GUuogn0O-VerSuS, adv. na všechny stra
ny: čegatos g. dimittere Čs.

guorsum a G10OrSUS,adv. [z "gn0-vor
8umM) v klass. jen přenes. kam, k čemu, za
jakým cí' om: g. haec tendant FH; g. haec
disputo? C, g. est opus? H nač jest
toho třel;a? samotné g. JH (se. haec dico)
k čemu to?

gU0L [neskl. adj. od km. g+0o) kolik a)
té«.: guot aratoves fuerunt? C; B) vztaž.:
tot mala sum passus, guoťt in aethere
stidera lucent Ó.

guot-annis každého roku, každoročně,
ročně: septena ag. corpora natorum V;
g. tributa conferunt C.

guoteumgue, adr. kolikkoli, kolik.
guoteni, ae, a po kolika.
guotidianus viz cotiďiunus.
guotidie viz cotidie.
guotié(n)s, adv. kolikrát (táz. 4 vztaž.).
guotié(n)s-cumgue, adv. kolikrátkoli,
guot-gnot, neski. kolikkoli; g. eunt

dies H — denně.



guotus

gnotus, a, um kolikátý: guota hora
est? HHkolik jest hodin?; g. esse velis
H (==s8 kolika lidmi se dostavíš); g
gutsgue jak málo kdo, jak málokteří: g.
iuris peritus est? (.

gnotus-cumgbte kolikátýkoli ; zvl.one
patrnévelikosti: 9. pars T1d, pars vegni
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O jak nepatrná část (lepši čtení guota
guemgue).

Ggno-usgue, adv. až pokud, jak dlouho
ještě: abuterepatientia nostra ? C(= kdy
konečně jednou přestaneš..); guae g.
tandem patiemini? ©.

Gill viz CUM,

h
Rjako zkratek— Romanus; P. R. =

populus Romanus; R. P. ves publica;
R. ČC.— Romana civitas.

rabide, adv. zuřivě, šíleně: algd ap
petere Ú.

rabidus, a, um zuřivý, šílený, vzte
klý: leones H, canes, tigres V; přenes.
fames V, ira O zuřivý, animus Cat ší
lený; Sibyllae ora V u vytržení jsoucí,
nadšený.

rabies, em, č, f. zuřivost, vzteklost
a) pův.canum Ó (— zuřiví, vztekli psi);
canibus r. venit V; L) přenes. o člověku
zuřivost, rozčilení, vášeň: Hecubae C,
Archilochum proprio r. armavit iambo
H zuřivý vztek; non dico horrendam.
r. H zuřivá psavost; edendi r. V zuřivá
žravost; rabie corda tument V (= fu
rore) vytržením; rabies civica FH= válka
občanská; o věc. neživ.: ventorum O, ma
ris V vztekání se, běsnění; Canis H
strašlivé vedro; ventris V zuřivý hlad.

rabiose, adv. zuřivě, vášnivě: algd
facere (.

rabiosus, a, um zuřivý, vzteklý: ca
nis IH;přenes.fortitudo C; rabdiositem
pora sign H — Canis paf hvězdy.

Rabirius, a rod říms. 1) C. R. r. 63
hájený Ciceronem z účasti na vraždě
trib. Saturnina; 2) adopt. syn jeho C.
R. Postumus hájený Ciceronem repetun
darum; 3) C. R. epický básník, vrstev
nik Vergilhův.

rabula, ae, m.
(o špatném advokátu) C.

racemi-fer, a, um zrnonosný, zrnatý:
uva; hrozny ověnčený: Bacchus. 0a
pili O.

tlučhuba, křikloun

racémus, %,m. a) stopka: poma ra
cemi8 dependent Plin; P) zrno, zvl.hroz
nové, hrozen: fert uva racemos V; lecti
de vite racemi O; liventes, lividi r.
PrH; meton.vinná šťáva: agua mixta
nullis racemis O.

Racilius, a rod říms.: L. R. tribun
lidu r. 57, protivník Klodiův; Racilia,
choť diktátora Cincinnata.

radiatus, a, um paprsky vysílající,
zářící: sol C.

rádicitus, adv.(radix) pův.8 kořenem:
herbas ejffodereCato; tulit r. altas fa
gos Cat; přenes. Z kořene, zůplna: excu
tere opinionem C, extrahere religionem
ex animis hominum C.

rádicula, ae, f. [demin.od radix] ko
řínek.

radio, are, avi, dtum (radius) zářiti,
třpytiti se: valvae, astra O, luna V,
miles in armis Pr; radians jakosubst.—
slunce; v stejcém význ. med. radior.

radius, či, m. a) pův. a) hůl, hůlka:
acuti altusgue per altum tnmisst r. L;
B) paprsek, špice kola: roťarum VČu;
radiorum argenteus ordo O řada stří
brných špic; ) měřítko, hůlka na kre
slení: a pulvere et radio Č, radio or
bem n. caeli meatus deseribere V; 0)
člunek tkalcovský (nikoli nvn. „paprsek“,jenž
Jat.— scapus): excusst mantbus radi
V, radio frontem percussit O; b) přenes.
a.) poloměr kruhu: pares a medio ra
dii C; p) druh podlouhlé olivy: radit
et amara pausia daca V; +) paprsek
svítícíchtěles: radits tnstgne coruscis O;
Titan radiis retexit orbem V; blesk:
tris iměris torti radios... addiderant
V; jako zářekolem hlavy: aurati bia se



radix

radi tempora cíngunt V koruna dva
nactipaprsková.

rádix, fcis, f. m. *iradiX, srov. OAdLĚ,
(větev) číča, Wurzel] kořen 1) a)vůb:
radices agere (v. t.) O; eruta imis ab
vadicibus seges V; B) zm. jedlý kořen:
genus radicis ouodappellatur chara Cs;
řetkev ponitur et radix O; acria ctrcum
rapula vadices H řetkvičky: 2) přenes.
a.) nejnižší Část něčeho: montis Cs N
úpatí, pata hory; činguae O kořen jazyka;
pluma radices egerat imas Ó konce
brků; B) původ, zaklad, kořen: virtutis,
patientiae C, ex tisdem radicibus na
tus C.

rado, ere, si, sum a) pův. a) škra
bati, drápati, drásati: multeres genas ne
radunto C; p) hladiti: rasae hastilia
virgae V; lapides palmů r. H podlahu
mosaikovou koštětem zametati; v) holiti:
caput L, supercilia C; 0) vymazati:
nomen Pisonis T; W) přenes.podél ně
čeho (těsně) se plaviti, jíti, letěti: pro
xima Čircaeae raduntur litora terrae
V plaví se těsně podél břehů; saxa Pa
chyn V; sicco freta radere passu O
jíti po moři; (columda) radit iter ligut
dum V = letí vzduchem; radďitur ultima
meta Ó jeti (těsně) kolem posledního
kamene.

raeda, ob. reda (špatněrheda), ae, JÍ.
[slovokel..6) gallský vozík čtyřkolý, ko
Čár.

raedarius, čt, m. kočí:
ocecidunt (Ú.

Raeti, orum, m. Raetové, gallští obyv.
Alp od údolí Innského až k Rýnu; země
jejich Raetia, ae, f. Drusem učiněna
provincií římskou; adj. Raetus, a, um
raetský: Alpes H; Raeticus, a, um:
Alpes T, arma O, copiae T, vínum V.

ramália, tum, n. rošti, chrastí: arida
O; avšak arbor mortuis ramalibus T
odumřelé větvoví.

rámenta, črum, n. [*rad-menta od
rado) odpadky, piliny, třisky.

rameus, a, um větví (gen. pl.): fra
gmenta V = roští, klestí.

Ramněs, tum, m., adj. subst.Řamněn
BS, čum, m. název jedné ze tří lribuí pův.
obyvatelstva říms.: Ramnes, Tities, Lu
ce?e8 (podle staršího výkl R. = Latini);
odt. též nazvány tři centurie Romulovy;
básn. celsi Itamnes II vznešená m ádež.

raedarium
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rámosus, a, wm[ramus) větevnatý,
rozvětvený: ilex O, cornua cervi V;
cervig r. colubris Ó na způsob větví
vzrostlá o hydře lernejské, již nové blavy na
místě useknuté narůstaly.

rámulus, ž, m. [demin.od ramus] vě
tévka, větvička.

ramus, č, m. pův. větev, haluz, rato
lest: arboris CH, frondens V, aureus
O; básn. m. strom: Zapidosa corna dant
rami V; přenes.větev parohů: rami guam
late diffunduntur Cs; obr.ramos amputare miseriarum Ú.

rána, ae, f. a) žába; b) ďas mořský:
7. marina

rancidus, a, um zapáchající, zasmrá
dlý: aper H.

ránunčulus, 2, [demin. od ranaj
žabka; přenes. o obyvatelích mésta Ulubraae
u pomptinských bažin C.

rapacitas, dťis, f. hltavost, dravost:
guis in rapacitate avarior C hrabivost.

rapáx, dcis [rapio) dravý: fluvius
V, ignis, Scylla O; příjm. 21. legie
„vše porážející“ T; nenasytný, hltavý:
Harpyiae, Orcus, Činava, lupi H, mors
T'ib; nihil est... rapacitus guam na
tura C nic neuchvacuje lačněji.

rapidě, adv. chvatně, rychle: venit T.
rapiditas, aťis, f. o řece prudkost:

ftuminis Cs.
rapidus, a, um ©) prudký, rychlý:

flumen Čs, amnis H, Oaxes V; dravý:
vortices Ču, jlammae, undae O; ven
tus V bouřlivý; tgnis V —=blesk; 7.
Achates V chvatný, rychlý; currus, cur
sus, passus V; venenum T rychle účin
kující; P) divoký, divý: fera, volucris,
agmen Ó.

rapina, ae, f. [rapto) a.) loupež, lou
pežení: hostem vapinis prohibere Cs;
B) lup, kořist: abturatae rapinae caelo
ostenduntur V.

rapio, ere, ul, tum (srov. Aonáče)
a) o ryohlé činnostiU) chápati se
něčeho,prudce uchopiti něco:abaol.
omnes raptuntgue ruuntgue V chápou
se práce a hrnou se; raptas ingerit has
tas V chvatně uchopená; rapťtae prope
inter arma nuptiae L sňatek na chvat
uzavřen; algd manu V; occastonem de
die H; B) spec. o rychlém pohybu: raptt
orbes anguis V rychle se kroutí; rapit
acer tolum aciem in Ieucros V celým



raptim

šikem prudce žene proti T'.; vitam r. O
ceste urychliti, rychle jíti, pospíchati;
raedie rapi HHrychle ujižděti; cursum,
fugam L rychle běžeti, prchati; silvas V
lesy chvatně kvapiti; = spec. prudce
unášet: hnáti, táhnouti, vésti něco:en
raptunt cuvrum per avia O: ventus
rapit carinam O, rapiť ungula currůs
H, ftumina vapiunt arbusta, pecudes O
strhují 8 sebou, unášejí; commeatum in
naves L chvatně dávati dopravovati;
mille rapit densos V chvatně vede; ali
guos manipulos in pritmam aciem l;
Halaesus Turno mille rapiťt populos V
ve chvatu přivádí tisíc mužů; reflex. se
r. chvatně jíti, spěchati: 8eaď cae
dem optimi cutusgue rapiebat Ú; guo
te rapis? O; octus ni te hinc rapis H
rychle odejiti; b) a) rváti, vyrvati,
urvati; trhati, utrhnouti, strhnouti, vy
trhnouti: ventus rapit arbore frondes O;
telum de volnere V 5;ex taberna cultrum
L; securim ad eo (jemu) O; lanceam ex
etus manibus Cu; lingua rapta O;
aures r. V; antennas Ó strhnouti; mox
stipiťterapto redde animam Ó = erepto
(sc. ad tgne); obr. solatia rapta V vy
rvaná; hora rapiť diem JH uchvacuje;
omne sacrum JH; B) vléci, táhnouti:
KHippolytus lacero corpore raptus erat
O; odvléci: alom ad supplicium Ú,
in tus LH; unésti: raptus a dis Ga
nymedes Ú; virgines ad stuprum L;
rapta coniunx Oj subst.rapta, ae, f.
unesená (o ProserpiněO); v) spec. jako ko
řist, lup uchvátiti, ukořistiti, ulou
piti něco: tnsignibus raptis IM,raptas
ad litora vertere praedas V; sibi guis
oue ducere, trahere, rapere S; loupiti,
pleniti: alit raptunť incensa Pergama
V, Armeniam T'; rychle dobýti, vzíti:
castra urbesaoueL; subet. raptum, 7, n.
lup, kořist: rapto vivere LV, ex rapto
O, rapto gaudere L; ©)přenes.a) rychle
přijmouti, dostati něco:comae ni
grum colorem O; o obni sulphura ra
ptunt ftammam O síra rychle chytí;
odt. rapuit in fomite flammam V vzní
til, roznítil plný plápol v treudu; chvatně
bráti, požívali, užívati: oscula JH; vo
luptates T venerem incertam H; spem
T oddávatise naději; P) uchvátiti,
strhnouti, unésti (o. věcechab
trakt.): plerieue aviditate rapiuntur Ú,
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animus eum ad scelus rapiebat S; audt
tores in medias res IH; amor scribendi
te rapit FH, venandi studium IL; avl.
o nemocia smrti: 8%Če Tapit maťuřtor vis
H, rapto de fratre dolens H (smrti vy
rvaný), rapere alom praematuro exitu
T; T) z baviti někohoněčeho,VZÍti ně
komuněco:Čumen, pudorem, virginitatem
O, vocem animamaue V.

raptim, adv. chvatně, na chvat, na
kvap: ctdo vinogue r. hausto L.

rapto, dre, dvi, dtum [frea.k rapto)
G.) uchvacovati, unášeti, vláčeti: signa
unda raptabantur T; uxorem ČC; vidi
Hectorem... raptarier (= raptarť)En
nius; amor algm V; B) loupiti, pleniti:
Africam T.

raptor, óris, m. [rapio) lupič, uchva
titel: alieni honoris Oj adj. lupičský:
lupus VO; únosce: filiae T; Tityos H,
Paris, Pluto Ó.

raptus, čs, m. «) trhnuti: Znoo la
cerata est altera (s0omanus) raptu Ó;
B) loupež, lup: raptus licenttus exer
cere T; %)únos: Ganymedi, virginis C.

rapulum, %, 7. [demin. od rapumj)
malá řepa.

raresco, ere, —, — [inchoat.k *rareo
od rarus) «) rozplývati se: tellus r. in
aguas O; B) řídnouti, mizeti; řídkým,
vzácným se stávati: claustra Pelori V
počne mizeti — otevře se; colles paula
tim rarescunt T, sonitus rarescit ave
nae Pr.

raritas, dtťis,f. [rarus| a) kyprost:
in pulmonibus inest r. guaedam et mol
litudo Č kyprá a jemná tkáň; B) řídkost,
vzácnost: dictorum C.

ráro, adv. zřídka, málokdy: ad alagd
ventre C, logut HH,vinum aegroťis pro
dest r. C.

rarus, a, um a) kyprý, řídký: Au
mus V, silvae T, tuventus H prořídlá,
retia H = a velikými oky, eridrum Ó
řídké, umdra V sporý; actes Ču, ordo
L, corona V5 B) jednotlivý, ojedinělý,
jen tu a tam: tgnes L, arbores N, fon
tes Ču, pauci gladiis utuntur T jen
jednotlivě, apparent rart nantes V jen
jednotliví, jen tu a tam; vara lacrima
H osamělá; rari proeliantur Čs rozptý
leni, raro8 milites transducit Čs v řid
kých cestách; v) řídký, vzácný (sřídkaee
vyskytující), odt. pak —=vynikající: ančmal



rasilis

Cu; honores C, gratia fratrum O; Cae
sar r. egressu T zřídka vycházející;
rartssima gnercus O převzácný; avis H;
magnitudo Cu.

rásilis, e ["ado] hlazený, hladký: du
KU V, calatht O hladké (bez ozdobvy
pouklých).

ráaster, tri, m. n. rástrum, %,n. [rado]
motyka, kopáč (s několika zuby, k roztlou
kání hrud a zkypřovánípůdy): frangere gle
bas rastris V, rimart terram vastris V;
tutacta rastro tellus O; jako hřebenPoly
femův:pectis rastris capillos Ó.

ratio, onis, f. [reor) A výpočet.
a) rův. «) výpočet, rozpočet, počet,
účet: rattone tnita frumentum se ext
gue dierum triginta habere Čs dle vý
počtu, odhadu; ratto temporum T chrono
logie; Archtmeďis mens rationibus agi
tandis alebatur C prováděním výpočtů,
počítáním; pueri longis rationibus dis
cunt assem in partes centum diducere
H dlouhými výpočty; vix r. čniri po
test, uter... L stěží lze vypočítati (vy
pátrati); rattonem alcis rei Teferre ad alam
C účet vydati z něčeho před někým; ratio
repeti solet de pecuntis repetundis Č;
tn rationem inducere ČC do účtu vpra
viti; falsas rattones in tabulas referre
C falešné účty do knih zapisovati; rati
ones n. ltůrť rattonum Č knihy běžného
účtu; P) seznam: cedo rattonem car
ceris C sem seznam žalářní (uvězněných);
T) suma: pro ratione pecuntae Č vzhle
dem k sumě peněžní; ©) záležitost
obchodní, obchod: magna ratione
cum Wauretantae rege contracta Č velký
obchod peněžní byl uzavřen; pubdlicant
suus vationes in illam provinciam con
tulerunt C své spekulace obchodní, ob
chody; 7. pecuniarum Ú peněžnictví;
e) záležitost vůbec: haacres estex
domestica ratione C patří k vnitřním
záležitostem;fort tudicitgue rationes C
záležitosti politické a soudní; 7. comitt
ovum, belli C; pacis gune potest esse
cum eo r. Č jaký mír; de ratione Gal
licana ČC o případu v Galliis; č) vý
hoda, prospěch, zájem: consideres,
guid tune vationes postulent S; suas
rationes anteponere alci rei C svému
prospěchu důávati přednost; suam ratt
onem ducere Č mysliti na svůj prospěch;
b) přenes.počet, účet: vationem vepos
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cere ab algo Cs; rationem (vitae) red.
dere Č počet vydati; rattonem putare,
computare C účtovatí 8 někým; rationem
accipere C počet přijmouti: výpočet:
tnita subductague ratione scelera me
ditari Č provedše výpočet; ouantum in
rattone esset Hirt pokud se dalo vy
počítati; opatření: pacis constituen
dae ratio Č opatření k upevnění miru;
salva utrtusgue temports r. est T' 8 obo
jim časem mají to dobře (vypočteno) za
řízeno;vypočtené, účelné jednání,
plán: r. mea mutata est C plán můj
se změnil; čsta ratio otii tut C tvůj
účelný klid; etus r. non valut N =
návrh; rattonem Pompet seguendi omit
tere Cs vzdáti se úmyslu; JB jako pojem
vztahový©) poměr, vztah, ohled, zření
k něčemu,dbání něčoho:guae r. tibi cum
tilo intercesserat C jaký poměr, záva
zek; stmillima est accusatovum r.
zcela podobně se to má se žalobci; ratt
onem veritatis ab hoc ordine abiudi
cart C ohled na pravdu; abdsentis rati
onem habere Čs míti zření k nepřítom
nému; guorum nobis habenda est r. C
k nimž musíme míti zření; dignitatis vel
commodi rutitonem habere Č; ad nostro
rum annaltum rationes Č vzhledemk...;
gubernatoris ars bene navigandi ratt
onem habet C umění kormidelníkovu jde
o dobrou plavbu; dit rationem habent
piorum Č dbají; 3) způsob, ráz, tvář
nost, jakost, stav, poměry: gua ratione?
CsCV jak?; omni ratione N každým
způsobem, na každý způsob; nova (alia)
rattone algdfacere Č jinak; vitae natu
raegue ratio C způsob života, r. cogt
tandi C, tgnoscendi C — přemýšlení, od
pouštění; r. dicendi C řečnění, řeč; r.
temporis patitur C čas dovoluje; novae
bellandi rattiones Čs nové způsoby, me
thody válčení; dum ea r. barbara futt
T; r. Gulliae Čs stav, poměry; r. pon
tis Cs jakost, ráz stavby; rationem belli
necessitas mutavit Ču ráz války; ope
rum r. Čs zařízení; ut non ačiter r.
(se.tinperandi) constet, guam si uni red
datur T vláda, zodpovědnost vladařská
jinak neobstojí, než soustředí-li se v jedné
osobě; € — vypočitavost e) rozum,
rozvaha: r. docet, gutd factendum, guid
fugiendum sit Ú; mens et r. et const
ltum tn senibus est C; ratione egens
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V, rationis erpers Č nerozumný; ratt
one facere C rozumně; iď člle magna
ratione fecisse videtur C po zralé úvaze;
gut jit, ut nemo, guam sibi sortem ra
tio dederit... HMvlastní rozmyšlená
volba; nec sat rattionis in armis V nelze
nahlédnouti, k čemu by byla zbraň; d
nulla ratione factum videtur Cs zcela
nerozumně; ratione mala H —fraude;
B) rozumový důvod, pohnutka: rattones
et causas rerum non tenebant Ú; con
hkrmare algd argumentis et rationibus
C; id ea ratione fecit, guod C8; rati
onem ajfjerre C; seu ratio te mostris ap
pulit oris (naprotideus) O vlastní úmysl,
rozhodnutí; — apec. důkaz, dokazo
vání, závěr, argumentace,vývody:
nec vincet r. H a nedokáže vývod lo
gický (dialektika); elusus ratione caden
tis acervi JI úskočným závěrem; corpo
ris dona facilem guandam vationem
habere censebat C vysvětlení dober
tělesných že nepůsobí obtíží; %) mí
nění, náhled: ab hac ratione dissen
ttunt ( mínění založené na výpočtu a úvaze:
longe mea discrepat istis ratio H mé
smýšlení; dissentio ab hac ratione C;
0) obor, směr, proud, tendence: vitae
rationes ab ineunte aetate susceptae C
směr života; florens homo in populavi
ratione I, hlavní zástupce směru demo
kratického; guae deliberatio omni8 in
rationem utilitatis cadit C spadá v obor
užitečnosti; uť etus diversa studia in
disstmili raťione perspicere possitis C
různé snahy v rozmanitém směru; bona
ratio cum perdita conflixit C konser
vativci s radikály; €) zákonitost, pra
vidla, řád, methoda: uť ratione et vita
procedat oratio ČCmethodicky; ratione
et numero movert C; cum ad naturam
accesserit r. guaedam C methodické vzdě
lání; č) theorie, theoretické vě
dění, system, vědecká soustava,
věda: ars et r. Č praxe a theorie; exer
citatio dicendi, hutusce ret ratio aligua
C obratnost řečnická, theoretická znalost
řečnictví; sudtilior cognitio ac r. litte
rarum C hlubší vědecká znalost litera
tury; ratio et doctrina Č systematická
učenost; male instituta r. Č špatně za
ložená soustava; r. guaedam conforma
ttogue doctrinac Č jakési vědecké a
zaokrouhlené vzdělání; ratio ac dispu

Ravenna

tatio C rozumové badání; haec mihi vide
retur molltor ratio C tento světový názor
připadá mi změkčilejším; r. Stotcorum,
Epicuri Č učení. Part. perf. ratus v. t

ratiocinatio, On18,f. na výpočtua úvaze
spočívající rozvrh n. závěr, úsudek.

ratiocinator, oris, m. a) účetní: Ht
larus C; b) počtář, vypočítavatel: offi
etorum Č.

ratiociuor, ar1, aťus sum a) počítati,
vypočítati: mettendi ratiocinanďdigue uti
litas C měřeuía počítání; b) dedukovati,
vyvozovati, usuzovati: 8%recte ratioctna
bimur C.

ratis, is, f. vor: ratibus flumen tun
gere L vorovým mostem; básn. loď: dt
stecit rates V, cavae rates O.

ratiuncula, ae, f. |demin.od raťio)
malý vtipný úsudek: concludunt ratiun
culas C důmyslné závěry činí; conten
dunt rattunculis C úskočnými závěry
zápasí; leves ratiunculae C malicherné
úsudky.

ratus, a, um (part.perf.od reor) a) vy
počítaný: pro vrata parte LCČsv stano
veném poměru; b) určitý, pevný, jistý:
astvorum cursus C, tempus C, tribuna
tus C, vita V; spes H; jides O úplná
důvěra; ©)platný, právoplatný: acta Cae
saris, senatus consultum,foedus C; rata
stť verborum summa tuorum O nechf
dojde splnění; decreverunt, ut sic ratum
esseť aby platilo, platnost mělo; ratum
habere, facere, ducere potvrditi, schvá
liti: zomen impertumgue regi L.

raucus, a, um a) chraptivý: vor
tracunda rauco de gutture fertur O;
os aselli O; vicinta rauca reclamat H
sousedé drsnými hlasy zpět volají; rau
cae palumbes V vrkaví holubi, doup
ňáci; cycni V; B) temně znějící: aes,
bucina V vřeštící, dunicí; rauoo cum
murmure Ó sípavým vrčením; fuctus
Hadriae JH temně šumicí; postes Fr
skřípavé.

randus, ródus viz rudus.
raudusculum viz:rudusculum.

Rauracií n. Raurici, órum, m. gallský
národ u Rýna, sousedící s Helvetii.

Ravenna, ae, f. město,nyn.Ravenna,adj.
Ravennas, čis ravennský:vir C; classis
T; obyv.Ravennatěs, čum, m. Raveňané.



ravus

ravus, a, um šedý, šedavě žlutý, pla
vý, šerý: lupa H, leo H, mane C

reanse, adv. [s *rě-edpse — re tpsa]
vskutku, skutečně: guoď tdem r. pri
mum est C.

Reate neskl n. staré město sabinské
sev. vých. od Říma, nyn. Rieti; adj. Rea
(imis, a, um reatský: praefectura; obyv.
Reatini, rum, m. Reatští.

rebellatio, onts, f. (rebello] vzpoura,
vzbouření.

rebellatrix, čcis, f. [rebello) bouřící
se, odpadlá: provincia L, Germania Ó.

rebellio, čnis, f. vl. „obnovení války“,
opětná vzpoura přemožených:aď rebellio
nem spectare res videbatur 9, r. pa
rare TŤ,facere Cs vzbouřiti se.

re-bellis, e (bellum, odt. „rebel opět
se bouřicí: Gallus V, Numidtia O, regio
Ču; subst. vzbouřenec, odbojník: rebel
ltum gentes T.

re-hello, dre, vi, aťum válku obno
viti, opětně povatati, vzbouřiti se: Volsci
robellarunt L; tauro mutatus memdra
rebello O proměniv údy své v býčí, znova
se dávám do boje (8 Herakleem).

Rebilus, Z,m. příjm. v rodu Caniniově
+. s).

re-bo0, are, —, — [re a Go) ohlasem,
ozvěnou se ozvati: reboant silvae V.

re-calcitro, Gre, avi, — o koni: VY
hazovati; obr. male st palpere, recalci
trat undigue tutus IL vyhazuje, kope
na všecky strany pro svou bezpečnost.

re-caleo, ere, — (opět) býti teplý,
oteplovati se: recalen' Tiberina fluenta
sanguine V jsou vřelé.

re-calfacio, ere,féci, factum zahřáti:
sangutne telum O.

re-candesco, ere, uč — [inchoat.k re
candeo) a) zběleti: percussa recandutt
unda O bile se zpěnila; 3) rozehřáti, roz
páliti se: tellus aestu O, toto recanduit
ore O vzplanula.

re-cant0, re, avi, datum odvolati:
opprobria H (= iamby).

re-cedo, ere, cessi, cessum a) pův.U)
ustupovati, couvati: a Mutina C;
ex eo loco, guo stabant Cs, Cerberus
recedentis (Bacchi) ore pedes tetigit H;
tn tergum pulsa recessit V — tergum
vertit, fugit ; uťin otia tuta recedant H
aby se uchýlili, uklidili v zabezpečenou
prázdeň; B) odejiti (= discedo): tha
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lamo recessit O, nec tamen permanent,
sed ante finem recedunt Plin; L) přenes.
G) o věc. nežív,odděliti se: caput e
cervice O; zmizeti: in ventos vita
recessit V unikl; st lux alma recessit V
života-li světlo ti shaslo; maris tra V
ustal; 3) ustoupiti od něčeho,vzdáti se
něčeho:aĎ institutis superiorum C, ab
armis Č zbraň složiti: ab oppugnatione
Cs upustiti; a vitio longe r. Plin
býti vzdálen.

re-cello, erTe, ——,— o zpětném pohbybn:
cum grave libramentum plumdi recel
teret ad sotum I, těžké závaží olověné
působilo protiváhu směrem k zemi.

recens, ntis G) nedaleko vzdálený
Časem od něčeho,právě po..: Werres cum
e provincia r. esset (> 1. victoriá,
praeturá T; Homerus, gui r. ab illo
rum aetate fuit C přímo po jejich době;
Regini Roma recentes Č právě z Říma
přišlí: r. a vulnere Dido ervabat V
(právě přicházející od rány —) 8 ranou
ještě čerstvou; rerentem animam vettučit
O právě z těla prchající; manes animaeguererentes©)nedávno| zemřelé“
r. a dolore 1I' ještě zármutkem sklíčen;
r. e castris T přímo z tábora přicháze
jict; B) nedávný, čerstvý, novy:
r. meritum L nedávná, právě získaná
zásluha; cruovrem guam recentissimum
ostendere Č krev ještě teplou; locus caede
r. V místo čerstvé vraždou; r. regia
culmo V nově pokrvtá došky; r. docu
mentum L živý doklad (výstraha); agua
O čerstvá; arma O čerstvě nabroušená;
T) silamičerstvý, svěží, statný: egu?
O; r. eramen H junů savěžíchroj; in
tegrt et recentes defatigatis succedunt
Cs; animus L.

re-censeo, čěre,ut, um a) přehlížeti,
přehlídku konati: eguites, exercitum L,
milites Cs; numerum suorum V; 3)
v duchu přehlížeti, uvažovati: fata for
tunasgue věrum V; %)vypravovati: for
tia facta O; 0) procházeti, proběhnouti:
sol signa sua Ó.

recensio, onts, f. censorská přehlídka:
memorta publicae recensionis C.

recensus, s, m. u L? — předeb.
Kecentoricus ager státní statek řím

ský na Sicilii neznámé polohy.
receptaáculum, %, n. [recepto) a)

schránka: corpus aliguod animti r. C:



re-cepto

nádržka: Nili T'; svodnice, pohlcovadlo,
jimadlo: cloaca maxtma, r. omnium pur
gamentorum urbis L; B) přenes.útočiště,
útulek, shromaždiště: causa diruendae
urlis etus fuit, ne... receptaculum
esset L; huc redeunt tuvenes, hoc 8e
num r. T.

re-cepto, are, avi, aťum [freg.od re
cipio) «) silně zpět táhnouti: Aastam
osstbus haerentem V; k sobě přijímati:
mercatores L; útočiště poskytovati: su
spectos capitaltum criminum T [)reflex.
uchylovati se, ubírati se, ustupovati ně
kam: Saturní stella V.

receptor, čris, m. přecbovávač: la
tronum Č místo sloužící za útulek; prae
darum T.

receptrix, čcis, f. přechovavatelka:
praedarum ac furtorum (.

receptum, č, n. |vl. part. perf. od re
cípio) závazek, záruka: promissum eť
r. C.

receptus, %€s,m. [rectpio)| a) vzetí
zpět, odvolání: sententiae L; p) ústup,
zpětný pochod: receptuť canere CCsLT
troubiti na ústup; clivi, in guos tutus
r. fuiť L na něž bezpečně mohli ustou
piti; y) útočiště: r. habere ad Caesaris
gratiam (s.

Vecessus, s, m. [recedo) a) chůze
nazpět, ústup, zpětný pohyb: lunae C;
maris accessus et r. C příliv a odliv;
B) meton. místo odlehlé, kout, skrýše;
měht v. provincta est Č ústranim; mar
moreo superi sedere recessu O ve vnitřní
síni, v komnatě; longis spelunca reces
stbus tngens O dalekými skrýšemi ne
smírná; čn animis hominum... tanti
recessus Ú skryté kouty, záhyby.

recidivus, a, um [recido] opět se vra
cející, obnovený: Pergama V. znova
vzrostlé, nové. .

re-cido, ere, cirdě n. receidi (s rece
cidi), cásuúrus [cado] a) zpět padnouti:
omnia in tervras Č; discus in terran
O, saxa recidunt in eos, gut commo
verunt Ču; přenes.in eandem fortunam
C, omnis suspicio tn vosmeť ipsos C,
Aetolorum consila in ipsorum caput L,
potentatus ad Romulum L opět Romu
lovi připadla, 3) s potucblýmvýzn. předl. re-:
padnouti, připadnouti: ea recidunt in
memoriam pueritiae suae C, guae tela
in altorum vigiliam consulum vecidis
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sent Č; guorsum recidat vesponsum tu
um, non laboro ČCjak dopadne tvoje od
pověd, jest mi lhostejno; spec.upadnouti:
ad ludibrtum v. Ču státi se terčem po
směchu; ad nihitum r. Č vniveč přijíti;
res in untus imperium Č zvrhnouti se
v monarchii.

re-cido, ere, cidi, cisum [caedo) a)
odříznouti, vyříznouti: sceptrum tmo de
stérpe V, caput Ó uříznouti; čmmedďt
cabile vulnus esse recidendum Cu vy
říznonti; columnae ultima recisae Afri
ca JH vylámané, nalámané; dardam O
ostříhati, (ancile) ab omni parte reci
sum O se všech stran, stejnoměrně oříz
nuté; ) přenes. recideret omne, guod
ultra perfectum traheretur H zutinal by;
pod. amůitiosa ovrnamenta H; supplicio
culpa reciditur H vymýtiti, vyhladiti;
part. perf. reCISUS, a, um zkrácený: po
stea recisa... in unum lidrum coar
tasse Plin.

re-cing0, ere, ni, neťtumrozvázati,
uvolniti: tunica, vestis rectneta O volně
splývající; zonam O; mea. recingor O
odstrojím 8e; recingitur anguem Ó od
loži hada (jako pás).

re-cino, ere, — [cano) ozývati 8e,
zníti: čn vocidus nostrorum oratorum
recinit guiddam urbantus C; haec ve
cinunť tuvenes HHopakují po nich; cutťus
nomen recineť tmago IH zahlaholí, za
jásá; tu recines lyra Latonam AHna
vzájem budeš opěvati.

recipero viz recupero.
re-cipio, ere, cěpř, ceptum [capto]

[ +6- v plnémvýzn.— zpět, opět a) vzíti
zpět a) vytáhnouti, vytrhnouti: ensem
multa a morte recepit V — retraxit;
B) obrátiti: gressum adď ltmina V; %)
zpět dostati: suos tncolumesCs, arma
L, avšak arma deponere et v. Ču opět
se chopiti; amicum FH;vis Bruti fasces
videre receptos V znova ujaté; mentem
r, V zotaviti se; antmum vecipere L
zmužilosti opět nabýti; vultťumanimum
gue O savé dřívější tváře (veselé) a mysli
opět nabýti; recepti cineres V k nimž
znova přijíti dopřáno; 8) zpět stáh
nouti (vevoj.): [ompetus eguitatum ad
se recepit Cs; copias in tumulum L;
€) vysvoboditi, zachrániti: An
chtsen ex meďio hoste V, rege recepto
V, fruges receptae (ex tempestate) V:



reciproco

b) zofex.se ». a) odebrati se: Allo
broges sa ad Caesarem recipiunt Cs
utekou se; Romam ČC, ad nos C; B)
uchýliti se, ustoupiti: Octavius Dyr
rhachium se recepit Cs, stgnum rect
ptendi C znamení k ústupu; tn stlvas
sese recepisse Ú3; přenos.mare recipit
se in fretum Ču stahuje se; se ad belli
cogitationem r. Ús znova pomýšleti na
válku; %)sebrati se, zotaviti se:
se ex terrore et fuga Cs, spattum rect
ptendi se dare L; W re- bezvýzn.a) =
capio a) přijmouti, vzíti: ferrum C
v řeči gladiat. smrtící ránu přijmouti, dáti
se prokláti (volání lidu na gladiatora); odt.
telum toto corpore r. Č celou zbraň do
těla si nechati vraziti; hasta nare re
repta O vražený do...; dens rectpitur
O zub vniká (dente recepto byvši uštknu
ta); penitusgue recepta osstbus... pes
tis erat O hluboko vnikla do...: a la
tere tela r. Cs se strany býti vydán
střelbě; eguus frenum recepit H ochotně
vzal; detrtmentum Cs utrpěti; poenas ab
algo V pomstiti se; B) spec. ve svou
moc dostati, dobýti: Gabiis recep
tis L uved do svého držení; recepto
Firmo Cs, eo oppido recepto Cs, urbem
L; rem publicam armis 9; ) v ochranu
atp. přijmouti: muntttio, guae perter
ritos recipiat Cs útulku poskytnouti;
receptos ad se socios sibí adsciscunt
Cs, algm in fidem r. Čs, in amtcitiam
S, tn familiaritatem C; tecto r. algm Č
pod střechu přijmouti; ne recipt portis
posset V aby nemohl projiti branou; se
nem sessum r. Č vykázati místo u sebe;
algm cívem (dopiňk.) r. C za občana při
jmouti; legatos moentbus r. S pustiti
do města; ctvitate algm r. ČC do obce
přijmouti; nomen adsentis r. Č připus
titi žalobu na nepřítomného; reum r. Ť
žalobu proti někomu přijmouti; 8) při
pouštěti, dovolovati: tn summope
riculo timor mtsevrtcordiam non rectpit
Cs, res cunctattonem L; ©) na 8e vziti,
převzíti práci, povinnostatp.: 9. Roscti
causam Č, mandatum Č, receptum offt
ctum C; zvl. často 8 ace. e. inf. fut. -— Zd
ručiti 8e: 81 reciperes te correcturum
C; promilto, rectpio, spondeo... Č.

reciproco, ďre, dvi, tum [rectpro
cus] sem tam pohybovati: antmam r. L
dechu popadnouti, vydechnonti: gutngue
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remem reciprocart non posse L nemůže se
nazpět obrátili; intr.fretum BEurvpttempo
ribus statis 'eciprocat L stoupáa opadává;
in motu reciprocando Č přistálém střídání
přílivu a odlivu, speo.logicky obraceti: sta
stc reciprocantur, ut 81divinatto siť,dit
sint, et st dií sint, sit divinatio Ú.

reciprocus, a, um [re- (zpět) a pro
vpřed)) T louže cestou se vracející: mare

za odlivu.
recitatio, ons, f. [recito) předčítání

dokladř před soudem: litterarum ČC,ut
cum recitationis suae paeniteret C; pak
předčítání svých plodů literárních v krouž
ku přátel za doby cís. obyčejné.

vecitator, Oris, m. předčitatel a) soud
ních dokladů C; B) literárních plodů H
Plin.

re-cit0, čre, dvi, datumpředčítati
«) zprávy, listiny atp. před soudem, se
nátem a vůbec při veřejném jednání: lit
teras in senatu C, orationem C, de pu
blicis tabulis C, tusturandum populi
L, senatum Ú seznam senátorů; sacra
mentum T přísežní formuli; B) svoje
díla literární, zvl. před přáteli: carmen
O, scripta pudet recitare H.

reclamati0, ons, f. hlasitý odpor,
projev nevole.

reclámito, are, — [frea. k reclamo)
důrazně odporovati: suspictonibus Ú.

re-clam6, are, dvi, dtum a) hlasitě,
prudce odporovati, křikem odmlouvati:
tsdem isťis reclamantibus vos unum de
legistis C přes odpor; cum eius promis
sis legiones reclamassent C; undigue
reclamatur (C se všech stran ozývá se
prudký odpor; b) ozvěnou se ozývati:
scopulis illisa reclamant aeguora V.

reclinis, e zpět opřený, položený, le
žící: in stnu tuvents O, Acerronia su
per pedes cubitantis r. T.

re-elino, are, avi, atum [srov.tneltno]
zpět opírali, ohýbati: arbores Cs, caput Cj
scuta reclinant V — reponunt tmterra;
recltnatus (med.) položený, odpočívající:
in gramine H; přenes.odvrátiti: nullum
ab labore me reclinat ottum AH.

re-clůdo, ere, si, sum [claudo) G)
otevříti: fores O, portam V, reclusa
domo vigilare H: reclusis pectoribus
tnhtans do otevřených (= rozříznu
tých) prsou oběti; Aastťa oras rectudtit
lortcac V prorazi obrubu krunýře; B) ob



re-cogito

jeviti, ukázati: fontes V, viam O,
thesauros tellure V, regna pallida V;
přenes. fata ©. HH okovy osudu zlomiti;
edrietasoperta recluditH prozrazuje.

re-cogito, dre, dvi, — promysliti,
uvážiti: de alga re C

recognitio, ónis, f. přehlídka, pro
zkoumání: consulis (subj.)L; též v duchu=
vzpomínka: scelerum Č.

re-cognosco, ere, gnovi, gnitum a)
opět poznati, v pamět si uvésti: sttus
fugam et furtum Č; cum te penitus vecognoviC skrznazkrzjsempoznal=
znám; sacra recognoscesO poznáš; plura
recognosces O většinu budeš znáti; B)
přehlížeti, prohliížeti, zkoumati: agros L,
sunellectilem Darei Ču, dona V; avl.
vojsko přehlížeti: socios L; přenes.v pa
měti projíti: vitam, noctem illam, facta
sua Č.

re-colligo, ere, légi, lectum sebrati:
actionem meam Plin; primos annos O
omládnouti; se +. Ó vzpamatovati se.

re-colo, ere, už, culťum a) opět vzdě
lávati: humum O, desertam terram L;
metalla L opět otevříti; přenes.opět pě
stovati: studia C; B) obnoviti, znovuzří
diti: tmagines sudversas T“ adulescentes
avitis sacerdotiis recoluit T'poctil znovu
zřízením ..; €) přehližeti v duchu, uva
žovati: animas lustradbat studio reco
lens V pečlivě obzíraje (v duchu); euae
si tecum ipse recolueris C uvážíš-li.

rocompositus, a, um opět upravený:
comae Ó.

reconciliati0, onis,f. a) opětnézjed
nání: concordiae Ú, gratiae C; B) smi
ření: orridedatur haec illtus r. ČC,něhil
opus esse reconciliativne L.

reconciliátor, oris, m. obnovitel:pa
cis L.

reconcili0, are, dví, dtum a) opět
zjednati, obnoviti: concordiam L, gra
tiam C, pacem L, amicitiam L; B)opět
ziskati, smířiti, naklomti si: mmlites N,
tnimicos in gratiam ČL, de reconcili
andais invicem inimicis consultant T
o smiřování vzájemném osobních nepřálel.

re-concinno, are, dvi, atum do po
řádku uváděti, opravovati, spraviti.

reconditus, a, um [vl. part. perf.odTe
condo) a) schovaný, ukrytý: venae aurt
argentigue C; vinum H = nejlepší; B)
odlehlý, vzdálený: Aegyptus Ú, angulus
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provinciae C; snbst.recondita templi Cs
(čóvtov) svatostánek; T) přenes. tajný,
skrytý: dolor, aculet orationis, litterae
C; natura C uzavřená povaha.

re-condo, ere, didi, ditum «) ulo
žiti, schovati: gladium in vagina Ú;
básn. ensem tn pulmone V, gladtum la
tert O vraziti do..; nummos FH,oculos
O opět zavříti; B) skrýti: capuť strato
O, terra reconďiderat opes O, Asca
ntum curva valle V, ceteri (libellť) sunt
reconditi C; imo reconditus antro O;
zatajovati: voluptates, odia T; guos
fama obscure recondit V — o nichž mlčí.

re-codn0, ere, X7, ctum a) převařiti
Peliam C, Fuffitium (Cat (aby omládi);
odt. serida recoctus JH guinguevir „pře
pečený“ v písaře; B) přetaviti: paťtrios
enses V; miratur ocreas electro aurogue
recocto V ze zlata čištěného.

recordatio, onis, f. vzpomínka na
něco: temporis ultimi C, multorum bene
factorum ČC.

re-cordor, arč, atus sum [cor] upa
matovati 8€ na něco, Vzpominati něčeho:
communes belli casus Cs; diligentiam
maiorum Ú, triumphos C; benefata
priora Cat; priorem libertatem T; těž
memoriam alcis rei 7. C vzpomínkou vy
volati, vykouzliti si něco; flagitiorum
suorum C ; ace. c. inf., de 8 abl., nepř. ot. i ab
801.3;o budouen. míti na mysli, uvažovati:
guae passura sum Ó.

re-ereo, dre, dví, datum a) „znova
stvořiti“, opět oživiti, obnoviti, osvěžiti:
Marium fessum tinedid recrearunt C;
corpus tenuatum JH, potorem sguillis
H; obr. animum Čs, mentem Č; provin
ctčam Č k novému životu přivésti; B)
reflex. a med. OSvěžiti se, okřáti: angues
recreantur H okřívají; milites se r. non
potuerunt Č zotaviti se; isto bello non
recreatus populus Rom. est Č nebyl
osvěžen; ardor recreatur aura H ob
čerstvuje se. Macedonia vix se potest
r. Č vzkřísiti se.

re-crepo, re, — ozývati se, zazní
vati, zvučeti: cymůala Cat.

re-cresco, ere, crěvt, crěťtumopět vy
růsti, narůsti: luna O, suboles Scipio
num L.

re-crtidesco, ere, crůdwuč,— [crudus]
opět okrvavěti: vulnera C; přenes.znova



rectá

propuknouti, obnoviti Be: seďitio, pugna
L, dolor Ču.

récta, adv. (vl. abl. fem. od rectu8, se. ViG]
přímo: sibi r. iter esse Romam C, r.
perge in exsilium C, tendimus htne r.
Beneventum H.

recte, adv.[rectus] «) přímo, přímým
směrem (opakodligue): atomi r. ferentur C
P) správně, dobře, náležitě: r. atgue
ordine facere S způsobem zcela náleži
tým; labor scridbendi r. H správného
psaní; vivere r. H; r. factum C dobrý
čin; alci r. facere L dobře činiti, dobro
prokazovati; guanto rectius F oč lépe,
vhodněji; —) právem: rectene am 86
cus, nihil ad nos C; r. licet vendere C;
0) zdárně, se zdarem: uni tibi recte
semper erunt res I vše se ti bude da
řiti; rectius carmen deducis in actus H
a větším zdarem; r. bellum gerere L; r.
vivere H šťastněžiti (jindevšak= mravně
neb obé zároveň); 8alutem alci r. commit
tere Cs bez nebezpečí, bez obavy.

réctio, onis, f. [rego) řízeni: reť pu
blicae

rector, oris, m. [rego) a) řídič: na
vis OV kormidelník; elephanti L; egui
ST —jezdec; rectores boum Plin pohá
něči; B) ředitel, vůdce, vládce: superum
O, divum V; Olympi O, Thebarum H;
(centurto eť milites), gui rectores habe
bantur T za velitele byli pokládáni; též
o vychovatelíchPlin.

rěctus, a, um [pův.part. perf. od rego)
«) rovný, přímý: rectis lineis Us,
recto limite grassari O; rectis oculis
intueri algd C zpříma hleděti; r. acies
(oculorum) O přímý pohled; recto jlu
mine ducere algm V rovnou cestou po
řece; recta regione ČsCu přímým smě
rem; rectá vid L přímou cestou, přímo;
pedes recti V vpřed obrácené; puella H
rovně urostlá; spec. o směru avislém: (talus)
r. cadat ČCpřímo dolů; recta sara L
svislé skály; recto adsistere trunco O
Be vzpřímeným trupem; přenes.antmus JH
přímý, nepoddajný; recta nomtna H apo
lehliví dlužníci; P) správný: guid rec
tum in oratione C; sententia Ú; si guid
novisti rectius HH; %) prostý: com
mentarii Caesaris C; recta et simplicia
laudantur C; ©)mravněsprávný, dobrý,
spravedlivý: consilia recta huud bene
evenerant L řádné, poctivé prostředky ;
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facinus (; recta consctentia C dobré
svědomí; natura JH; zvl. často subst. rec
tum, 7, n. právo, spravedlnost, ctnost,
mravnost, dobro: guos ultra neguit con
ststere r. H; ante oculos r. Ó; r. et
honestum C; mens conscia recti VO —
dobré svědomí.

re-cuho, are, — ležeti naznak n. ná
zad opřen: recubans sub tegmine fagi
V; s potuchlým76- ležeti: sus solo V, ia
nitor Orci in antro V.

rěcula, ae, f. |demin.vd res] malá věc,
přenes.malý stateček: ad tdiotarum dt
vitii8 ad philosophorum reculam €.

re-cumhbo, ere, cubuž, — «a) uleh
nouti, položiti se: tn cudiculo ČC; taurt
medio sulco O klesnouti; zvl. ulehnouti
ke stolu (po způs.řím.): 8i potes Archiaci8
conviva r. lectis HH,guos inter Augu
stu8 recumhens IH; B) o věc. neživ. unda
recumbit F uléhá, uklidňuje se; nebulae
campo V padají, ukládají se; tuba V
spadá; onus tn proclinatas partes Ó
padá; tn te domus recumbit V o tebe
Be opírá, na tobě Bpočívá.

recuperatio, onis, f. opětné nabytí:
libertatis C.

recuperator, oris, m. ©) kdo něčeho
opět nabyl, dobyl: urdis T opětný vítěz
nad m.; B) v právn. rozhodčí, Boudce ve
sporech majetkových mezi občany a cizinci, zvl.
rozhodující žaloby na vydírání v provinciich; bý

vali 3 nebo 5 a jmenováni praetorem: reCUpe
ratores poscere, dare, reicere (.

recuperátorius, a, um rozhodčí:tudt
ctum Ú (viz předešlé).

recupero (recipero), Gre, čvi, dtum
[reci p'o) opět nabýti, zase nabýti, nazpět
dostati: patrimonrum N, suam libertatem| Cs,apesrecuperandaepacis
S na opětné dosažení míru, rem pt
dlicam Č vrchní moci ve státě: pro
pinguum C osvoboditi; adulescentes N
opět získati, nakloniti si.

re-Curro0, ere, curri, cursum «) zpět
běžeti: ad raedam C, ad naves L, in
suos fontes recurrit agua O zpět teče;
anni recurrentes II oběh roků; B) vrá
titi se: mox dbruma recurrit tners H;
natura H, ad easdem condiciones Cs.

re-curso, dre, — (opětovně) se vra
ceti: cura sud noctem V; animo multus
gentis honos V tane na myvali.



recursus

vecursus, s, m. [recurro) a) zpětný
běh: tnde alios ineunt cursus aliosgue
r. V běh do předu a nazpět; r. pelagi
V odliv; 3) návrat: celeres r. spondere
O, dent modo fata r. Ó.

re-curvo, are, dvě, atum zpět zakři
viti, zahnouti: colla egut O. (utašením
uzdy); recurvatae «Maeandri undae O
zpět se vinoucí, v zákrutech tekoucí.

recurvus, a, um do zadu zahnutý,
zakřivený: cornu V — ducina; recurvis
cum cornibus Ammon Ó v zad zatočený;
tectum r. O o labyrintě.

recusáti0, onis f. a) vzpírání se,
zpěčování se: facere sine r. CsC; B) ná
mitka, obrazení: negue Aaec tua r. con
fessio est captae pecuniae C.

re-cis0,cire, dvi, atum [causa, sr.tncu
so) a) odmitnouti, odepříti: populi Rom.
amicittam Čs, laborem Čs práci se vzpí
rati; hoc munus ČC; nihil est, guod,
ouae pepigere, vecusent V aby odmitli;
genua cuvsum recusant V vypovídají
službu; nullo recusante N beze všeho
odporu; 8 dvěmaace.: populum discepta
torem non recuso C jako rozhodčího, též
de s abl. zpěčovati se vzhledem k..; 3)
ohraditi se, protestovati: gwuoniam saťis
vecusavi, veniam tam, guo vocas

re-cuti0, ere, cussi, cussum [guatio]
otřásti: učero recusso insonuere cavernae
V otřesem.

Věda viz raeda.
red-amo, re, —, — lásku opětovati

(slovo C utvořené):gut vel amare, vel, ut
ita dicam, r. possit C.

ved-ardesco, ere, — opět vzplanouti:
flamma O.

red-arguo, ere, uč, tum vyvrátiti,
ze lži usvědčiti: redargue me, st men
tior ČC; lež potrestati: dies vestra verba
armis redarguet V; potestatem deorum
C vyvraceti — dokazovati, že jí není.

red-do, ere, didi, ditum [do]Are =
zpět:4) vrátiti, dáti zpět: argentum
huic redde N; ne non reddita (se.bona
Targuinit) causa belli C nevráceni statků;
redditus orbis erat O vvácen zase svět;
redditus his primum terris V jakmile
se dostal (po dlouhém letu) zase na pev
nou zemi; bovesnisi reddidisses H; nos
met ipsos nobis reddidistis C; někdy=
ponechati, dáti, darovati: senatus Ther
mitanis urbem, agros, leges reddidit C
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ponechal; ale? salutem N život a svo
bodu dáti; = reflex.a med. Vrátiti se:
guae belua reddit se catenis FŤ, se ved
didiť convivio L, lux terris se reddit
V; nec post oculis est reddita nostvis
V = neukázala se; B) spee. věc dlužnou
vrátiti, dluh, peníze zaplatiti: filta
Nasicae metuentis reddere soldum Fl;
plodyatp. nésti, vydávati: reddit tellua
Cererem H, sata cum multo fenore red
d'ta O „splacené“, vrácené; B re — na
vzijem:G) navzájem dáti: guae tali
reddam pro carmine dona? V; pro vita
nisi vita reddatur (s; gratiam reddere
SCČu T odvděčiti se; Aostibus cladem r.
L porážku porážkou splatiti; reďdedit
omina votis O oplatila věštbami blahymi
přání; B)o hlase odpovídati: vox red
ditur v odpověď zaznívá hlas, odpo
věď se ozývá; redďdere voces scit puer
JH říkati slova po někom; reddita vox
L odpověď; gemitu cum talia reddit V
takto odpovídá; (cho) reddit verba no
visstma Ó opakuje; pass. mec pes nec
capuť uni redditur formae H nehodíse
k jednotnému ceiku; %) překládati:
verbo verůum reddere H doslova, slovně;
guae Graece legi, Latine reddo C po
dávám v latinském překladě; in hoc
nemo est populo, gui forte Latine..
reddere verba gueat O po latinsku hned
opakovati; ©) představovati, napo
dobovati: spectem cetrae O býti po
doben; gu? te nomine reddet V jenž bude
s tebou míti stejné jméno; Ú re. vidové.
a) — dare a) dáti, ustanoviti: una
superstitio reddita divis V— data sta
novena; dterum viginti supplicatto red
ditur Čs ustanoví se; omnibus his fa
cilem suam reddidit O dala jeho vlastní
(pravou) podobu; eť his curam redde
brevem I věnuj péči; alle reddere per
sonae scit convenientia II přiděliti; non
reddidit caprum, guem merui V nedal
mi; čmpietatis poenas r. S odpykati;
reddita nuper solacia menti Ó podaná
(t. listem); veniam peccatis HH; B) speo.
v právn.čura reddere LT Čs spravedl
nost konati, nálezy soudní vynášeti,
zasedati na soudě; tudďictum r. in alam
Cs vyšetřováuí zaříditi proti někomu; 7%)
dávati, vydávati: cithara reddit 80
num H: ianua stridorem O; animam
C vydechnouti; vitam pro re pudl. C;



redemptič

animos r. V, spiritum L = zenříti;
lucem O; sangutnem Plin plivati, chrliti;
o) vzdávati, prokazovati: suumcut
gue honorem C; €) vydávati (počet),
udávati (důvod). rationem sententiae
suae C, vitae rationem C; Č) splniti:
vota nymphis V; reddi víro promissatubebantV.| reddemihi,guodostende
ras C splň mně; 9) odevzdati, doru
čiti: Zitteras regi N, epistulam alci C
Plin; lilteras Micipsae S; b) = facere
učiniti někohoněčím,nějakým:si divitiae
prudentem reddere possent F algm seg
norem ad respondendum (C, algm. r.
avem O,+itinera infesta Cs,ferrum acu
tum r. H nabrousiti; dratum C rozhně
vati; domum inanem C vyprázdniti; pla
cidum Č uklidniti.

redempti0,
r. captivis negabatur L; B) podplacení:
tudicii Č; +) pronajetí: temeritate re
demptionis adflictus C.

redempt0, are, — [frea. od reďimo)
vykupovati: capťivos a propinguis T.

redemptor, oris, m. nájemce veřejných
podniká, podnikatel, dodavatel: decuma
rum C nájemce desátku: frumenti L
dodavatel.

redemptůra, ae, f. [redimo) nájem,
podnikání nájmů: redempturis patrtmo
mum augere L.

red-eo, tre, ti, ttum a) Tedůraznéa)
vraceti se: retro LV, domum L, Ro
mam C, ad egxercitumHtrt; ex Sicilia
C, ab Africa H, a cena C, aede sub
urbana Ó; s předm.vnitř. čtgue reditgue
viam V chodí sem a tam; feroctor re
deo in algm L obracím se s větší boje
chtivostí proti. .; B) přenes.:o dolor at
gue decus rediture paventi V jenž se
vrátiti hodláš, jenž se vracíš; lux redit
L světlo opět zasvítá, jasný den se vrací;
redeunt tam gramina campis HHnivy
se opět odívají..; his legendis in me
moriam redeo mortuorum Č obnovuji
památku nebožtiků, znova rozpomínám se
na..; redit in fastos II utíká se k leto
pisům; in gratiam tam cum voluptate
redeamus ČC smířiti se; rediere in prt
stina vires V stará síla se vrátila; pod.
spiritus I, mens Oj; ad se vedire L
vzpamatovati se, nabýti vědomí; calor
osstbus V kosti opět nabývají tepla; so
let infuso vena redire mero Ó tepna
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onis, f. a) vykoupení:

redimio

bije živěji; spec.v řeči se vrátiti:
sed ad illum redeo C; illuc, unde abu,
redeo H; nunc ad inceptum r. 9; pře
cházeti: collis ad planitiem redit Cs;
gua redit Rhodope V kde se svažuje;
o výnosu:plynouti: pecunta ex metal
lis redibat N, gutnguaginta talenta re
dibant N; b) re bez důrazu: přejíti,
dojíti, dostati se: ad guem summa
imperii redeat Cs; ad gladios redi
erunt Cs sáhli k mečům; ves ad tria
rios rediit L došlo na..; bona redeunt
in tabulas publicas C přecházejí do
knih státních; Numae movrtead inter
regnum ves rediit L správa obce došla
k mezivládí; tn unum populum reďire
L sloučiti se v jeden národ.

red-hibeo, čre, uč, ttum |habeo) vrá
titi věc koupenou, vZzíti Zpět věc prodanou:
mancipitum ture civili C.

red-ig0, ere, ěgi, actum [ago] a) re
důrazné«) zpět hnáti, zpět přivésti,
uvésti: mulcati virgis Uapuam redi
untur L; boves in sua vura Ó, ca

pellas rupe O; přenes.rem aď pristinam
belli rationem Čs; in memoriam Č v pa
mět si uvésti; familia ad paucos ved
acta C ztenčena; vilem redigatur ad
assem JH sevrklo by se v chudičký groš;
algd ač nihilum JH v niveč uvésti; ad
vanum et irritum L zmařiti a překa:
ziti; hostes ad internecionem Cs vyhla
diti, úplně potříti; B) o penězích:sehnati
omnem redegit pecuniam F stáhl; pe
cuniam in publicum r. L do státní po
kladny dodati, vyplatiti; pecuntam ex
capto r. Ču jako výkupné požadovati;
praedam in fiscum r. T zabaviti pro
císařskou pokladnu, konfiskovati; b) re
bezdůrazně:V nějaký stav uvésti, něčim
učiniti: imdictonem (potestatem) alcis
r. algd CsC v moc něčí uvésti, podro
biti (u N sub potestatem, sub imperium);
Aeduos in servitutem Ús zotročiti; res
publ. in tranguillum redacta L uklid
něna; čn provinciam r. Ús provincií
učiniti.

redimiculum, č, n. stuha, stužka,
tkanice: mitrae V; civitas mulieri r.
praebeat C náčelenku;redimicula aurea
O zlaté řetízky.

redimi0, Tre, tvi, itum (imperf.redi
mibat V) ovázati, ověnčiti, ovinouti: ser
tis redimiri et rosa C věnciz růží: ca



red-imo

pillos mitra O; part. perf. s ace. vztah. fem
pora redimitus lauro V maje spánky
ověnčeny.

red-imo, ere, émi, emptum a) zpět
koupiti, odkoupiti: domum C; B) vy
koupiti: captos a servitute C; sea
Gallis auro L; pretio redemptus V;
nec te pugnantem tua forma redemit
O zachránila od smrti; Roscius suas
čites redemit C narovnáním ukončil; )
koupiti: guae necessariu erant, red
empta ei a cognatis sunt L; ve špat.sm.
auditores conducti ac v. Plin = za pe
níze najatí; ©) najmouti: vectigalia
Aeduorum Ús, decumas Č (0 pronajetíve
řejnoudražbou); €) napraviti, vyrovnati:
Hagitium S, vitium O.

red-integro, re, dví, atum a) v pů
vodní stav nvésti: copias Cs doplniti;
B) obnoviti: proelčum CsL znova počiti;
animum L, spem Čs znova dodati, vzbu
diti; clamorem L opětovati; animum le
gentium T „osvěžiti ducha, obnoviti
zájem.

red-iti0, onis, f. [redeo] návrat.
red-itus, s, m. [redeo) a) návrat:

reditu excluderée algm „N návrat zame
ziti' básn plur reditus adscindere dulces
JH; přenes.r in gratiam C usmíření, in
amicitiam (Cs obnovení přátelství; B)
příjem, důchod: ommis pecuniae r. con
stat in.. N53r. minor, status r. Plin;
plur. reditus metallarum L.

redivivus, a, um ["reduvia] odložený,
již upotřebený (zvl. o stavivu): lapis C;
subst. redivivum, č, n. slaré stavivo,
Pozn. Pozd. mylně odvoz. od VivUS B význ.
„opět ebživlý, z mrtvých vstalý“.

red-oleo, čére,ut, — vůni šířiti, vo
něti čimalad: vinum C, antiguitatem C;
redolentia mala O vonná jablka; báso.abl.
mella redolené thymo V, thymi ftore O.

re-domitus, a, um [part.perf. odneužív.
redomo) opět zkrocený: cives C.

Redoněs, um, m. Redonové, kmen
gallský v nyn, Bretagni (Rennes).

re-douo, re, avi, atťum [novotvarIT)
opět darovati, vrátiti: Owirttem dis pa
triis H; nepotem Marti redonabo Hl
daruji (vizcondono); redonadboiras H =
vemittam — ustanu v hněvu.

ve-důco, ere, xi, ctum a) zpět táh
nouti, posunovati: hastas reďductispro
tendunt longe dextris V pravicemi da

Latinsko-český slovník.
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leko (na zad) posunutými; reductů dez
trá lidvavit caestus V posunem ruky
zpět; turres Ús zpět posouvati; totum
spumare reductis vemis aeguor V zpět
ným vzmachem, tepotem vesel; clipeum
O; plantas Ó —=ustupovati; B) zpět
vésti, zavésti, uvésti: exercitum Hphe
sum N, copias in castra Cs, suos in
columes Cs; ni numen reducent V ne
přivedou-li domů; Aaec sunt honorabilia,
gune videntur levia, reduci..C býti
domů doprovázen; uxorem +. N „opět do
domu svého uvésti“, vzíti si; htemes re
ducit Iuppiter JH zpět přivádí; pass.
aetas veducitur V vrací se; %)přivésti,
přiměti k něčemu, vrátiti něčemu někoho:
algm tn gratiam cum algo Č usmiřiti;
veterem ad morem T, ad offictum N
na cestu povinnosti; me ipse reduco a
contemplatu mali Ó odvracím 86;
legem v. T obnoviti, opět zavésti;
in formam r. U = redigere vytvářeti.

reduetor, oris, m.plebis L jenž uvedl
zpět; litterarum: lin obnovitel,

reductus, a, um [vl. part. perf. od 76
duco) odlehlý, vzdálený, stranou ležící:
ingue sinus reductos cogitur unda V
v zálivy odleblé se láme; vallis VH;
utrimague r. IL obou krajnosti vzdálený;
producta et veducta Č (noonynéva 1ai
drojt00mynéva) dobra přednější a zad
nější.

red-uncus, a, um zpět (dovnitř) za
hnutý: rostrum agwilae

red-undo, re, dvi, dtum [unda] a)
přetékati: lacus Albanus C, mare, pt
tuita C; part. perf. ve význ. akt. přetékající:
redundatae aguae O; sanguine redun
dat algď C; 3)hojně se vylévati, prou
diti, rozlévati se: nattones tn provincias
redundant C zaplavují provincie; guo
rum (viliorum) ad amicos redundet in
famia C hanba zasahá také přátele;
hinc pecuniae redundant Č plynou: lau
dem adulescentis propingui existimo
etiam ad meum fructum redundare C
zásluha přijde i mně vhod, bude i mně
na prospěch; ommnes dolores in me ex
fonte illo C vyplývají; si haec in eum
annum.. redundavint Č přenesou-lise
tyto zmatky do následujícího roku; %)
nadbytek míti, v nadbytku se vyskyto
vati, oplývati, překypovati: ornatus ora
tionis in Crasso redundat C, vredundante

67



reduvia

multitudine T: čim:omnibus ornamentas
r. ČC,armis Hispaniae redundant T';
tuus deus non digito uno redundat Č
nemá ani prstu zbytečného.

reduvia, redivia, ae, f. |*red-x0, srov.
ex- uviae k exu0) záděra; svléknutá hadí
kůže; = přenes. maličkost: reďduviam cu
rare C = zabývati se maličkostí.

re-úuix, cis a) zpět přivádějící: Iup
piter O, nisi te reduce Cu jen za tvého
vedení; B) zpět přivedený, vracející 8e:
guae tidt polliceor reduci rebusgue se
cundis tobě, šťastně-li se vrátíš; guid
me 1educem esse voluistis? ČCproč jste
chtěli mému návratu?: nec guemguam
ex his reducem esse L že se nikdo z nich
nevrátil; gratari algm reducem V blaho
přáti k návratu; reduces socios numtio
V že druhové se vrátili; reducí cariná
O, navi reduce L.

re-fello, ere, felli, — [fallo) vyvrá
titi něcojako mylné: 7. eť redarguere men
dacium alcis C, Chaldaeorum praedicta
C; crimen ferro V zahladiti ; o osob. vy
vraceti někoho: Pyladem, nos tpsos (.

re-fercio, žre, fersi, fertum nacpati,
namačkati, naplniti: corporibus cloacas
C; omnia ldris Čj puerilibus fabulis
didros C.

re-ferio, čre, — odrážeti: specučí re
feritur tmagine Phoebus O odráží se,
zrcadlí se.

ré-fert, ferre, tulbit rés
fert sín. VĚC přináší (s sebou); po splynutí
v rě fert cítěnoTě jsk> abl.] záleží na něčem,
jest platno, prospívá něco: id refert C; int.
non r. videre C; nec mutari pabula r. V
a neprospívá ani změna píce; nepř.ot. udi
sim L; consul an dictator spoponde
rit C; komu: med, tud, sua mně, tobě,
jemu; anal. dle tnteresť i gen.: nec refert
cutusguam T, illorum 9; dat. guiď re
ferat intra fines naturae víventi A
co záleží. . tomu, kdo žije «..; jak mnoho,
kolik: parvi, magní ( málo, mnobo:
magno opere C velmi mnoho; magis L
vice; tantum C tolik, tak mnoho; absol.
tamguam referret T jako by to co bylo
platno.

re-feró, ferre, rettuli (z*retetulí), re
látum | (re- s plným adv. význ.) at) o zpětném
pohybuvůb. zpět něsti, vésti, odnésti,
odvěsti: cetera refervi tussit N dal od
nésti; eum domum rettulerunt N, rur

[snad pův.

1058 re-fero

sus referuntur vina O odstaví 8€: avšak
vina refert moriens V — vomit vrhne;
signa V, fructum C; Orion referens
montibus ornum V snášející dolů, když
snáší; Choerilus incultis gui versibus
rettulit acceptos Philippos H jenž za
své drsné verše utržil hezké peníze: ne
ves referuntur algo CsO jsou zahnány;
auster rettulit me Rhegium Č zavál
mne do R.; — spec. o částech těla: 20 (e
oculos veferunt V — na tebe zrak obra
ceji; rettulit os tn se O stáhla tvář
svou v sebe; ad nomen caput refert O
hlavu obrací, zdvíhá; pedem CsO zpět
kráčeti, couvati, ustupovati; dtgitos aď
frontem Ó zdvíhati; gradus O, vestigia
V kroky obrátiti; pedes me referunt in
algd C nohy mě nesou; manum ad cu
pulum r. O vztáhnouti, položiti na jílec
meče; ex agris segetes domum T domů
odněésti; castra L tábor zpět posunouti;
abstr. Čaudem eť gloriam V — zjednati
si; repulsam C —=býti odmítnut; victo
vitam L —=zvítěziti; poenam ÚČ= býti
potrestán; rem tudicatam Č věc rozhod
nutou znova na soud vzněsti; obrátiti:
aniímum ad fortitudinem T, ad studia
C; refer animum ad.. Č obrať pozor
nost; multa dies rettulit in melius V
obrátil v lepší; consilia in melius re
feret V: b) reflex.a med. se in castra r.
Cs vrátiti se; sol se refert ( vrací se,
ustupuje; e pastu se r. V domů se vrá
titi3; obr. oraťio refert se, unde egressa
est C vrací 8e; egui referuntur V zpět
se ženou; classem relatam V že loďstvo
se vrátilo; guo referov totiens? V kam
tolikrát zpět se kloníim?; €) něco povin
néhovrátiti. oplatiti, splatiti, zapla
titi: pateram surreptam C; tbant octo
nos referentes idibus aeris FHvypláce
jice (řádně) osm assů; referat mihi ca
seus aera O nechť se mi vyplácí, daří;
zvl.A) gratiam r. alci C odvděčiti
se; gr. debitam, meritam r. Č povinně,
dle povinnosti, čustam Ú právem, po
právu, parem Č rovné rovným splatiti;
B) o zvuku: odrážeti: vocem, sonum
CFI; pevvincere sonum, referunt guem
nostra theatra Fl jímž zaznívají: domus
vocem O odráží; gemitum V vydávati;
T) o řeči:odpovídati, odvětiti: Anna
refert V, nec mutua nobis dicta refers
O; ego tibi refero O3 pak s potlač.význ.



refertus

předp.re říci, praviti: talia voce re
fert V, talia verba refert O; liceat
sumptá pauca referrelyrá O zapěti při
lyře; d) zpět přinésti, opětovati,
opakovati: o mihi praeteritos referat si
L[uppiter annos V kdyby mi vrátil
uplynulá léta; sol dtem refert IH; con
suetudinemČ opět zavésti; certus or
bis ut cantus referat F obnovil: rem
ln scaena I opět provozovati, předvá
děti; referunt certi sacra paterna dies
O opětuji; = zvl. o řeči: po někom opa
kovati, řikati něco:verůa geminata O,
voces rvefert (Fama) O, tnterpres ser
monem Ču;uváděti, citovati: exempla
Cu, versum N; e) v pamět znova uvésti,
vzpominati: referens convivia mensae
O vzpomínaje; foedus refert O, patrum
laudes V; mente memor refero O; Ť)
představovati, napodobiti: figuras
antiguaus O, faciem, vultum Ti, tem
poris illtus vultum referebat Achilles O
jevil tvář oné doby; rictus referre Cy
clopum O tvářiti tlamu Kyklopů; vos
referre tubet O napodobiti; rodora pa
rentum libeviveferunt T dědí; £) vzta
hovati něco na něco, odvozovati něco
z něčeho,říditi něco něčím, srovnávati,
posuzovati: omnia ad igneam vim Č
z ohnivé síly; omnia ad voluptatem Č
při všem mají zření k..; omnia ad suum
arbětrium L činiti závislým na své libo
vůli; ne altenos mores ad suos referant
N ať neposuzují dle..; tuum est, guidď
měhi nunc aními sit, ad te ipsum re
ferre ČC posouditi dle sebe sama; huc
refer exitum FI tomu připisuj výsledek;
pass.řeferri vztahovatise k..„týkati
8€ něčeho; II re vidové a) — ferre,
afferre a) donésti, přinésti: frumen
tum omne ad se referri tulet Čs; car
men rvefertur ad aures Ó donese se
k sluchu; mandata, rumorem O; pu
blicas veationes ad Cuesarem Cs; P)
spec. zprávu přinésti, hlásiti, ozná
miti, vypravovati: referunt Suebosad
extremos fines se vecepisse Čs; dum spe
culatores referrent L; ad senatum ve
ferre Č senátu zprzivu podávati, refero
vati, k rozhodnuti předložiti; pod.aď pa
tres C, ad populum, ad pontificum
collegium C; o čem: nepř. ot., de 8 abl., algd,
ace.c. inf.; relata, orum, n. vypravování;
oznámení, zpráva; ad consiltum r. N

1059 re-fig0

před vojenskou radu vznésti; omnia ad
oraculu N rozhodnutí předložiti; 4) —=in
ferre zanésti, zapsati, zaznamenati:
tn album L; in tebulas C: absentem in
reos Ú; zvl.pecuniam acceptam, expen
sam Ú; avšakpecunčam populo referre
C z peněz účty dávati; pecuntam operi
pudblico Č připsati na veřejně potřeby;
omnia pericula ei veferebant Iirt při
pisovali mu; spce. Čítati, počítati k ně
čemu,mezi něco: algm inter deos C; diem
inter festos T, ulgm in oratorum nu
merum ČC mezi řečníky klásti; in de
orum numero r. Č mezi bohy uváděti;
inter meritorum maxima refert O uvádí.

refertns, a, tn |vt. part.perf.od refer
ci0) nacpaný, plný: insula Delos divitiis
C; Gallia negotiatorum Čj absol.referti
agri T (t plodinami).

re-fervea, čre, — vříti, kypěti: re
fervens crimen Č překypující, prudké
obvinění.

re-fervesco, ere, — vzkypěti: san
guis C.

re-ficio, ere, fěci, fectum |facio) a)
znova, opět učiniti něco (úplně): (G)
o úřadech: algm praetorem, consulem L
znova zvoliti; regem T znova dosaditi;
B) o věc. hrmotn.:pontem Ús znova vysta
věti; muros dirutos N53ea, guae sunt
amissa Ús ztráty odčiniti; flummam O
opět zapáliti; €) o věc. nehm.: obnoviti,
opět zjednati: salutem communem
C, fidem T, spem L opět vzbuditi; b)
částečněobnoviti: G) opraviti: naves
Cs, rates guassas H; copias Cs do
plnitis B) osvěžiti, občerstviti,
zotaviti, sil dodati: vires cido L; mil
tes cíbo somnojue Ču; doves gutete et
paldulo L; nec me reficiť vivus geliďus
H; saucios S ešetřovati; militem fessum
Cu klidu, zotavení dopřáti; saltum re
ficit luna V občerstvení dodává; reficiť
im proelia pulsos V oživuje, mysli do
dáváj refl.a med. zZotaviti 8€: ex N00
turno labore Css imcipit refici Plin po
číná se zotavovati; ©) vytěžiti, zí
skati: guoď inde vefectum est, militi
divisum L; ex possessitonibus tantum
r. C; ex praeda guadraginta talenta
L stržil.

re-fir0, ere, fixi, fiaum něcopřibitého
n. připevněnéhoodtrhnouti, sniti: tabulas
C, dipeum H, templis signa H; caelo
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re-fingč

reftixa sidera V létavice; přenos.zrušiti,
odstraniti: čeges CV.

re-fingo, ere, finxi, fectum znova vy
tvořiti: cerea regna

re-lůgito, are, —- zpět n. znova po
žadovati: pugillaria Cat.

reflatus, €s, m. protivný vitr: naves
delatas Uticam rejlatu Ú.

re-flecto, ere, xi, rum a) zpět ohý
bati, otáčeti, kroutiti, obraceti: cervicem,
colla V, oculos O, caput Cat; pedem
Cat zpět se obrátiti, na zpáteční cestu
se dáti; alla (lupa) tereti cervice re
flexa V majíc štíhlou šíji obrácenu, schý
lenu; in longos reflectitur ungues O
ohýbá, zahýbá se v..j 5) přenes.obrá
titi: mentem, animum ad algd C; ab
alga re Č odvrátit,

re-f10, are, avi, — naproti váti: vent:
C; přenes.cum reflavit fortuna C když
proti nám zavane.

re-fino, ere, xi, — zpět téci: Mae
andros O, Niďus campis V 8 polí stéká ;
refluentibus undis V any vlny stékají
zpět (se břehů).

re-fluus, a, um zpět tekoucí, prou
dici: mare Ó

reformidatio, onis, f. strach.
re-formido, are, avi, — z bázně před

něčím ustupovati, báti se, strachovati se,
lekati se: algd, inf., nepř. ot. 1 abaol.

re-formo, dre, avi, atum přetvořiti:
lolaus prýmos in annos Ó.

re-foveo, čre, fóvi, fotum opět za
hřáti: artus Ču, pectora O; přenes.znova
oživiti, vzkřísiti: studia prope extincta
Pin, vires T osvěžiti; provincias fes
sas T.

refractariolus, a, um [demin.od re
fractavrtus, refragor) hašteřivý: genus
dicendi (C.

re-fragor, ari, atus sum [srov.suf
fragor] odporovati, na odpor se stavěti:
petitióní C, honorť alcis L, homini
amicissímo

re-frenátio, onis, f. držení na uzdě,
krocení: eguorum Ct.

re-freno, are, dvi, čitum na uzdě
držeti, krotiti: eguos Ču, aguas O, libi
dines C; a reditu r. alom C zadržeti;
adulescentes refrenandi a gloria C mají
býti zdržování, odvracení.

re-frico, dre, fricui, — (©)opět roz
dírati, drásati: Appit vulnera C, rei

1060 re-fundo

pudl. cicatricem C; B) opět vzbudit,

obnoviti:prasteritofata C, pulcherrimifacti memoriam Č; %) nepřech. znova
propuknouti, obnoviti se: lippitudo C.

re-frigero, čre, avi, datum [frigus)
a) ochladiti: tgnis refrigeratur C,mem

bra rý rigorat unda O, aguis refrigerariČ ochladitise;B)přenes.refrige
rata accusatto C vychladlá.

re-fvigesco, ere, frixi, — [inchoat.
k frigeo) opět ochladnouti: cor refrixit
O; přenes.illud crimen refrixit Č žáru,
síly, pozbylo; dellt apparatus refrviges
cent C válečné přípravy uváznou; sortes
plane refrixerunt Č věštbypřišly z mody.

re-fringo, ere, frégi, fráctuma) vy
lomiti, vypáčiti; portas ČsLO: carcerem
L; ianuam T; 8) ulomiti: ramum V,
vtrgulta pede O; %) přenes.seslabiti: vém
ffuminis Čs, gloriam Ú; zlomiti: Achi
vos H, dominationem Athentensitum N.

re-fugio, ere, fůgi, fugitiirus a) ue
přech. ©) zpět utíkati, prchati, ustupo
vati: acie Čs ze šiku bitevního; čn sil
vam, intra tecta V; ad Phiippum,
Romam L; refugit ab litore templum V
(o pohybu zdául.) zpět ubíhá; mare Ču
ustupuje; ex oculis O 8 očí zmizeti; přenes.
refugit animus ČV; P) utíkati 8e ně
kam: ad legatos C, in arcem matorem
L; b) přech.před něčím utikati, prchati:
anguem V, tudicem Č; vefugit oscula
lignum O couvá před...; přence.vyhý
bati 8e něčemu, stříci 8€ něčeho: turgia F,
dextra opus O; Lesboum tendere bar
biton F zpěčuje se laditi; animus luctu
refugit V tomu se vzpírá, si to oškliví,

re-fugium, 2ž, n. útočiště (abstr. 1 kon
kret.).

refugus, a, um zpět prchající, ustu
pujicí: refugos segut T; aguam captare
refugam O; i jako subst. u Ť

re-fulgeo, čre, fulsi, — lesknouti se,
třpytiti se, zářiti: Camis stellarum luce
C; nubes longe refulsit V; Venus vo
sea cervice V; galea radiis L; přenes.
fama Pr, lovis tutela H.

re-fundo, ere, fůdi, fusum a) zpět
líti, vlévati: aeguor (mořskou vodu) in
aeguor O; lateri illisa refunďitur alga
V (vi. 8 vodou zpět teče) jest odhazo
vánaj B) pass. vylévati se, zpět prouditi:
ponto refuso V na moři zpět proudícím;



vefutatio

refusus oceanus V v sebe zpět tekoucí
— zemi obtékajicí; tmis stagna refusa
vadis V ode dna zpět proudící; palus
Acheronte refuso V výtokem Acherontu
utvořené (jezero); přenes.fletu super ora
refuso O proud slz nechávaje stékati.

refutatio, čnis, f. vyvrácení (námi
tek).

re-futo, čre, dvi, dtum vyvrátiti, od
mítnouti: orattonem C; Philocteteum cla
morem C; fors dicta refutet V necht
odvrátí, v niveč obrátí (uchovej bůh,
aby se to splnilo).

vegáalis, e [rex] královský a) králi
patřící, vlastní: potestas, nomen C, prae
stdtum AH,solium L, mensae V; divi
nare regale ducebant C za věc, kompe
tenci krále; B) krále hodný, důstojný:
vestitus et ornatus C; divitiae, cultus
FH,animus L; nihil tam regale, guam...
C nic krále důstojnějšího než.

vegaliter, adv. po způsobu králů: mt
nas addit O; královsky, krále důstojně:
sacrificium conficere L.

ve-geroó, ere, gesst, gestum U) o po
hybu zpětném: Zpět něsti, házeti: tellurem
O, terram efossa. L, faces T; P) přenes.
vrátiti, opětovati: convtcia IT; svalovati:
cučpam in algm Půin.

vegia, regii viz regius.
Vegie, adv. královsky, po způsobu krá

lovském: r. factum C tyranský čin.
regificus, a, um královský, nádherný:

luxus V; regifice C královsky.
Regillus, č, m. 1) město v Sabinsku

L; obyv.Negillenses, zum, m. Regillané;
2) jezero v Latiu, jižně od Gabil; bitva
496; aaj. Regillensis, e jako čest. příjm.
v rodu Postumiů a Aemiliů.

regimen, čnis, n. a) řízení, vedení:
carinae O, navis T, tottus magistra
tus L, cohortium T velení; B) vláda:
7. susctpere T; %) konkr. správce, vla
dař: rerum L státu.

vegina, ae, f. a) královna, králová:
Capitolio r. ruinas parabat H —=Kleo
patra; r. Dido V; Amata, choť Latinova
V; přenes.funo CV, Venus H; siderum
r. (Luna) H; pecunia H; b) dcera krá
lovská, královna, princezna: o Medei Ó,
o Ariadně V; jako adj. virgines rvegt
nae Cu.

Reginus, ž, m. příjm. v rodě Anti
stiů a Minuciů.

1061 regius

regi0, ont8, f. [rego]a) směr: recta
regione Čs přímým směrem, přimočarně;
de recta r. flectere C s pravé cesty;
nota excedo regione viarum V s přímé
povědomé cesty; fallit timor regione
viarum V klame jej strach ve směru
cest; recta Danubii regione Cs stejným
směrem 8 D.; in regionem insulae Cu
směrem k ostrovu; € regione a) přímo,
přímým směrem: ferri, moveri C; b)
přímo naproti: actiem instruere N; ca
stra ponere Cs; naprotl čemu:gen. nebo dat.;
p) čára hraniční, hranice: ordis
terrae regiones C; gua regione orbem
terrarum definiunt C, guibus regiont
bus vitae spatium circumscrtptum stí
C; spec. v mluvě augurs. lituus, guo regi
ones vtneae terminavit C; zvl. všakvytčená
hranicena nebi: ad Atto Navio per l
tuum regionum facta desertptio C; eo
(čťuo) Romulus regiones direxit Ú; re
giones determinavit L strany nebes; odt.
pakstrana světová: agutlonaris, au
stralis C, vespertina H, occidentis L;
v) jako plocha:krajina, země, kraj:
maritima Čs, Padana H, Sogdiana Ču;
spec. ČÍVIÉ městská: n regiones guatiu
ordectm Roma dividitur T; regiones
supertores Cs; templumgue his regioni
bus dedico L na těto prostoře; přenese.
obor: nostrae rationts r. et via C.

regionátin, adv.po jednotlivých kra
jich, kraj po kraji: commerctis inter
ruptis L, tribus descripserunt L.

Regium, %z,n. 1) městečko v Gallii
cisalp. mezi Modenou a Parmou, nyn. Reg
gio (R. Lepidum dle původce silnice, u níž
leželo); 2) město v již. cípu Italie naproti
Messaně, nyn. Reggio.

régius, a, um [rex] královský a)
králi patřící, králův: domus L, inturia
L králem učiněné; regius tuvenis L krá
levic, princ; regia stirps L královské
děti, exercitus CsC; bellum C s králem;
potestas Cs, maiestas O; B) králi slu
šicí, krále důstojný, hodný: regia res
est succurrere lapsis L; multa regia
sunt in Deiotaro C rysy, vlastnosti;
Y) — nádherný: apparatus N, ornatus
C; a) ve šp. sm.— tyranský, despotický:
spiritus N; mordus v. H — žloutenka;
subst.regia, ae, f. a) palác, hrad krá
lovský n. sídelní město, sídlo královské:
regiam tuert N, occupare H, exaedti



regnátor

ficare L; opulenta Cat, aurea V, parva
O; Croesi r. Sardes H; dotalis regia
V=—=regnum Latini. někdyjen stan krá
lovský: regiam odsidere Ču, vestidulum
regtae L; B) dvůr, rodina královská:
tulit et [Romana r. sceleris tragici erem
plum L; %)hodnost královská: Fersicae
regiae fastigium Ču ; regil, drum, m.
a) vojáci královi: multis mulibus regt
orum interfectis LN; 5) dvořané, dvůr
královský: fama aď regios perlata N.

réěgnátor, čris, [regnoj vladař
(alciv rei).

Tegnátrix, icts, f. ve význ. adj.
dařský: domus I — dvůr.

régno, are, avi, datum [regnum) a)
nepřech.U) býti králem, kralovati:
annum tam tertium ct Vicestmum vet
nat C, Xerge regnante N za panování
Xerxova; regnana decessit N jako král;
ueoa.regnatum Jomae annos CCXLIV
L vláda královská v Římě trvala po;
regnari omnes volebant L chtěli miti
krále; B)vlásti, panovati: hs opi
bus Sulla regnavit Ú; guid guaeris?
vivo et regno II žiji jako král, kníže;
T) pánem býti, na pána si hráti: regnare
patietur Antonium C, regnavit i8 gut
dem paucos menses C, guem privatum
audacia regnantem videtis L; tn ťua
regnat aula O řádí; ©) o věcech:oratto
C; ignis V zuří, pod. fames O; L) přech.
ovládati něco, vlásti nad něčím,něčím:Čerra
regnata Lycurgo V panství Lykurgovo,
vegnata rura Phalantho FH,gentes, guae
regnantur T králi ovládané, krále mající.

régnum, %,n. [od rex] a) řízení,
nejvyšší moc, vláda: sčůť a Cae
save 7. civitatis deferri Cs; regna víně
If předsednictví pilky; sud regno Út
narae F pod vládou Činařinou;7 čudi
etorum C; si tibi v. permittant homi
nes If vrchní moc; zvl. B) vláda krá
lovská, moc královská, koruna,trůn:Deareir.čpsorumnitituv| dominatio
N; regnum consociant L; r. deferre alci
L na trůn dosaditi, moc král. přeněsti
na někobo; 7. effectare L o trůn usilovati,
trůnu se domáhati; r. petere L o trůn
se ucházeti; avičum regnum trahere L
právo na trůn; 7. capessere V vlády kr. se
ujmouti; 7. tenere O; r. ad algm reďit
L vláda přechází na; tusta ac legitma
regna occiderunt L vladaření; r. tra

vla
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dere L vládu předati, přenésti, €) ve šp.
sm. krutovláda, tyranie, absolutní
vláda: in plede r. exercere L; Apronii
regna et rapinae C; damnatus crimtne
regni O že bažil po samovlůdě; ©)sídlo
královské, dům královský: hoc r. dea
gentibus esse tenditgue fovetgue V toto
město aby bylo sídlem vlády národům,
bohyně horlivě usiluje; le in r. meum
accepi S v rodinu svou, do svého domu;
necessttudines regní Cs svazky 8 do
memkrál.; e) království, říše: rex
Antiochus opulentisstmo regno exturda
tus est C; r. Proserpinae II, inama
dile O, regna Ditis V o podsvětí; Č)
přenes.majetek, vlastnictví: mear
V, deserta r. pastorum V, Futeolana C.

reRO, ere, réxt, rěctum |arov. OočyMm,
něm. recken] a) řídili, vésti: navem (8,
ratem O, tela per auras V, clavum
V; eguos LOCu; examen II; caeca ve
stigia lo V; manus regentis iter O =
gubernatoris; 5) ovládati, spravovati:
rem publicam, civitates Č; cuius nutu
caelum, terra, marta reguntur Č; regens
TO vladař, vládce; tmperium Dido re
git V vládu vede; gut se regere non
potwit C; casus regere S býti pánem
osudů, události; gut regit ima Ó =
vládce, pán podsvětí.

re-gr(dior, dř, gressus sum [gradtor]
zpět kráčeti: regredi guam progredi ma
lunt Ú; vrátiti se: in castra L; ustou
piti, na zpětný pochod se dáti: regre
diendi facultatem dare Cs, in colles ©.

regressus, ús, m. [regreďtor] zpětný
pohyb: stellarum C; obrat: st non
habet Fortuna regressum V nemůže-li
se obrátiti; návrat: vegressus non da
bat (dlinos Daedalo) O; ústup: per
saltum T, in tutum L; útulek, ůúto
čiště: privatis cogitationibus T, ad
principem T.

regula, ae, f. [rego) pravítko, krok
vice: non egere normůs, non reyulis C;
lať, lišta: guadratas r. defigere Čs; pra
vidlo, měřítko: assiť v. peccetis FH, me
diocritatis r. optima est (.

1. regulus, č,» |demin.k rex | a) malý
král, kníže: regulis Africae bibliothe
cas donare L, Cilium regulí T; B) krá
levice, princ: ita r. Carthkaginiensesgue
dimisst L; neguliů in. unum Cconvé
neve



2. Regulus

2. Regulus, 7, m. příjm. v rodu Ati
liův; zvl AT. Atiličus [č., konsul r. 267
a 256, T v zajetí karthag.; Ú. Atiliua
R. Serranus, konsul 257.

re-itiů, ere, téci, tectum [tacio]) a)
zpět házeti, metati: telumin hostes
Cs, paenulam Č na záda přehoditi; ve
stem ex humeris V v zad odhoditi; o0Ů
stantes reiecit ab ore colubras O od
hodila v zad (hlavy); parmas V na
záda položiti (k ochraně);G) odhoditi,
odložiti: lidrum O; retectis pilis Čs,
sugula C, vestem de corpore O; %)zpět
zahnati: capellas V, naves tempestate
retectae (Ús; avl. o nepříteli: religut tn
oppidum reiecti sunt Cs; 0) odvrátiti:
oculos retciť aruis V odvrátí od:ferrum
alcis et audaciam ČC;minas Hanntbalis
retrorsum JH; €) odmitnouti: dta
dema Č, dona H, guaestum laboris C;
retecta Lydia HH zapuzená; též v soudn.
tudices, recuperatores r. C odmiítnouti;
Č) odkáůzati: accensos in postremam
aciem L, totam rem ad Pompetum Cs;
rem aď populumL; n) odložiti: au
cttones Č in mensem Iaunuarium alad (C.

relecta, rum, n. viz retectánea.
reiectánea,oxum, n. věe odmítnutí

hodné C, term. techu. filos. Amo00nypĚvVA
(naprotimala 1protiproďucta praeposita).

rěiectio, čnis, f. [retcio]) odmítnuti
(uepřijetí n. vzdání se něčeho: ctvitatis
C říms. práva občanského; čudicum Č
odmítnutí vylosovaných soudců.

re-lábor, ž, lapsus sum zpět padnouti,
klesnouti: protinus illa (Burydice) ve
lapsa est O — zmizela; verso relabere
vento O —=vrať se; unda relabitur V
zpět teče; přenes.in. Aristippi praecepta
v. H zpět upadati, vraceti 8e; mens
vrací 8e.

re-Ianguesco, ere, gui, — zemdliti,
seslábnouti, ochabnouti; též přenes. 0 mysli
a stavech duš.

relatio, ones, f. [refero) podávání
zprávy, referát, zvl. úřední v senátě: rela
ttonem audire C, approbare L, mutare
T, postulare T; egredi T odbočiti, ne
mluviti k věci.

relator, óris, m. [refero) zpravodaj,
referent.

relátus, s, m. [refero| a) přednes,
vypravování: carminis T, virtutum T
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uvádění, haudguaguam relatu facihia L
věci, jež nedají se snadno vypravovati;
B) zpráva, podání zprávy: relatum ad
nuere

relaxatio, čnts, f. uvolnění,zotavení:
animi C, doloris Ú zmírnění.

re-lax0, dre, avi, tum |laxus] a)
pův. uvolniti: čunicarum vincula O, al
vum C; fontibus ora O — uzdu pustiti;
densa r. V zřediti; vtias et sptramenta
V cesty otevřiti a průduchy uvolniti;
B) přenes. napětí, sevření zbaviti něco,
uleviti něčemu,polehčiti, zotaviti něco: 6%
mum alga re C, laborum Cu; angife
ras curas C zmirniti; reflex. zbaviti se
něčeho, Vyprostiti 8€ z něčeho: Se r. COT
ports vinculis C, occupationibus Ú; absol.
dolor relaxat Č mirní se.

relěgatio, onmis,f. vypovězení, vy
obcování: ctvčum L.

re-leg0, dre, dvi, dtum a) pryč po
slati, vzdáliti, vyobcovati, vyhostiti: ff
ltum ad hominibus Č, tauros in pas
cua V, Hippolytum nymphae Egeriae
relegat V k Egerii odešle; Cato Cyprum
relegatur (; u Římanů mírnější stupeň vy
hnanství, Časověomezený: relegatus „ Non ex
sul O; tn guinguennium Plin; P) přenes.
ambitione relegata dicere possum JH da
lek ctižádosti; terris gens relegata ulti
mis Č bydlicí.

re-lego, ere, légi, léctum a) opět se
brati, složiti: fčum O avinouti; G) opět
projíti: relegere Astam T zpět Asii se
ubírati; r. aguas O zpět se plaviti — 4
tora V; vdduchuprocházeti; guae ad cul
tum deorum pertinent Č*; řečí:sermone
labores O; +) opět čisti, počítati: Tro
tuni dell scrtptorem H.

re-lentesco, ere, — [Jentus] opět ochab
nouti.

re-levo, dre, čvt, etum G) opět zdvih
nouti: e terra corpus O3 B) polchčiti,
ulehčiti: epistulam perlectione C; mi
nimo ut relevere ladore Ó lehce poro
diti; memůdrar. sedili O údům pohověti;
T) přenes.zbaviti: metu, morbo, poena Č,
animum molestiis C, mens ab cura rele
vata est O; zmírniti: famem, sttím O,
conmunem casum (C, luctum O; absol.
relevaré Ó pozdraviti se, zotaviti se.

relictio, onis, f. |relinguo] opuštění:
consulis Č.



religátio

religátio, onis, f. [rel'go) uvazování.
religio, onis, f. [dleC odrelego: gui

omma diligenter retractarent et tam
ouam relegerent, sunt dicti religiost;
podle nověj. výkl. od *religere opaku k negle
gere) ob. svědomitost bez vztahu k božstvu 1)
Jako stavduševní64)dočasnýu) rozpak, po
chybnost, vrtoch: religionem inicere,
afferre C způsobiti; religio deinde inces
siť vitio eos creatos L nastala pochyb
nost; nulla mthi, inguam, r. est H
z toho si vrtochů nedělám; res in reli
gionem versa est L zavdala příčinu k po
chybnosti; nulla fuerat Alario r., guo
minus Glauciam occideret C nic se ne
rozpakoval M. Glauciu zabíti; B) spec.po
věrečnápochybnost, pověrečný strach:
religione et metu perturbavi C; terror
repentinus et obiecta r. Čs; pověra:
natio est omnis Gallorum dedita reli
gionibus Cs; plerigue sibí novas religi
onesfingunt Cs; pleni veligionum animi
L pověrčivost;b) trvalý:úzkostlivost,
svědomitost: adest vir summaaucto
ritate et religione C; exemplar antiguae
religionis ČC; homo sine ulla r. et fide
N = bezcharakterní; guo' maťore velí
gione se tueretur N53iudicis C; ab reli
gione officii declinare C od svědomitého
plnění povinností; testimontorum r. Č
svědecká svědomitost; 2) jako vztahy a činy
odtud vyplývající:U) závaze k, povin
nost: religione odstrictos habere ani
mos multitudinmis L; provincia religi
one obstricta C; spec.přísaha, slib:
perterritus miles timori magis guam
religioni consulit Cs dbají více strachu
než služební přísahy; ac religione non
est detervitus N; religionem conservare
N slovo splniti; r. duvis turandi Cs
slovo, závazek daný přísahou; B) z poru
šení jich plynoucívědomí viny, vina:
nulla mendaoči religione obstvictus vi
detur Cs že na něm nelpl žádná vina
křivé přípovědi; r. čnezpiabilis Ú; r.
haeret in re publ. C; religione solvere
C viny zbaviti; JI se vztahem k božstvu
A) po stráuce vnitřní CÍf náboženský,
náboženská úzkostlivost, víra, nábo
ženství: rveligionetactus hospes L
v návalu náboženské úzkostlivosti ; reli
giones interpretari Čs, religio Iudae
orum Č, pro religione bellum suscipere
C; zbožnost: čdustitia erga deos r.
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dicitur Ú; ceterum milites religione
pluvia magis usi S ze zbožnosti; dn
stitia et v. Numae L; b) vnější uctí
vání božstva,náboženské obřady,
úkony, bohoslužba: religione, id est
cultu deorum C; sacra Cereris summa
r. caerimoniague conficere C; ut libera
a ceteris veligionibus area esseť L ná
boženských obřadů; regnum haud satis
prosperum fuerat neglectis religionibus
L pro zanedbání náboženských výkonů;
guoniam Numa in pace religiones in
stituisset L náboženské zvyklosti v míru
potřebné; čectum horrendum religione
parentum V náboženskouúctou; guan'a
religionefuerit apud Segestanos C jaké
úcty požívala; ©)konkr.předmět úcty
božské, svátost: guae r. aut ma
china belli? V restituit civitati illam
religionem ČC— sochu Dianinu; Agri
gentini domesticam religionem regutre
bant Č = sochu Apollonovu; spec.věšt
ba: omnem cursum mtihi prospera di
zit r. V věštby bohů věstily mi šťastnou
plavbu; d) jako vlastnostpředmětupos vát
nost, svatost: magnampossidetreli
gtonem paternus maternusgue sangui8
C charakter posvátnosti; ne populum sud
antigua religione posset tueri V aby
nemohl (kůň) lid chrániti pod starodáv
nou svatosti; aetheris r. V — aether
religiosus aetheru svatá mocnost; loci
religione defensus Cu posvátností místa;
fani, sacrarůi

religi0se, adv. «) zbožně: ťemplum
religiostssime colere C 8 největší zbož
ností, r. deos colere L; natalem alcis
relhgiostus guam suum celebrare Plin
s větší pietou; PB)svědomitě: česti
montum dicere Č; r. promittere N 8 roz
vahou, opatrně,

religiosus, a, um [religio| a) po
vážlivý religiosum erut campifruc
tum consumere L; r. dies LC zlověstný,
nešťastný;civitas L úzkostlivá;
B) svědomitý: čestisC, auctor rerum
Romanarum Ú; aures religiosae C přísné;
+) zbožný, bohabojný: sunťdicti reli
giosi ex relegendo C; nostri maiores,
religiosissumi mortales S; homines C;
O)posvátný, úctyhodný: religiosa
tura C, fanum religiosisstmum Č vele
posvátný; simulacrum, templum C, li
mina deorum V.



re-ligo

re-lig0, Gre, dvi, datum a) přivázati,
uvázati: algm ad currum C, navem Čs;
eguos V zapřáhnouti; comas H, crines
V capillum T svázati; vincula laguei
Jovibus O na dvěře; funem in stipite
O; funiculum a puppi Ú; spec.naves
ad terram Čs na břeh uvázati — litore
navem H = a lodi přistati ke břehu;
ripae ab aggere classem V k náspu po
břežnímu; ($) odvázati: tuga manu Cat.

re-lino, ere, lěvi, — věc zazátkova
nou otevřiti; servata mella thesauris V
vybírati.

re-linguo, ere, ligu?, lietum 1) za
nechati, zůstaviti G) něconěkde:An
tontum cum AV cohortibus in Dello
vacis Čs, Hectoris in tumulo canum de
vertice crinem O, duas legiones in ca
stvis Cs; impedimenta, praesidium L;
armis relictis Sicilia decedereN zbraň
složiti; posuttť caput arma relinguens V
loučíc se od.. .; daturus plura velictis
ff více než zůstavili, zanechali; = s dvěma
ace.: 63s pontis custodes (doplňk.)religutt
principes (předm.)V jako strážce zanechal:
s ad: algm ad praesidtum L k ochraně;
s dat. účel. copias praestdio castris (s
k ochraně tábora; přenes.aculeos in am
mis Č; illorum temporum listoriam N:
B) spec. smrti zanechati, zůstaviti něco:
alci testamento sestertium milies C; do
mus hereditate relicta N zděděný;
T) jako zbyteknechati, pass. zbývati:
guantum religuerat divisor; relingue
batur una via Cs; monstrare relictum
velle aurum Ó zbylé; venta danda est,
Guoď“ religuerunt C nedokoněili; neos.
relinguitur, uť nezbývá než: relingue
batur, ut hostibus noceretur Čs; 6) po
nechati, přenechati něconěčemu:Ce
teros veniae Vitellii T, cadavev canibus
dilaniandum Ú; apee.dovoliti, nechati:
ex parvo nobis haurire H; €) v nějakém
stavu (pojnechati (s dvěma ace.): A/orinos
pacatos Čs, locum tutum N, naves deli
gatas ad ancoras Cs, amicos tncorrup
tos S nepodplaceny; algm incertum V
na rozpacích; verba itmperfecta O —=ne
domluviti; copias stne tmperio Cs; alagd
in medio Č nechati nerozhodnuto; 2) a)
opustiti: avis serpentium allapsus tt
met magis relictis (pullis) FH musel-li
je opustiti (na chvili); urbes ac sedes
suas r. ČC;přenes.pnerum guartana ve
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liguit H; anima relinguit algm N ži
vot opouští; animus algm CO rozvaha;
spec.==nechati na holičkách: Dac
triani Dessum religuerunt Ču, guaestor
consulem C; stgna r. L od praporu
prehnouti, desertovati; cum se relictos
sentiunt C když cití, že jsou předsti
ženi; relictus opuštěný: 0 desertum
hominem, desperatum, relictum! C; pat
mulam r. IH— odhoditi; 3) vzdáti se
něčeho,nechati tak, nechati stranou něco:
omnia relingues, si me amabis C, utili
tatem communem Ú, obsidionem L; in
omni iure civili aeguttatem religuerunt
C pominuli, nedbali; guorum alter re
lictus, alter lacessitus Ú nechán nepo
kořen; vos legatum tinterfectum velin
guetis? C vy necháte zabití legáta bez
odvety ?; spec. v řeči pominouti, stranou
nechati: comitatum rvelinguo, duces no
mino Č.

věliguiae, drum,f. [relinguo] ostatky,
zbytky, zbytek: coptarum N, cibi C; r.
cladis, pugnae L čeho bitva ušetřila;
pod.7. Danaum atgue Achilli V — Tro
jané zbylí po D.; spec. ostatky tělesné:
parentis V, alienas r. humo tegere T;
avšak avi r. L pozůstalost dědova, t.j.
dokončení války punské.

religuus, a, um [relinguo)a) zbylý
zbývající: 8 gua religua spes est Č
zbývá-li jaká naděje; religuae copiae
Helvetiorum Čs = zbytek sborů; ad re
liguos labores C; subst. religuum, %,n.
zbytek: r. noctis L, vitae C: veligua
belli perficere L provésti přípravy k do
končení války; relizuum est, uť nezbývá
než; reltgnum facere algd, algm zůsta
viti, ponechati: si guosfortuna religuos
fecisset Flirt. jestliže by ušetřila; du
arum miht civitatum religuosfeci ayros
C ponechaljsem si; nělul religut facere
ničeho neopomenouti, Co možno učiniti:
(nostrí) nihil ad celeritatem stbi religui
fecerunt (s běželi 8 největší možnou
rychlosti; avšakluguria ex magnis ra
pinis nihil veligui fecit S nezanechala;
p) budoucí: non solumpraesenti bello,
sed etiam veliguo tempori N nejen pro
přítomnou válku, nýbrž i pro všechen
budoucí čas; tm religuum L pro budouc
nost = in r. tempus CS; %) plur. a při
kollekt,téžsiog. Ostatní: religuas legio
nes pro castris constituit Čs; religui



re-luceo

omnes ČsC, religua pars exercitus Čs;
přivýčtu:— atd.: Byutorum, Cassii, Bo
mitii, Trebonii, religuorum Ú.

re-luceo, čre, lůxi, -— zářiti, svititi:
stella C; ŠSigea igni freta relucent V
ohněm jsou ozářeny, v záři ohně se ob
rážejí.

re-lucesco, ere, lzi, — zazářiti,za
svitnouti solis tmago reluxit O; caeco
reluxit dies T; flamma ter reluxit V
jako dobré znamení.

re-luctor, dri, tus sum zápoliti,zá
pasiti, vzpírati se: reluctantes dracones
H, femina verecunde reluctans Ču; re
luciantis vestigia cernebantur T.

Rema, ae, f. [Remus] — město Re
movo; urdem Romam Itemamne voca
rent (Ú.

ve-maneo, čre, mřinsi, — zůstati, se
trvati: domi N, Romae Čs, in egercitu
O; eguos eodem remanere vestigio assue
faciunt Ús; id nomen remansit C; me
morta remanet S trvá dosud; disciplina
navalis remansit C udržela 86; též vazba
dvounomin.:pars tntegra remanebat Cs
stála neporušena.

remánsio, onis, f. zůstání,
opak profectio.

remedium, iz, ». [medeor] a) lék,
prostředek léčivý: pantherae habent r.,
ne moriantur C prostředek od smrti;
r. caecitatis T od slepoty; acrtoribus
r. saluti suae sudventre Č; 3) prostře
dek vůbec:tniuriae C, ad magnitudinem
frigorum Č proti velikým mrazům; od
pomoc: esse r. unum his incommodis C;
repertebant r., ut alio loco tgnes face
rent (Cs.

remensus viz remetior.
re-meo, are, av?, dtum Jiti zpět, vrá

titi se: domum, tn patriam O; Aegypto
T; patrias remeabo uvbes V; greges ad
stabula L; přenes.aevum remeare per
actum JH znovu prožiti.

re-metior, čri, měnsus sum G) pře
měřiti, jen přenes. zrakem — pozorovati:
astra V; B) opět projíti: pelago remenso
improvist aderunt V přes moře znova
se přeplavice; remenso hortatur pater
tre mari V po moři přeplutém znova se
plaviti.

remex, čgis, m. [remus a ago) veslař;
též jako kollekt. =— veslaři.

setrvání;

1066 ve-mitto

Remi, orum, m. kmen belgický u řeky
Axony (nyn. Remeš — Reimsz abl. Žťemis).

rémigium, čz, n. [remigo) G) pův.
veslování: odli remigio noctemgue diem
gue fatigant V po celou noc i den ne
unavně veslují; B) vesla: jindite remigto
aguas O% nudum remigio latus H; r.
alarum V. křídla veslujiící; lembumre
migeis subigit V; %) veslaři: 7. supplet
V = remigek veslaře doplní; 7. vičtosum
Ulixi H

rém-ig6, Are, — (srov.remex] veslovati,
re- misrĎ, re, vi, — zpět se přes

stěhovati: im suos vicos Cs, Itomum
CLN; přenes.7 ad tustititam Č vrátiti
se k spravedlnosti.

re-miniscor, scř, — a) v paměti si
obnoviti neco, Vzpomenouti Si, rozpome
nouti Se na něco: veťeris incommodi po
puli Romani Čs, Satyri O; tempus il
lud, amicos O; de altis guibusdam guae
storibus C; ace. c. inf., nepř.ot.; p) vymy
sliti 8i něco: plura dona N.

re-misceo, ére, scui, tum s8mísitiněco
a něčim: veris falsa; přidvužiti něcok ně

carmen tibůs FH.

remnisse, adv. mírně, klidně: utrum
severe agere velis an r. C; r. disserere,
ferre C.

remissio, onis, f. [remitto) a) po
slání zpět, propuštění: obsidum captivo
rumague L; () uvolnění: superciliorum
(opak contractio) C; usus Ú uvolnění
osobního styku; o duchuremisstone urgert
C nedostatkem napěti, ochablost (opak
tntentio); r. vocis C ochabnuti; od
počinek, zotavení: tempora curaruň re
nusstonumgue T; ©) prominutí: poenae
C, tributi T.

remissus, a, um (vl. part. perf. od Te

Čeinu:

mitto) (©) uvolněný, popuštěný, nena
piatý: arcus JH, corpus C; B) mírný,
klidný: ventus, frigus Cs, sermo C; ni
hilo remisstore militum ira L hněv vo
jinů se nijak nemírnil; %) veselý: oce,
opus O; cum remissis tucunde vivere
Č; ©) chabý, malátný: nihil apud se
remissum jati S žádné chabosti; +. ac
langutdus animus Čs, oderunt adgilem
gnavumgue remissi IH líní.

re-mit(0, ere, mis?ř, missum 1) a)
zpět poslati, propustiti,vrátiti: 008
stdes Čs, Fabium in Miberna Cs, zpět



Remmius

hoditi: tela S, pila intercepta Cs, trac
tum de corpore telum ©; calces r. N
vyhazovali (o konich); nuntéum v. urori
C= dáli se rozvésti; vocem late nemora
remitiunt V odrážejí Jako ozvěnu; navzá
jem poslali: nec leviora datis Trořani
dona remittuut O oplácejí; B) tekutiny
atp. vydávali, vypouštěti: ut meltus
muria guam testa remittit 1 vypouští
(šťávu); nec nebulas humeňti sentit tel
čure vemitti O, humorem ex se ipsa
remittit V; sanguis pulmone remissus
O ušlá; gnod baca remisit olivae IT;
přenes.chorda remittit sonum [Ť vydává,
atramenta labem remittunt IH kaňky
zanechává inkoust; 2) a) povoliti,
pustiti něconapiatého,uvolniti: habe
nas C, ramulum C, frena O, lora O;
brachia V nechati klesnoutli; tuntcas O
spustiti; vincla O; přenes. calor mella
remittit V taví, rozpouští; vere remtissus
ager Ó uvolněné = ledu zbavené; pod.
cum se purpureo vere remittit humue
Ti ledových pout se zbavuje; G) přenes.
zmírniti učco,povoliti v něčem:cu
ram C, contentionem Us, algu ex prů
stina virtute C, memoriam Cs měněevi
čiti; nihil r. L v ničem nepovoliti; de
celeritate Ús rychlost neumenšiti; cum
remiserant dolores C kdykoli povolila,
t. j. umenšila, zmírnila 8e; ventus remi
st Cs ustal pod. tmůres remiserunt
L; refex. cum se furor ille remistit O;
remittas guaerere JÍ přestaň; mea. vě?
tus remittitur Čs ustává, ztrácí se; T)
zotaviti: animusremttitur Plin; si
mul ac se remiserat N klidu si dopřál;
spes remisit animos a certamine L zota
vila; cantus remittunt animos C obvo
selují; 3) a) prominouti, darovati:
poenam alcis alci L, trest prominouti
někomu k vůli; pecunčas Cs, suppli
cum, multam alci ČC,annum alci Plin
rok ze zákonitého věku k ucházení 6e 0 úřad; ab
sol. remittere CsT' odpustiti; odia sua
T, tnimicitias L vzdáti 80; remittere
ataue concedere C ochotně přenechávati;
B) dovoliti: nec res dubitare remtt
tit O; remiltentibus tribunis L ježto
tribunové dovolili.

Remunius, a red říms., z něhož pocházel
peznámý jinak původce legis Itemmiae,
dle něhož trestán křivý žalobce peně
čitou pokutou nebo vpálením písmene X

1067 re-move0

re-molior, žri, čtus sum zpět posu
nouti: pondera tevrae O se sebe svaliti.

re-mollesco, ere, — a) změknouti:
sole cera O; B) změkčilým se stávati:
homines Čs; %) dáti se obměkčiti: pre
cibus numina Ó.

re-molli0, čre, žvě, žťum pův.měkkým
činiti; přenes.změkčilým činiti: artus Ó.

Remora, ae, f. pův. název Říma; ne
jisté čteníu Č; viz tema.

remoramen, inis, n. [remoror]) pře
kážka: remoramina tpsa nocedant O =
zdržování, domluvy, výstrahy.

re-mordeo, čre, —, morsitrus «) na
vzájem Kousnouti: me rvemorsurum pe
tis HH na mne, jenž ti může kousnutí
oplatiti; 3) znepokojovati, soužiti: cura
V, čibertatis desidertum L.

Ve-1noror, ari, tus sum G) prodlé
vati, zdržovati se, meškati, setrvati: in
Ktalia L; perge, ne remorare Cat; P)
přech.zdržeti, zpozditi: Servilium prae
torem mors remorata est C dala na sebe
čekati Šerviliovi; eae res, guae ceteros
remorart solent Č jež jiným působívají
zdržení; tťer r. OS v cestě překážeti;
remoratus též ve význ.pass. pomí tactu
remorata Ó zdržena.

remote, adv.daleko od; stellae remo
tius at iisdem princ'piis eadem spatia
confictunt Č ve větší vzdálenosti od.

remotus, a, um (vl. part. perf. odremo
ve0] ©) místněvzdálený, odlehlý: Žoci Čs,
Gates, vupes JH; remoti ab oculis C
longa vegione r. O; avaritia gloriae et
insatiabilis cupidofamae nihil invtum,
nihil remotum videri sinebat Ču slavo
mam a nenasytná slávychtivost nedovo
lovaly mu pokládati něco za nedostupné
nebo za příliš vzdálené; (3) přones. vzdá
lený, daleko od: testis a religione C,
a Tiberit Gracchi aeguitate C, ad omni
vitio II beze vší úhony; %) ve filos. re
MOLA, OYUM, 1. = ÚÓTOTOONYNÉVU viz Te
tectanea.

re-moveo, čre, movi, měóťum©) pův.
odstaviti, odstraniti, vzdáliti, odkliditi:
mensas V, eguos ex couspectu Cs od
vésti; remotis arlbitris C — beze svědků;
nihil est JDiomede remoto O bez Dio
meda; remotus tn auras Tithonus H
vznesený do nebes; eufem.aďversartum
r. N= tnterficere; (3) přenes.odstraniti:
superbiam S, metu vemoto S beze atra



re-miigio

chu; formam antlem O podobu stařeny
odložiti; remoto Sex. Roscio C nehledě
k.., stranou nechav; se a suspictone
C = suspicionem a se r. C podezření
od sebe odvrátiti; algm ordine T, tribu
L vyloučiti.

re-můigio, Zre, — pův. bučením, řva
ním se ozývati k něčemu:ad mea verda
remugi8 Oj; pak vůbec ozývati se zpět,
v odpověďhučeti: Stdylla antro remugit
V; ozývati se: nemus aguilone H hučí;
vox ingeminata V

re-mulceo, čre, si, sum schlípiti: cau
dam remulcens V zlehka spouštěje.

remuleum, č, n. [Ovnovázečv| vlečné
lano: traňere remulco naves L.

Remulus, ž, m. 1) král albský Rem.
Silvtus O; 2) jméno mužské u V.

remůnerátio, onis, f. odplata, od
měna, uznání za něco: denevolentiae C,
expeditior C.

re-můineror, čívi, dtus sum [munus]
vzájemně obdarovati, vůbec odměniti, od
platiti: alam alga re, algd, absol.

Remůiria slovoutvoř. O, viz Lemuria.
re-muvinuro, Gre, — zpět šuměti,

hnčeti: nec fracta remurmuvat unda V
kde 8 jekotem vlna se neláme, neodráží
(t. j. kde není břeh skalnatý).

1. remus, i, m. [z*rel-mus, srov.Ě0Et
uMóc)veslo: remos ducere O veslovati;
přenes.ventis remis Č (vl. větrem i veslová
ním) 8 největším úsilím; pod. remis fugt
enda res C; remi alavum O (vesla křídel)
perutě; remi corporis O — ruce a nohy.

2. Remus, %, m. bratr Romulův ; básn.
též m. Romula: regna prima Remi Pr;
Remi nepotes Cat.

re-narro, dre, čivi, dtum znova vy
pravovati.

re-nascor, 7, náatu8ssum ©) znova,
opět se naroditi: Pythagorae arcana re
nati H, Scipio renatus L; ) znovana
růsti: pinnae C, fibrae V; přenes.ad
stirpibus renata urds L; v) přenes.flu
vius renascitur O opět se objevuje, pra
mení; dellum renatum C obnovená;
Troiae renascensfortuna IHznova oživlá;
vocadbula JHvzkřísí, obnoví se.

re-navigo, are, — zpět se plaviti ně
kam: tn haec PFuteolana regna Ú.

re-neo, ére, -— zpět snovati: fila re
neri (Úlotho dolet) O o dalším životěproti
určení Sudiček,

1068 re-nuntio

reéněs, um, m. ledviny.
re-nideo, čére, — a) pův. stkvíti se,

třpytiti se, lesknouti se, zářiti: luna,
auveum lacunar H, aes V; renidentes
Lares H vyleštěné masky; (P) přenes.ra
dosti zářiti, usmivati 8e: ore venidenti
O: odt. %) radovati se, smáti se: adie
cisse praedam renidet H, Egnatius re
nidet Cat.

re-nitor, %, nisus sum vzpírati se,
zpěčovati se, vzpouzeti se.

1. re-no, čire, dvi, aťum vyplovati:
stmul (mis saxa renarint vadis levata
HHvynořily 8e.

2. reno (rhenó), Onis, m. [slovoKallské,
B8rov.o0v ovce| snad pův. sob: Germant
renonum tegumentis utuntur (Čs, pak
kožešina vůbec.

re-nodo, re, — v zad v uzel svá
zati: comam JH, dle jin. výkladurozvázati.

renovámen, znis, n. nová podoba:
tn hoc renovamtné mansit Ó.

renováti0, onis, f. obnovení: mundi
C, auspictorum L; spec.úrok z úroku:
r. stingulorum annorum C.

re-novo, Gre,dvě,atum a) obnoviti:
templum C, colonias veteres C; agrum
aratro O; aratrum renovans terram O
omlazující; přenes.dellum, proeltum Cs
znova začiíti, znova se dáti do; vulnera
O znova zasazovati; dolorem, luctum O,
amicitiam L, societatem C, memoriam
C; casus omnes V znova se vydati v do
brodružství; renovata senectus O omla
zené;B)občerstviti, osvěžiti: ant
mo renovato C, corpora L, rem publi
cam C, se r. Č občerstviti, zotaviti se:
T) o řečiopakovati: renovabo, guod
dixi Č; č) úroky z úroků čítati: cente
stmis renovato in singulos annos fue
nove C.

renuntiatio, onis, f. [renuntio) ozná
mení, zpráva, vyhláška čeho alcis ret.

re-nuntio, re, dvi, datum 1) a)
zprávu (zpět) podávati, hlásiti: renuntiat,
guae ibi perspexisset Čs; renuntiatum
est vicisse Boeotos N; legationem r.
CL o poselství zprávu podávati; B) spec.
úřední zprávu podávati: acta tua ad
senatum C; zvolení úředníka vyhlásiti
praetor centuriis cuncti8 venuntiatus
sum Č — byl jsem zvolen; consulem,
sacerclotem v. C; 2) odřici, vypovéděti



roe-nuo

něco někomu: hospititum alci ČC, amict
tiam, societatem L.

re-nuo, ere, už, «) kývnouti na
znamení záporu: Rudbrio adnuenti re
nuit T; oculo renuente O odmítavým
pohledem; P) odepříti, odmítnouti něco,
odporovati něčemu:renuit Sabellus H;
convivtum Ú, huic criminí C.

ře0or, věri, ralus sum pův. počítali;
8Oudili z důvodůrozumovýchvěřiti, domní
vati se: guč se absolvere nou vebantur ne
innoxtum gučdem posse L byli přesvěd
čení, že nemohou; zvl. častépart. perf. ra(tus
soudě, domnivaje se, mysle, věře: ut ho
stibus civcumvenivi se ab tergo ratis
terror iniceretur L v domnění, že; gut
věderant, td guod ab rege auditum erat,
rati (se. esse), eo acrius pugnant L vě
říce, že tomu tak jest.

repágula, črum, n. [repango vložiti]
závora: convulsis repagulis C, pedibus
r. pulsant (Cj přenes. 7. pudoris per
frvingere C.

repandus, a, um zpět vzhůru zahnutý:
(delphinus) r. in undas desiluit O zpět
se ohnuv seskočil; calceolt C s ohnutými
„uosy“.

reparabilis, e nahraditelný: damnum
O; opět zjednatelný: pudicitia O.

re-pavo, dGre,avi, tum ©) znova
zjednati, dobýti, získati: +. guoď ami
seris Plin; amissa r. H; B) ztrátu,
škodu nahraditi, opraviti něco: damna
celeres reparant caelestia lunae FHztráty
nahrazují; exercitum L, auxilia TŤ do
plnitis %) obnoviti: potestatem tribunt
cčam L, bellum L, vires O; ©) zaměniti,
vyměniti: vina reperata merce BHvy
měněná za zboží. €) posilniti, osvěžiti:
memdra labvri O k práci; ančmos L.

repastinati0, čnis, f. opětovné oko
pávání dvojzubou motykou vinařskou.

re-pello, ere, reppuli [1re-pepuli), re
pulsum a) zpět strčiti, odstrčiti, odraziti:
repagula O, mensas Ó odstrčiti a ská
ceti; čmpressa tellurem veppulit hastů
O kopím od země se odrazila; fraxinus
repulsa est O kopí se odrazilo; telum
aere repulsum V; tuvenis pedibus tel
lure repulsa in nubes abiit O odraziv
Be od země; aera aere rvepulsa OT
cymbál o cymbál tlučený; £) zahnati,
zatlačiti: hostesa ponte Cs, in silvas
Cs, algm foribus H; ver hiemem O;

1069 re-per-cutio

T) o věcechabetr. zapuditi: dolorem C,
odvrátiti: furores Člodii a cervicibus
ctvium Ú. servttutem, bellum C, peri
culum Cs; 0) odmítnouti, odmrštiti:
guem ťoties reppulit illa O, preces O,
hinc guogue repulsus N; conubia nostra
V = pohrdnouti sňatkem; nec gut contra
dicunt, causam difficilem repellunt C
odpůrci nevyvracejí věci nesnadné.

re-pendo, ere, pendi, pěnsum a) od
vážiti, navážiti: fatis contraria fata V
vyvažovati (== v rovnováhu přiváděti)
osud protivný osudem šťastným; aegua
famosae pensa (v. 1.) herae O; B) od
vážiti — vyplatiti: auro repensus miles
FH;v) navzájem splatiti, oplatiti: st magna
rependam V velikým se odsloužím; Aac
dote vitam O; nahraditi, vyrovnati:
damna formae ingenio Ó.

l. repens, ťčs,(srov. dénxe chýliti se
(vl. střemhlav nachýlený) rychlý, náhlý,
nenadálý, neočekávaný: tumultus, clades
L; u T čerstvý, nový. causa; guid r.
auť vetustate obscurum.

2. repens, adv. náhle, nenadále: Bína
r. oculis obtulit ora mets Ó.

repente, adv. [vl. abl. od repens) ne
nadále, z nenadání, najednou: ex oppido
erupttonem facere Ús, a tergo signa
canere S, lapsa turris V; laeta r. pax
L rychle sjednaný.

repentinus, a, um ([repente) náhlý,
nenadálý: adventus Cs, mors Č; homi
nes C neobyčejně rychle cti docházející,
rychle se povznášející: exercitus L na
kvap sehnané; venenum TŤ rychle půso
bicí; ubi omni8srepentina atgue ex vir
tute nobilitas sit I, kde každý rychle
a na základě zdatnosti ke šlechtictví se
povznáší.

repentin0, adv. [sc. čempore) náhle:
moritur C.

repercussus, %s, m. odraz; obyč.abl.s
voX repercussu intumescit T.

re-percut10, ere, cussř, cussum zpět
odráželi; jen v part. perf. odražený, odrážející
se: discus O; repercusso Phoebo O od
razem slunce; dere repercusso Ó zrcad
lením v kovu; čumen aguae sole reperci8
sum V obraz světla odraženého (ve vodě);
o zvuku: clamor saltibus vepercussus Cu
od lesů se odrážející, voces I veper
cussae valles L odraz zvuků v údolích;
praes.u lin: est aligutd, guod hutue



re-perio

fontis excursum repercutiat 00 výtok
tohoto pramene zpět odráží.

re-perio, řve, repperi [z ve-pepert),
repertum[pario) a) nalézti, objeviti
něco ztraceného: £u Non inventa repertů
luctus eras levior O tvá ztráta přiso
bila mi menší zármutek než opětné na
lezení tebe; mortui sunt reperti C: 5)
vůbec. nalézti, objeviti něco; vypátrati,
dopiditi se něčebo:r. guattuor causas Č
shledávám; magnum numerum pecoris
Cs; in Čeaelio nulla luxuvies reperietur
C nebude shledána; non reperiebantur,
gui mitterentur Čs nebylo lidí k tomuto
poselství, negue guanta esset insulae
magnitudo, r. poterat Čs nemohl vypá
trati, dopíditi se: salutem r. Cs = zachrániti
se; periculum Ó — upadnouti v n.: =
8pec. se dvěma ace. n. nom. Shledati něco
nějakým: tmprobissitmus reperiebare ČC;
fallax haud ante repertus V; reperitur
occultans se S byl postižen, an se
skrývá; 8 ace. c. jať: dovídati SE, do
čitati se: Čaesar repperit ab Suebis
auxilia missa Cs; guem Tarentum ve
nisse veperio C; %) něco nového vy na
lézti, objeviti,vymysliti: disciplena
in Ldritannia reperta Čs; ludus reper
tus F; celeviter, guae opus erant, re
periedbatN; litterae posteritatis causa
repertae sunt (.

repertor, oris, m. vynálezce, původce:
medicinae V, pallee FH,pugnacistambi
O: hominum rerumgue (C auctor,
tvůrce.

repetitio, onis,f. opakování: ečusdem
verdi

repetitor, oris, m. jenž nazpět po
žaduje: nuptae ademptae O.

re-peto, ere, zv? (čz), itum 1) o zpět
ném pohybu G) opět mířiti, smě
řovati, ciliti někam,na něco,Úto
čiti: urdem, muros V: vegemrepetitum
cuspide ad terram affixit L učiniv na
něj opětný výpad (výraz gladiatora.); mul
togue ejffustus oppidum repetedbant L
hleděti do města zpět doraziti; lacerum
corpus r. Ó násilím útočiti; 3) vrátiti
se: domum HH,patriam O, penates H
— domůj retro Africam L zpět k Africe;
avis paludes H do bažin; fugá effusů
repetunt castrva L běží zpět do tábora;
T zpět zavolati, dopraviti, při
něsti, přivésti: Auc repetit (so.nos) Apollo
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V odvolá: sarcinas relictas Cs: ad haec
(se. tmpedimenta) repetenda Cs; alii
repetiti et tratecti sunt L pro jiné se
vrátili a je přepravili; ©) opět něco ko
nati, opakovati: opus ZO opět se
dáti do dila; verda O: haec studia C
opět se věnovati; omina m repetant
Argis Vneobnoví-li auspicie; dedit oscula
nato, non iterumrepetenda Ó jež ne
souzeno mu opět dáti; adnuit deus et
repetita dedit sidila O opětný vydal
sykot; pugnam L znova se dáti do b.;
sollemnia T, ministeria solita Plin;
zvl. part. perf. enall. == opětovaný, opětovně:
novat repetitum stipite vulnus O: re
petita suis percussit pectora palmis O,
exegit repetita per ilia ferrum O vždy
znova slabinami prohání; repetita vellera
mollibat () stále čechrala; repetita ro
bora caedit Ó vždy znova seká do dubu;
E) odněkud:začínati, odvozovati něco,
od něčehovycházeti: prima repetens ad
origine V od prvopočátku začínaje; re
petam paulo altius C; repetunt ab
Frechtheo Codrum ČC odvozují; supra
repetere S výše sáhnouti, dále se zabrati;
r. ab ultima antiguitate Č zabrati se
do nejzazší dávnověkošsti; pectore solli
cito vepetens suspiria dixit O vůže
z prsou vzdechy: Č) memoriď r. alad,
memoriamalcts rei v pamět si znova
uváděti: memortia r. vetera C; repete
tiltus temporis memoriam Č rozpomeň
se na onu dobu; animo 7. exempla V;
absol. 7. noctem, gua tot mihť cara ve
ligut O; 2) zpět žádati, hleděti
zpět dobýti; opět se domáhati: obsides
Cs, guae erepta sunt C; gratiam L vzá
jemné vděčnosti žádati; honores r. S po
žadovati; čidertatem L svobody opět se
domáhati; poenas ad algo CsC pokutu
vzíti na někom, potrestati někoho; — spec.
«) res r. kořist, lup po nepřátelich zpět
žádati,zadostučinění požadovati
(prostřednictvímfetialů): utrimaue legati ad
res repetendas misst L; ius guod fe
tiales habdent, guo ves repetuntur L;
G) peněžité náhrady se domáhati (pecu
niae repetund«e): lex de p. r. Č o ná
hradě za vydírání; pecuntiarum r. reus
S obviněn z vyděračství; repetundarum
damnari T.

ro-pleo, čre, čvi, čtum «) opět na
plniti, doplniti: exhaustas domus ČC;do



replicátio

la Pr; fossam humo O; exercitum L
na plný počet doplniti; spec. nahraditi:
consumpta C; guod voct deerat, plan
gore replebam O; B) vůbec naplniti, vy
plniti: venas sangutne O; luna decimum
ordbem 053 tectum gemitu V, tora
voce Ó.

replicatio, Onis, f. zpětný pohyb od
víjecí: r. mundi C zpětné otáčení.

re-plico, are, vi, tum rozvinovati
gzávitek spisu, pak přenes. V duchu rozvino
vati; annalium memoriam C, temporis
primum guidgue Č.

repo, ere, répsí, rěptum lézli, pla
zii se, plížiti se: anter saxa repentes
cochleae IS; přenes.sermones repentes per
humum H obyčejné, nízké, prosté.

repono, ere, posuč, positum (postum)
1) re důraznó4) ve význ. zpět a) zpět
klásti,ukládati, uschovati: pullus
mollia crura veponit V zpět klade nohy
(na zem), pěkně vykračuje; formicae
farris acervum reponunt V. ukládají:
Caecubum repostum ad festas dapes H
uschované k slavnostnímu kvasu; epu
lae repostae V krmě uschované ; o mrtvých
pohřbíti: corpus tumulo V, tellure re
postus V; přenes.tudicium maneť alta
mente repostum V trvá uložen, tkví;
sensibus tmis algd r. V v hloubi srdce
uložiti; £) (pryč) odložiti: arma Cs,
telas, sumptas Jiguras O, feretrum V,
onus Cat, faciem deae Cat: tam falcem
arbusta reponunt V dovolují orložiti;
v) zpět na totéž místo položiti:
suo guemague loco čapidem C; tm eo me
toco, in guofueram, reposutstis C; sta
tuas C; Diana tinsuis sedibus antiguts
reponitur Ó; pecuntam in thesauros L
vrátiti; DD)vo význ.opět, zase, znova G)
opět položiti, vložiti: tnstgne regium
C, se in cubditum JH= o loket se opět
opřitis nos in sceptra V opět dosaditi;
plena, sudlata pocula V opět přinésti,
znovu postaviti; pod. vina mensis V;
o kusech divadelních: ZNOVvAa předváděti,
provozovati: Achillem,fabulam H;
P) opět položiti — znova zříditi: pon
tes ruptos T; aris ignem V opět za
páliti; nahraditi guantum armenta
carpent, tantum ros nocte reponet V;
nec virtus curat reponi deteriovibus (v.
t.) HHnetouží se vratli k.. .; repositus
honos Poppaeae T' opět vzdána; £) re

1071 re-praesento

bezdůrazné«) položiti, postaviti, složiti
něco někam: ligna super foco FH, grues
tn tergo praevolantium colla et capita
reponunt C kladou na záda; niďdum
ante fores O hnízdo stavěti; memůra
toro veponunt V ukládají; spem r. L
naději skládati in alga re v něco; fidu
ciam Plim důvěru míti; r. plus tn duce
guam in exercitu T' více spolčhati; part.
perf. repositus — spočívajicí: in salute
ret pudl. salutem suam repositam esse
C; B) přenes.počítati, klásti někohoně
kam: Drutos in deorum numero, homi
nes in deos C mezi bohy.

re-porto, are, Avi, datum a) zpět
nésti, vézti, převézti, přepraviti: cande
labrum tn Syriam Č, curru aureo re
portati sumus Č; exercitum Cs, legio
nes T; spec. z boje odnésti: tnsignia
victoriae C, praedam Ú; odt.i victoriam
de, ex aloo LC bitvu vyhráti na někom;
jinak: odněsti si: lauedem C, gloriam
Plin, spem donam HE; pedem r. V=
referre; DB)přenes.zprávu přinésti, hlásiti:
Eurypylus tristia dicta V; fidem. V
spolehlivou zprávu; ace. c. inf.: advenisse
viros V.

re-DOSc0, ere, — («) zpět žádati:
Parthos r. stona V žádati od P. nazpět
prapory; Catilinam a me reposcebat Ú;
Helenam Ó; [) jako své právo požadovati,
žádati: peceniam T, rationem (počet)
Cs, poenas VČat, alom ad supplicium
V; haec vos patria reposcit V —=tam
vás volá; Turnus videt sua nunc pro
missa reposct V že jest upomínán na
své sliby.

repositus, repostus, a, um [part.perf.
odrepono) odlehlý, vzdálený : terrae, gen
tes V.

repostor, o»is, m. [repono) obnovitel:
templorum

re-potia, orum, n. [poťo) vl. opětná
pitka, dopijeni, „dozvuky“, pak zvl. do
zvuky veselí svatebního.

re-praesento, dre, ďvt, tum [prae
sens) a.) opět zpřitomniti, před oči po
staviti: memoriam consulatus met C,
algm sidí r. Plin představiti si; virtu
tem Catonis H představovati, napodo
biti; afjectum patris amisst Plin býti
obrazem povahy otcovy; B) neprodleně,
ihned učiniti, hned provésti, v skutek
uvésti: consiltum Ču, si repraesentari



re-prehendó

morte mea libertas civitatis potest C
hned uskutečniti; supplictum Ču hned
vykonati; pecuniam hotově vyplatiti.

re-prehendo, ere, di, sum (staž.re
prěndo atd.) a) uchopiti, zadržeti: naves
Cs; guosdam consul manu reprehendit
C; P) kárati: delicta, temeritatem Cs;
vytýkati, vyčítati: vn corpore naevos FH,
nilnl in magno Homero H; cum de se
loguttur, non ut matore reprensis? H
kdežto o sobě tak se vyjadřuje, jako by
nebyl lepší pohaněných (těch, jimž chyby
vytkl); guae omnia perfacilem rationem
habent reprehendendi C to vše lze velmi
snadno potirati.

reprehensio, onmis,f. [reprehendo)
domluva, výtka, pokárání, hana: docto
rum (subj.) reprehensionem vereri Ú,; r.
vitae (obj.) C.

re-prehenso, are, — [frea.k repre
hendo) stále zadržovati: stngulos L za
stavovati.

reprehensor, oris, m. karatel: de
licti O; r. comitiorum ČCoprávce.

repressor, oris, m. [reprimo) potla
čitel, zamezitel: caedis Ú.

re-primo, ere, pressi, pressum Ga)
zpět zatlačiti, zadržeti: si (lacus Alla
nus) repressus esset C, represso eť re
moto Lucterio Cs; currentia vina V;
pedem V kroky zadržeti; dextram V
ruku (svou) zadržel; odium ad etus cor
pore C zdržeti se projevu nenávisti; B)
přenes. potlačiti, zameziti, zastaviti: ge
mitum O, ferocitatem Č, iram Ó; im
petum hostium C; CČatilinae conatum
C; concitata multiťudo veprtmi non po
test (N nedá se uklidniti, uchlácholiti;
lucuriam iN omeziti.

repromissi0, onis, f. vzájemný slib.
re-promitt0, ere, misi, missum na

vzájem aslibiti: alyd; absol. Vzájemný alib
učiniti, dáti.

repto, are, dvi, atum [frea. k repo)
lézti, plaziti se: silvas inter salubres H
„prolézati“ lesy, per limitem Plin.

repudiatio, onmis,f. zamítnutí, od
mítnuti.

ve-pudio, čre, avi, datumodmítati, za
miítati. alad; auctovitatem Č neuznávati.

re-pudium, 07, n. zapuzení manželky,rozvod(jednostranný.| naprotidivortium):
post dictum v. T po prohlášení roz
vodu.
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re-puerásco, ere, -— [puer] opět se
státi dítětem ČC.

repugnanter, adv. nerad, 8 odporem:
facere, accipere algd C.

repugnantia, ae, f. odpor, rozpor:
rerum, utilitatis C; induxit eam, guae
videretur esse, non guae esset, repug
nančiam Č pouze zdánlivý rozpor, nikoli
skutečný.

re-pugno, dre, dvi, datum „navzájem,
naproti bojovati“,odporovati: nostri primo
fortiter repugnare Čs; přenes.protiviti
se, odporovati, odpírati, nesouhlasiti: cru
delitati, fortunae C, voluntati alcis
Plin; dictis, amori O; contra verita
tem C; vzpírati se: ne fias nostra O;
ommůlus virilus atgue opibus r. Č ži
vou mocí odporovati; o věcnémrozporu. 8
mulatio amicitiae repugnat Č, inter se
r. C odporovati si.

repulsa, ae, f. [repello| odmítnutí,
odmrštění vůbec a zvl. při ucházení se
o úřad: dolor repulsae Cs; vepulsam
ferre, acetpere Č propadnouti; o. lásky:
amor crescit dolore repulsae Ó; o.
prosby: nudlius rei a se repulsam latu
rum N že v ničem nebude oslyšen.

repnlsus, s, m. [repello]odraz: sco
pulorum r. Č odraz zvuku od skal.

re-pung0, ere, — popíchnouti: ani
mos leviter C.

re-purgo, dre, dvt, datuma) opět vy
čistiti: čter L; hortum Cu vypleti; re
purgato caelo O 8 vyjasněného nebe;
P) čištěnímodstraniti: gutdguid in Aenea
fuerat mortale Ó.

repntatio, čnis, f. úvaha, rozjímání;
o čem: alcis rei.

re-put0, čre, avi, atum a) (zpět)vy
počítati: solis defectiones C, tempora T';
B) uvážiti, rozvážiti, promysliti: algd;
mecum, tecum, secum == cum animo
u sebe, v duchu: ace. c. Inf., nepř. ot.

re-guies, čťis (básn.čem, tě; gen. č 9),
f. klid, odpočinek po práci, osvěžení, zota
vení od čeho: alcis rei; Čocům regutemgue
petens Ó mista k odpočinku; senectae
sera meae r. V ty útěcho pozdní.

re-gniésco, ere, gutévi, gutětum Ga)
klidu, odpočinku dojíti, odpočinouti; od
dechnouti si, zotaviti se: Čegiones r.
iussit Cs, veguiesce sud umůdra V; ne
gue ením regutevit V vždyť pak nedal
si pokoje; animus ex multis miseniis S



reguictus

pookřáti; aures a strepitu L; flumina
regučerunt V zastavily se; mutatis fe
tidus veautescunt arva zotavují se; B)
odpočívati: r. in sepulero C, in urna
O; spec. spáti: nocte fronde sub. wi
ridi V

reguietus, a, um (part. perf. od 76
outesco) odpočinutý, odpočatý: miles L,
ager O.

re-GuIro, ere, Guistvi, sttum [guaero]
a) hledati, vyhledávati: legatos
Allobrogum 9, alam oculis O, porvtus
Velinos V; PB)pohřešovati in Ca
tone ouaedam C; pacis ornamenta C;
pristinum morem tudiciovum Čs €) tou
Žiti po něčem:žomines eum statum ve
rum veguirentes L; nihil amplius ve
ouisivit N; požadovati, přáti si: ora
maritima Čn. Pompetum Č, ea tempora
eloguentiam regutrebant C; virtutes mag
nae veguiruntur C se vyžadují, jsou
nutny; d) pátrati, vyptávati se, dota
zovati se: causas V po příčinách; vazby:
ex, ab algo de alga re n. nepř. ot.

res, ve f. I jako pojemsubstanceu) nej
širšípojemněčeho vůbec a) věc, před
mět: zmponere vocabula rebus IT: vilis
stma verum agua IÍ, earum rerum, ouae
numaguamfuerunt. „,praesto est imago
C; multarum rerum scientia C vše
stranné vědomosti; plur. *eS souhrn všech
věcí— svět, vesmír: rerum natura Č
svět; rerum promissa potentia O nad
světem; modo maxima rerum Ó největší
na světě; mer'sis fer opem rebus O zato
penému světu ; rerum tabularta O archiv
všehomíra; rerum consule summae O
o vesmír dbej; fčomam, rerum dominí
V půni světa; tamgue capuťtrerum Ro
manam intraverant urdem Ó; guo prae
side rerum O ten když byl vládcem
světa; has res relinguere C tento svět;
B) naprotijevu a forměpodstata, bytnost,
ráz, předmět, látka, hodnota, obsah: ver
sus inopes verum II chudé myšlenkami,
t.j. obsahem; numeros secutas Archt
lochi, non ves II obsah; acer spiritus
ac vis rebus tnest IH; amicitias non
ex re, sed ex commodo aestumare S ne
dle vnitřní hodnoty; Alcaeus vebus et
ordine dispar II rázem; tota ve errave
C —=zcela se zmýliti; una aligua in ve
separatim elaborare Č v jednotlivém
předmětu,oboru, odvětví vědeckém; Der
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patetici et Academici nomine difřeren
tes, ve congruentes C včeně však se sho
dující; %) opisuje nepřimé pády zájmen a adj.
střed. rodu; na př.: eius vet toho; ea ve
tím; guae res — což; nulla re mičím;
aligua Te něčím; ea re, oua re tím;
multae ves novae X mnoho nového; n
omnibus vebus ve všem; b) věc něčí a)
majetek, jmění: guorum magnac
res aguntur Č o jejichž jmění běží; res
fkdesoue S jmění i úvěr; guanto rerum
minus L; ille vir haud magna cum ve
ČC= res familiaris; odt. pak male rem
gerentibus patriis Donis interdici solet
Č kteří špatně hospodaří; res tollere L
vziti s sebou majetek; tenues Teucrum
ves ertpe leto V skrovný majetek Teukrů;
paratis rehus munimento fore S uchy
staným zásobám; rebus vení non asper
egenis V vezmi zavděk chudým zaříze
ním; rerum sola es tutela mearum Ó
všeho, CO mám; odt. pak jako majetek obce:
tum res rapuisse licebit V — rapinas
facere loupežiti; res redďere I dáti po
vinnou náhradu; res repetere L žádati
náhradu, zadostučinění; res negare L
náhradu odepřiti; naproti tomu res famt
liaris = jmění soukromé, hospodářství;
res pecuaria C dobytkářství; ves rustica
C majetek pozemkový, zboží (edt. pak vol
nictví); B) vláda, moc, říše (pův.konkr.,
pakabstr.):Etrusca ves ouanta circa nos
tegue siť, scis L moc etruská; postouam
res Astae evertere visum superis V říši
asijskou; res Agamemnonias secutus V
stranu Agam.; summae verum praeesse
L miti vrchní správu; dum ves JIlia
stetit vegno V pokud moc Ilijská stála;
mortuo Tullo ves ad patres rediit L
správa obce; rerum veligut habenas V
popustil (na čas) otěže vlády (Turnovi);
cum Gabina res superior essetL vojenská
moc; rerum potirt N vlády se zmoc
niti; [I jako pojemstavu a vztabu i) okol
nost, stav, poměry, postavení,situace:
ouaelibet ves reperietur S okolnost; rem
immaturam aperire L stav věci; Jie
rem Iomanam sustinebat L postavení;
res incognila antmos turbat V stav ne
jistý mysl jejich mate; res prope metum
est L postavení mé nahání mi strachu,
jest strašné; oonsulendi res non dadat
spattum L zlý stav nedovoloval, nebylo
kdy se raditi; tn ve trepida L v trap
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ném postavení, v tisni; perditis vam
prope rebus L když již všecko ztraceno:
res dura V osud krutý; lacrtmae rerum
V slzy nad osudy lidskými (prolévané);
dum res et aetas.. patiuntur F pokud
poměry a věk dovoluji; mala res, spes
multo asperior S stav; rerum fiducta
V spoléhání ve štěstí; res trepidae 9
zmatky ; deffidere rebus suis S zoufati
nad svým stavem; adversis rerum tm
mervsabilis undis IT vlnobití osudu; zvl.
res secundae štěstí, ves adversae ne
štěstí; též o poměrech veřejných: rerum. MU
tationes S —=státní převraty; novis re
bus studere Čs převratů, novot si přáti,
o ně usilovati; adv. garrit amiles ex ve
fabellas H vhodně objasňující (látku ho
voru), vhodné: ď aĎ re tnterregnum
appellatum L skutečnosti odpovídajíc;
pro ve ČL dle okolností; někdy nepřelo
žšeno: ves vemit ad certamen S došlo
k zápasu; hb)příčina, důvod: ea re,
hac re, guare, ob eam vem, úguam 0Ď
rem proto; nulla alia re N pro nic ji
ného: ©) zájem, prospěch; blaho:
obyč. tn rem est SIL jest s prospěchem;
od vem (naprotifrustra) S se zdarem:
ab re est ČCjest nevhodno, neprospěšno;
sua re commoveri ČC řiditi se vlastním
prospěchem; čua ves agitur JÍ jde o tebe,
o tvou kůži; guď fortuna rem daret L
kam by štěstí se naklonilo; metim Čae
saris rerum Lyaeo solvere H strach
o blaho Caesarovo; III činnost vůbec a)
zaměstnání: tecum míhi res est Č
jest mi činiti s; nullaene igitur res sunt
seniles C zaměstnání pro stáří; res rusti
cae C hospodářství, rolnictvi; res nava
lis námořnictví; res dellica válečnictví;
res frumentaria zásobování obilim; res
militaris vojenství; res venereae C po
žitky lásky; hb)záležitost, podnik:
rem transigere Ú; si gua in ve opus
Fuerit C; suarum rerum esse L býti
svým pánem; čantis rebus praeesse N;
zvl právní záležitosti, pře:de sua
re tn tus ire N. rem tudicare Č spor
nou věc; pecuntas capere od rem ťudi
candam C; tene relinguam an rem? H
proces; IV činnostjednotlivě a) provedení,
vykonání věci, jednání, čin, skutek:
ratio excogitata Larint est, res trans
lata Romam Č provedení činu; res di
vinae L posvátné obřady, bohoslužba;
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egregia fides re cognita S skutkem
osvědčená; tn re gerenda versari senec
tutem negant ČC činnost (veřejnou) mm
upiraji; clamorem res est secuta [L sku
tek následoval; tantarum gloria rerum
V činů; rem gerere jednati (o různých
úkonech)3 spec. o boji: rem saxis gerit O
zápas vede; guo res summa loco? V
kde jest boj nejprudčí ?; res gestre činy;
častojen *eS: mtrator rerum V slavných
činů, nulla.. gloria rebus V mým či
nům; hb)událost, případ: res nova
V nový zjev; tnopinae res Nj una ex
re satis praecipit C z jediného případu;
movet ves multitudinem I dojme to;
plur. res dějiny: rerum seriptor S
dějepisec; cognitio rerum S; Čimůdricas
res attingere C pokusiti se o děj. C.;
c) průběh děje, výsledek, rozhodnutí:
pro re certa spem fallacem domum ret
tulerunt C misto jistého výsledku; ext
tus illam vesgue probat Oj odt.pak (d)
skutečnost: re ipsa vskutku,re vera
vpravdě, opravdu; uť erat res S jak
tomu skutečně bylo; res půblica (často
pouhées) obec, stát, pův. A) majetek,
imění obecní: religutas rei pudl. dissi
pare C; suam et publicam rem conft
cere C; h) zájem, prospěch obecný:
e re publ. est NCČL, e re p. facere C,
ducere L; ©) stav obce, veřejné po
měry: propterea guod res p. revocavit
C; d) vláda, moc v obci: ferro rem
p. recíperavit C; res p. erat penes arm
V; řízeníobce, vedení záležitosti
obecních: rem pudl. capessere ČN,
accedere ad rem p. N věnovati se poli
tice; samotnéres: res eorum aucta 9;
unus homo nobis cunctando restituit
rem C.

re-sacv0 viz resecro.
re-saevio, žre, —, — znova se roz

zuřiti: tra Ó.
re-saluto, are, dví, tum. navzájem

pozdraviti: neminem ČC.
re-sánesco, ere, sanu?, — [sanus]

opět se uzdraviti.
re-sarci0, čre, sarsi, tum spraviti;

napraviti, nahraditi: detrimentum Cs.
re-scindo, ere, setdi, scissum G) mv.

strhnouti: pontem (s, vallum Čs, caelum
V: teli latebras V rozseknouti misto
zbraň tajicí; vulnera Ó znova otevříti,
ulceris os ferro V; B) přenes. zrušiti,



re-seisco

neplatným učiniti: leges C, acta deum
O, ťtussaIovis O, pactionec, tudictum C.

Ve-scisco, ere, V (ví), čťtrus zvě
děti něco, zprávu dostati o něčem: guodď
ubi Caesar resciit Cs: adversartos re
gciturvos de suo adventu JN; též nepř. ot.

re-scribo, ere, psi, ptum «) odepsati,
písemně odpověděti: ad litteras C, re
seribe mihi de Čurtio C; ace. e. inf., nepř.
ot.; subst. Feseriptuin, 7, n. císařský
reskript, výnos: rescripto venas solvit
T" 3) dluh odepsati = zaplatiti: guod tu.
numguam rescribere possts FH; +) pře
psati někam jinam: ad eguum Cs (dvoj
amyslné); G) znova napsati, přepsati, pře
pracovati: actiones Plin, cantus C slo
žiti; ex eodem milite novas legtiones L
— tytéž ldi opět povolati.

re-seco, čre, uč, ctum «) pův.ořezati,
osekati, ostříhati; uříznouti, useknouti:
truncos V, captllos, dbardamO; partem
de tergore O; linguam Č podříznouti
(aby mohl lépe mlaviti); obr. aď v?vum r.
C „do živého“ řezati — bráti přiliš dů
kladně; resecanda falce luauriat Au
mus Ó k žatvě bují; (B) přenes. spem
longam r. H „přistřihnonti“ — omeziti;
audacias atíjue libíidines C; ouae rese
canda erunt C co bude třeba vyřiz
nouti.

re-secro, are, — kletby zbaviti ně
koho,kletbu sníti s někoho:Aleidiadem N.

re-semino, are, znova ploditi:
ales se reseminat Ó.

"re-segnor, 7, secutus sum (jen perf.)
odpověděti, v odvět dáti, odvětiti komu:
alam.

re-ser0o, dre, dví, datum „závoru od
strčiti“, otevřiti: fores, portas, valvas
O, litmina V, urdem V, sedes infernas
V;; přenes. aures L, pectus O, longum
annum O, Italiam exteris gentibus C
přístupnou učiniti; oracula mentis Ó
zjeviti.

re-servo, are, dvi, datum. uchovati,
nechati si: commeatum ad obsidtonem
urůis Cs; hoc consilium ad extremum
Cs; proditionem reservat L nechá si za
lubem: algd tn altud tempus Čs; prae
dam alci Cs, suam operam accusationí
C; incolumem Pallanta mihi si fata
reservant V zachová-li, vrátí-li mi P.:
consul ad salutem vestram reservatus
ČC—=zachráněný; pod.— servare: reser
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vatis Aeduts Ús, ouod ouaesita reservvet
O jenž umi rabytého ušetřiti.

re-ses, stdis [sedeo] na místě sedící
a) zbylý: tn urde pleds I; 3) líný, ne
činný: r. tempus terit L

re-side0, čre, sédi, — a) zůstali se
děti: resideamus, inguit, si placet C:
seděti; tn eguo, teregoasellt O: obr. guo
rum in nutu vesidebat auctoritas Č
v jejichž pouhém posunku trůnila váž
nost; B) zůstati, utkvěti: tn corpore nul
lus sensus ÚČ;periculum residebit in
venis rei pudl. C, sitmultatis religutae
C; pristinae virtutis memoria Cs trvá.

re-sido, ere, sedi, — (a) posaditi se,
usaditi se: rex meďio agmine O, meďiis
aedibus V, humi Ó: obr. tam iam re
stdunt cruridus pelles FI usazuje se na
nohou drsná (,husí“)kůže: Siculis arvis
V (jako osadník): B) přenes. utišiti se,
uklidniti se: resedit flatus venti V, tu
mor animť Č; terror L; bellum H,
mentes ab superiore dello Ús; corda
ex tra V, ardor L ochladl; %) opadá
vati, klesati: marta V: ftumina Ó zpět
mizejí do země; aguae Ó; snížiti se:
st montes resedissent C.

re-siduus, a, um [resideo) pozůstalý,
zbylý: dellorum trae L hněv z dřívějších
válek, nomen libertatis Plin; subst.re
stduť nobiltum T zbytek šlechty; resi
duum C zbytek: o penězíchdlužný: pe
cuntae ČL.

re-signo, re, dvi, datum G) „odpe
četiti“: otevříti: litteras C, testamenta
H; lumina morte resignat V oči otvírá
(neboť amrtí oči se otvírají); obr. zjeviti: ve
nientia fata O; P) odniti, zmařiti:tabula
rum fidem r. C: v) odepsati v účtech(— re
scribere); Ó)Jo dinhn spláceti, vraceli: ra
stgno, G'raededit (fortuna) IT, cuncta H.

re-sili0, Zre, stilut, — [salto] «) zpět
skákati: ranae in lacus O; vrostlientes
ad manipulos velites L uskakujíce; P)
odskakovati, odrážeti se: sartssa (ad ore)
O, tecti a culmine grando O: obr.crčmen
ad hoc C — nelpí na něm vina; y) zkra
covati se, zmenšovati se: manus in spa
tium breve O v nepatrnou délku.

re-simus, a, tm [oruóc]vzhůruohnutý,
ohrnutý: »ares (stmiae) Ó.

re-sipio, ere, — [sapto| chutnati ně
čim: UVarestpit picem Dlin; přones.Žpt
curus mínime resipiens patriam C =
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re-sipisco

na němž není ani dost m:ílo znáti jeho
původ.

re-sipisco, ere, stpii (ui), — [inchoat.
od Sapto) jen přenes.přijíti opět k rozumu,
rozvahy nabýti: uť vesipiscerent L, ve
sipiscere paulatim ctvitates IT; přijíti
k sobě, zotaviti se: cum resipisset C,
fessi vesipiscimus Pr.

re-sisto, ere, stiti, — a) zastaviti
se, stanouti: saeptus appellatus vestitit
Cs; cum legionibus im oceulto Ús za
staviti, zaraziti; 3) v zadu zůstávati:
alii. altio loco resistebant Cs; zůstati:
tdi Čs, castris praesidio Hirt: T) opět
se postaviti, povstati: udi lapst reststa
mus Č = odpočinouti 8i; 0) přenes. mne
dia in voce V zaraziti se, uváznouti;
verba resistunt Ó váznou; €) nepřátelsky
proti někomu 8C postaviti, na odpor se p.,
odporovati: Čegioneshostibus Čs; veststere
ac propulsavre S; r. et pugnare contra
veritatem Ú; resistitur Čs. odpor se
klade něčemualci rei; Symplegades ventis
vesistunt O; resistens ad perferendas
calamitates mens Čs odporu schopný
vzhledem .; též násl. věta e Re nebo guiň
(po záporu).

re-solv0, ere, solvř, solůtum G) roz
vázati, uvolniti: cinctas vestes, crinem
O; catenisr. O sprostiti; te piacula
nulla resolvent FI povinnosti nesprostí;
eguos Ó odpřáhnouti; otevříti: vir
fauces v. O, vocem volens atgue ora
resolvat V ať rozváže ochotně ústa a
hlas k věštění; rozřiznouti: tugulum
mucrone O prokláti; (2) rozpouštěti,
měkčiti, taviti: nivem O; aleba se re
solvit V (zmrzlá) hrouda měkne; nebulas
ventis O rozptýliti, rozehnati:; čene
bras V; dolosamdagesgue V rozluštiti;
“) zničiti,odstraniti: curas, tura pu
doris V; vectigal, disciplinam T'; litem
lite H skončiti; 0) uvolniti, rozvolniti:
disciplinam militarem T' Cerberus im
mania terga V protahuje.

resonabilis, e [resono) ozvučný, zpět
se ozývající: Echo O.

re-son0o, číre, dvi, — a) re = zpět:
ohlasem, ozvěnou 8€ ozývati, zvučeti: locus
suave resonat voci JH dává lahodnou
ozvěnu; obr. gloria virtuti resonat tam
guam imago C jest jakoby ozvěnou
ctnosti; r. Aatibus aether O; (P) vůbec
ozývati se, zvučeti, zavznívali: voXTre
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sonat auae chordis ia I zavznívá
nejhlubší ze strun; čelorum custos V
toulec; guiddam r. urbančus C; €) přech.
rozezvučeti něco: čriste et acutum JI
smutný a ostrý tón vyluzovat ; Zucos
cantu V — zpěvem naplňovatli; Amaryl
lida silvas V aby se ozývaly jménem
Amaryllidiným; diťora alcyonen resonant
V zní hlasem lednáčka.

re-sonus, a, um zpět se ozývající:
resonis iterabat vocidbus O ozvěnou od
povídala.

re-sorbeo, čre, — zpět pohlcovati,
polykati: sara V, guae vomit fluctus
totidem totidemague resorbet O jež toli
kéž zpět pohlcuje vln, kolik jich vyvrhuje;
te vursus in bellum vesorbens unda Il
tebe však příboj války znova pohltil a..;
nec litore tenus mare accrescere aut Te
sovberi I a že příliv a odliv nesahá
pouze ke břehu; mare in se vesorbert
videbamus Plin jak se do sebe vtahuje
= od břehu ustupuje.

re-specto, are, avi, — [|freg.od res
picio| a) ohližetise: aď tribunal, arcen
ftomanam L, t6ž absol.; B) ohled, zření
míti: stgua pios respectant numina V;
v) očekávati: ne munus ad eis vespec
tent C.

respectus, čs, m. [respicio) a) ohléd
nutí se, ohližení se: sine vespiratione ac
r. pugnare L, fugere L alcis rei po ně
čem; 3) ohled, zření k něčemu: respectu
rerum privatavrum L, sine rvespectuve
niae TŤ. Většinou lze přeložitl přechodníkein.

re-sperg0, ere, spersi, spersum [spar
go) postříkati, pokropiti: sangutne algd
CLÓu ČatO; poskvrniti: servili probro
respevsus T.

respersio, onis, f. |vespergo] pokro
pení.

re-Spici0, ere, spěxi, spectum a)
ohlédnouti se, zpět pohližeti:
ne respiceret oguisguam Cs; nusguam
respticientem (lannibalem) secutum L
šel za ním nikam se neohližeje; respi
cere vetitus est L; respicit Aeneas su
bito V3 r. ad urbem V; nec prčus amis
sam vespexi V neohlédl jsem se po zmi
zelé (v. ohlédnutím nezpozoroval jsem
jeji zmizení); signa Cs po praporech;
respicitť ortus hledí nazpět na kraje vý
chodní;b) vzadu, zasebou viděti:
Cloanthum instantem tergo V; non Ne



respiramen

stora vespicis? II nevidíš za sebou?; a
tergo angues V; a ace. e. inf. volitare
favillam V; ©) pohlédnouti na něco,
vzhlédnouti: resptce O pohleď; arcem
O; cum stomacheris ob unguem te re
spicientis amici H vzhlížejicího k tobě
s láskou; shližeti něco:Sardoa regna
O, puppes V; d) v duchu zpět patřiti,přehlédnouti:spattum| praeteriti
temporis Č; očekávati: subsidia tn
re trepida IL, spem ullam «adRomanis
L; e) hleděti k něčemu,miti zření,
zřetel na něco, dbáti, šetřiti něčeho: R08
deus respicit C; deos r. T; patriam,
commoda populi, salutem suam (Ú; též
ace. c. inf., 1) vztahovati 8€ k někomu, Zá
ležeti na někom:aď hunc summa imperůi
respictebat Čs.

respirámen, čnis, n. [respiro) prů
dušnice: respiramtna claudere 0.

respirátio, ones,f. [resptro) a) od
dechnutí, oddech: stne respiraftone pu
gnare L; b) výpar, vypařování: agua
rum Č

respirálus, čs, m. [respiro| oddy
chování, dýchání: pulmones in. respt
vatu se dilatant C (podle jiného čtení tn
trante spiritu).

re-spiro, re, avi, atum a) vydech
nouti, oddechnouti (8i): animam, guae
ducta sit spiritu, a pulmonibus respi
ret ac reddat C, libere respirare C; b)
přenes.oddechnouti si, zotaviti se, uklid
niti se: homines resptrasse videbantur
(/; numguam r., numguam. regutescere
C; a continuis eladibus L; oppugnatio
respiravit C ustalo; avaritia Č = zmen
šila se, povolila.

re-splendeo, čre, ui, — lesknouti se:
fulva fragmtna (se.mucronis) harená V.

re-spondeó, čre, spondi, sponsum a)
pův. navzájem slíbiti, dáti: parta part
bus respondimus C; ut siť, unde par
parit respondeatur C aby "bylo odkud
stejné stejným splatiti; pod. amore re
spondebo C; b) odpovídati, odvětiti
G.) slovy:alci de alga ve plura C; ad
postulata alcis pauca Cs; benigne I,
in hanc sententiam L) přimá řeč, nepř.
ot., ace. c. inf., ut; čus r. C právní od
pověď, radu dávati; ctvica tura H; „na
jméno odpověděti“ — hlásiti se, k soudu
se dostaviti: r. vadato H; ad nomtna
L; opinio erat Verrem responsurum

1077 re-stiuguo

non esse C5 odt. pak == zodpovídati se:
profectus tn exstillum statím nec re
spondere ausus C; 5) věcmi: odpovídati,
souhlasiti, shodovati se, býti podoben:
prodigio respondet eventus L výsledek
shoduje 8e 8 významem znamení; Aorum
auctoritatibus illorum orationt Č vy
rovnati se; mensura respondet vitro O
jest přiměřena; arma Augusti non ve
sponsura lacertis F neměly se vyrov
nati ramenům (— slle vojenské); respon
sura tuo numguam est par fama la
bori JH nikdy se nevyrovná; coniunr
pristinus illi respondet curis V adíli
8 ní stejné st.; ne prior officto guts
guam respondeat FHaby zadost neučinil
přátelské povinnosti někdo jiný; = zvl.
o místech:naproti ležeti: contra elata
mart respondet (Tnosia tellus V; subst.
responsum, 7,n. odpověď: nec responsa
potest reddere vates V odpovědi dáti
nemůže; memor responsi L věštby; tu
dicum, turis consultorum responsa C
výroky, dobrozdání.

responsio, čnis, f. [respondeo) od
pověď, zvl. odmítavá, vyvrácení.

responso, are, freg. k 7espondeo|
a) odpovidati: ripaegue lacusgue res
ponsant V ohlasem se ozývají; b) od
porovati: cupidinibus FH: cenis opimus
H pohrdati; fortunae superbae H vzpí
rati 8e, pod. gallina palato FH.

ves půblica viz rvěs.
re-spuo, ere, už, — „vyplití“, vyvrh

nouti: guod valde dulce est C, invisum
cadaver humus O; odmítnouti, pohrd
nouti: munera L, condicionem Cs za
mitnouti; consolattonem €.

re-stagno, re, — [stagnum) býti
pod vodou: late +s locus restagnat Čs;
přetékati, z břehů vystupovati: lacus,
osttum amnis L, mare Ó.

re-stauro, are, avi, tum opětvysta
věti, obnoviti: theatrum, aedem Vene
ris T.

restincti0, čdnis,f. [restinguo] uha
šení: sttis C.

re-stinguo, ere, stinxi, stinetum
hasiti, uhasiti, udusiti: guae restinguen
do ignt sunt L prostředky k. hašení
ohně; tgnis restinguitur C nhasíná; ut
omnis ex castris multitudo ad 16

stinguendum concurreret Čs k hašení;
sttim C; přenes. bellum, cupiditates C
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potlačili;animosmortemonrestin-| temČCznovaukázati;cunctandovest
gut ( že nezhasinají —= nezanikají; uit rem básn.u € zachránil.
ardentis Falerni pocula H zřediti (vo
dou); studia ČC potlačiti, v niveč při
vésti,

restipulatio, onis,f. [restipulor] vzá
jemný slib, závazek.

re-stipulor, čri, čťus sum navzájem
slíbiti, zavázati 8€: ace. s inf. (C.

restis, is, f., ace. tm, em, abl. e pro
vaz, lano.

re-stito, re, — [frea. k resisto) jen
přenes.váhati: Hannibalem vestitantem
in Africam attrahere L (jiné čtení resi
stentem).

re-stituo, ere, už, tum [statuo] u)
pův. GZ) na předešlé misto zpět posta
viti něco:statuas sublatas Č, arborem,
guo guaegue modo steterit V opět za
saditi; turbatas comas Ó urovnati; G)
znova postaviti, vystavěti, obno
viti: muros N, oppida vicosgue Cs, aci
em L šik bitevní znova zříditi, ordines
S znova rozestaviti; D) přenes. ©) ně
koho na předešlémisto postaviti, dosa
diti, v bývalý stav uvésti: absol.
Bacchus peccasse fatentem restituit O
v dřívější stav uvedl; Šeuthen in reg
num N na trůn opět dosaditi; tridunos
in suam dignitatem Čs; ut ii nobiles
restituerentur in civitatem C abyšlech
tici (vypuzení) opět do obce byli uve
deni; zvl. damnatos in integrum r. Čs
trest odsouzených zrušiti; restituere in
locum, ex guo decidit C; z vyhnanství
zpět povolati: numautexsulesresti
tuti? C; Aristides populi scito in pa
triam restitutus est N; [$) zpět ode
vzdati, vrátiti někoho,něco:virgines tn
patriam ad parentes L; familiarem et
hospitem alcí Cs; Sex. Pompeius civt
tati restitutus C; lucem salutemaue C;
signa nostro loví El; se r. alci ČL
smířiti se s někým;opět získati: Jo
nam Aťheniensibus N, oppida abalte
nata N; nahraditi: rem r. Č dáti
náhradu; damna, amissa, fraudata L;
vim factam r. Č škodu násilím způso
benou napraviti; %) znova zavésti
něco:stne restituta potestate L bez opět
ného zavedení moci (tribunské); obno
viti: cursum O, pugnam, proeltum L,
veteres clientelas Ús, veterem callidita

restitůtio0, čnis, f. navrácení v dit
vější stav, „rehabilitace“: damnatorum
C = udělení milosti; restitutione mea C
mým povoláním z vyhnanství; olltus po
testatis C obnovení.

restitůtor, oris, m. obnovitel: tem
plorum L, salutis C.

re-sto, are, siti, — a) zůstati,
vytrvati: aus restať (amor) et susti
net minas Pr; soli miht Pergama re
stant O pro mne samotnou bída pergam
ská trvá: b) zůstati, zbývati: gut
pauci tam admodum restant ČÚjichž
jest velmi málo na živu; nunc ego resto
HM;de viginti restabam solus O; duae
noctes restant de mense secundo O;
mea vulnera restant V mé rány jen
ještě zbývají (== nezbývá, než abych
zase byla poraněna); neos. restat, ut CO
nihil aliud restat, mist L — nezbývá
než; restat ut dicam Č konečně jest mi
říci; básn. též inf: restat tre I; ©) o bu
doucnostieStat algd čeká něco na kolo,
jest souzeno: hoc Latio restare ca
nunt V; d) naproti něčemu8e postaviti,
odporovati, protiviti se: fortiter, sum
ma vt L, adtersus pila et gladios 1,
paucis plures víx restetis L, gua mi
nima vi restatur L kde jest nejmenší
odpor; fugiens restitit agna lupum Ó
stanula.

restricté, adv. a) skoupě, skrovně:
facere Č Plin; b) přesně, přísně: obser
vare, praefinire algd C; ©) stručně:
restrictius legendum dare Plin.

restrictus, a, um [vl. part. perf. od Té
stringo| a) těsný, úzký, omezený; b)
skoupý: 7. et tenax C, restricti nullo
modo esse debemus ČC;natura ad lar
giendum restrictior C; ©) opatrný, přes
ný, přísný: tmperium T

re-string0, ere, ni, strtctum dozadu
utáhnouti, svázati, spoutati: membóraca
tená restrictus Cat, restrictis lacertis
lora sensit FI řemeny na pažích zadrh
nuté; puellam r. vinculis 1; přenes.ani
mum maestitiá I' tísniti, kormoutiti.

re-siido, čre potiti se: solum Ču, vy
pocovati se, jako pot vycházeti: Aumor
solo Cu.

re-sulto, are, — [frea.k resilio| od
skakovati, odrážeti se: ťela galež V;



re-sim0

vocis imago V zpět se ozývá; colles
clamore V zvuči ozvěnou.

re-Sum0, ere, súmpst, ptum opět vzíti,
znova se chopiti: čabellas positas O,
arma T, pugillares Plin; opět na se
vzíti: spectem caelestem O; přenes.Vires
U sil opět nabýti, zotaviti se, čidertatem
T'; opět, znovase dáti do něčeho:pugnam,
militiam T.

re-supino, dre, avi, dtum vzad sklo
niti, položiti: regem umbone L na znak
zpět sraziti.

re-supinus, a, um vzad skloněný, na
znak ležící: guem super (se. lapidem)
vmpulsum resupino corpore... vevtit O
na znak zvrátil; resupino collo O; cor
pora resupina natant O naznak plovou;
Niobe mediam tulerat gressus resupina
per urbem O s hlavou hrdě vztýčenou.

re-sSurg0, ere, surréxXi, ctum opět po
vstati, zdvihnouti se: st resurgat cent
manus Gyas H; resurgam H opět se
pozdravím, zdráv vstanu; cymůda de me
diis aguis O vynoří se; resurgebant lu
naria cornua O vycházely; přenes.Troza,
resurges O opět povstaneš; murus ačneus
H; vesurgens amor V znova se probou
zející, znova vzplanuvší.

re-suseit0, úre, —
roznititi: veterem tram O.

re-tardatio0, omis, f. zdržení, omeš
kání.

re-tardo, are, dvi, tum zdržovati,
omeškati něco alad; přenes.hosttum impe
tus intellegunt vetardatos C že jsou za
drženy — odvráceny; celeritatem perse
guendi C zmírniti, zmenšiti; tua ne re
tavrdet aura maritos BH tvůj vděk aby
nečinil chotě nevšímavými.

rele, ts, abl Z ie, n.
i tenata lovecká).

re-teg0, ere, těxi, ctum a) odkrýti,
odhaliti, obnažiti: tugulum pectusgue O;
tam rebus luce vretectis V když svět,
obzor již světlem byl odhalen — osvě
tlen; Titan raďiis orbem vetexit V;
homo retectus V štítem nekrytý; b) pře
nes. odkrýti, odhaliti, zjeviti, prozraditi:
arcanum consilium FH, caecum domůus
scelus V, occulta cončurationis T.

re-tempto (re-tento), čre, avi, dtum
opět se pokoušeti o něco: verda inter
missa, preces O, viam leti, studium O;
hla lyrae O zasáhl, hmátl do strun.

opět vzbuditi,

siť (rybářská
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re-tendo, ere, €z, tum povoliti, po
pustiti: arcum O.

retenti0, onts, f. [retineo) zadržení,
zastavení: aurigae (subj.) C; přenes.assen
stonis ( (překl. řec. Émoyr) zdržení se
souhlasu.

re-tento, are, avi, dtum [frea.k re
tineo| zadržovati, zdržovati: agmen L,
legiones, fugientes T; přenes.vitam C
udržovati.

re-tex0, ere, texui, textum a) „ode
tkáti“, rozplésti, rozpárati: Penelope te
lam ÚČ;obr. luna tenuata retexuit orbem
Ó rozetkala kruh — znenáhla zmizela;
gutngue orbes explent cuvsu totidemgue
vetecunt V pětkrát v kruhu běží a zase
nazpět; b) přenes.neplatným očinili, zmařiti:
amor patriae vetexit opus O, praeturam
alcis C, orationem meam (; ©) znova
tkáti, opětovati, obnoviti: Eurydices pro
perata (v. t) retexite fata O znova
utkejte; čďdemretexitur ordo O; scrip
torum guemgue vetexens FÍ přepracovati.

reticentia, ae, f. [reticeo| mlčení,od
mlčení se: posterorum C; zamlčení:poena
reticentiae C.

re-ticeo, čre, cut, — |taceo] a) ne
přech.odmlčeti se, mlčeti: cum ille primo
reticuisset C, de alga ve ČT'; s dat. osoby
alci — nedati odpovědi: loguenti O, re
spondenti T'; b) přech. zamlčeti něcoalad.

reticuluni, č, n. [demin.k reťe) siťka,
síťkový sáček, zvl. k ukládání věci.

RŘetina, ae, f. město přístavní u zá
livu neapolského výbuchem Vesuvu zni
čené, nyn. Resina.

retináculum, ž, n. čím se něco drží:
uzda, otěž, provaz, lano: retinacula mu
lae H, eguorum V; navis V, ratis L;
vitis V houžev vrbová k přivazování
révy.

retinens, entis [vl. part. praes. od reti
neo) zachovávajíci, udržující něco, lpící
na něčem:čuris et libertatis C; modes
tiae, antigui moris, avitae nobilitatis T.

re-tineo, čre, už, tentum [teneo] a)
zadržeti: legatos, Liscum Ús; retineri
býti zdržen, zdržeti se: tempestate Cs,
contrariis ventis Plin; aegre sunt re
tenti, guin Cs stěží se dali zdržeti,
aby ne; čempestas solet retinere (se. ho
mines) S absol.zdržuje; eguos Ču, arcum
manu C, lacrimas O; algm in officio
C udržeti: b) podržeti, udržeti něco



re-torgneo

ve své moci: oppidum Cs, Aegyptum Čtu;
amicos observantiá C, cognatos H, dam
natos in publicis officits; tus, tustittam
C, ordinem N (posloupnost) zachovati;
vitam N zachrániti; antmam S živořiti;
spem T zachovati si, virtutem Čj ©) re
bezvýzn.držeti, miti: frena O, dexterá
silicem L, virgulta manibus L (držeti
se, chytati 8e): memoriam alcis rei, me
mort algd r. v paměti chovati, pama
tovati 8€ na něco.

re-torgueo, čre, torsi, tortum zpět
otočiti, obrátiti, zakroutiti: oculos CO,
hastam in se Ču, caput in sua terga
O, currus aversos V; manus retortae
H do zadu svázané; alle retovto suc
cinetus amictu V roucho maje na zad
vykasané; retortis včolenter undis JH
stranou obrátiv prudce své vlny; přenes.
[uno mentem retorsit V změnila své
smýšlení.

re-tractatio, onts, f. jen přenes.zpě
čováni, zdráháni: stne ulla retractatione
pro patria vitam profundere C, ad edic
tum convenire L.

re-traecto, are, avi, tum [treg.k re
traho) a) zpět táhnouti, jen přenes. zpět
vzíti, odvolati: dteta V, largitiones Plin;
b) vzpirati se, zpěčovati se, zdráhati se:
guid, Turne, retractas V, nutlo retra
ctante L, sive retractabis sive prope
rabtís C; ©) znova ohmatávati, dotýkati
se, chápati 8€ něčeho:vulnera O, fer
vum V, arma L; přenes.opět uvažovati:
diligenter algd C, lidrum Plin opět a
opět čísti; verda desueta O opět a opět
řikati; postero dte vetractatur T znova
se jedná, projednává.

retractus, a, um (vl. part. perf. od %e
traho) odlehlý, vzdálený, dalcký: murus
a mart, emportum in stnu L, cubicu
lum Plin.

re-traho, ere, tráxti, ctum 1) re =
zpět a) zpět táhnouti, vléci, vésti: algm
in urdbemCs, guo fata trahunt retra
huntgue V, in servitutem retralů T býti
odvlečen; Dumnorigem retrahi imperat
Cs: vetrahitgue pedes unda velabens V
podráží nohy; l) přenes.odvěsti, oddáliti,
zdržeti: Thebas ab interitu NN zachrá
niti; consules a re pudl. Č odciziti; se
ad tctu O vyhýbati se; 2) re = opět,
znova: ad eosdem cructatus vetrahi T

1080 re-valesco

znova býti vlečen; odlitterata monu
menta IT znova na světlo vytáhnouti.

re-tribuo, ere, uz, iiťum zpět dáti, vrá
titi: acceptam pecuntam populo L; dáti
někomu.co mu náleží:fructum eractae ae
tatis C, testimonium Plin.

retro, adv. [onal. dle tn-tro] a) mistně
zpět, nazpět, do zadu: fugere VH, tre,
cedere H, vertere V, flectere O a jiných
sloves pohybu; Vesťigia retro odbsevvata
seguor V stopy, jež, jda zpět, jsem
postřehl; též u sloves slož. s 76- pro zdů
raznění pojmu „zpět“; výj. při slov. klidu: guid
r. fieret C, r. Marsigní terga Marco
manorum claudunt T; přenes.sententia
vodbis versa rv. V —= voopak; omnia,
guae sine honestate sint, r. ponere C
(opak ančteponere); |) časovězpět, nazpět:
et deinceps r. aci Romulum C, guod
cumague 1. est F; st v. guogue veltmus
custodive (vim legis) Plín do minulosti.

retrocedo, lépe retrů cédo, ere zpět
ustoupiti.

retroršum, retrorsus (£ retro vor
sum, retro VOTSUS),klass. retrO-verSus,
pův. adj. nazpět obrácený: ipse v. sgua
tentia prodidit ora O; pak jako adv.zpět,
nazpět: vela dave Fl, vestigia r. spectan
tta IH; přenes.obráceně: ex ačre aether
detnde r. vicisstm ex aethere ačr Č.

re-trůido, ere, jen part. perf.retrusus,
a, um skrytý: stmulacra deorum (.

re-tundo, ere, vettůdi, tiisum au)ot u
piti: tela vetusa O, retusum ferrum
H, gladios C; ly) přenes.seslabiti, zkro
titi, zmírniti: Aetolorum linguas L uml
četi zlé jazyky Aitolů; tela conturationts
C, collegam T, impetum L; part. perf.
retiisus, a, um tupý: tngenta C.

Reudigni, orum, m. národ germán
ský při ústi Labe.

reus, Z, m. rea, ae, f. [adj.k res =
pře) vl. procesní strana vůb., ob. obžalovaný,
obviněný: reum facere algm NC obžalo
vati; rea citaretur Btruria C byla by
před soud volána, žalována; z čeho:avari
tiae C, de vt C; in veos referre Čdo
seznamu obžalovaných zapsali; meton.za
vázaný, povinný: voťtiveus V k vyplnění
slibu.

re-valesco, ere, lui, — [inchoat.k va
čeo) opět sil nabýti, opět se pozdraviti;
přenes.Laodicea revaluit T' opět se zo



re-veho

tavila, povznesla; diplomata Othonis T
nabyla bývalé platnosti.

re-veho, ere, veri, vectum a) zpět
dovězti, dopraviti: Diana Segestam Car
thagine rvevectaC, sagittas (Philoctetae)
ad Graios revexit O; praeda revecta
L; famam optimam Půin dovézti 8i;
h) med.zpět se plaviti, plouti, jeti: Jtha
cam rveveht FH,ad proeltum L; eguo L;
c) přenes. vrátiti se v řečl: ad paulo Su
periorem aetatem rvevectisumus Č.

re-vello, ere, velli, vulsum (volsum)
a) vytrhnouti, odtrhnouti, vyrvati, vyvrá
titi: čelum ad alta radice V, stipiles,
scuta manibus Čs, caput a cervice V,
herdbas radice O; spec. vypáčiti: tanu
am, claustra portarum ČL; vyvráce
ním otevřiti: matorum sepulera Č: ci
neres manesgue C popel rozházeti =
náhrobek znesvětiti; |) přenes. consula
tus ex monumentorum memoria vevul
sus ČCvyrvaný.

re-vel0, are, avi, datum odhaliti, ob
nažiti: os O, frontem T — dáti si vlasy
ostříhati; přenes.mentita sacra Ó.

re-venio, čre, věni, ventum vrátiti se:
domum C, ex longinguo T.

revěra viz res IV 0).
re-verbero, are, — odrážeti:

saxis veverberatur Cu naráží na.
reverens, ntis vl. part. praes. od 76

vereor] uctivý: sermo erga patrem T;
sanctius ac reverentius visum T.

reverenter, adv.uctivě: amicos colere,
alom adire Plin.

reverentia, ae, f. uctivost, úcta, váž
Nost k čemu: alcig rei, adversus algm, in algm.

re-vereor, čri, itus sum a) ostýchati
se, báti se: mulier coetum virorum L;
b) v úctě míti, ctiti: vicem regis Cu
hodnost královskou; oratores tituri in
provinctas magistratus reverebantuv Ť
prokazovali úctu.

reversio, Onis, f. [revertor] návrat.
re-vertor, ti, verťi, part. perť.reve?

sus vrátiti se: domum C, in patriam,
ad Antiochum C; Romů, ex Asia, a
Mithridatico bello C; přenes.in gratiam
cum algo L smiřiti 8€ s někým; tra ve
vertitur tn alom T padá na; malum
in civitatem revorterat S postihla.

re-vincio, žre, vinxt, vinctum a) vzad
spoutati, svázati: duvenis manus (ace.
vztah.)post terga revinctus V 8 rukama

Indus
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vzad svázanýma; trabes tn contrariam
partem Cs; b) uvázati, upevniti: anco
rae catenis revinctae Cs; guam (Delum)
e celsa Mycono vevinxwit V připoutal
k M.; c) (kolem)ovázati: templum festa
fronde revinctum V ověnčený; Megae
ram paribus revinxit serpentum spiris
V opatřila, opletla, ovinula.

re-vinco, ere, věci, věictum. přemoci,
překonati: catervas H, potlačiti: contura
tionem T; poraziti, vyvrátiti, usvědčiti
z nepravdy: numguam hic revincetur Ú,
crtmina ržvicta rebus L skutečností vy
vrácené.

re-viresco, ere, virui, — [inchoat.VO
Teo) opět se zazelenati: laesas tubeť re
virescere silvas O, arborem IRuminalem
T; obr. omládnouti: parens Ó; přenes.
znova sil nabýti, sesiliti, vzkvésti: sena
tum dolent ad auctoritatis pristinae
spem revirescere C že senátu vzkvétá
opět naděje, že nabude bývalé vážnosti;
gloria T, imperium Cu.

re-vis0, ere, visi, — opět někam se
podívati, opět navštíviti: revises nos C,
sedes suas V, aeguor Atlanticum H;
guae (te) digna satis fortuna vevisit
Andromachen? V jakého se slušného
dostalo štěstí Andromaše; fortuna mul
tos alterna revisens lusit V štěstí střl
davě se dostavující.re-vívisco,ere,veviri,—| [inchoat.
k vivo] opět oživnouti: st reviviscat Čn.PompeiusC,sireviviscant| Platonici
C: anima moribunda revixit O; přenes.
znova oživnouti, sil nabýti, zmoci 8e:
matestas populi itom., iustitia, absti
nentia, memoria alcis

revocábilis, e [revoco) odvolatelný,
non r. neodvolatelný; telum r. non fuiť
O nebylo lze odvolati.

revocáamen, inis, n. [revoco] odvolání
zpět, výstraha.

revocáti0, onis, f. odvolání odněkud:
a bello Ú; k něčemu:aď contemplandas
voluptates Ú.

re-voco, re, avi, atum | re = zpět
a) zpět zavolati, povolati, odvolati
někoho:algm ex itinere Ú; revocat: ve
deam? H, gut revocent Lausum, mittit
V; spec.zvyhnanství povolati: gut
me repetistis atgue revocastis Ú; revo
catus de exsilio Camillus L; z boje
zpět zavolati: copias Čs, tuba N,
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stgno Ús, signo receptui dato L; vazby:
pouhýabl. (acte, proelto VL), de (de ext
lto L), ad (a dello N, ad exilio T), ex
(ex itinere C); kam:domum N, patriam
defensum N, in Italiam Čs, ad Cau
dtum L; b) s předm.věcným:zpět obrá
titi, odvrátiti něco: Čumina dejlexi re
vocatague rursus eodem rettuleram O
zrak jsem odvrátil; když však znova
jsem jej na cíl upřel .; gradum V;
artus gelidos in vivum calorem O „zpět
přivésti“ k životní teplotě — znova za
hřáti; antmos ad memoriam delli C, se
ad algd Č — upamatovati se na něco,
exordia pugnae V v pamět vyvolati; ©)
e předm. osob. Od vrátiti někoho od něčeho:
algm a cupiditate, a tanto scelere, a
consilio C; latrones spes vraedandi ab
agricultura Čs; d) odvolati něco(=
neplatným učiniti): facta O, libertatem
£' zrušiti; e) se r. vzpamatovati se: vt
nolenti revocant se interdum Ú; revo
care se non poterat C; II re = opět,
znova:A) znova volati, vyvolati
(o herci m. řečniku): guoťies revocatum
eandem rem dicere commutlatis verbis
C; Livtus (Andronicus), cum saepius
revocatus vocem odtudisset 1; odt. pri
mos tres versus vevocasse dicitur 90
crates Ú žádal prý za opakování jejich;
revocasse et vepeti coégisse Plím: o vo
jinech:znova povolati: milites C, ve
teranos T; b) znova zavésti, obno
viti, zase uvésti: priscos mores L, an
tiguam militiam I; nec revocare sttus
curat V nestará se o spořádání listů:
studia remissa C, ductores revocato a
sanguine Teucri V z obnovené, zmla
zené krve T; veteres artes H, morem
C; periuria Pr opakovati; III re =
navzájem:Vzájemně volati, zváti, po
zvati: eum nemo vocabat, gut vevoca
turus non esset C; unde tu me vocastt,
inde te revoco C; IV a) poukazovati,
odvolávati 86 na něco;vztahovati
něco k něčemu, posuzovati dle něčeho:
hic (Africanus) se ad ea vevocat, e
guibus nihil umaguam rettuleriťt ad cor
pus Č odvolává se na to, z čeho nikdy
neměl pražádného požitku pro tělo; stgna
ad naturam revocare Č přirozeně vy
světlovati; rem ad rattionem contectu
ramgue Č případ odvozovati z pravdě
podobných výpočtů; aď guae esempla
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me revocas? C odkazuješ; rem ad po
pulum L rozhodnuti ponechati lidu; b)
přivésti, dovésti něco někam, nechati do
jíti k něčemu:rem paene ad manus Č;
rem in dubium Č v pochybnost uvésti.

re-volo, are, ví, atum zpět letěti.
re-volvo, ere, volvi, volůtum a) zpět

valiti, točiti, vinouti, rozvíjeti, odvijeti:
revoluta (sc.sunt)pensa V příze se roz
vinula; Aibernus auster revotvit fluctus
T zpět vali, odfukuje; ter revoluta toroestV třikrátkleslazpět;suffossorevo
lutus eguo V sražen jsa nazpět, svaliv
se; rursus in veterem vevoluta figuram
V proměněná v starou podobu; revolve
ris eodem C vraciš se tamtéž; ad dis
pensattonem inopiae revolutus L vrátil
se k rozdělování skrovných zásob; sae
cula revoluta O uplynnlé; victoria ad
irritum vevolvebatur I přicházelo na
zmar; revolutus in vitta TŤ' sníživ se,
upádruv v neřesti; spec. o závitku knihy:
rozvijeti — Čísti: tuas adversus te Ort
gines revolvam L; h) opět, znova valiti,
vinouti, opakovati: cum loca tam re
citata vevolvimus fŤ znova čteme; per
plexum iter omne revolvens V spletitou
cestu opáče; tterum revolvere casus da
Iliacos Teucris V dovol, ať znova pro
běhnou trudy: revoluta dies V vrátivší
se den; zvl.opětovně uvažovati, přemýšleti
o něčem; Opět vypravovati něco: seď guidď
ego haec revolvo? V; visa Ó, dicta
factague etus T, animus iras T.

ve-vomo, ere, u7, — zpět vyvrhnonti,
vychrliti: fluctůs V, carinas O.

rex, rěgis, m. [od kim.Feg-, srov. leď
od lego) a) pův. ředitel, vládce, vladař,
král. acta non alto rege puertia HI
narážka na hru chlapeckou: „7TeETOris, st
recte facies“ FH; populus late rex V
daleko široko vládnoucí: uť rex maxru
mus privato homini gratiam deberem
S abych já — nejmocnější král — nebo:
ač jsem král nejm.; gutdguid delirant
reges fŤ vůdcové, „páni“; rex Targut
nius C, Deiotarus rex (Ú; spec. král
perský: Alcibiadem a rege corruptum
N; vladař karthaginský (suffet): Cartha
gine guotannis bint reges creantur N;
b) meton. pl. reges královští manželé:
controverstae regum Ú Ptolomaia a
Kleopatry; ad tantae rei miraculum
excitos reges L; rodina královská: post
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regesexactosL;králevic:vulneratur| rhětorica,črum,m.řečnickéumění,
rex Epiphanes T, Čyrum minorem, řečnictví.
Pevsarum regem Č; MW)přenes. o bozích, rhinocerov, 6tis, m. [Orvó-zE0oc] nosozviřatechivěcechneživ.:rexOlympi,deum| rožec.
V — Iuppiter; aguarum O = Neptu
nus; umdrarum O — Pluto = infernus,
Stygius V; amisso rege vagantur apes
O ztrativše královnu; rex fluviorum
Eridanus V, rex (vinorum) Phanaeus
V; mocný, boháč: regum turres IH; stve
reges, stve inopes JH, regibus hic mos
est H; rex sacrorum, sacrifictorum C,
sacr ificus L velekněz k návrhu pontifikovu
doživotně volený; v opovržlivém sm. tyran:
decem regum species eral L. Jako příjm
v rodě Marciů a Rupiliů.

Rhadamanthus, z,m. Padáunavovc]
syn Jovův a Europin, bratr Minoův,
soudce v podsvětí.

Rhaeti atd. viz Daeti.
Rhamnůs, úntis, f. | PauvoĎc) ves

v Attice u Euripu; adj.Rhamnůsius, a,
um rhamnuntský:Antiphon Cat; ham
niisia, ae n. Rhamnůsis, čďis, f. bo
hyně r. — Nemesis.

Khamsčs, s, 8, m. král egyptský
v 15. stol. př. Kr.

Rhanis, čdďis,f. [davíc kapka] nymfa
z družiny Artemidiny.

rhapsodia, ae, f.
básně Homerovy:
Iliady.

1. Rhea (Rea), ae, f. Silvia, dcera
Numitorova, matka Romula a Rema.

2. hea, ae, f. ["Pča]dcera Urana a
Země, choť Kronova, matka Diova; zto
tožněna 8 asijskou Kybelou.

rheda viz raeda.
Rhegium viz Rěgium.
Rhenus, ž, m. Rýn, pohraniční řeka

mezi Gallií a Germanií; meton. de te,
Rhene, triumphus O — nad Germány.

Rhésus, ž, m. ("Přaoc) král thrácký
přišedší na pomoc Trojanům, zabit Dio
medem: Ičhest Alavortia tellus V =
Thracia.

vhětor, oris, [oýroo) a) učitel
výmluvnosti; ) řečník, krasořečník.

rhetorice, adv. rhétorsky, řečnicky
ozdobně: disputare C, mortem alcis or
naT8

rhetoricus, a, um rhětorský, řeč
nieký: ars Ú; subat.rhetorica, ae, f.a

[óaWodie] zpěv
secunda N—= 2. zpěv

Rhinocolůra, ae, f. (PirvozóAovoa)
město obchodní na hranicích Egypta a
Syric, nyn. El-Ariš vých. od Port Saidu.

khinton, onis, m. [(Pívbov) básník
z Tarenta, jenž zpracoval látky tragické
formou žertovnou.

Khion, Rhium, 2, n. [(Píov] mys na
sev. Peloponnesu na nejužším místě ko
rinthského zálivu (naprotiAntirrhtum).

Rhipaeus, Rhiphaeus, Riphaeus, Ri
paeus, a, um ["ótzačoc od Ót7e"bouřlivý
vítr) ripajský: montes, arces V báječné
horstvo na nejzazším severu evropském;
Eurus, pruinae V.

Rh1z0n, onis, m. (Pičerv] město v nyn.
zálivu katarrském, nyn.Risano; obyv.Ri
zonitae, drum, m.

Vho, neskl. 2. [6] písmeno 7.
Rhoda, ae, f. město v sev.-vých. cípu

Hispanie, nyo. Rosas.
Rhodanus, i, m. řeka ve vých. Gallii,

nyn. Rhóne.
Rhodope, čs, f. [ Podózn] pohoři

v Thrakii mezi údolím Hebru a Nostu,
nyn. Despoto-Dagh; meton.m. Thrákie V;
aaj. Rhodopelus, a, um rhodopský: ar
ces V3 vates O — Orpheus.

Rhodos (Rhodus), z,f. ["Pódoc]ostrov
u jiho-záp. pobř. Malé Asie s městem
téhož jmena; adj. hedius, a, um rhod
ský: uva V, classis O; oratores Ú (oa
R. slavná školařečnická);obyv.Rhodii, orum,
m. Rhoďané.

Rhoetěum, ž, [ Poirewov) mys
v Troadě s městem téhož jm. ; adj. Ithoe
teus, a, um rhoetejský: ora, litus V;
ductor V — Aeneas; profundum 0 =
subst.Rhoetéum, 7, n. mořerl.; Rhoe
těia, ae, f. — Trojanka.

Rhoetus, ž, m. 1) Gigant Dionysem
usmrcený IZ; 2) Kentaur VO; 3) druh
Fineův Oj 4) král Marsů V.

rhombus, ž, m. [66uf9oc] a) vlk (kru
hovité těleso), jehož užíváno k čarování Pr
b) kambala: zďča rhomdi FH.

rhomphaea viz romphaea.
Rhosaces, is, m. perský satrap, jenž

bojoval 8 Alexandrem u Graniku.
rictus, čs, m. a rictum, ž, n.

ústní, ústa, u zviřat huba, tlama.

)

otvor



rideo

rideo, čre, st, sum A) nepřech.smiti
Se, Usmívati 80; s dat. Smáti 8€ na něco,
nad něčím:visit Apollo FŤnemohl se zdržeti
smíchu, vypukl ve smích; ridentem dt
cere verum JH žertem; neos. dum +1idetur
fictis rerum JH co se tak smějeme; na
někoho:cuť non visere parentes V, par
vulus dulce ridet ad patrem Cat; tibi
vident aeguora H; muneribus aemuli H
vysmivati 8e; mihi úlle angulus terra
rum ridet H na mne se směje — libí se
mi; h) přech. smáti se, posmívati se, vy
smívati 8€ něčemualad.

ridicule, adv. a) ve smichu, žertovně,
žertem: naťturis aliorum v. indicandis
visus moventur C; h) k smíchu, směšně:
homo r. insanus (.

ridiculus, a, um a) smích vzbuzu
jici, žertovný: r. absovbereplacentas H
jenž k smíchu (— až to smích vzbuzo
valo) polykal; homtnes ridtculi ex do
lore C; b) smíchu zasluhující, směšný:
ridiculum est s ace.c. inf. C; nasceturr.
mus H; aubst. ridiculum, 7, n. žert,
vtip: 7. magnas secat (v. 1.) res IH lehký
vlip: per r. dicere Č žertem,

rigeo, ere, ui, — býti tuhý, ztuhlý,
ztrnulý: frigore, gelu. CH; rigere om
nibus corpora L těla zimouztuhla; terga
boum insuto ferro rigebant V kůže (ře
meny) volské se všitým železem trčely;
mratur lovicam ex aere vigentem V
pevně kovaný; přenes. strměti: T'molus
O; trčeti (holý, tuhý): sine frondibusarbosO;comae©Ó ježise;býtinehybný:
nevvi H.

rigesco, ere, rigui, ztuhnouti,
ztvrdnouti: electra Ó, vestes indutae V
zimou; puppis Alcinoi O — zkameněti;
capilli rtguerunt Ó zježily se.

rigidus, a, um [rigeo) a) tuhý, ztuhlý,
neohebný, pevný: tellus V, agua O
zmrzlá; hasta, ensis V; saxum, silices
O; crura C; enan. 7. custos ruris O —
Priapus; b) strmý: columnae O, zje
žený: capillus O, nehybně vzhůru trčicí:
zuercus V; (©)přenes. tvrdý, neoblomný:
vivtutis custos vigidusgue satelles IT,
mens Ó neůprosná; vir rigidae inno
centiae L; d) drsný, otužilý: Sabint,
Getae H; divoký,krutý: Mars,ferae 0.

rig0, are, avi, tum zavodňovati,za
vlažovati: čumidua rigat arva Nilus H,
lucum fons L; skrápěti: ora lacrimis,
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ffetu V; arch. vodu rozváděti: aguam Al
banam per agros L.

Rigodůlum, ž, n. město v Gallii
v území 'Treverů, nyn. Ricol, Reol u Mo
sely.

rigor, o%'s, m. [rtgeo) a) tuhost, ztuh
lost, tvrdost: ferri V oceli; saxa ponere
suum vigorem O3 r. frigorum Ttuhost
mrazů; b) přenes.neoblomnost, tvrdost,
přísnost: disctplinae veteris T'; hrubost
mravů, neohrabanost: če tuus iste r. de
cet Ó.

TÍguus, a, um zavodňující:
zavodňovaný: hortus O.

rima, ae, f. štěrbina, skulina: per
angustam rimam repere I; rimas agere
C, ducere O trhliny dostati, pukati;
ignea v. micans V blesk mraky rozště
pující.

rimor, dri, tus sum a) rozrývati,
rozkopávati: terram rastris V; bb) roz
dírati: vultur rimatur (se.viscera) epu
lis V rozdírá vnitřnosti k hodům:; šťá
rati, prošťourávati, probledávati: Aumum
polis T; přenca.omnium secreta rimana
T slíditi.

r1MOSUS, a, um [rima| plný štěrbin,
skulin, děravý: cymůa V,fores Dr; přenes.
auris JI člověka, jenž nepozorně poslouchá.

riugor, 7, — ústa rozevřili, zuby vy
ceniti ; přenes.vztekali se, mrzeti se: prae
tulerim scriptor delirus videri guam
sapere et ringiž HH.

ripa, ae, f. (srov.ÉoeiTre intr. řílím se,
čoinrví sráz) a) břeh (říční): ipse ego
te vipis et vectoflumine ducam V podle
břehů a toku řeky; latet viator amnis
ripis V ve výmolech; výj. o břehu moř.
trementes verbere vipas FH,pavum locup
les continente ripa H; W) básn. proud:
per pice torrentes ripas adnuit V při
proudu styžském.

ripula, ae,. [demin.k ripaj malý břeh.
riSor, čris, m. posměváček.
risus, %s,m. [rideo) a) smích: 7. po

puli C; risum movere Č smích vzbuditi,
rozesmáti; risum tollere JH do smíchu
se dáti, ve smích propuknouti; 7%stuesse
alei L býti k smichu; hh) meton. předmět
n. látka smichu: deus omnibus v. erat
O, dave risus iocosgue H: ©) výsměch,
posměch: deos irridens, gut risus.. C.

rite, adv.a) dle starého, předepsaného
obřadu, pravoplatně, řádně, náležitě: deos

amnes V:



rituális

colere C; didentes mactare, exseguias
solvere V; templa dicare O; b) prů
vem, po právu; správně: guae poťesť ap
pellavi r. sapientia C, r. cliens Bacchi
HHjsa právem; st maxima funo r. v0
o» Oj c) vhod, ke štěstí: r. secunda

rent risus V, r. propingues V; d) dle
starého zvyku, jak obyčej: plaustra va
gas r. trahunt domos I, veligatos v.
videbat carpere gramen eguos V jako
obyčejně.

ritualis, e náboženských obřadů se
týkající: libri C.

ritus, Zs, m. a) náboženské ustanovení,
posvátný řád, (posvátný) obřad: morem
vitusgue sacrorum adiciam V; L) zvyk,
obvyklý způsob, obyčej: retus Cyclopum
referre O napodobiti; abi. ritů — na
způsob, jako: nymphe ritu succincta
Dianae Ú vysoko podkasani jako D.;
fundunt tela crebra niviís ritu V hustě
jako snih (když padá).

rivális, čs, m. [rivus] (pův. soused
u tekoucí vody) sok; přísl. stne rivali
amare HC — milovati něco bezcen
ného.

rivalitas, atis, f. [rivalis] soupeř
ství; žárlivost,

rivulus, 7, m. [domin.k očvus] potůček.
rivus, 7, m. (srov. řeka) a) tok, proud:

přenes. fortunae H (obraz od zlatonosného
Paktolu); b) potok, potůček : 9. difficilidwus
vipis progressus Čs, tenuis fujiens per
gramina H, tdďucit vivos seguentes V
ručí potoky, ručeje svádí; přenes. sudor
fluit vivis Vj ©) zavodňovací příkop,
struha, náhon: claudite iam věvos,puert
V, rivos ducere O; effodere vivos T
odvodňovací kanály.

rixa, ae, f hádka, váda, spor; rvačka:
super mero debellata IH: concursu ho
minum r. ac prope proeltum fuit L;turgia| prumum,moxr.Tjvizae
sanguinene IH.

rixor, dri, atus sum hádati se, přiti
ge, rváti se: ďe čana caprina

robige n. růbigo, tnis [robus červe
navý) a) rez: eresa robigine pila V;
l) hnis na zubech: čtvení rudigine den

Lesm c) rez obilní: mala culmos čssetr. V; d) přenes.plíseň nečinnosti: tnge
ntum longa r. laesum torpet Oj Ro
bigo, inis, f. božstvo, jež vzýváno za
odvrácení sněti obilné,
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roboreus, a, um [robur 2 dubového
dřeva, dubový: pons O.

robur (starší robnS), oves, n. a)
pův.x) dřevo dubové, paktvrdé dřevo
vůbec: řeramnus robore naves V, an
noso robore guercus VO; robore seclo
ingentem stvuxere pyram V z dříví roz
sckaného; du b jako strom:agitata robora
pulsant O, gens duro rodore nata V;
B) meton.věci ze dřeva dubového: tn
robore accumdere Č dubové lavice, le
lchátka ; ferro praefixgum V dubové ra
tiště ; nodis gravatum V dubový kyj, r
aratri V dubový pluh; claudunt aeterna
ferri vobora V dubová vrata železem
okovaná; odt.pak zvl. žalář, vězení: Par
tus (timet) Italum v. H; in vobore et
tenebris exspirare L, v. et saxum mi
nitari T; b) přenes.«) tvrdost, bez
citnost: dlli r. eť aes triplex circa
pectus erat If; P) sila, pevnost:
tantum roboris mihi est L jsem tak
silný; omperatoris L statnost, pectus
robore fultum O; ©) konkr. nejsilnější
část předmětu, jádro, zvl. vojska : guod
fuit roboris, duobusproeliis tnteriit Čs,
senatiis robur;; peditum L, pubis V, ce
terant erercitus L; přenos.východisko,
základ: hoc fuit initium salutis, hoc 1.
lilertatis N, r. accusationis C.

robustus, a, dm [robur] a) z dubo
vého dřeva,dubový: fores, plaustra F;
b) pevný, silný, mohutný: aetate robus
tior C, puer acri militiá JH otužilý;
animus, fortitudo C; hos fecit vodus
ttores N těmto dodala síly; guattuor
robustos filios Appius regebat C muž
ného věku, dorostlé.

vodo, ere, sč, sum a) hlodati, ohlo
dávati: mures clípeos C; pollicem dente
H okusovati; přenes.ferrum rodigo O;
b) pomlouvati, zlehčovati: adsentem ami
cum H, in conviviis vodunt C dobírají
si, špičkují.

rogalis, e [rogus] hraniční: ffammae
O plameny hranice.

rogátio, čnis, f [rogo] a) návrh zů
kona, návrh, předloha: rogationem ad
populum ferre Ús, lege aut rogatione
C; inter accipiendas de suis commodis
rogationes L při schvalování návrhů
o svých výhodách; rogationis carmen L
text návrhu; b) prosba, žádost, vyzvání:
rogatio est gratiostsstma, guae.. Ú.



rogátiuncula

rogatiuncula, ae, f. [demnin.k rogaťio)
a) malý návrh zákona: una r. Č; b)
malý závěr, úsudek logický: tn hac esse
r. delectatum Ú.

rogátor, Oris, m.

vatel zákona: ao epistula non suasoris est, sed v. C; b) sběratel hlasů v ko
mitijch dozirajicí na odevzdávání hlasů: V008 T.,
vos diribitores, vos custodes fuitsse ta
bularum C.

[rogo) a) navrho

rogátů [abl. od *rogatus) na žádost:
Siculorum, tuo C.

rogito, re, dvi, dtum opětovněse
dotazovati: algm I; multa super Prt
amo V na, stran P.; a plerisgue rogi
tantibus dimisst (se. sunt) L od většiny
s otázkou

rog0, čre. dvi, ítum [srov. rTego)pův.
pro něco jíti, natažením ruky. vzíli;
pak a) tázati 5€ někoho na něco, po něčem
algmalgd,nepř.0t.; rogátum, 1, n. otázka:
ad r. vespondere C; ) úředně se tázati
a to: v senátě: sententiiam rv. alam ČL do
tazovati se někoho po jcho úsudku; ve
sbrom.lidu: popučum, plebem, legem r. C
stran zákona (navrhovaného) lidu se tá
zati, zákon navrhovati: provinctam alct
7. C podávati návrh na udělení, obsa
zení místa správce provincie; zvl. pak při
volbě:ad magistratus rogandos S k volbě
úředníků, magistratum v. L k volbě na
vrhovati, v komitiích dáti voliti: ve voj.:
milites sacramento rogare Cs dáti pří
sahati, vyzvati k přísaze; ©) prositi, žů
dati: a Afetello misstonem 9; hoc te r.
C; otium divos H, Taurum de agua
C, ut de sua provincia decedat C, finem
orandi faciat Cs, u O též ace. c. Inf.; spec.
pozvati někoho: algm aď signandum
testamentum Plinm.

vogus, ?, m. [od rego narovnati) hra
nice (dřívi): algm tn rogum tmponere
O; conscendit furilunda rogos V =
rogum.

Roma,ae, f. Řím, hlavní městoLatia,
Halie a celé říše římské, zal. 753 př. Kr.;
i jako behyně uectivána:Alabandenses tem
plum urdis Romae se fecisse comme
moraverunt ludosgue anniversurios et
divae instituisse I.: adj. Rómanus, a,
tum římský, jako subst.m. Říman, f.
manka; Románi, črum, m. Římané.
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romphaea, též rnmpia, ae, f. [ó0u
raia) dlouhý dvojsečný meč se stejně
dlouhým jilcem jako čepelí (u Thráků).

Romulus, 7, m. syn Rhey Silvie a

Marta,zakladatela první král jnjako adi. Romnlův: %asta Pr, ficus O,
básn. — římský: čellus V, gens H; adj
Romuleus, a, um Romulův: ensis, urůs
O; Romilius, a, um názovjedné tribne u C,
Rómulidae, ((rum, m. básn.— Římané:
novum consurgere bellum Romulidis V.

rorárius, a, um, obyč.plur. rOrárii,
Orum, m. [se. milites| oddělení lehko
oděnců začínající boj a ustupující potom
za triarje.

roridus, a, wm [ros] zarosený.
roro, are, avi, čiťum il) nepřech.ro

siti, rosn vydávali: Aurora toto rorat
tn orde O; b) orositi, zarositi něco: čel
lus rorata O, roratae rosae O; c) ka
pati, po kapkách padati, býti vlhký: ro
rabant sanguine vepres V; udague ro
ratas laurea mísit agnas O v jednotli
vých kapkách; rorantia astra V; ro
rantia pocula C víno jen po kapkách
vypouštějiící.

ros, 7čris, m. A) pův. rosa: gratisst
mus pecori V; nocturnum excipere ro
rem Cs; b) přenes. vlhko, voda (kapa
jicí): spargens rore levi V — kapkami
jako rosa; gui rore puro Castaliae la
vit crines IH; slzy: stillabit amicis ex
oculis rorem II; mléko: vitalis ČC;krev:
sanguineus V; balsám: Syrius Tid, Ara
bus O; ©) spce. rOS mMarinus, rozmarina ;
též 708 mavis Ó nebo pouhé ros: rorem
ministrare V.

rosa, ae, f. [00dov] růže jako keř
Lkvět; kollekt. množství růží, věnce růžové.

rosárius, a, um růžový; odt. rosáa
rium, 07, n. růžová zahrada.

voscidus, a, tem [ros] porosený: mila
V, poma Pr; jako rosa v kapkách pada
jící: mella V, prutna O; rosící, rosu
vydávající: dea O — Aurora; Iris r.
pennis V; Hesperus O.

Roscius, a rod řím. 1) Sextus Ji.
z Amerie, Chrysogonem křivě obžalovaný
z otcevraždy, hájen Ciceronem r. 80; 2
Ouťntus I. z Lanuvia, nejslavnější herec
své doby, přitel Ciceronův; 3) L. R. Otho,
tribun 1. 67, původce zákona o 14
řadách sedadel pro jezdce, přítel Cice



Rosea, Rosia

ronův; 4) J.. Ič. Fabatus, legát Caesa
sův v Gallii,

Kosea (Rosia), ae, f. krajina u Reate
v Sabinsku, nyn. če Jtoscie; adj. KOseus,
a, um rosijský: rura V.

rosčínm, ž, n. růžová zahrada.
roseus, a, um [rosa] růžový, růžo

barvý: fucus Cat, bigae V, Phoebus V,
egut T10, labella Cat, 08 V.

ros-marinus víz 708.
rostratus, a, um [rostrum] zobcem

opatřený, ozdobený: navis ČT; columna
rostrata I. mramorový sloup na foru
řím., ozdobený zobci lodi dobytých v bitvě
u Myl r. 260; corona r. čestný věnec
zlatými zobci lodním: zdobený: evall. Zem=
pora navali fu!gent rostratá corona V
skráně zdobené.

róstrum, 7, n. [rodo) a) zobák: aves
corneo rostro Č; rypák: suis C; čumák:
extento stringit vestigia rostro O; b)
zobec lodní: rostro nocert non posse
cognoverant Čs; navis rostro percussa
N53 ©) meton. rostra — řečniště (poněvadž
bylo vyzdobeno zobecí lodnimí ukořístěnými r. 338.
u Antia): Ron Curia vires meas desiderat,
non r. Či consul in r. ascendit L; básn.
místoceléhofora:frigidus a rostris manat
per compita rumor H

rota, ae, f. [srov.něm.Rad) a) kolo:
aureae rotae O; ne currente rota funis
eat retro H (obraz vzatý na př. od studně 8 ko
lem): plur.= vůz: e rotis urdbemprospe
zit V, suddiderat rotas V vůz sluneční;
avšak | sing.pedidusve rotave O; apec.kolo
na mučení: tn rotam dĎeatamvitam non
ascendere Č, kolo Ixionovo: radiis ro
tarum districti pendent V, rota orbis
Fcionii V kroužící kolo I.; kruh hrnčíř
ský: currente rota cur urceus exit? FH:
přenes.elegt dispartbus rotis © jedoucí
na nestejných kolech (hexametra pentametr);
b) válec k posouvání břemen: turrt snů
diderat rotas V, materias subiectis ro
tis propellere T; ©) kruh a dráha kru
hová: udt mille rotam volvere per an
nos V tisíciletý oběh kruhový; septima
metam trivit v. Pr.

roto, čre, dvi, atum v kruhu pohy
bovati, kroužiti, točiti něčim: ensem V,
fumum JH, Learchum more fundae O;
pass,a med. točiti se: rotatt poli O; též
akt. saxa rotantia V balvany točící se,
válející se.

1087 ruhor

rotundě, adv.zaokrouhleně, odměřeně:
dicere C.

rotundo, are, avi, atum zaokrouhliti:
ad volubilitatem C; přenes. o panězích:
mille talenta JH na 1000 tal. z.

rotundus, a, um [rota] i) kulatý,
okrouhlý, oblý (jako. kotouě): scuta T,mutareguadratarotundisH;| pak
vůbec kulatý: dacae FH; LD) obr. v sobě
zaokrouhlený, v sebe uzavřený: fortis
et tn se ipso totus, teres atgue r. JH
(== mravně dokonalý dle stoické fil.); o řeči:
ore rotundo logui JH zaokrouhleně; r.
constructio C.

Roxáne, čs, f. (Pwočdvy)]dcera pers.
satrapy Oxyarta, choť Alexandra Vel.

rube-facio, ere, féci, factum [rubeo]
červeně zbarviti: setas, tellurem san
gutne Ó; part. perf. zrudlý: cornua vude
facta cruore Ó.

rubeo, čre, — a) býti červený, rudý,
rdíti se: vento rubet aurea Phoebe (mě
síc) V, aviaria sanguineis dacis V, li
tus sangutne O; zvl. rozpakyn. studem:ae
rere homo, versari, rubere C; b) stkviti,
lesknouti se: prata novis coloridus V;
©) part. praes. rUUhběnsS,niis červenající se,
červený, rudý.

ruber, dra, brum [srov.č-ovWdedc, rot,
rudý) červený, rudý: sanguis IH, coccus
H, aeguor V (suncem); zvl. mare Ičubrum
moře Rudé; Ičubra saza osada etrurská
sev. od Říma 8 kamennými lomy.

rubesco, ere, už, —- [incboat.k ru
beo) zarditi se, zrudnouti: absol. n. algd
alga re.

ruběta, ae, f. jedovatá žába v křoví
žijící: rana rudbetaPr.

rubetum, ž, n. [rudus) keř ostruži
nový.

rubeus, a, um [rubus]) ostružinový:
virga V.

Rubi, orum, m. město v Apulii, nyn.
Ruvo.

Rubico, onis, m. hraniční řeka mezi
Italif (Umbril) a Gallií, ústící sev. od
Ravenny.

rubicundus, a, um (rudeo] jasně,
ohnivě červený: corna fŤ: červeně na
třený: Priapus Ó; červenožlutý: Ceres
(obilí) V.

růbigo viz rodigo.
rubor, čris, m. [rubeo) a) červeň,

nach jako barvivo i barva; spec. nach tváře,



rubrica

uzardění: pudorem r. conseguttur (5 odt.
meton. stydlivost, stud: +uĎdorem et vere
cundtam incuťtere L; |) důvod k zarděni:
hanba, pohana: měl tua facta rubovis
habent O, minor rv.IL, r. ac dedecus T.

rubrica, ae, f. [se. terra, od ruber]
červená hlinka, červený okr: proelta vu
brica picta aut carbone H.

Rubrius, a rod řím. 1) druh Verrův
C; 2) L. R., senátor, odpůrce Caesarův
Cs; 3) R. Gallus, vojevůdce za Nerona
a Vespasiana I.

rubus, č, m. [ruber] keř ostružinový,
ostružina (též plodu Fr).

vuctoó, are, dvi, dtum a ructor, drž,
tus sum [arov.€-08Úyco)říhati, krkati;
přech.vyřihovati, cluliti: versus H.

ructus, čs, m. říhání, krkání.
rudens, entis, m. silný provaz, lano;inseguitur| clamoryue| virumstridor

gue vudentum V: přísloví: rudentibus
apta fortuna C (na provaze závislý“)
== nejistý.

Kudiae, Zrum, f. město v Kalabrii,
rodiště Enniovo, nyn. Ruge; adj. Rudinus,
a, um rudijský, z R.: Jomo ČC= En
mus.

rudimentum, ž, n. (rudis] první po
kus, počátek, průprava: dura belli V
puerilis regní I.

rudis, e a) syrový, surový, nezpraco
vaný: hasta V nehlazené; +. indigesta
gue moles O hrubá a nespořádaná změť;
lana Ó nespředená; campus V nezo
rané; b) hrubý, drsný, neumělý: forma
tngenii vmpolita et v.; v. carmen IŤ,
vox incondita ac r. T; ©) nezkušený,
nevzdělaný, neznalý: 7. belli F nezku
šený ve válečnictví; 7. agminum JÍ ne
znalý vojenství; vuďes anní T doba
mládí; vazby: absol., in alaa re, básu. alga re,
gen., ad algd.

rudis, čs, f. [se.virga, hasta] hůl ke
cvičení v šermu, rapír, končiř;: jím vy
znamenáváni vysloužili gladiatoři na zna
mení propuštění: rudem tam cito acce
pisti? C — propuštění jsi dosáhl; rude
donavi fIÓ — býti propuštěn.

rudo. ere, vě, itum řváti: o lvu a je
lent u C; rudentem contorsit proram V
skřipající přid zatočil; o člověku: Cacum
vudentem telis premit V řvouciho.

růdus, 16žraudus a ródus, eris, n.
kousek hrubé massy, rudy n. kamene:

1088 Rullus

aevris acervi, cum rudera milites reli
gione dďucti iacerent, post profectionem
ITannibalis magní inventi L; suť: ru
dert accipiendo Ostienses paludes desti
nabant T.

rudusculum, č, n. [demín.k rudus
„kousíček kovu“ v důvěrnéřeči — malá suma
peněz: de raudusculo gued seribis C.

Rkufrae, rum, f. kampanské město
na hranicích samnitskýclh, novu.I.acosta
Rufaria.

Rufriuni, 22,2. město IIirpinů v Sam
niu, nyn. Ruvo.

rufuli, orum, m. tribuni vojenští, jež
si volil sám vojevůdce (naproti tribunům vo
leným v komitiích, kteří sluli comaťiati. Jméno
pochází od jakéhosl Rutilia Rufa, původce tohoto
zákona.

růfus, a, um [srov. ruder, č-ovWoóc]
červenavý, světlečervený, ryšavý; jako jm.
vlastní velmi časté příjmení v různýchro
dech.

ruga, ae, f. vráska; meton.= stáří:
vugae auctoritatem eripere Ú; v. tristis
O = zármutek; rvugis decipere C viiž
ným vzezřením.

Rugil, orum, m. národ germánský
při ústí Odry (nyu. ostrov Riigen, Rujana).

rugosus, a, um [ruga] vrásčitý: spa
dones IT, senecta I1id53přenes. kostrbatý,
rozrytý: adspeximus formicas rugo80
servantes covtice callem O; r. frigore
pagus H (o obyvatelích města Mandely inrazem
umořených);sevrklý, svrasklý: palmae O.

ruina, ae, f. [vuo) a) jako děj: sřícení
se, spadnutí, pád vuinam dare V sři
titi se — ruinas facere If; tumentorum
savcinarumague L; caeli +. V ssřícení
nebe“, prudký lijavec, průtrž mračen;
b) přenese.pád, zkáza: člla v. rei pudli
cae C, fortunarum C zkáza finanční,
socert T pád (politický), patriae O zá
huba; olla dies utramagu?2ducet vuinam
H oba nás usmrtí, nás obou smrt při
vodí; €) konkr. zřícenina, trosky, ssutina:(vtomtovýzn.ob.pl.):© rutnae— Thebavum,
templorum L, DPergameae V.

ruinosus, a, um 4) pádein, sřícením
hrozící, na spadnuti: aedes C; hb) sří
cený: domus Ó.

Rullns, a přijm. v rodě Serviliů, zvl.
P. Servilius R., proti němuž měl Cicero
své tři řeči agrární.



Rumina

Růumina, ae, f. [r+rmen prs] behyně
kojenců uctivaná v chrámě pobliže fiku
ruminalského (ficus Ruminalis L), pod
nimž prý vlčice kojila Romula a Rema.

růminatio, ončs, f. přežvykování;
přenes.opakování rozmluvy.

rýmino, are, dvi, dtum [od vuma
požerák, hltan) přežvykovati: pallentes
herbas V.

riimor, čris, m. a) šumot, hukot, zvl.
pokřik, volání: rumore secundo VHT
za hlučného souhlasu; b) (nezaručená)
zvěst, zpráva, pověst, hlas: noenum vu
mores ponebat ante salutem C tyto liché
povidačky; si guis guiď rumore aut

fama acceperit (Cs; rumoves incerti ČT';r. oceisi vegis Cu o vraždě krále; ace.
o. inf., de alai rej c) hlas lidu, veřejné
mínění: čotum opinionem pavva non
numguam commutat aura rumoris C;
claro anud vulgum vumore esse Ť miti
dobrou pověst; naop. rumore malo fia
grare II, advevsus r. T; pomluva: guos
r. asperserat Ču; plebis vumovem af
fectare T pochvalu vyhledávati.

Vumpia viz romphaeu.
rumpo, ere, vůpi, ruptum a) zlo

miti, rozlomiti, roztrhnouti, pře
trhnouti: věncula Č catenas H; nubila
V; tereles plagas H; vupit inguen
aper Ó rozpáral; rupit praecordia fe
ro O prohnal; dlia Čat; fertur per
stagna vuptá ferventia terrů Ó po je
zerech vroucích trhlinami země; pontem
L strhnonti; frigore saxa rumpit hiems
V skály trhá; glaďio lora Ču přesek
nouti; adices solo, funem ab litore V
vytrhnouti, utrhnouti; bb) pass. prask
nouti, na prasknutí se namáhati: can
tando rumpitur anguis V; miser rum
peris (ča) H, rumpantur inigui Pr
ať puknou; 0% si le ruperis, pav erts
I invidiď vumpantur ilia V3 Aakt. lze
tak přeložii: vupit Jarbitam Timagenis
aemula lingua JH pukl potomek Jar
bův, au závodil 8 jazykem Timagenovým
(= zlý jazyk jeho jej zničil); ©) prora
ziti, protrhnouti: ordines, actemL,
media agmina V, proelia adnisso eguo
Pr; marta obices V; postes V vylomiti;
včam ferro V, cuneo L cestu si raziti;
aďitus V přístup si zjednati; fonfem
ze země) vyrazili, cenu vupto Lurdine

ventí confligunt V jako když strhne se

T.atinsko-český slovník.
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vítr a větry se srazí; žantus se nubdibus
imber ruperat V strhl se liják; vadi
se vumpunt V vyrážejí, prorážeji; vocem
r. VT vyrazitis d) poškoditi, zmařiti,
zničiti,zrušiti: nec rupit tamenfati
necessitatem L nebyl s to, aby zmařil:

foedera LCH, fjidem LV slovo zrušiti,
pacem V, čus genttum Či; veditum alci
H zmařiti, zameziti; tmpertum Ču po
slušnost odepříti, Ť rozkaz přestoupiti;
c) přerušiti: selentia VHO, moras,
otta, somnum, sacra V, carmina T.

růmůsculus, 7, m. [demin.od *rumos
— rumor) jalové povídání: rumusculos
aucupari C bezvýznamný tlach.

rw0, ere, ru7, růtum (sle vřita caeza),
vuttůtrus T [srov. č. ruch, rychlý, dovvjuj
řítiti se, spěchali, páditi, kvapiti, valiti
se: flumina per campos O; Rhenus in
Galliam T; huc omnis turba vuebat
V, in ajuam caecí ruebant L; vue
bant lawatis habenis aurigae Ču hnali
se; ad portas T vuit aeguore turdo V
řítí se, rozpoutává se vichr; legio susti
nuit ruentes T útočicí;s přenes.hnáti se
do něčeho (o nerozvážném Jednání) : consules
lu servittum W: ad interitum volunta
rčum C: ad seditiones T; ukvapiti se:
emptorem vuere pati, in agendo, in di
cendor. Č; uo scelesti rwitis? II kam se
ženete?; [1[srov.runa, ingruo,congrno,
homer.čyoaov) řítiti se, padati, bořili
se: templa deum H, vuebat man-us L;
ručt tmber: aethere toto V; caedebant
paviter paritergue vuebant V vraždili
stejně a stejně padali (pod ranami); o
vuereillanon possunt, uť haec non conct
ďdant Č neni možno, aby úpadek peněž
nictví v Asli neměl za následek pád pe
něžnictví v Římě; ovuens tmpertum H
upadající; — přecb. a) sbořili, skáceli,
strhnouti: molem V, camulos harenae V;
b) s sebou strhnouti: atram nudem ad
caelum V; [WI (srov.rýti, rov] rýti, vy
rývati, rozrývati: spumas salis aere V
„pěnymořské rozrývati“ = plouti; confusa
ruebant ossa focis V vyhrabujíce sbírali
kosti; aerts acevvos /Ť shrnouti, nahrnouti;
atarož.formuloDULa C191 „vyryté a skácené“,

hrubý, nezpracovaný materiál statku, jejž si
připrodeji majetník podržuje:fundum ven
dere vutis caesis exceptis C.

růpes, is, f. [rumpo| skála, zvl.přikrá,
srázná, skalisko: cim ex omnibus par
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Rupilius

tibus altissimas rupes haberet Cs; ca
vae r. V sluje, dutiny skalní; též úskalí:
r. pelagi V; in vupesprotrusit asellum
H do propasti.

Rupilius, a rod říms. 1) P. R., kon
sul r. 132; od něho dvě leges Rupiliae;
2) A. R., lékař za doby Ciceronovy; 3)
herec, vrstevník C; 4) P. R. Rex z Prae
neste, vrstevník Horatiův ©Aktavianem
proskribovaný.

ruptor, črts, m. [rumpo] rušitel
foederis, indutiarum L, pacis T.

růri-cola, ae [rus colo| jako adj. 1 subst.
pole vzdělávající, vzdělavatel pole na
venkově bydlicí: Půryges O — fryžští
sedláci; Pauni O, deus O — Priapus;
vuricolam mactare O — dovem.

ruri-gena, ae, na venkově narozený,
venkovan.

rursum (rursus), adv. [z revorsum,
revorsus) a) zpět, nazpět: r. reverti,
se recipere Ús; b) opět, znova: r.
instavre et proelium redintegrare Cs,
r. aliam in partem fugam petebant Cs,
cohortes subsidiariae ternae et r. aliar
totidem Čs; ©) s druhé strany, zase,
naopak, naproti tomu: priímum We
tellumesse rati ..; deinde r. lugurtham
9: uť illae superiores sic hae r. C;
casum negue amůitiose negue per la
menta r. . tulit T.

růs, včris, n. a) venkovský statek,
pole: us cočereHůtť; laudato ingentia
rura, exiguum colito V; paterna rura
bobus exercet suis H; b) venkov naproti
města:rure fruit O, vuris amatores Fl:
vazby:na venkov: rus tre Terentius; na
venkově: rurť esse, habitare C; z ven
kova: vure rveďive [Ť; pozd. rure též na
venkově: rure mori L, vure esse H;
G)meton.— rusticitas venkovská prostota,
neohrabanost: pleni ruris eťinficettarum
H; hodiegue manent vestigia vuvis H

Ruscino, ones, f. 1) město v Gallii
u Pyrenejí, nyn. Rousillon; 2) přístav
v Africe blíže neznámý.

ruseum, č, 2. neboFtiscus, č,f. list
natec, chřestovitý polokeř, z jehož ten
kých prutů dělají se v Italii košťata.

Rusellae, drum, f. město v Etrarii;
aaj. Rusellanus, a, um rusellský: ager
L; obyv.Rusellaní, orum, m. Rušellaně.
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VUSSUS,a, um červený: gingiva Cat.
růsticániuis, a, um venkovský: vita

C; vir, homo Č = venkovan, sedlák;hominesmultum| rusticaníCvelmi
„selští“.

růsticatio, ones, f. pobyt na venkově.
růsticé, adv. selsky, neobratně: fa

cere Ú; rustictus tonso toga defluit A
po selsku ostříhanému.

růisticitas, atis,f. venkovskáprostota,
přímost: multum vusticitatis antiyuae
retinet Plin; obyč. venkovská. neobraha
nost, nesmělost, upeipavost: r egcutrenda
est O, vultus sine vusticitate puden
tes O.

růsticor, dri, dťtus sum na venkově
pobývati: Aaec studia nobiscum rusti
cantur (.

rusticulus, ž, m. [demin.od 7usticus]
sedláček: r. non incautus C.

růsticus, a, um [rus] a) venkovský,
selský: praedia, vita C; mus, sedulitas
O; subst, venkovan, sedlák: agricola et
r. (C3 omnes urdaní, vustici (/ illi
fortes víri, sed rusticí ac milites C
prostí venkované a vojáci; b) prostý ve
šp. sm., neohrabaný, nemotorný, nevzdě
laný: homo agrestis et vusticus Ú, rusti
ca Musa F; subst.selský troup, hrubián:
». es, CČorydon V; guid flebam ru
stica? O.

růta cCaeSa viz 7*u0.
Růtění, črum, m. národ gallský

v Aguitannii s hl. m. Segodunum, nyn.
Rodez.

Kutilius, a rod říms.1) P. R. Rufua,
řečník a dějepisec, žák Panaitiův, přítel
Laeliův a Scipionův, r. 109 legát proti
Jugurthovi: 8) P. R. Lupus, tribun l.
r. 56, r. 48 místodržitel Achaie.

rutilo, dve, avr, dtum [ručilus) na
červeno barviti: comas, capillos LT;
červenavě, zlatově zářiti: arma V.

rutilus, a, um zlatožlutý, červenavě
žlutý, rusý: tgnis V; capilli O, comae
1; ortus Ó.

rutrum, 7, n. [*uo) rýč, lopata.
Rutuli, orzam, m. národ v Latiu 8 hl.

m. Ardeou; sing. Iro0s Rutulusve V =
Ú'uvnus, adj. Rutulus, a, um rutulaký:
sanguis, rex, acies V
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5
S fako zkratek: Sertus; Jako číslo: 8ems

(= dimidium assis); od. HS — IS
duae librae et semis — sestertius; 9. Č.
senatiis consultum; S. P. A. R. sena
tus populusone RRomanus;SPD salutem
plurtmam dicit.

Saba, ae, f. [Z AGar])město ve Šťastné
Arabii, proslulé kadidlem; aaj. Sabaeus,
a, um sabský, básn.— arabský: tus V,
terra OII — Arabie; Sabaea, ae, f. [se.
terra); obyv.Sabael, orum, m. Sabané,
bohatstvím proslulí.

Sabate, is, n.. močálovitá krajina
v Etrurii nedal. Vej; aaj. Sabatinus, a,
um sabatský: tribus L, lacus (; obyv.
Sábátiní, orum, m.

Sabázius, čž, m. [ZafBdáčroc]přijmení
Dionysovo (pův. božstvo ausijeké); odt. Sa
bazia, rum, n. slavnost Dionygova,

sabbata, Orum, n |oa3$aza) sahbat,
sobota, sváteční den židovský; tricesíma
8. IL sohotní svátek novolunní (t.j. novo
luní sedmého měsíce Tišri = října).

Sabbata, orum, n. viz Savo.
Sabelli, črum, m. [demin. k Sadint)

menší niirodové původu sabinského a ná
rodové oskicko-sabinšti; sing. Sabdbellus
nazývá sebe H jakožto majitel statku v 8a
binsku; adj. Sabellus, a, um sabellský,
sabinský: pubes, mater, veru V; anus
HMmarsická čarodějnice; carmina [Ť ča
rovná říkadla; Sabellicus, a, um: sus V.

1. Sabinus, a, um sabinský: ager C,
virgines L, stilva H, gens O; herba Sa
bina O jalovec, jehož uživáno k vykuřování;
Sabinum, č, 2. (so. věnum) víno sabin
ské; Sabinus, 7, m. Sabiňan; Sabina,
ae, f. Sabinka; básn.Sudiní — Sabinsko
n. statek tToratiův v Sabinsku: satis Ďea
tus unicis Sabinis AH.

2 Sabinus, a přijm. v někol. rodech
říms., zvl. S., přítel Horatiův; A. S.
básník, vrstevník Ovidjův; Poppaea Sa
bina, choť Neronova i jeji matka.

Sabis, is, m. řeka v Belgii, přítok
Mosy, nyn. Sambre.

Sabrina, ae, f. řeka v Britanmii, nyn.
Severn.

sabulum, č, n. hrubý pisek,

BACCT

I. sahurra. ae, f. písek jaka ladní
přitěž.

2. Saburra, ae, m. vojev. krále Juby.
Nacae, arum, m. Sakové, kočovní

kmenové v Asii sev. od Persie; sing. Sa
cés, ae, m.

saceulus, 7, m. [demin. k £accusj sá
ček na peníze: 8. est plenus aranearum
Cat, k filtrování vína (Ú,

saeCUs, 7, m. |GdAxxoc, odt. Sack,
žok] pytel, vak, iěch (na obilí a na peníze
CA).

sa ellum, č, n. [demin.secrum| malé
obezděné muslos ollařem, kaple, kaplička,
svatyňka.

Sacer, cra, crum [srov.sancro] €) bož
slvu nějakemu posvecený a proto nedo
tknutelný (tabu), posvátný, svatý, za
svěcený někomu (alcis n. ařci): loci8 na
prot profanus N, mons Sacer ČL „Svatá
hora, pahorek u via Nomentana 4!/, km
od Říma; Sacra vía ulice v Římě, ve
doucí přes Velii a forum na Kapitolium;
pastor. bus sacra guercus L od pastýřů
za posvátný pokládaný, u pastýřů po
svátný; sacer Čereri V kněz Cerebn;
P) hožstvu propadlý, kletý, prokletý,
zlořečený: etus caput lovi sacrum esset
L; is tntestabilis et a. esto H; přenes.
auri sacra fames V kletý hlad po zlaté;
immerentisflux t Remi s. cruor = H ea
piandus; sacer ignis V růže (nemov).
Sulst.Satrum, Z,9. a) věc posvátná,
svátost: JZunonis sacra ferre AHposv.
nádoby; sacra auferre, condere, celare
L, sacrum clepere C; zvl. obětní před
mět, obět: s. cremare, tangere L; obraz,
socha: penetralia cum sacris OV; po
svátné misto, svatyně: Veneris sacra pe
tere O; posvátný zpěv: sacra canunt V
obětní hymny; tn tua sacra redi O vrať
sek svým zpěvům; b) úkon posvátný,
obět, bohoslnžba: cetera sacra pontificis
scitis subiecit L, s. facere, perpetrare
L obět konati; coeptis stabat proxima
sacris O stál nejblíže oltáře, na němž
počínala obět; oceu/ťet, arcana s. CH
tajná bohoslužba; solemnia s. Č slavnosti
nůboženské: 8. publica naoroti prtvata
státní a rodinné bohoslužby.
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Sacer

sacerdos, dotis, m. f. [sacer a koř.
*dhéjo (klásti,činili srov. feci)] osoba kona
jici obět (= sacrificuš), kněz, kněžka s.
maximus Č nejvyšší kněz; Phoed: T rivi
aegue s. V— Sdylla; Troica s. H =
Ia = regma s. V

sacerdotinm, 4, n
kněžská, kněžství.

Naces viz Oacae.
sacramentum, 2, ». [srero] pův. pe

něžitá suma, záruka, kterou skládaly obě
strany ve při Civilní (bývala ukládána na
nej. posv. miístě); pak meton. pře, proces:
ininustis sacramentis altenos fundos pe
tere C, s. ťustimu tudicare (4 — va voj.
přísaha služební: alymobligare mi
bittac sucramento,sacramento p etaťtis00
stvěcti Ču; s. dicere mil tes rubet Cs: pak
přisaha: vůbec:non ego perfilam dězi
s. ŠD meton.služba vojeusků: lougum s. T

CHÁN, a, UDLsaKkliiianý „D4UUa1
kmen kolem Ardeje): acies V

Sacrárium, 17, n. [sacer] misto k uscho
vávání posvátných předmětů, svatyně,
chrám, kaple; též misto, kde se konaly
něj. obřady; přenes. s. scelerum C.

sacratus, a, Um [vi. part. perf. od SG
cro) posvěcený, posvátný, svatý: tura
Gratorum V; manus O; milites L swmrti
zasvěcení (kteří se zavázali bojovati, až padnou).

saepi-cola, ae, m. f. obětník, obsta
ravatel obětí, kněz.

saeri-fer, a, ton posvátné předměty
nesoucí, vezoucí: ruťes Ó. Penaty trojské.

sacrificatie, ons, f. [sacrifico] obě
tování.

sacrificinm, 17, n. |sacrifico) obět.
sacrifico, are, vi, atum |sacrificus]

obět konati, obětovati: někomuněco alci alga
te, 27 algd; též DCOS.jitss.

sacriiicilis, a, um [demin.k sacri
ficus] oběti konající, obyč. Tex S., vates
8. 1, vrchní obětník, velekněz; subst. Sa
crificuli ac vates L obětnici.

sacri-ficus, a, um [sucra facere] a)
oběti konající: rex L — sacrificulus; P)
obětní: dčes, securis, ritus O; os s. Ó
řeč kněží, obětníků.

snaeri-legium, di, n. svatokrádež a)
jako krádež posvátných předmětů: s. pro
hibeve I, s. Neronis T; ©) jako rušení
náboženství: sacrilegii damnatus N,

sneri-legus, č, n. [sacra legere] (sbí
rající a odcizující posválné véci, svato

úřad, hodnost
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krádežný; subst. svatekridce; sacrtlego
rum. numero habert Ni non. sacrilegum,sedhostvmCjpřenes.| bona
prázdný, bezbožný, zločinný: manus HO,
feminae Ó.

AACHT-porÉus, s, m.
u zálivu tarentského; 8) m.
Praenoste.

Sucr0, are, rivi, dtum a) božstvu za
světiti, věnovati: aras, laurum Phoebo
V; sacratae rite pecudďes V, templum
V5 <) vůbecvěnovati, určiti: guod nodis
sacrasti C; hunc honorem eť [uppiter
sacravit V; ©) nesmrtelným. učiniti,
zvěčniti: algm Leslio plectro JM; elo
anentia Catonis sacvata sertptis omnis
generis IL; d) smrti zasvětiti: caput L;
e)nedotknutelným učiniti:foedus L,legem
C; lex snerata IC na jehož přestoupení
určen trest,

SLCro-sancTus, a, um „obětí posvě
cený“, svatostí chráněný, nedotknutelný:
magistratus, potestas tribunicia L, pos
sesstones C; memoria alcis Plin svatá.

Sadalčs, ae, m. kníže thrácký, syn
Kotya [Il.

saecularis, e [saeculum]stoletní: udí
TŤ uspoř. Augustem r. 17 př. K.; k nim napsal

lloratius carmen succulare píseň k slav
nosti, oslavě stoleti.

saeculum (Saecium), č, n. 1) věk
hdský, pokolení, rod, koleno (gene
race : ex hac parte saecula plura nu
merantur guam ex dlla L, serit arbo
res, guae alteri saeculo prosint Čs b)
věk vůbce, doba: dlustraví saeculum
suum etusmodi exemplo arlitredatur
Plin; hutus sueculi insolentiam vitu
perabat Ú; přenes.duch času: corrum
pere et corrumpi saeculum vocatur T
nazývá se „státi na výši doby“ n. „krá
četi s duchem času“; ©) stoleti: alt
ouot saeculis post C; saeculo festas re
ferentes luces II; neurčitádlouhá řada
let: Zongo putidam saeculo H, dello
egregia per saecula gens V; meton.lidé
nějaké doby: saeculorum veliguorum
tudictum C, tmpia neternam timuerunt
saecula noctem V

SaeDpe, adr. saepčns, saepisstmé [adj.
*saepisstlačený, srov.saepes] často, zhusta,
mnohdy; opětovně, opět a opět clamě
tare Cs; deorum 8. pračsentiae ČC

1) městečko
nedaleko



saepeutimero

častá zjevení bobň; gram saepisstme Č
co možná často.

Saepenumev0, adv. v mnohých přípa
dech, častokrát, zhusta: 8. admirari so
leo tuam sapientiam C.

steps, is.F. srov. saepe| plot, ohrada
densissima Cs; hradba: scopulorum C

Saepinunm, č. [saepes| městečko
v Sarnniu u Beneventa, nyn. Sepino.

saepio, čre, psi, ptum. [srovk saepe]
ohradili, plotem. zdí obehnati: sepulerim
saeptim vepribus ČC;zahaliti: gradien
tes ačre V; obestřiti: oculos membranis
C; obkličiti: ferum corona venantum V;
zatarasiti: vlas L, vallum avbovibus L;
obchnati: oppidum operibus Čj opevniti:
ca stellis castrisgue Či vl. přenes.uza
viíti, obklopiti něčíma tím Chrániti: ture
civili, legibus C, pudicitiá T, praest
diis philosophiae C.

vleptum, 7, n. [vl. part. perť. od sae
pto) a) ohrada: deluas saeptis tenere C;
fragmenta saeptorum et fustes C; h)
zvl. plur. Ohrada pro dobytek, salaš, stáj:
multa victtma exit saeptis V; šraňky
v komitiich pův. dřevěné na foru, od Caesara

saepta marmorvea na poli Martově: DOW
lum tvus est includere saeptis Oj básn.
tnira saepta domorum V uvnitř domu.

aeta, ae, f. (sěta) [srov, č. SÍČ, něm.
Saite] žíně, štětina, vůbec dlouhá srst zví
řeci: gladium saetá eguinů aptum Č;
u lvu, hověz. dobytku, kanci, přenes. o člověku.

saeti-ser, a, um štětinatý: sus VO,
pecus O; jako subst. O štětinič (kance).

NaeLosns, a, um [saeta] šlětinalý: aper
V verbera Drop z kozích chlupů.

SAeVE,adv. prudce, zuřivě: ventis ai
tari H.

saevio, Zre, 7, itum. zuřiti, vztekati
se, zuřivé si vésti: krutě, zle řáditi: an
guis V, lupus Oj vůči čemu: aper in
pecudes O, accipiter in aves O; saevit
canum latratus V psi zuřivě štěkají;
přencs. o člověku: saevit animis tgnobile
vulgus V; ne snevi, magna sacerdos V
nerozčiluj se, neliněvej SC; spec. čn se 8.
OT na sebe ruku vložiti; o věcech:mare
S, pelagus T, ventus Čs; i abstr. emor
ferré V, ira in alom Ó.

Saovitia, ae, f. |saevus, zuřivost: ho
stium S; přísnost: keris in famulos ad
hibenda est C, Appů L: zpurnost:
Iiempsalis S; ukrutnost: faeneratorum
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9; o věcech:prudkost: Ařemis S, undae
O; zuřivost, bouřlivý stav: maris Ču,
pelagi O; annonae T' ukrntná drahota.

Snevus, a, um zuřivý, divoký, vzteklý(ostavu| dočasném;ferusvlastnosttrealu):
leaena V, canes Pr, ferae O, beluae H
o lidech ukrutný, krutý, přísný, rozhně
vaný: hostis O, Inno V, Proserpina H;
Aeneas s. in armis V strašlivý ; pater
O přísný; Achilles ambobus V na oba
rozhněvaný; o věcech:mare SOV bouřlivé;
m-ma V hrozná; ignes Dr znřici; Orton
V bouře působíci; fale Priapi Ti
strašný; venenum V prudký, ventus ČL;
militia II strohá, přisnáj pugna L,
paupertas H krutá; pod. imperium 9;
saeva pati S ukrutnost snášeti, ab obice
saevior ibat O hrázi se vice bouřil.

saga, ae, f. viz sagus.
sagácitas, atis, f. |sajax) bystrost

čichu, čenichavost: nartum Č o psech;
přenes.bystrozrak, důvtip, ostrovtip: gua

est„čugacitate in his rebus Cgaáciter, adv.bystře: sagacius odo
vor H přenese.Chytře, důvtipně: moli
sunt L.

sagana, ae, f. [saga) čarodějnice,u I]
jm. vl.

Sagaris, čs, m. (téžSangarius) řeka
v M. Asii, nyn.Sakari; Nagaritis, dis,
f. vila Sagaria, do niž se zamiloval
Attis.

sagatus, a, um [sagum) ve vojenském
plášti: prodire

sagix, dcis [sagio] a) bystře větřici,
čenichajicí: canes C; sagacior anser 0
lépe slyšící, bystřejší; hh) přenes.duševně
bystrý, bystrozraký, důvtipný, chytrý:
mens U, sagaces hospites FH; s gen. uli
ltum s. verum H, ad suspicandum C;
básn. inf,

sagina, ae,f. a) krmení:anserum Var
70: multiludrnem saginá tenere C; b)
konkr. krmě, pokrm, strava; žrádlo, píce:
saginá gravis 1, oladiatoria s. T, tm
munda Pr.

sagino, re, £vi, atm epáti, krmiti:
porcum Pr, corpus Út; přenes.gui vet
pudl. sanguine saginatur Č z krve obce
tyje; seTiuagies sestertio saginatus T
obohatil 8060..

sagi0, čre, — bystře vnimati (čichati,
větřiti:; přenes.duševně bystře viděti: 8Ga
ytre est seutire ucute (.



sagitta

sagitta, ae, f. šin, střela; meton.Ae
neas, guamaguam tardante sagitta, tn
seguitur V ač rána (šípem způsobená)
zdržovala.

sagittárius, a, um [sagitta] šípy (a
tedy 1 lukem) ozbrojený: jako subst. u
čišťník; kollekt.egues s. T jízdní lu
čištníci; jako souhvězdí Střelec,

sasitti-fer, a, um šiponosný:pha
retra O; Farthi Cat, Geloni V= luko
střelci.

sagitti-potens, čis souhvězdí Střelce.
sasitto, are, dvi, dtum [sagitta] šipy

stříleti.
sagmináa, wm, n. [sucer, sancio) sva

zečky posvátné (rávy natrhané na hradě čím.,
jež vyslance činily nedotknutelnými.

Sagra, ae, m., f. [Zdv0a, Sávoad]
řeka v Druttiu, nyu. Sacriano.

Sagulum, 2, %. [demin.k sagum) pláštik,
plášť vojenský.

sagum, 7, n. vlněný šátek, plachetka,
plaid; plášť, zvl. vojenský: čegumen omni
bus s. figulů. ant spin consertum T
o kroji starych Germánů: Sudga sumere ÚU=
zbraně se chopiti = čre ad saga Ú; i
sogis esse Č býli ve zbrani.

Nagunfia viz Segontia.
Saguntum, 7, 2. neboSaguntus, Z,f.

[Sdvovvtov] Sagun t, město na vých.
pobř. Hispanie sev. od Valencie, nyn.
Murviedro (murus vetus); aaj. Sagunti
US, a, um saguntský: clades, rabies L,
obyv. Saguntini, črum, m. Sagunfané.

BASUS,a, um [srov. 8agio, sagax) věšt
ný, prorocký: anus Č; subst.S4ga, ae, f.
věštkyně, čarodějka, čarodějnice.

Nals, zs, f. [Sdře) staré hl. m. dol
ního Egypta, nyn. ves Sa-el-Haggar; obyv.
Saltae, rum, m. Saifané.

sal, salis, m. (srov. (ČÁGze *gaA-c, sůl,
Salz) a) sůl, slaná voda, moře: pants
cum sale Fl: sal niger IŤ dobývaná z po
pelu dřevěného k nakládání ryb, spu
mas salis uere ruebant V pěny mořské
okovanou přídou rozrývali; assieuo sale
sara sonadant V mořskýmpřibojem; b)
přenes. duševní bystrost, vtip, humor:
versus habent salem ÚČat říz; sule et
focetiis Čaesar vicit omnes C; Luci
ltus urdem multo sale defvicuit JH zži
ravým vtipem; c) dobrý vkus: plus sw
lis guam sumptus habebat N; obr. Bio
nei8 sermonibus et sale nigro FI narážka
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na otce Blonovajako obchodníka a naloženými ry
bami.

Salácia, ae. f. mořská bohyně, choť
Neptunova; meton. moře.

Salamis, žnis, ace. ina, f. |SaÁanic)
1) ostrov v zálivu saronském naproti
Athenám a Eleusině, sídlo "Telamonovo,
bitva r. 450; 2) město na Kypru; adí.
Salaminius, a, um salaminský; obyv.
Salaminii, órum, m. Salaminští.

Salapia, ae, f. město v Apulii sev.
zňp. od ústí Aufida, nýn. ves Salpi; obyv.
Salapiní, rum, m. Č a Salapitáni,
Orum, L.

salkarius, a, um [sal] solní: annona
I roční výnos monopolu solního; via
Salaria L n. prostěSalaria Č silnice na
levém břebu 'Tiberu, po niž sůl ze solniu
ostijských dopravována do měst 8abin
ských; subst.Salirius, 78, m. obchodník
soli; salárium, dž, n. pův. dávka solní
vojákům, pak částka peněžilá za ni; za doby
cís. služné úředníků a mzda soudců.

Salassi, orum, m. obyv. Alp v nyn.
Savojsku.

saláx, úcís [salto] vl. „skákavý“ o zviř.
vzhl. k pudu pohlav., bujný, chlipný, vilný:
aries O.

salebra, ae, f. [salto] kostrbatá, ne
rovná cesta: gui gueritur saledras II;
přeenes.drsnost, kostrbatost řeči: Aaeret in
salebra C vázne; Herodotus sine ullis
snlebris jluit ČC,in salebras incidere C
do obtíží, nesnází.

salebrosus, a, um kostrbatý, nerovný:
saxa Ó.

Salentiní, rum, m. národ v Kalabrii
kolem Tarenta; aaj. Nalentinus, a, um
salentinský: campi V, ager L.

Salera, ae, f. město na sev. pobřeží
Afriky.

Salernum, z, 2. město na pobř. kam
panském jv. od Neapole, nyn. Salerno.

saliátus, s, m. (Sali) hodnostkněze
ealijského, saliát,

salictum, 7, n. [salie) vrbové křoví,
vrboví.

salignus, a, um [salix] vrbový: fus
tis H, crates V, lectus, veru O.

Salii, orum (um), m. |salio) „tanečníici“,
tančící kněží; sbor 12 kněží zřízený Numou,
rozmnožený Tullem Ilostilleém na 24; 1., 15. a 19.

štíty
ancilia procházeli městem, zpívajíce starožitné písně;

března konali svoje tance ve zbroji A nesouc



1. salinae

aaj. Saliaris, e salijský: carmen FI, da
pes F skvělé, nákladné.

1. salinae, Zrum, f. solné doly, soli
várny: familiae, guas publicani in sa
linis habent C.

2. Salinae, Grum, f. 1) solné doly
a Ostie; 2) sklad soli u porta Trigemina.

Salinátov, oris, m. [sulinae: „obehod
ník soli“ příjm. v rodě Liviů.

salinum, č, n. [sal] slánka, solnička.
salio, čre, uč (ii), sa'tum [čAhoucui

zo *odAjoucu) skákati, poskakovati, hop
kovati: tn. gurgite rene Ú, de muro
L, unctos per utres V; mica saliens
HO obětní sůl do ohně vhozená do výše
prskajíci; rčvus salit V — teče; suhsr SA
lientes, tum, f |ee. agune) vodotrysk;
venne VO biji; pectora saltentta O zve
dající se, dmoucí se.

saliunca, ae, f. nízká libovonná rost
lina nard či kozlík keltský (Valeriana
p. Nardus celtica).

saliva, ae, f. a) slina abest s. mu
cusgue Cat; hb) přenese.chut: Mlethkym
naet (Fraia s. meri Pr.

salix, cís, f. vrba.
Sallentiní viz Salentint.
satlo, ere, —, salsum [sal] soliti.
Sallustius, a rod řím. 1) Č. S. Čris

pus, dějepisec, nar. v Amiterm r. 806,
propaetor v Africe r. 47, prokonsnl v Nu
midii, po smrti Caesarově yěnoval se li
teratnře; napsal: Dellum fugurthinum,
bellum Catilinae a fistoriae o 5 kn.
(nezach.); zemř. r. 35; 2) acoptovaný
jim synovec Sal. Crispus, přítel Augu
stův, + r. 20 po Kr.; adj.Nallustianus,
a, um: hovrti Tsady založené historikem
S. na collis hortorum u porta Salaria.

Salmacis, idis, f. pramen v Kari
změkčilost působící a nymfa jeho; o člo
věku zženštilec.

Salmonéřs, eds, m. [SaAuoveťc| syn
Aiolův, bratr Sisyfův, král v Elidě; chtěje
napodobiti hrom a blesk byl Diem zubit;
Salmonis, zďis, f. dcera Salmoneova
Vyro, matka Neleova.

Salónae, drum, f. město v Dalmacii,
nyn. Salona u Splitu.

Salpinum, 7, n. město v Etrurii, asi
nyn. Monte Alfino; adj. Salpinas, aťis
salpinský : ager L; obyv.Salpinátes, um.

salsamentu, č, 2. [sal] slaný rybí
lák.
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Sals8, adv. vtipně: dřeere alad C.
Salsus, a, um [rl part. perf. k sedlo] a)

solený, slaný: terra V, mola If, farva
O, vada V —=moře, sudor V: h) vtipný,
kousavý: homo C; ista Sarda C; male
8. vilens disstmulare JI potměšilý vti
pálek; salsa, orum, n. vtipy.

saltáti0, onis, f. tančení, tanec.
saltator, oris, m. iselto) tanečník,

obyč.v opovrál.em.; adj. Sa|tátOrius, a, um
taneční,tanečníkův: orlis C; saltátrix,
cis, f. tanečnice.

salfatus, žs, m. tanec, obyč.nábožen
ský, nrocessí v kroku tanečním (o Saliech),

saltém, adv.alespoši,aspoň: er pe míli
hunc dolorem. ant minue saltem Ú; při
záp. ani: dobu! non deorum 8., 8i non
hom'nim, memores I..

salto, úre, dvi, dtum [trea. k sa/io)
4) nepřech.tančiti: cantare et 8. *; nemo
fere saltat sobrius (© (tanee u Římanů po
pokládán za neslušnost, poněvadž byl většinou ne
cudný); W) přech. tančiti, tancem předsta
vovati něco Cyclopa H; poemata O tan
cem doprovázeti; pod. 8. commentarios
T s přehnanými posunky předčítati.

saltnOsus, a, um [saltus] lesnatý:
loca SL, regio N.

1. saltus, čis, m. [salio) skok: saltu
se dare in jluvinmu V skočiti do ř.;
saltum dare O skok učinili; corpora
saltu ad terram mittere V seskákati;
in eguos sudicere V vyšvihnouti 8e na
k.; saltus agrestis O tanec.

2. saltus, čis, m. a) lesnatý sráz,
stráň, údolí, úval, rokle, průsmyk: s.
silvosus L, Thermopyčavum L, suttis
profundí V, praetor saltus occupuns
Nb) les, hvozd, lesnatá hornatina:fa
milras in saltibus habrrí C, 8. Graius
N==A py, s. Pyrenaei Čs: lesní past
vina: de saltu agvrouné detrudeve C.

salůher n. salůhris, čs, e [salvus] a)
uzdravující, léčivý,hojivý, zdravý (= zdraví
prospěšný): suci amůrosiae V, somnus
V, aestas H; fluvtus V, Baiae C, re

giones Čs; Lb)přenes.prospěšný, výhodný:
consiliu C, tustitia H, factum Plin; ©)
zdravý (==salvus): corpus LT; přenes.
omnia salubyia esse L že se vše dobře
daří.

salůbritás, aťis,f. a) zdravost (vlast
nost působící zdraví), léčivost: loci C,



salůbriter

aguarum LT: těžpřenes.Átticae dictto
nis C; b) zdravost, zdraví: corporum T.

salůibriter, adv. a) zdravě, ke zdraví:
agus vefrigerari C; ) prospěšně,8pro
spěchem: črahi bellum s. potest L.

Salum, 7, a. širé moře, otevřené
moře, zvl. zvlněné: procul ad insula in
salo navem tenere N; salo nauseugue
con.fecti s; básn moře: fit sonitus spu
mante salo V, altum £*, immensum O.

Salis, děčis,f. [salvus] a) zdraví:
valetudiní, saluti sune parcere C, po
tiri firma salute O; sine spe salutis N
v uzdravení: )) blaho, štěstí: commu
nis s. C obecně dobro, ctvčum, urdis,
reč pudl., civitatis C; restitutio salutis
meae C= návrat z vyhnanství; nulla s.
bello V; ©) záchrana, spása, exi
stence, život: non de tmperčo, sed de
salute dimicare Ču; salutem afferre alci
C zachrániti někoho;fuga satutem pe
tere ÚČsC, una est s. L, una 8. věctis
V, eorum vitam sua salute habeat ca

nlorem Cs; salutem ataue exitum (Cs
spasný východ; meton.záchrance: P. Len
tulus, s. nostrae vitae C; d) pozdrav:
guam legis salutem, missa siť vere, pre
cor O; dic a me illis salutem C vyřiď
pozdrav; ellipt.Anachursis Hannoní sa
lutem ČC pozdravuje Hannona: salute
data vedditazue L po vzájemném po
zdravu; personit. bohyně blaha řím. státu
s chrámem na Auirinale.

salůtaris, e zdravý, léčivý; prospěšný,
užitečný: potio Cu, calor C, ars H
umění lékařské; Aominum generi cultura
agrorum est s. C: též ad alad Čs lit
tera s. Č tj. A.bsolvo) na hlasov.lístcích
soudeů; fuppiter S. ZEČG GuTi0.

salůtáti0, onis, f. [saluto) pozdravo
vání, pozdrav inter exercitus s. factam
L vojska se pozdravila navzájem; salu
tattonem reddere Ť na p. poděkovati;
spec. návštěva. amicorum C.

salůti-fer, a, um blaho přinášející,
spásonosný, spašný: anguis urdt O, puertotiorbiO —Asklepios.

saliito, re, dvi, dtum [salus) a) zdra
viti, pozdraviti: domus te tota nostra
salutat C; guis senator CČatilinam sa
lutavit? C; "taliam V, agros Oj deos,
numen Ó uctiti: zvl. vítati: augurtum
V; b) zdraviti jménem, nazývati, titulo

vati: cur pocta salutor IŽproč ai dávám
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říkati „básník“; algm tmperatovem T, ve
gem regum Ču; ©) jiti pozdravit, ná
vštěvu učiniti, navštíviti: salutatum 10
troire S, ad algm salnutandi causa ve
něre C; salutavi Č = přijímati návštěvy;
zvl. oranních pozdravnýchnávštěvůchIkliontůCVT

Saliivit (Sallůivil), Orum, m. též Sa
lyes, um galiský národ v Provinčii.

salveo, čre, — [salvus]) býti zdráv;
obyč.jako pozdrav imper. salve, salvete! buď
zdráv !; měhč salve buď mi vítán; čudeo
salvere pozdravuji; výj. misto vale buď
s bohem!: salve aeterním míhi V

Salvius AI. Othe, druh Neronův, pů
vodce vraždy Galbovy, pak. císař, po
bitvě u Bedrisku r. 69 se nsmrtil.

Salvus, a, um. [srov. sollus, soldus)
U) zdráv, v dobrém stavu: est tib! mater.
cognati, guis te salvo opus est JI jimž
na tvém zdraví záleží; non umor salvum
te vult H; guid salví est mulieri amissa
pudicitia I. jak se může miti žena dobře;
satin' salve? (se. agis) n. satin' salvae
(sc. res sunt)? L máš se dobře? vše
v pořádkn? — jak se má3?; h) neporu
šen, nepoškozen: socios salvos praestare
poteramus Č spojencům molli jsme za
ručit úplnou bezpečnost; obyč. se Bubst.
vabl: guod salva fide posstm Č bez po
rušení daného slova, salva ptetate O
bez porušení povinné dobromyslnosti; sal
vis legibus Cj salvo et composito dte
Plin když všecku práci denní jsme vy
konali: €) živ, na živu: st salvě esse
possent N život zachrániti, me salvo C
pokud jsem živ.

Samaria, ae, f. [Saudosia) Samaří,
krajina ve střední Palaestině 8 městem
téhož jmena; obyv. Namaritae, drum,
m. Samaritané.,

Samarobriva, ae, f. („mostsauarský“)
město Ambianů u řeky Samary (nyn. Som
mel, nyn. Amiens.

Sambueistvia, ae. f |oaupvziorota|
hudebnice na samtuku, strunovýnástroj, po
dobný haifě.

Name, čs, f. n. Samos, i, f. |[oduog
výsinaj starý název ostrova a města Kc
falenie; obyv.Namael, ore, m,

Sam nium, EZ, m. (srov. Sabinus,
Nadell: [země Sabinů ve střední Italii;Saminis,7é/8,© samnitský:| egercitus,ager| L;Samnitěs,jem,m.Sam
bité: gladiatores NSamnites C v samnit



1. Samos (Samus)

ské výzbroji (velký štít scufrm, dlouhýru
kůávník na pravé paži, holecň na lové noze, ko

žený pás balteus, přilbico 8 hledím a chocholem
a krátký meč).

1. Samos (Samus), z, f. [viz Same]
ostrov u. pobřeží ionského 8 městem té
hož jména, rodiště Pythagorovo, proslulé
hrnčířstvím; adj. Samius, a, um samský:
uno Č (pon. měla v 8. chrám), testa Ti,
vasa Č samské nádobí; senex, vir O =
Samius O — Pythagoras; obyv.Namil,

drum, m. Samští.2. Samos Tůreicia VO = Samothrace.
Samo-thráce(a), čs (ae), f. [Zago

Vodzn, Záuoc Bonizin] ostrov v moři
egejském naproti ústí Marice, nyn. Samo
thraki3 adj. Namothracius, a, wem,odt.
Samothrácia, ae, f. (se. insulal; obyv.
Samothráces, um, Mm.Samothrakové.

sSanabilis, e [sano] vylččitelný, vy
hojitelný: vulnus O, plaga €.

sanatio, onis, f. vyléčení, uzdravení:
corporum Ú; přenes.aními, malorum C.

Sincté, adv. poctivě, svědomitě: illae
tabulae servantur s. Čs necessitudinem
s. colere C; 8 posvátnou úctou deos ve
nerari C; algm 8. habere v úctě míti
(jako věc nedotknutelnou).

sancio, čre, sanxi, sánctum [srov.San
cus, sacer) věc učiniti svatou, nezměni
telnou, nedotknuteluou; posvětiti, slav
nostně ustanoviti: legem CLHzákon dáti,
stanoviti; foeďdus LV potvrditi, uzavříti;
alod sancire lege, edicto, senatus con
sulto, sacrificiis Cs ČT, dextrá L; ťure
itrando inter se sanrerunt Č přísahou
se vespolek zavázali; s dvojímace.: om
pelum augurem ČCaugnrem (slavnostně)
ustanoviti; acta Caesaris Ú stvrditi, po
tvrditi; pod. regnum ad Antonio Ferodi
datum victor Augustus sanzit T, pacta
T; pod trestem zakázati, zapověděti: na
turae lege sanctum est C; Solon capite
sangit, st gut C pod trestem hrdla za
kázal, trest smrti ustanovil — capttis
poenam sancire Ču, exsecrationibus pu
blicis sanctum est ČC.

Sanctimonia, ae, f. [sanctus) svatost,
čistota mravů, bezúhonnost; ve sm.
etihodnost, posvátnost.

siinet(ió, čnis, f. [sancio]) nepornši
telné ustanovení zákona trestem klatby něco
sakazující:Rěst Žegis sanctionem poenam

pa8s.
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gue recitassem C; 8. foederis C zvláštní
článek smlouvy, výhrada.

Sanctitás, atis, f. [sanctus] a) svatost,
nedotknutelnost: tribunatiis C, templi
LT; b) čistota mravů, poctivost, bez
úhonnost: exemplum veteris s. C, matro
narum C, dominae T počestnost.

stinetor, Oris, m. [sancio) stanovitel:
legum Z 7ikonodárce,

SAnCiuas, U, Uni (vl. part. perf od San
cto) A) pass. zasvěcený, odevzdaný bož
slvu, pod záštitu bohů postavený, ne
dotknutelný, neporušitelný, svatý: Ao08
pites sanctos habent Cs, tribuní plebi8,
poetae nomen Č, leges IŤ, patriae iura
N; ol. místa:flumen V, fanum C, fon
tes V, arae O; sancti ignes V posvátný
oheň; b) akt. čistotou mravů vynikající,
poctivý, svědomitý, počestný, nevinný,
svatý: vir sanctisstmus atgue ornatis
stmus nostrae civitatis U muž nejry
zejší a nejváženější; da tusto sanctogue
viderí II, sanctisstma contunx V; odt.
pak ©) ctihodný: vates sanctisstma V,
sancte deorum V, senatus V, ordo, con
stlíum ČC— senát; v úctě chovaný: dtes
H Tid sváteční.

NneUS, 0, 200.(plnýmjm. Šemo Sancus)
božský ochránce daného slova a přísahy =
DivusFidius (Zeůc miauoc); uctíván na
ostrově tiberském a na Ouirinale.

sandyx n. Sandix, cis n cis, f.
[oúvdvě] nachové barvivo, snad suřík; u V
nach: 8. nestiek agnos.

sné, adv. L) rozumně, 8 dobrým roz
umem: ne go santus dacchabor IM;
b) zajisté, vskutku, v pravdě, opravdu:
s. homo neguam C, oratin s. longa Ú,
bonus s. vicínus If; s. acute Č; ©)v od
povědí:ano; ovšem: s. et lidenter guidem

d) při konj. připovšt: pro inne, afši,
třeba, dejme tomu: sťní falsa s., tnvt
diosa non sunt C, sint s. liberales S;
e) při imper. jen, přece: dilue 8. hoc crt
men! Č, age s. L nuže tedy!; f) velice,
nad míru: homo s. locuples Ú; s. vacua
C docela prázdná; 8. bene C zcela dobře;
zápor.nehrubě, nepříliš: haud s. alto ani
mo S, non s. credere H; nilůl s. SCH
zcela nic.

Sangarius viz Sagaris
Sanguális, e [Sancus] Sankovi po

sválný: avis L neznímý ptik.
sanguen, ins, n.arch.— sdngu?s (+.t.).



sangninens

sanguineus, a, um [sangnis]) a) kr
vavý, zakrvácený i jako krev červený:
tmůer C, rores V, manus O, řuhae V
— rudentes, lorica V krvavě rudá; co
metne V jako věštci neštěstí; h) přenes. krva
vý; rixae II krvavě končicí, Mavors V
krvežiznivý.

sanguino, čre, dvi, dtum [sangrnis]
pův. krváceti; přenes. býti krvežíznivý:
sangutnans elognentia T' (t. j. kllentyvys
sávající, o peníze připravující).

sanguin-olentus, a, um a) zkrvá
cený, krví zbrocený: Erinrs, pectora O;
h) krvavě rudý: color Ó.

Sal. uls, tnis (u Ó též sanguis), m.
a) krev (v těle, naproticrnor): 8. diffun
ditur per venas in totum corpus Ú;
sanguinem ejffundereC, funlere UTCu,
facere OL krev proliti: J) krvepro
lití, vražda: metus dimicationis et
sangutnis ČC;partem Sanguinis ac cae
dis L krev prolitou při vraždě, Sidylta
ngrarum multo pecudum te sangutne
ducet V mnoho černého bravu obětovavši;
poenas cum sanguine poscunt V krvavý
trest; pater fraterni sanguinis insons
O; e) krev = potomstvo, rod; konkr.dítě,
8yn, potomek: sangutnis officto non eget
illa meli O = filiť mei; rex, deorum
s. H; Anchtisae Venerisoue 8. I. re
gius 8. JH o Europě; non ego pauperum
8. parentum If; in suum 8. saevire
d) krevní příbuzenství, rod, pokreven
ství: Vympharum sangutnís una O
z rodu nymf; progeniem Trotano a san
gutne duci V; ille gradu proptor san
guini8s O; též o celém národě: Re 8. S0CLE
tur L — patriciové a plebejové.

sanics, č?, f. a) hnisavá krov: sara
spargens sanie et sanguine C, saniem
eructare V; domus sanite dapibusgue
cruentis V; Lb) hnis, zvl. jedovatý hnis
badí, jed: perfusus sanie vittas V; s.
manat ore trilingut F, colubrae sa
ntem vonriwit Ó.

sanitas, dtis, f. [sanus])a) zdraví
tělesné, zdravost: corports tempera
tio... sunitas est C; přenes.8. victoviae
T úplnost, dovršení vítězství; b) zdraví
duševní, rozvaha, rozumnost, zdravý
rozum: 8. anitmorum C, saptentia 8. est
animě C; ad s. redire Č k rozumu při
jíti; nihilo plus sanitatis tn curta guam
tn foro esse L; ©)přones.přirozenost,
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správnost: eloguentiae T, Atticae dic
tionia Č, oratoris C.

SAno, re, vi, ačum [sanus])a) uzdra
viti, vyléčiti: st (meďicus) te sanasset Č;
vulnera CO, tumor ocnlorum sunatur C;
b) přenes.napraviti, odčiniti: malum C,
incommodrum Čs, discordiam L o stavech
duš. vyléčiti: dolores C, uvearittae vil
nera C; duchauklidniti: anímos conso
čatřone FHivt.; mentes Čs k rozumu při
vésti.

Sanguális viz Sangualis.
Santoues, um iNantoni, ram), m.

gallský národ u řeky Garumny (nyn. Sain
(es v krajině Salntogne); adj. Santonicus,
a, um santonský Oceenus Tib.

SANUS, a. um a) zdravý tělesně: medi
camento sanus factus est Č uzdravil se;
sanum facere alym C uzdraviti; sanapars.corpovis(Č:přenes| civitasL,
res publica L; L) duševnězdravý, roz
umný, rozvážný, moudrý: e08 sanos tn
tellegi necesse est, guorum mens motu
guasi morůo perturbata nullo sit C; ad
sanos abeat tutela propinguos I; s.
mens zdravý rozum: Vir sanae mentis
C; nil me paeniteat zanum patris hu
tus HH pokud budu při zdravých smy
slech; praectpue sanus F moudrý; naop.
male s. smyslů zbavený, bez sebe jsoucí:
Dido V, oetae H (u vytržení); C) o řeči
zdravý, přirozený: Rhodii santores C,
orator rectus et s. Plin.

sapa, ae, f. povařený, bustý mošt:
potare purpuream sapam

Sapael, drum, m. [Zanařor] thrácký
národ u Propontidy.

1. sapiens, nčis, abl. subst. € (adj. sa
piente puella O), gen. subst. tm. (vl. part.
praes. od 8apio) a) adj. moudrý, rozumný:
vir ČH, populus, servus H, sapientis
sima deu C, s. nomen ffď; L) subst.mudrc,
člověk rozumný: ne putes altum sapiente
beatum 1; Piltacus tn numero septem
saptentum habitus est N, sapientum
octavus II (ironicky) a napreti tomu sapien
tium curas retegis Lyaee Fl.

2. Sapiens čestnépříjm.Katonovo, Fa
briciovo, Kuriovo, Laeliovo a j.

sapienfer, adv.rozumně, moudře: fa
cere C, agere Ó, temporibus uti N,
vivere F. hostem s. amabis O = budeš
pokládati lásku k nepříteli za rozumnou.



sapientia

Sapientia, ae, f. [sapiens] a) roznm
nost, věhlas: duces usu. sapientiague
prnestantes N, plus me tua 8. conso
latur C, consiltum et s. Č politická
moudrost, státnický věhlas: h) moudrost
(cogia): princeps omnium virtutum
est C, sapientid munitus Č*; zvi. pak=
filosofie, mudrutví: s. guae ars vivendi
putanda est Č (— praktická filosofic);
doctores sapientiae T; sapientias ebul
live C filosofickými sentencemi se chvá
stati; caelestis s. II vědomi božského
půvedu; fuit haec s. guondam JH bylo
bylo kdysi úlohou mudrců-básníků.

Sapientipoténs, niis moudrostimocný:
bellipotentes sunt magis guam sapienti
potentes Enntus u C (jiné čtení sapienti
loguentes moudře mluvící).

sapio, ere, sapit (irť) a) pův. chut
miti, chutnati, voněti: mella herbam sa
piunt lin; anas plebetumsapit Petro
ntus má sprostou chut; unguenta cro
cum sapčunt C voní šafránem; hb)přeues.
duševně čiti, poznávati, rozuměti, býti
rozumný, rozum miti: sč supient Cs,
sapere eum plus guam ceteros ardi
trantur C; měltil profecto sapis Ú ne
máš špetky rozumu; sepere est abiectis
utile nugis I rozumněživot zaříditi; 84
pere aude H; per te sapis H sám tomu
rozumíš; praetulerim iners videri, ouam
sapere et vingi HHrozuměti (požadavkům
umění); s akk. guč aliguid sapiat C kdo
má trochu rozumu; si recta saperet An
tontus ČCkdyby měl zdravý rozum, rvz
umně myslil; něhil s. C nemiti roznmu;
nil parvum 8. If nemíti sinyslu pro ti
těrnosti.

sapor, Oris, ji. "sepioj chut: a)
chut Jako vlastnost. předmětu: 20N odore,
non sapore capi Ú; integer if, asper
V, tardus 8. mali V trvali, delší pa
chut; s. melis C; b) pochoutka, lahůdka,
pamlsek: iucundos sapores uva deďit
Tid: tunsum gallae admiscere saporem
V šťáva z tlučených duběnek; €) přenes.
vkus: vernaculus s. ČC; homo sine sa
pore €.

Sappho, čs, f. [Sup] básnířka
řecká z Mityicny koncem 7. a zač. 6.
stol. př. K.; adj. Sapphicus, a, 0
Sapfin: Alusa Čat.

Sapriportus, šis, m. přístav mezi sy
baridou a Tarentem.
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Sarcina, ae, f. [sarcio) a) ranec
svázaný, uzel, zavazadlo zvl.. vojen
ské; břímě: gravis s. chartae H; aar
cinas conferve (s, colligere S; arma in
sarcinis deligata Ls sub sarcinis ado
rivt legtonem Čs na vojáky legie ještě
zavazadla na sobě mající útok učiniti
(u jednotl. vojína vážila asi 20 ke); básn. Dřímě
—=plod: matri suae prima 8.fuerat O;
b) přenes. břímě starosti, vlády atp.: publica
s. rerum O břímě vlády; s. sum tib
O; tam tibi sentiri s. nulla potest O.

StuCinarius, a, W [sarcina) zava
zadlový, zavazadla nosicí: tumenta Cs.

SAvCIO,Tre, si, vlumi m. sarc si, 8arc
tum) iw) lálati, zašívali, spravovati, opravovali| vestimentumVarro;fragmenta
crystalliů EFlin, dolia Cato; hb) přenes.
napraviti, odčiniti, nahraditi: detrimen
tum acceptum Cs, damna ČI, inčuvi
am Ú; gvatia sarta male H špatně
obnovené přátelství; part. perf. saVPÉUS,G,
um. gpravený — v dobrém stavu, obyč.
sartus tectus: monumentum savtum tec
tum integrumgue Ú; sarta tecta egi
gere C na stav staveb dohlížeti.

saurculum, č, n. [sarto) motyka, mo
tyčka plecí, též ke kypření země.

Sardi, ae, f. Sardinka: ouamvis salsa
ista S. fuerit hříčkaslovní; 8arla na
solená ryba mořské „sadinka'

Sardanapalus n... pallus, 7, m.
poslední král assyrský, proslulý svou
rozmařilostí.

Sardes n. Nardis, zum,f. [Zdoderc]
Sardy, hlavní m. Lydic, nyn. ves Sart
vých. od Smyrny: obyv.Natdiní, orum,
m. Sardští.

Sardi, Orum, m. Sardové, obyv. ostrova
Sardinie, jenž Nar'dinia, ae, f. |Zaodw):
adj. Sardus, a, um sardinský: mel JI
(hořkéchui): Nardous, a, um sardinský:
regna O, herba V pryskyřník, jehož po
žití prý stahovalo tvář ve výraz smíchu; jinak
zvanýNardonia Žerda; Sardinieusis, e:
trtumphus N za podrobení Sardinie.

sario, čre pleti (motyčkou zemi od býli
Čistiti).

Sarissa, ae, f. [odoroaca] dlouhé kopí
makedonské.

Sarisso-phorux, č, m. [sarissa] make
donský kopiník.

Sarmata, ae, m. Sarmat, ebyvatel
nížiny zv. „sarmatská“, též řec. tvar Nan



Sarmentum

ronratés O a Nauromata Pin; adj.
Narmatichs, a, 00 savmatský: arcus,
stnus O, mare O —=Černé moře; mos
loguendi O; Sarmatice logui © sarmat.
sky; Narmalis, dďes,f. sarmatský: m
dra, tellus Ó.

sarmentum, 7, ». rošti, klesti syrové
1 suché;fasces sarmentorum IL hatě.

Narnus, 7, 90. řeka v Kampanii, nyn
Sarno.

Sarprdón, onis, m. [Saoznáorv| 1)
syn Jovův, král lycký za války trojské;
2) mys v Kilikii: Sarpedonium pro
munturtum L.

Nara, ae, f. [hebr.Zor] starý název
Tyru; adí. Narranus, a, um tyrský:
ostrum V.

Sarrastěs, um, m. národ v Kampanii
u Sarnu.

Sassia, ae, f. matka A. Kluentia
Avita.

Sat, adv. forma mluvy ob. m. SaťiS. vzniklo
ze "sal a toto ze Satis ztrátou -S před souh!.
(sat prata biberunt V, sat důn (J, pak i
sat est C, sat haheo Č).

sata, črum, n. viz sero.
satelles, lis, m. f. a) stráž osobní,

tělesná (obyč.plur.): tyranní C, regiť sa
teltites L, Aledi N; Lb)průvodce: pen
nata Iovis s. Č = orel; obr. věrtutis s.
H; s. Orci IL — Charron; ©) ve šp. sm.
pomahač, náhončí: Alanlius, audactae
s. tuae C, voluptatum, scelerum C;
Hannibalis satellites I. stoupenůi.

satias, dťis, f [satts, — satietes) a)
dostatek: frumenté S; hb) přesvcení ně
čím: amMoris, Učit

Naticula, ae, f. město v Kampanii na
hran. Samnia, nyn. Caserta vecchia; adj.
Saticulanuš, a, um satikulský: ager L.
obyv. NSaticukiní, drum, m. Satikulané;
kolekt. Nafieulns, 7, m.: asper V,

satietas, atis, f. [satis] u) dostatek,
dostatečné množství: aď satietatem co
pid commentuum instructus Ču s do
statek opatřen; ob) svtost, přesycení,
omrzelost,hnus: aď satietatem trucidare
L do syta; s. epularum Ču, vitae C
sytost života; s. provinctae C omrzelost;
gloriae Ču přesvceni; s. me tenet S na
sytil jsem se (ďdominalionis corum).

satin a Satine — satisne.
1. sati0, čire, vi, datum [satis] a)

pův. nasytiti: cílůus sattat Cu, canes sa
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tiatae sangnine herilt O: famem s. O
hlad ukojiti; b) přenes. nasytiti, ukojiti,
utišiti: desiderium natiwrae C; suttari
delectattone non possum C nemohu se
nabažiti rozkoše z toho; tram O; somno
sattatus I, do syta vyspalý ; ©)přesytiti:
něměs longo satiate tudo JÍ přesycený;
agricola assiduo s. avratro Tib; senex
prosperis adcervsisgue satiatus T do
syta zkusivší dobrého i zlého.

2. sati0, Gnis, f. [sero| setba, seti,
osčvání: perpetua atgue aeguabilis Č*
místo osetů, osázené: optima ninetis satio
est V sad; tugera sattonum 8uarum
(aratores profitentur) Č jita osetých
poli.

Satira viz satira.
Satis a Sat, uuv. | vevýza.ad, A) dosti,

dost, dostatečný, postačitelný; s do
statek: s. est tdi im te praesidium (,
s. habere ČsCN' dosti miti na něčem. 8po
kojiti Se něčím: algd, inf., si; s genu. míli
dosti něčeho: en amicitia non s. hkabet

firmitatis Č = není dosti pevné; sí s.
roboris haberet C; vl. satis est jest dosti,
stačí: tam s. est If, guod s. est IT; guod
s. esse putat II co pokládá za dostatečně— Fabiís.erantadprnestdium
tutamdlum I. stačili; se s. ambobus Teu
crisgue venive | — se ťenire parem
on že odolá: salis snupergue est jest víc
než dosti, dost a dost. ut erercitu
satis supergue foret S; satis s gon.dosti
něčebo: S. něnis JI, honorum I, 8. sw
pergue vitue erat Ť., s. supergue esse
stdi suarum cutjue rerum C: |) kom

sSatius.Jepší, výhodnější,
vhodnější: mori s. esse C, inter fe
ras aetatem degere C, s. esse in Asia
guam in Huropa dimicari N3 II jako
adv. a) dost, dostatečně: ©) u sloves:
udí lusit s. II; te s. laudare non pos
sum C; sed s de hoc (se. dictum est) Ú:
8. supergue me Denignitas tua ditavit
[Í vic než dosti; 3) u adj.: tumulus s.
grandis Čs; responsa non dalantur 8.
fida V; s. deatus untcis Sabinis *[ úplně
spokojen; %) u adv. »0n s. honeste fiunt
C nedosti čestně; s. saepe fortunam
templatam S dosti často; b) značně,
hodně, velmi: G) u slovas:s. (se) scire
ea se adlaturum L že dobře ví, jest
přesvědčen; non 8. inlellego C neroz
nmím dobře; si me s. audias Il; (2) u adj.

par.



sator

s. magna pecunia, 8. fortis homo C,
8. angia vivas 1ib; s. spectatus i; ©)
u adv. 8. Opportune Čs velmi vhod; 8.
diu fuerit C hodně dlouho; III složky
slovesné:SaLis-acci pid, ere zárnku dostati:
pro praede litis vindictarum cum sa
tisaccepisset C; Ssatis-dů, are záruku
dáti: guibus a me verdis satisacciptet,
tisdem ipse, guod peto, satisdet C; sa
tisdet denní Č ať ručí za škodu; odt.
Satisdatio, ončs,f. záruka; satis faci0,
ere i) zadost učiniti, uspakojiti, vyhověti
petenti C, officio C, večpublicae C, vi
tae satisfect C dosti dlouho jsem žil;
b) věřitele.uspokojiti — zaplatiti: tyse
tamen Vufiis satisfacit C; pvoinde ac
st s. vellené ČC ©) zadostučinění dáti;
ospravedlniti se, omluviti se: si AlloĎro
g'dus satisfaciant Cs; omnibus rattoni
bus de inturiis s. Cs za křivdy; d) do
statečně dokázati, přesvědčiti: vobís sa
tisfeci me nihů religuí fecisse N3 de
guo vobis testibus sutisfactum est C;
satis-facti0, onis, f. a) zadostučinění,
ospravedlnění: Caesur Udtorum satis
factionem accepit Čs; b) náhrada: re
cipit satisfacttonem universa domus T
náhradu (za zabití svého přislušníka).

sator, čris, m. [sero) pův. rozsévač;
přenes.původce, stvořitel, tvůrce: omntum
rerum ČC, hominum atgue deorum V
otec; čitis L původce.

satrapes, ae (is) (skloň. buď dle 1. nebo
8. dekl.) [Garodtc pův. persk.| perský
místodržicí, satrapa.

satrapia, n. satrapěn, ae, f. [oaToa
jteia] mistodržilelství: Alazaeum salra
ped Babyloniae donat Ču.

Natricum, Z, n. stiré město v Latiu
sev. vých. od Antia; obyv. Satricání,
drum, m. Satričtí.

satur, a, um a) sytý, nasycený: ex
pleti atgue satuvi decederent C; conviva
s. FH; s nbl. guadrupedes suco amůro
stae O; s gen. s. altiltum HH;obr. 0 barvě
vellera satuvo fucata colore V sytou
barvou; b) přenes. plný: praesemia V;
Tarentum viz Saturwum.

satura, ae, f. směs, míchanice, všcho
chut; odt.per suturam „vesměsici“: guast
per s. sententiis egiutsilis 93 avi. jako
útvar.básn. Satira, |sc. JaĎdulal satira,
pův. dramalická Iraška, později (od Ennia)
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název pro tendenční básně rozmanitého
obsahu a formy.

Saturae palus jezero v Latiu.
Satureianus vizSuturim.
saturitas, tis, f. [satur] a) sytost:

usrue ad saturitatem Pl; |) hojnost:
8. copitague omnium rerum

Saturninus, Z, m. příjm. rodu Appu
lejů: ČC.A. S tribun I. 102—100 stra
nou aristokralickou přemožený a popra
vený.

Sans, i, m. [dle Varronaod setby
(ab satu) nazviín, tedy pův. bůh rolnictví|
Saturnus, pozd. ztotožněný s řee Kro
nem; za jeho vlády v Italii byl zlatý
věk; Suturní stella CV, sidus Saturn
Pr, té2 Saturnus HHoběžnice Saturn;
Saturní sacra dies Ti udaj.Sátuvuius,
a, um Saturnův: terra O — Latium;
tellus V = Italia; regna V zlatý věk;
gens O [alové; domitor marts VNeptun;
numerus JH verš saturnský a neumělé
staré básnictví; samotné SALUrnius, ač,
m. syn Saturnův a) Juppiter: talia S.
placido edidit ore O; Lb)Pluto: Aaud
ultra tenuit S. iram O; Náturnia, ae,

f. a) dcera S. Juno; b) město v Latiu
n V, v Etrnril u L; Sáturnalis, e, klass.
jen Sáturnália, orum, n. slavnost Sa
turnova,eBaturnalie, 17. pros. začínající
a po několik dní slavené; 9. prima T,
první den saturnalif, secunda, tertia C.

sataro, are, dvi, řitum [satur] a)
nasytiti: animalia mammarum ubertate
saturantur Č; leones saturati cacde ar
menti Ó; přenos.se 8. sangutne ctvium
C; pallam Tyrio murice O barviti; so
čum fimo V hojně pohnojiti; b) ukojiti,
utišiti: necdum antiguum saturata do
lorem V starou bolest neumírněnu cho
vajíc; amorem Cat, crudelitatem suam C.

Saturn, 7, 2. sousední město Ta
renta, 10 Am na jih; odt. snad narážkou
saturum Tarentum u V; aaj. Saturei
anus, a, um saturejský, kalabrijský:
cadallus A.

Satus, s, m. [sero) i) setoa, setí,
sázení: vitium ČC vinné révy; herbam
credo (exstitisse) avtum congestu, nom
humano satu Ú; konkr.setba: Aaecprae
parat antmos ud satus accipiendos C;
b) zplození: ex homtnum satu Č; cari
tas nata a primo satu Č.



satyriseus

satyriscus, 7,
satyrek.

safyrus, 7, m. [adtvooc] satyr, prů
vodce Dionvsův, polobozi představování 8 koz
lina nohama, špičatýma ušima, tupým nosem a
kozím ocasem, později i s rohy: sunt míhi
semidet Fauni Satyrigue O; s. Phryx
O Marsyas; ineton. satyrorum. scriplor
H spisovatel dramat satyrských (0dtTw
0oL), v nichž sbor vystupoval v podobě ea
tyrů (zachov. Kyklops Euripilův a Sofokleoví
Slidiči),

sauciati0, onis, f. [sawcio) zraněni,
poranění.

sauciů, are, dvi, aťumraniti, poraniti.
saneius, a, um rančný, poraněný: leo

8. volnere pectus (akk. vztah.) / raněný
na prsou: s. cnse latus Pr; subst.SLUCÍT,
Grum, m. Čs ranění; přenos.trads securi
saucia O, malus s. Africo HHnalomený;
o lásce: Vegina gravi s. cura V, a nostro
s. igne O, s. vir pellice Pieria H
zamilovándo...

Suuromatěs, ae, m. [Zavoondrnc)
starý tvor misto Oarmala.

sáviolum, č, 2. [demin.od savium) po
libek, hubička.

Sivior (Ssuávior), arč, dtus sum
libati dnemrcos. Adttícam ČC,08s Cat.

sávium (Suavium), 22, 2. polibek,
Savo, čnis, m. řeka v Ligurii, nyn.

Savona záp. od Janova.
Saxa rubra [.Červené skály“) misto

při silnici Flaminiově, 12 m sev. od
hima 8 kamennými lomy.

saxetum, ž, n. skalnaté místo, skal
natina.

saxeuS, a, um [saxum) skalní, ka
menný: effigies Cat; Niobe s. facta O
v kámen proměněna, zkaměněla; umůra
V stín skály; přene. — bezcitný: s.
ferreusgue es Plin.

saxi-ficus, a, um [saxnm faciens)
zkameňující, v kámen proměňující: vul
tus Medusae O.

Sax0+tS, a, um [saun] skalnatý,kamenitý| valles,montesV,viaPr,
s. sonans Iypanis V —=mezi skalami
šumicí, přes kamení hučící,

saxtuny 7, a. skála, skalisko, balvan;
v mořiúskalí: Tarpetum L, magní pon
deris saxa Cs, sara latenttu V, menší
kámen na házení: saxis aut fustibus
alym praeci pitem agere U; porcum saxo

m. [demin. k satyrus)
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silice percussit L nejspíšepalicí pazonr
kovoli3 meton. zeď kamenná: Romulus
saxo lucum cireumdedit alto O; kiimen
jako stavivo: Čempla saxo structa V, na
sochy:canis saxo fabricatus endem O,
saxo hominem ponere H; saxum gna
dratum L Plin kvádr; skála tarpojská:
(e) saxo deicere J1T, saxum sacrum
augurské misto Removo na Aventinu.

scabelium (scabilinin), Z, 2. [demin.
ke scamnum| podnožka, přenos. vysoké
dřevěné podešve herců: deinde scabilla
concrepant (.

seaber, Dra, drum [scabo] a) drsný:
mola Ó z nehlazené lůvy: tophus CO;
b) prašivý, svrahivý: pectus illunie C,
manus O, s.intonsusoue F nestřihaný
a neholený; ©) drsným činíci: rodigo V

scabies, či, f. [scabo] a) drsnast:
scabie laedit ferrum (terra) V; b) pra
Šivina, svrab: oves tent „t 8. V; ©) vřenes.
svrbění, lechtání: s. lucrt H.scabo,| ere,—lserov.— GZATETO),
schaben] škrabati, drbati: dřgto caput

Sencac portae [Txarai zrúAai)brána
skajská v 'roji; dle té nazv.Scaea porta
V v nové Troji v IEpiru.

scaena (scéna), ae, f. [oz] a) je
viště divadelní, divadlo: stare tu scaena
JÍ; scaenis decora alta futuris V, scae
nis agitatus Orestes V po(všech možných)
divadlech honěný — často provozovaný;
ut agitur res in scacnis FH, b) řečniště:
s. scholasticorum T'; ©) veřejnost: mětto
tila, guae tn scaena sunt Ú = in con
spectu omnium; in scaena esse Ó ve
řejnoupozornost poutati; scaenae servire
ČCna veřejnosti se ukazovati; sc. manet
dotes tuas O svět; d) vnější předsta
vení, výprava: scaenam tulťro criměnís
parat (' sám o své újmě podnět k ob
vinění nastrojuje.

scaenicus (scenicus), a, um [scaena]
A) adj. scenický, divadelní: artefices C
herci; adulterta O na jevišti předsta
vovanáj; čudi scaenict L, hry divadelní
(naproti zápasům sladiatorským); b) subri
herec ČT..

staepírum viz sceptrum.
Scaevola, ae, m. cognomen v rodě

Muciů, půrodu ctru:-kébo; podlo starého výkladu
od SCGEVUS vyýza. Levičák,



scaeviis

SCLEVUS, a, Um. |srov. GZGIÓG ze
oxat:Óc) u) levý: scaeva td est sěnis
tva Varro; b) (pon. ptakozpytec byl obrácen
k severu) západní: porta V; ©) šGieVa,
ae, f. znamení, omen; metaf. nepravý 8.
Romnlus S.

scalae, drum, f. [*scandsča, scando)
žebřík, schody: scalis aggredi S, scalas
moentbus admovere Cs; in scalis latuit
JH pod schody; Scalae Gemoniae v. £.

Kealdis, čs, m. Skalda, nyn. Šelda,
řeka v Belgii.

scalmus, č, m. [oxaAuóc) kolik, do
něhož zasazeno veslo: in liťore scačlmum
reperire C; syneka.loTka, člun: scalmum
nullum videre C.

scalpellum, č, 2 [demin.od scalprum)
nožík chirurgický, lanceta,

scalpo, ere, psi, ptum [přib.se sculpo)
a) škrabati, rýpati: terram ungutbus H;
b) rýti, řezati do dřeva, kovu n. kamene,
vrýti: ad scalpendum apta manus C;
nostri memorem sepulero scalpe gueve
lam H.

scalprum, 7, ». [scalpo) nůž různých
tvarů: scalpra suťoremat I knejp; fa
brile scalprum L hoblík; peťitoper spe
ctem studtorum scalpro T perořízek.

Sceamander, dri, m. [Száuavoooc)
řička v "Troadě, jinak zvaná Nanthos,
nyn. Mendere.

seammonča, ae, f. (ozanuuwoveic)
svlačcovitá rostlina, z jejíchž kořenů vy
rábí se pryskyřice, již bylo již v staro
věku užíváno jako projímadla.

stamnuimn, č, n. lavice, podnož, slo
lička: ante focos olim scamnis consideve
longis mos erat O; vegní. stabilita
scamna solimuue básu.n C trůn,

Scando, ere, scandi, Scansum U) ne
přech.stoupati, vystoupiti: in arces
Tarpeias O, in aggerem L, super tes
tudďinem T“ přenes.ttmor eť minae scan
dunt eodem H, supra principem T' po
vznášeti se; hb) přech.arcem, muros L,
Capitoltum JH, cubile Pr, eguum V;
přenes.cura scandit aeratas naves H.

scaudula, scindula, ae, f. |scindo,
srov. OyuvdaZnóc) šindel,

Scantinius, či, m. ŤD., pontifex; adj.
lex Scantinia de nefanda Venere C.

Scantius, a rod řím.: multercula
Scantia C; Seantia silva, les v Kam
panii s teplými prameny.
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scapha, cre, £. [axagn] člun, loďka:
Uiremis II

scaphium, čZ, n. [demin. axagrov)
„Jodička“, miska, šálek na piti, pohár:
scaphia cum emůlematis Č.

Scaptia, ae, f. město v Latiu; adj.
Scaptia tribus L.

scapulae, drum, f. [stov.Gxdgtiov mo
tyka] lopatky, plece; v sing., m. přijm.v rodu
Korneliů a Auinctiů.

scarus, 7, m. [oxáooc) pyskoun, la
hůdka Římanů.

scatebra, ae, f. [scateo) výtrysk,
vřídlo vodní, u V — voda: unda scate
bris temperat arva V.

scateo, ére, ui, — vyvírati, prýštiti,
téci: fontes C: přenes. hemžiti se: sca
tentem beluis pontum JH; arx scatens
fontibus L oplývající.

scatiirig0, nis, f. zřídlo,pramen (vy
tryskující): turdbida L.

scatůri0, čre, — [scateo) přenes.pln,
přeplněn býti něčím.

scaurus, a, um [axaĎooc] s vyčníva
jícími kotníky, kotníkatý: i/lum balbutit
scauvrum JH; vříjm.SCaurus, z, m. v rodě
Aemiliů a Aureliů.

scelerátě, adv. zločinně, behaprázdně,
bezbožně: dicere, reccare, bellum susci
pere, insidias machinari C.

sceleratus, a, um. scelero) a) zloči
nem poskvrněný: scelerata excedere terrd
V; limina Tliracum O; s. campus L
na severu starého Rima u brány Kollin
ské, kde byly provinilé Vestilky za živa
pochovávány; s. vřcus LO u Karin, kde
Tullia jela přes mrtvolu svého otce; b)
zločinný, bezbožný, hříšný: komo SOCCes,
cives C; amor hubendi O, insania belli
V; subst. zločinec, hříšník, bezbožník: se
des sceleratorum Č podsvětí, peklo; odt.
enall sedes scelerata 11b O, límen sce
leratum V místo bezbožníků v podsvětí;
sceleratas sumere poenas V ohavnou po
mstu vykonati; ©) nešťastný, neblahý,
strašlivý: frigus V; Proteus H lstivý

scelero, re, avi, atum [scelus| zlo
činem poskvrniti: plas s. manus V.

sceleste, adv. zločinně, bezbožně: s. €
impie facta L.

scelestus, a, um. [scelus] zločinný,
bezbožný, bohaprázdný; subst. zločinec,
bezbožník, padouch: Řomines S; guo, guo,
scelesti, ruilis I; sit scelestum est pa



gceletus

tvčam amare C je-li zločinem; u Č jen
o věcech, nikdy o osobůch.

sceletus, č, m. [ozeŽerác vysušený,
tedy = Mumie) potom kostru.

scelux, eris, n. |srov. oxéŽec, GxoÁ1dc
křivý, přenes. nepoctivý| a) zločin, ha
nebnost, čín bohaprázdný: facinus est
vincire civem Romannum, 8. verĎerarve
C, scelera ostendere I s.facere, edere,
committere, admittere, concipere C spů
chati, dopustiti se; s. expendere V za
zločin pykati; 8. legatorum interfecto
rum L zločin spáchaný zabitím vyslanců,
vražda v.: h) zločinnost, bohaprázdnost:
avaritia, 8., improbitas, audacia C:
induria noro scelere cenflata (© s novou
zločinnosti: ©) konkr. ohava, zlosvn: guae
(bestíae) tantium s. attigissent C.

sčena viz Scaena.
Sečpsis, čs,f. [Zzřuyc) město v Mysii,

rodiště akademika Metrodora, jenž odt. NEGDISÍNS
ze Skepse.

sceptri-fer, a, um. žezlonosný: ma
mus Ó.

sceptrum, z, n. [oxň-troov] u) žezlo
vladařské, berla: seďens cum purpura
et sceptro U, gemmantia sceplra teneve
O; hb) meton. hodnost vladařská, vláda,
še: gedetprimus sceptris Latinus V=
dignitate; hunc tarnen datí sunima mo
vet sceptrí O—=imperii; Aeneas sceptra
petit EHuandri V; ste nos in sceptra re
ponis? V tak nás u vládu slíbenou do
sazuješ?

scěptuchus, č,m. [azyztročyoc| berlo
noš, hodnostář na vých. dvorech,

scheda n. scida, ae, f. [ozédn| list
papíru (demin.scedula srov. cedule).

schéma u Č řec.oznuata figury řeči.
Schoeneuis, eos; eř, m. [Z y01r6Úc od

ozotvoc sítina) král boiotský, otec Ata
lantin, jež odr. Schoenělu virgo. nebo
Schoenějs. čdos,f.

schola (scola), ae, f [oxoZn] a) piv.
čas studiím věnovaný, pak meton. před
náška, učená rozprava: dierum guingue
scholas in totilem libros conferre C
b) škola: philosophorum; homo politus
e sachola C; ©) škola — stoupenci. něčí:
Casstana Plín.

scholasticus, a, um [ozežacnuxóc]
vl. „školní“, pak jako subst. učitel (řečnictví)
i žák: concentu scholasticorum et clamo
zidbus U žáků; adkuc s. est Plin —=do
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sud vyučuje; adulescentult perducuntuv
(n seaenas scholasticorum T.

SCÍČHN, tis |vl. part. rar. od scio) a)
vědoucí, vědomý něčeho: uťrum. setentem
contra foedevu fecisse an tnscientem C
vědomě či nevědomky; te sctente Č s tvým
vědomím; calremniarí setens C; ) vě
domosti inajicí; znalý něčeho, obratný:
guis hochomine sctenttorfit? C, scten
tter venefica If: s gen. pregnae JÍ, iuris
T, knguae Latinae T.

Scienter, adv. 8 porozuměním, uměle,
obratně: čiĎbiis cantare NN; neminem in
60 genere sctenttus versatum (C, guae
tu sctentisstme complexus es C.

scicntia, ae, f. i) vědění o něčem,zna
lost něčeho: guoď Řutus věri scientiam
fugere possit C co by mu bylo neznámo;
guae memoriď ac sctentiů comprehen
disti ČCv pamět a vědomi vštípil; s gen.:
conturationis T vědomí 0..; hb) jako
trvalá vlastnost: znalost, vědění, učenost,
umění, věda, theorie: nauticarum rerum,
rei militaris, linrguae Gallicae Cs zna
lost; ignoratio futurorum malorum uti
ltor est guam s. Č vědění, znalost je
jich; s. atgue usus militum Cs theore
tická a praktická zkušenost; s. ac per
vestigatio C vědecké badání; efficax s.
H čarodějství; tantae scientiae C tak
obsithlé vědomošti.

Svi-licet, adv. [setre licet| „lze vě
děti“ 41) v pův. sm. zř.: ať s. e0s gratram
peperisse S; h) toť se ví, ovšem, patrně,
nepochybně, bezpochyby, rozumí se, vskut
ku, arci: census nostros reguiris s. Č
inu ovšem, jak pak by ne; me species
guaelam commovit, inanis 8. ovšem
že; unda omnibus 8. enaviganda H, s.
omne sacrum mors profanat O bohu
Žel; jako vložka: fer sttnt conati tmpo
nere Delion Ossae — seilicet — V na
stojte!; ©) totiž: se. uť tibů se laudare
coner H; alio tempore, tunc 8., cum..
C; d) ironicky ovšem: sc. eďspectem,
dum.. W3 s. graviorem dolorem tibi
patvut mors attulit C.

scilla (sguilla), ae, f. [oxiAAa]1) moř
ská cibule; 2) malý krab mořský (can
cer sgutlla).

scindo, ere, scidďi,scissum [srov. aZÍČA
ze *GyiO-je, GZu daknóc) 4) akt ští
pali, rozštípnoui, trhati, roztrhnouti, rc
zervati, rozkrojiti, rozrážeti, vůb. mocí



seindula

něco oddělovati: guercum cuneis V, fis
siče vobur V; vestem L, pallam V; ca
pillos O, crines V rváti; humum aratro
V, aeguor ferro V brázditi, navis scin
dit aguas O rozráží; nebulas V kráčeti,
viam s. per stagna V cestu si raziti,
kráčeti; agme. s. T proraziti; vallum
Cs vytrhnouti; ) med.a refex. roztrhnouti
se, rozdvojiti se, rozděliti se: nubes se
scindit V mrak se trhá; fistula scindi
tur Ó otvírá se; amnis in geminas pa
tes O; scindituv in studia contraria
vulgus V lid se děli ve dvě strany opač
ného mínění.

scinilula viz scandula.
seintilla, ae, f. [snad

oTuvýňo| jiskra.
seintillo, are, avi, dtum jiskřiti, ji

skrami aršeti: oleum V.
setntillula, ae, f. [demin.od scčuťilla)

jiskérka, jiskřička.
scie, zve, scžvi (ii), scítum a) roz

souditi, rozbodnouti (= scisco): tribu
nus vogationem ferret sciretgue plebs
L; usouditi, domnívati se: sciíresa
Pallade doctam O; tum sciat V tu
přesvědčil by se; h) věděti: uť sci
tis C jak vám známo; nepř. ot., de alga re,
ace. c. inf., algd ex, de algo; facio, ut sciat
algs dávám věděti někomu:statím fac, ut
sctam ČC dej mi hned věděti; pass. cum
Ameriae scitum est C když zvěděli=
a již věděli; v seslab.význ.haud scio, an..
tuším, snad, asi; scire liceť jest patrno,
že; sciente algo 8 vědomím někoho; ©)
znáti uměti, rozuměti: Latine L;
vincere scis, Hannibal L; si sciret re
gibus uti JH.

Scipiaděs, ae. m. člen rodu Scipionů,
Scipionovec: Sciptadae gemini V = oba
Afrikanové.

Scipio, ons. m. srov. OXÍTEVV,axýWv]
hůl, berla: 8. edirneus L; Seipio, onis,
m. příjm. v rodě Korneliů (v. t.).

Ncirón, čnis, m. [Zxeloov] 1) lupič
Tbeseem usmrcený, dle něho pojm. ski
ronské skály na Isthmu; 2) Epikurovec,
vrstevník Ciceronův.

seirpeus, a, em [scirpus] ze sítí, sí
tinový: simulacra, imugo O viz Argei
subst. SCirpea, ae, f. vozová košatina ze
sítí in plaustro s. tata fuit O.

sScirpus, č, m. sítina, sítí.

příbuzvé ee

[.atinsko-český slovník.
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lování. řezání a p., piliny:
tus consistit sumptua? IHdřevěné piliny
k zametání, čištění podlahy.

scopulus

ScIscitor, dvi, aťus sum [frea. ke 8Ci8
co) doptávati se, vyzvídati, pátrati: eg
suis unum sriscitatum .. ad patrem
mittit L přeptat se, na přeptávku; de
unoguogue nostrum O, s. deos L; nepř.ot.

SCISC), ere, scivi, sciťtum [inchoat. ke
scio] rozhodnouti, pro něco hlasovati,
usnésti se, zaříditi, schváliti: s. et tubere| ustilenévýrazyohlasovánívkomitiích
usnésti se a rozhodnouti; Aťhentenses
sciverunt, ut €.

scItě, adv. obratně, způsobně, uměle,
vkusně: convtvtum exornare S, tligare

+Č, rationes perseriptae C, mímos acti
tare T.

Scitor, dri, dťlus sum [fren. ke scisco)]
dotazovati se, pátrati, vyzvídati: oracula
V; guid ventat O.

seltum, č, [vl. part. perf. od Scisco)
usnesení, nález, rozhodnutí: plebis LC,
scita nostra ČC—=národa řím.; altorum
(t.j. decemvirů), ponťificis L výnos.

1. scitus, čis, m. jen abl. plebis scitu
CL po rozumu usnesení lidu.

2. Scitus, a, um [part. perť. od scisco|
a) zkušený, znalý něčeho: homo doctus,
scitus, callidus Pl; scita Thalia lyrae
O, s. vadorum O; b) obratný, vhodný,
vkusný: sermo C; s. videtur, scitum est
C chytrý nápad, vtip; seitum Passtent
dictum T vtipný výrok.

scobis, zs, f. [scado] odpadky při pi
tn scobe guun

Scodra, ae, f. město v Albanii, nyn.
Skadar; obyv.Seodrenses, čum, m.

Scodrus (Seordus), 7, m. [T0 SZzdo
dov doo) hora v Illyrii, nyn. vilajetu
Prizrenském.

SCODA, obyč. plur.
koště.

Scopas, ae, m. [Yxónac) sochař a
kovolijec z ostr. Paru ve 4. stol. př. Kr.

scopulosus, a, um plný úskalí, skal
natý: mare N, locus C.

scopulus, 2, m. [ozóreAoc] skalisko,
skála, skalní útes, úskalí, bradlo; se. Ala
vortis O areopig; přenes.s. gestare in
corde O; scopuli Acroceraun'ae H, Tri
nacriae Ó mysy; přenes. o lidech: gemt
nae voragines scopulijue rei publ. C
tot. Piso a Gabinius (úskalí, o něž se loď
obce ztroskotá).

Scopae, drum, JÍ.



8corplos(us)

Scorpios(us), 7, m. neb SCOrpÍĎ, čn?is,
m. [(axóoJti0g, axoonieov] Štir, i jako sou
hvězdí; přenes. metací stroj válečný a meton.
střela jim vymrštěná: spicula scorpioni
bus tacere Čs; scorpione traiectus Cs.

scortator, čris, m. [scortum] nevěst
kář, děvkář.

scorteus, a, um [scortum) kožený;
subst. scortea, orum, n. O věci z kůže.

scortum, č, n. 1) kůže; 2) nevěstka.
seriba, ae, m. [scribo) písař, tajem

nik: aedilictus C, pontijicis L, Nero
nis H.

seribo, ere, psí, ptum [srov Gxaet-*
EůoVat; z lat. je něm. schreiben] a) rýli,
vyrýli (do vosku, kamene, kovu): lineam
C; hos versus Lacedaemonii exsculpse
runt negue alios scripseruné N nedali
vyrýti; b) psáti: cum litteram scrěp
sisset nullam C, lapis seriptus I1d po
psaný — glans scripta Čs; ©)sepsati,
složiti: Čitteras, epistulam, htstoriam,
lidros, carmen Č; vypsati, popsati,
vylíčiti: bellum L, Cyrum ad histo
riae fidem C, res gestas L; ot. scriben
tes dějepisci: guae (clades) scribentibus
memorabilis vidert solet L; ut scriptum
video C jak se dočitim; Čato seribit
8 ace. c. inf. C vypravuje; d) spec. o dopi
sech: aď algm de alga ve Č 16 alci C,
vazby: konj. vybiz, ut, ace. ©. inf., pozd. pouhý

inf.3 ©) term. techn: egercitum, mililes,
legiones s., sapplementa exercitus L
odváděti; přenes.scride tuť gregis hunc
H počítej, připočti jej k svým přátelům;
hic, gut ne utitur guidem illis, tn gtt
bus est scriptus C — adscriptus; legem
s. ČCpavrhovati; načrtnouti, vypracovati;
tutorem, heredem s. algm ČH ustano
viti; scrtde decem a Nerio FŤ dej si vy
hotoviti, vystaviti deset dlužních úpisů
od Neria (peněžnika, jenž vyplati =—půjčí tvoje
peníze třetí osobě).

Serthonius, a rod římsa.1) S. Curto,
konsul r. 76., protivník Caesarův ; 2) syn
jeho, stoupenec Caesarův 7 49 v Africe;
3) L. 9. Lido, přítel Pompejův: jeho
sestra Scribonia byla druhou manželkou
Oktavianovou.
„ seriniuni, dě, n. pouzdro, krabice,

skřínka na knihy a pap; me.on,screnid
posco HHknihy. Odt. něm. S hrein i č. skříň.

KOsÍpiid, oněs, f. a) psaní: Appitudo
tmpedit scriptionem C; b) vypsání, po
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Jednání, spis: causa nec scriptione digna
C; fortissimorum virorum scriptiones
C; tmpulsi sumus ad philosophiae scrtp
tiones Ú.

seriptito, re, — [freng.od *sertpto,
scribo] psávati,

seriptor, čris, m. [scribo] a) písař:
tuus C, lidrartus F opisovač; advocatis
seriptorihus multa tradidit T; b) spi
sovatel: proscripttionis, legum Ú; re
rum scriptores C dějepisci; 8. belli
Troiant, satyrovum FHbůsník.

seriptulum, 7, n. čárka, linie [demin.
od scriptumj.

seriptuni, č, 2 [+1 part. perf. od sertĎo]
a) čára: ludus XII scriptorum Ú hra
kaménky na šachovnici 0 24 polích; b)
Co napsáno, práce písemná, spis, kniha:
scriptum velinguere C písemně zazna
menati — scriplis mandare alad Ú; de
scripto dicere C dle pisemného záznamu,
konceptu; optima scripta GraecorumII;
scrtpto certiorem jiert Ó dopisem; pl
semné nařízení, zikon: multa contra 8.
dixzit C; tabellae s. habrntes L zákon
obsahujicí.

seriptůra, ae, f. [scribo] a) abstr. €«)
psaní vůbec:plura verdo guamscripturá
C písemně: B) způsob psaní, písemné po
dání, vylíčení: gr hoc genus scrtpturae
leve tudicant N, sc. eorum, aut veteres
ves populi composuere T; L) konkr. G)
dilo písemné, spis: diurna actorum s.
1; B) poplatek z pastvin, pastevné: ve
ctigal ex scriptura C

scriptus, zs, m. [scrido]) úřad písaře,
tajemníka.

seripulum viz scrujpaulum.
scrobis, is, m., zř.f. jáma; u If scro

bem effodere hrob.
scrtpeus, a, um ze špičatých ka

menů, strmý, příkrý: spelunca V.
serůpulosus, a, um [serupulus] plnýšpičatých| kamenů,drsný,| kostrbatý,

příkrý, strmý: cotes ČÚ; přenes. přesný,
pečlivý: scrupulosa multa tn his volu
minibus Plin.

sevůpulhun, 7, 9. skrupule, nejmenší
jednotka váhy římské = "/,, unce =
114 gramu.

sertipulus, %, m. [demin.od scrwpus|
páv. (ostrý) kaméneký přenes.úzkostlivost,
neklid, obava, pochybnost: serupulum
evellere C, eximere [lin; vzhledemk vý



seripus

enamn:8., gh% se dies noctesgue stim u
lat ac pungit C.

serupus, Z, m. špičatý, ostrý kámen;
přenes. neklid, úzkost.

serůita, drum, n. veteš: vilta scruta
vendere JH.

serůtor, dri, dtus sum pečlivě pro
hledávati něco: loca abdita S, naves C;
prošťourávati: spiculis Alpes; ignem la
dio HH; proslíditi: venuntičum lati bula
Cu, occulta saltuum T; mare TŤpro
hledávati (o sběratelích jantaru) ; přene8.pro
zkoumati, vyšetřiti: caeli plagas C, lit
teras C, animos ceterorum I" vyhledá
vati, pátrati po něčem: mentes deum in
extis O, arcanum JH, finem princi
pis T.

sculpo, ere, p3t, pěum do kamene,kovu,
dřevarýti, řezati; vyřezávati, vydlabati,
vytesati, řezbou vytvořiti: niveum ebur
O sochu ze slonoviny; nom est e sazo
sculptus (sapiens) C.

sculptilis, e vyřezaný, řezbou vy
tvořený: opus dentis Numidae Ó ze slo
noviny

sCurta, ae, m. šašek, biizen, kteří 80
zvláště růdi přidivvali jako „atiny“

lilem, odt. též — přiživník; vynilkktlidrzostí
(tmprobisstmus C, petulans Plin).

scuriilis, e [scurra] šaskovský:
cacitas, tocus C

scurrilitas, čiťís,f. šaškovství: scitr
viditatem fugo T.

scurror, so%,[scurra] blázna dělati:
sc. ipse mthi, populo tu H; scuvrans
H příživník,

scutale, is, m.
praku v podobě štítku.

scutatus, a, um. s dlouhými Štity:
milites, cohovtes Us, eguites V; subst.
Scutati, Orum, m. štitníci: duattuov mt
la scutatorum L.

scutella, ae, F. [demin.od scutra) malá
plochá miska, šálek, kofliček: dulciculae
pottonis €.

scutica, ce, f. [20Szvdízů] bič, ka
rabač.

1. scutula, ae, f. (axviákny) válec
ja posouváníbřemen:scutulis subiectis Us;
tajný dopis (pon. se návinovalna hůlku)
viz Clava.

2. stutula, ae, f. |demin. od scutra
misa) miska: odlonga T.

k bohatším

di

[scutum) řemen na

1107 sě

scůtulum, č,
štítek.

seiitum, č, n. [oxdroc| čtyřhranný
podlouhlý dřevěný štít, koží potažený a
kovem olemovaný: scutum pro clipeo
imperatum I.) přenes.ochrana, záštita:
s. dare tn tudicio Č; scuto magis guam
gladio opus est L.

Seylacčum, 7, 2. město v Bruttijsku
na nejužším místě poloostrova, nyn. Sguil
lace.

Seylax, cis, m. [ZxúAaš] přítel Pa
naitia z Ialik:arnassu.

Seylla, ae, f. [ZxúAAa] 1) úskalí
v úžině messinské, jež zosobněno jako
decra Forkova, kterou Kirke proměnila
v obludu mořskou psy obklopenou (azť
Aaxec); 2) dcera Nisova a Megařina,
jež zbavivši otce zázračného nachového
vlasu, proměněna za trest v ptiika Ciris.
Obě Skylly častěji smíšeny. Adj. SeyIaeus,
a, um Skyllin. radtes V; subst Scyllaeum
tilud aeris alteně C Skyllino úskalí;
u Z, mys u Troizeny v Argolidě.

scyphus, č, m. [oxůpoc) pohár, číše.
Seýros(us), 7, f. [Zx0eog| 1) ostrov

mezi Enboí a Lesbem, skrýše Achilleova
před výpravou trojskou, nyn. Sciro; adj.
Seyrius, a, um skyrský: Deidamtia Pr,
tuvenis V — Pyrrhus; Scyria memidra
O Pyrrhovy (synaAchilleova),pubes V dru
hové Pyrrhovi; 2) město v Malé Frygii.

scytalé(a), čs (ae), f. vie scu ula.
Scythae, Grin, m., sing.Scythěs, ae

[Zzúdnc] Skythové, úhrnný název ko
čovných národů vnyn. nížině ruské; adj.
Scythicus, a, um skythský: tegimen C,
Diana Ó na taurském Chersonesu uctivaná;

arcts, sagitta, frigus O: fretum O
Černé moře; Seythis, idis, f. Skythka
= Seythissa, ae, f.; země Scytiia,
ae, f. Skythic.

(. se, zdvoj SES, zájm. reflux.(srbi, se,
8rov. 0l, E; sui jest gen. od Suus) l přirno:
sebe, se, sobě, si: se guisgne diligit
C; victus in sese redit (Proteus) V vrací
ge ve svou původní podobu; orantes, ne
se sanguine respergerent L navzájem;
guae sibí guisgue timebaťt V čeho se
každý pro sebe bál; guiď sidi clamor
ille vellet L co znamená; II nepřímove
vazbě ace. s inf. a ve větách vedl.

[demin. od scutum)

k označení to

tožnosti podrnětu hlav. věty a předm. závial.
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n. SG, před satnoh!.SÉd [1 Se] a) adv. pro sebe,
stranou. ve slož. r0Z-(př. se-ced/oj; b) předl.bez.

Sebethis, Tdďis,£. [od Seběthos, říčka
v Kampanii) sebethská: »ympha V

se-céd0, ere, cesst, cessum (stranou)
odejiti, odstoupiti: seceďdant imyrobi C,
de coetu O, tn abditam partem aedium
S; pleles in sacrum montem I, odstě
hoval se, odtáhl; a patridus I odloučiti
še, rozdvojiti 8e.

se-cerno, ere, crévi, cretum a) od
děliti: partem praedae L; secerne te a
bonis C odluč se, vzdal se; me leves
chort secernunt populo FH odlněují od
Ndu, povyšují nad lid; Furopen ad Afro
secernit mare I; b) vyloučiti: fruga
lisstmum guemgue C, amicos meos Ú;
C) přenes.rozeznávati: dlandum amicum
a vero ČC; vusto intouum H.

Se-cessio, čdnis,f. [secedo] a) odstou
pení, odejití stranou: sudsertptorum C;
secesstonem facere I, stranou ustoupiti,
poodejíti: ve voj srotiti se CsCu; b) polit.
odštěpení, odloučení se: a decemvěnis I;
odehod, vystěhovitní se: s. plebis in mon
tem sucrum L.

SsO-cessus, čs, m. [seceďo] a) odlou
čenost, oddálenost, samota: specie seces
siis eďsulem esse T; Lb) konkr. misto od
loučené, vzdálené, ústraní, zákouti: est
in secessu longo locus V v dlouhém
chobotu 3 secessts amoenos promitiit TŤ
= letní pobyt.

SĚCÍUS viz Secus.

sé-cludo, ere, si, sum [cleudo] pův.
(stranou) uzavříti, odr. skrýti, uschovati:
carmina antro seclusa velinguit V, sub
ala secluditur Pr skrývá se; supplictum
seclusum a libero spíritu Č trýzeň, býti
uzavřen od „5 přenes.odloučiti: i/01 se
clusum a consilto deorum C; secludite
curas V zaplašte, zapuďte (z mysli).

Seco, are, secui, ctum (secůtirus)
[srov.sekati] a) sekati, řezali, síci, kosili,žíti,krájeli,stříhati,tesati:| unguismale
sectus FH,tergora in frusta V, digitum,
nabulum Cs; marmora (v. 6) secendn
locas If; pyram struere robore secto V
z rozštípaného dříví; dona gravia auro
sectogue elephanto V vykládané (těžkým)
zlatem a kusv, deštičkami slonoviny;
apec. v lékařství řezati: ense voluus s. V
vyříznouti; varices secaban*tur Alarto Ú;
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ID) básn. poraniti, poškodili: gřacřes tene
vas plantas dibi V, corpora vepres V
rozdrásali; ©) přenes. během. proříznouti
—= projíti proběhnovti, proletěli, pro
plouti: vřam secat ad naves V, sectus
tn obliguum límes O šikmo ražená dráha:
Carpathium mare V: vír des secant
placido aeguore stilvas V lesy brázdí
v klidné hladině se obrižející; aethera
pennis V; aitam onisgue secat spem V
jakou kdo chová naději; W) děliti, roz
nat, rezhodovati: Řortus. sectus hu
mum vivo () jejíž půda rozdělena byla
potokem — jejímž středem vinul se potok;
populos Latinos secat Allia V, lites
JČ; ridicultn acri melius magnas secat
1es HH vlůp lépe než oslří rozliná, rozho
duje věci důležité; mens Bipartito secta
rozdvojená.

seeretio, onis, f. [secerno] odloučení,
oddělení, rozpojení.

sčerctus, a, um [vl.part.pef.od secerno]
u) oddělený, odloučený: s. tmpertium ha
bere L, avva V © j. oddělenéod místjiným
přidělených; h) odloučený, v ústraní, od
lehlýr: ter, loca IL, pars domus ÚO;silva,
montes O, colles T; ©) skrytý, tajný:
avtes O, libidines T, praemia Tněkdy
mistoadv.:secreta pijram erige V v ústraní,
neboenall. secretae Iroades in acta V =
tn s. acta na osamělém pobřeží; subst.
seécretum, 7, n. i1) odloučenost, samota,
ústraní, místo odlehlé: stilus secreto
gaudet Plin; hovrendae secreta Sibyllae
C, secretiora T odlehlejší krajiny; pe
tito secreto T vyžádav si rozmluvu mézi
čtyřma očima; odt SECKEL0, adv. v ústraní
mezi čtyřma očima, stranou: 8. monere
S, consilia s. ab aliis coguere L; b)
tajnost, tajemství: litterarum secreta T
tajné dopisování; secretum illud T ta
jemná ona bytost; secreta male audi
ebant T soukromý život; omntum se
creta vimavi T; spec. tajná bohoslužba:
sua ne 3. viderent Ó.

secta, ae, f. [seguor) a) směrnice,
směr, dráha, zásady, způsob jednání a
myšlení: hanc s. rationemaue vitae secuti
simus C; bb) konkr. strana politická n.
škola filosofická: pro Vitrucio sectam
gue etus secutis I stoupenci; eorum
philosophorum 8. C.

sectator, Oris, m. [sector| průvodce,stoupenec,následovník;plur.| družina,



seetilis

průvod: lex de numero sectatorum ČC
klientů.

sectilis, e [seco]řezaný, sekaný: edur
O deštičky ze slonoviny.

secti0, Onts, f. |seco] a) řezání, pit
vání: corporis Gellius; L) přenes.prodá
vání statků zabavených státem (aby je
mohl kupce po částech rozprodati) n. ko
řisti, dražba: aď tlluď scelus sectionis
(accessit Antonius) C; exercere apud
aerartum sectiones T dražbu zabavených
statků jako řemeslo provozovati; konkr.
majetek zabavený, kořist: secttonem etus
oppidi universam Caesar vendidit Cs,
s. Cn. Pompei C.

1. sector, čris, m. [seco, viz sectto)
obyč. Jen přenes. kupec dražební: sectores
collor:tn et donorum Č (bříčkaslovni), 8.
Pompei C = donorum Pompet.

2. sector, črč, dtus sum [freg rd se
guor) a) následovati, provázeti někoho,za
někýmchoditi, běhati: praetorem circum
omnia fora C, ipse suas sectatur oves
I'd, matronas H; vl. o služebnících:(či
servi) Chrysogonum sectantur C; b) zvěř
stihati: apros V, leporem FH: ©) přenes.ho
niti 8€ za něčím, pachtiti 8e po něčem:kanc
míseram pvaedam Ús, eminentes virtu
tes T, levia JH; pátrati: mitte sectari,
rosa guo locorum sera moretur AH.

seetira, ae, f. pův.řezání, ineton.misto,
kde něco se řeže, kope: aerarrae sectu
rae Čs doly.

sě-cubitus, s, m. [secibo] spaní 0
samotě (bez žuny).

se-cubo, re, 1, — a) spáli sám; obr.
žiti osaměle Pr; ly) sám, zvlášt ulehnouti:
positis secubuere toris O> owudď(pro
dest) tn. maésto secnůunisse torož O.

sceulum, seeliim viz saeculum.

se-Cum — cum se 8 sebou; tamyuam
emeritis stípendiis secum, ut dicitur,
vivere C sobě samémužiti,

seciumdní, vuem, m. vojáci druhé
legie.

secundarius, a, um v druhé řadě,
druhotný.

sceundo, čre, Gvi, tum [secunďus|
přízní provázeti, býti přizniv: dt nostra
tncepta secundent V; veneradbar nym
phas, vite secundarent visus V vzýval
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jsem je, aby k dobrému obrátily div
ten; secundante vento D za příznivého
větru.

seciandns, a, um (vl. pavt. prues. od Se
vwor) a) následující «) časověnej
bližší: st te lumine secundo hic ofjen
dero Č dne nejbliže příštího; 8. proe
ltum N následující bitva; 3) na druhém
místě, za někým jsoucí, druhý: s. par
tes CH druhá úlohu (deuteragonistes);
seribi s. heres FĎ býti ustanoven dědi
cem na druhém místě (když by první ze
mřel); s. ab Lomulo L, ad Achille H
druhý po..; mensa secunda zákusky;
s. vigitia N před půlnocí; s. hora 7—8
dopol.; %) druhotný, horší, špatnější:
věvit pane secundo FHze špatně jší mou
ky, „režný“: hauď ulli veterum virtute
s. V jenž nikomu „nezadá“; regio nudli
earum gentium secunda Cu; b) prová
zející ©) o voděa větruspolu jdoucí,
příznivý: secundo ftumine CsCu po
řece; secunda agučč L po vodě; secundo
mari prima Cyrene est S podle moře,
vl. jdeme-li s odlivem; aguilone secundo
FH,secundissímo vento ČCvelmi příznivý;
curru (abi.) volans secundo V ietě, ujíž
děje na voze běhutém (dat lora se. eguis;
B) přenes.příznivý: ad caelum fertis
rumore secundo 1 souhlasným. pokři
kem; pod. cčamore V; omnia secunda et
oboedientia sunt S vše se vám daří a
vás poslouchá; auspicia secunda C;
secundo populo C za souhlasu lidu; čťer
celerunt rumore secundo V při veselém
šumotu (vesel a vody); %) šťastný:
res secundae štěstí; pvoelium Cs, for
tuna N53laboves II zdárné; subst.Secun
din, 7, R., zvl.plur,Necunda, Orum štěstí,
šťastné okolnosti, poměry: nimius homnos
inter secunda 1, vir secundis adversis
gue tuxta famosus T; secundum |
předl.s ace. A) mistně vedle, podle: s. fu
men Čs poděl řeky, castra s. mare Cs;
b) časově a 0 posloupnosti: hned po, po. S.
binos ludos C, s. gučetem C po usnuti,
s. comitia C; s. deos C po bozích, s. te
C po tobě; ©) relat. shodně s něčím, dle
něčeho, podle: s. naturam vivere C, s.
legem L; ve prospěch něči: de abdsente
s. praesentem tudicare C, sententiams.
Plotium dicere C5; II adv. podruhé: s.
consulidus L; sSecnmlo, za druhé: prů
mum.., secundo.. C.



secůre

sěcůré, adv. a) bezstarostně, klidně:
algm exspectare Plin; b) bez nebez
peči, bezpečně: longius guidem, sed se
cuvius Plin.

securi-fer, a, um sekeru nesoucí.
seciri-rer, a, um sekeru nosící, se

kerou ozbrojený: puellae O —=Amazonky.
seciris, 75, ace. čm, abl 1, f. [arov.

sekyra| sekera a) pův.: s. anceps
O = Upennis dvojitá; druhy: na zabíjení
ohětních zvířat, kiůcení stromů, popravování odsou
zenců, jež nosili Jiktoři, odt. též mcton. duodecim

secures tn. praedonum molestatem per
venerunt ČC— (dvanáct liktarů) — dva
praetořis b) přenesemoc: Gallia subtecta
securidus Čs, sumere aut ponere secu
+es JŤ hodnosti; saeevae s. V nadvláda;
C) rána — ztráta, škoda: graviorem in
fligere securim reč pudl. C, securím
tnicere petitioní C.

sécuritas, dtis, f. [securus]) a) bez
starostnost, klid duševní. Democriti s.
guae est antmi tamgnam trangnillitas
C. securitatem appello vacuilatem aegri
tudinis C; neohroženost: timorem alcis
sua securitate lenire lin; hy)bezpeč
nost, beznečí: securitati ronsulera Ť

sC-cCurus, a, um[2. se a cura] a) bez
starostný, klidný, nestarající se, nemající
starosti o něco:secit'ae gontes O; s. profi
ciscituv Č bezstarostně; s gen.: poenae I,
futuvi O, perteuli Ču, amorum VW:pro
algo s. T delmgua Latina C, de brllo
Iřomano L; s nepř. ot.: ouali perfundat
pisces olivo Il; s. cadat an vecto slet
fabula talo JI neslaraje se, zda; mcton.
securos čatices potant | uklidňující 8.
Lethe O slarosti zbavující; W) o věcech:
bezstarostný, veselý, klidný: otia V, dies,
mensa Td, gaudia O; ©) bezpečný,
j stý, bez nebezpečí: locus L, vola secura
repulsae O; tragoedia secuvior T' méně
nebezpečná; Čua s T.

1. SeECUSneskt. fsrov. sexus] pohlaví:
verile ac milicb e s. LT
mužského pohlavi; potomstvo,

2. SeCUS, adv. [sov seguor) a) ča
sově: na to, potom, později: horá fere
undecíma aut non multo s. C ne o mnoho
později; b) intense. méně, hůře, Špatně:
negue his s. atgue aliis armis munitt
S aniž však měně jsouce zbraní touto
ohráněni; s. existimare de algo C špatné
mínění míti; 8. scridbere de algo L; del

přelož| gen.
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lum 8. cesserat S špatně dopadla; guod
udi s. procedit S když se to nedařilo;
corpta 8. cadedant T'; bene aut s. con
sulere L; ©) jinak ne guid faciat s.,
guam volumus ČC; guod s. est C jest
tomu jinak; non s. dixi, guam si etus
frater essem ČC nejinak než; pod. and
S.; kompar. Segnius: gwuoď seguřus sit L
což bv se mohlo zdáli méně pěkným;
kromě toho 8 týmž významem seetius (u Pl
a z toho SELÍUS těp. sčečus) a) jinak: nec
seténs oneuis tn unguem arboridus post:
tis secto via limite guadret V— nejinak,
stejné jako u hustě vysázených; bb) méně,
hůře; non s. ne méně: nidilo 8. (0) nic
nčně: čnstat non s. V ne měně doráží;
tnterea toso non s. ačre ninguit V sněží
právě tak silně jako mrzne; mejue €0
s... officta praestadat N nicméněproto
přece.

Sed, spoj. A) po kladu: avšak, ale: manu
confltgere (mmane est, sed cum tempus
postulat, decertandum manu est Ú; est
tllud guidem honcstum, sed hoc erpedit
C; záporv druhémčlenu: ademit Albino no
men, sed denevolenttam non ademit C;
jb) po záporu: nýbrž, avšak, ale: non ca
stra, sed naves petierunt N; negue stu
dere, negue odisse, sed minume trasci
decet S nejméně však; non solum, sed
etiam nejen, nýbrž i; non modo, sed
potius netoliko, nýbrž spiše: non modo,
sed ne—gutdem nejen, nýbrž ani ne; non
modo non, sed ne—gučiem nejen ne, ale
ani ne; non znodo non, sed etiam nejen
ne, nýbrž docela i; non, sed eham ne
jen, nýbrž také; ne—guidem, sed nejen
(snad), nýbrž docela: ©) jako přerušení:než:
sed haec hactenus! ČC; sed enim než,
vždyť; vždyť pak (viz ením).

sedáte, adv. klidně: logui C.
seditio, onis, f. [sedo| uklidnění“

animi, perturdatlonum animi Č.
sédatus, a, um [vl part. perf. od sedo]

nklidněný, klidný: čempus, animus, cor
CV; sedalo gradu abeunt L; subst.ode
vunt sedatum celeres IK.

se-lecim [*ses-decím ze sex-decim]
šestnáct.

sedeo, čre, sědi, sessum [arov. EGonuau,
seděti, sitzen) a) seděli: vehelatur in
raeda, unů sedebat uxor C, sedens iis
assenst (; la: tn ejuo C, sedilibus im
prěmis IŤ; pouhýabl.: marmoreo supert



sedes

sedere recessu O usedli; Aumo, delphinue
O, carpento I; jinévazby:post me gradu
rimo H, sub pede ducis O, carceris

ante fores O; b) zasedati v radě,v soudu,
soděti před soudem, sezení konati, míti
etus igitur movtis sedetis ultores C,
tsdem consulibus sedentibus atgue in
spectantibus C 2a předsednictví a do
zoru; Alťnos sedet arbiter ÓOrciPr; se
debant iudices centum et octoginta Plin;
©) přenes.seděti nečinně, klidně;
trvati, meškati, prodlévati nělide:seďeant
spectentgue Latiní V; compressts, ut
atunt, manibus sedere L s rukama
v klíně, 8 rukama založenýma; in villa
totos dies C; sedemus desides domi L;
ve voj. nečinně ležeti: montana cir
cum castella in armis V; sedendo wu
bem expugnare L; d) o neživých věcech:
pevně seděti, vězeti, perf.uváznouti,
dopadnouti: clava ter guater udverso
sedit in ore viri O dopadl; librata
glans cum sederit L když roztočením
koule se ustálí (na uvčitém místě prakuj;
plaga sedet Ó rána tkví, 1.j. hlubokovniká;
©) o představách:tkvíti, pevně trvati: si
superis hoc sedet aniímo V toli pevný
úmysl bohů; Čressa velicta in tngenio
tuo O.

sědes, ts, f. [sedeo| u) sedadlo: s.
honoris, sella curulis C; sedibus altis.
sedent O na vysokých křeslech; s. regia
L trůn; přenes.priores lenet sedes Ho
merus IŤ přednější místo; L) sidlo, do
mov, bydliště: eam sedem Tullus re
giae cripic L ten vrch zvolí za sidlo
královské; Latinis sedes dare L sidla
vykázati; sedes novas petere Cs nový
domov hledati; sedes hubere in.. SCs
sídlo míti, sfdliti, obývali; o podsvětí: 8,
ptorum H, silentum O, sceleratorum C;
corpus 8. animae O schránka; ©)misto:
urbi condendae 8. commoda Ču; turrim
convellere altis sedibus V ze základů;
golidis sedibus adstas O na půdě pevné;
deus haec reducet in sedem H k svému
místu, do pravé koleje přivede; sedem
bello tegere T, s. belli L dějiště války.

Sedetánia, ae, f. |ZndnrTavi«)krajina
v Hispanii tarrak.; obyv.Sědětání, orum,
m., adj. Sedetánus, a, um sedetanský:
ager L.

sedile, is, n. [sedďeo])sedadlo, sedátko,
lavice: gramineum V; sedilibus in pri
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mis egues sedet FH(v divadle); 8. e mar
more Plim.

sed-itio, onis, f. [se, eo) „rozejití se“,
rozkol, různice, spor, rozbroj: domestica
L, turbidu s. deorum Ó; v polit a vojen.
nepokoj, vzpoura, odboj: ne gua in ca
stris s. oriretur Cs; coorta est s. V vy
pukla; seditičonem concitare C.

seditiose, adv. za účelem vzpoury,
vzbouření: contiones concitare C; bu
řičsky: agere, exercitum tractare T.

seditiosus, a, um [sedit'o) nepokojný,
buřičský: homo, tribunus C, oratio Čs;
contio C bouřlivé; seditiosisstmus guis
gue L právě největší buřiči.

sědo, dre, dvi, datum [kausat. k sedeo|
usaditi, utišiti, uklidniti, upokojiti:
tempestas sedatur C, tumultus L; pu
bes sedato tandem pavore L když 86
uklidnilo ve svém strachu; seplem sutr
gens sedatts amnibus Ganges V zve
daje se sedmi klidnými proudy; sedato
respondit corde V — klidně; spee.nasy
titi, ukojiti: četunia carne O, sitim
O, appetitus omnes C, rabtem Hi; se
ditionem Č potlačiti.

se-diico, ere, zi, ctum a) stranou od
vésti: singulos separatim L,algm blanda
manu O; a peste algm s. C zachrániti;
b) rozvěsti, odloučiti, rozloučiti: subito
seducimur 'Úmbre O; duas terras unda
O, cum frigida mors animě seduxerit
artus V (jod duše oddělí údy“) duši od
dělí od těla; ocellos Ir odvrátiti; part.
perf. SCductus, a, um vzdálený, daleký:
seductae longe terrae O: consilia se
ducta a plurtum conscientia L; v ústraní
žijící, osamělý: seducti et guasi rustici
Plin.

seduectio, onis, f. [seďuco) odvedení
stranou: testtum C.

sedulitas, atis, f. [seďdulus]a) dobro
myslnost: s. atgue integritas Cb) hor
livost, přičinlivost: non sentitur seduli
tate labor O; s. mali poetae C; úsluž
nost (přilišná, dotěravá): s. autem urgeť
H; offieiosa s. H přilišná pracovitost.

sč Uulo, adv.|2. se a dočo bezelstně Ja)
upřímné, beze zlého úmyslu: s. faciedat
C; b) čile, horlivě: munere fungi Plin,
verba audire L, faciam omnia s. C;
C)naschvál, schválně: s. tempus tereve L,

sédulus, a, um [sedulo] a) beze lsti,
upřímný, beze zlého úmyslu: ne odium



Scdůní

liberis 8. imnportes H: b) opravdový,
horlivý, bedlivý, přičinlivý: apis O, anus
T, puer H; c) příiš úslužný: ho."pes,
minister IT, male sedula nutra O;
spectatar IŤ horlivě zaujatý.

Sedůui, črum, m. kmen holvetský
vých. od jezera Ženevského, kolem nyn.
Stona (Sitten!.

Sedusii, orum, m. germánský národ
mezi Rýnem, Dunajem a Neckarem.

seges, etis, f a) setba, osení,
segetis canae stantes aristas O; bis se
getem densis obducunt sensibus herbae
V vinnou révu; s. líní et avenae V;
plor. gučď faciat laetus segetes V; b)
meton. pole oseté, k osévání, role: cohor
tes frumentatum in proximas segetes
misit Čs; segetes oceat FH: prima pa
retur ardoribus seges V půda (ůrodná);
obr. s. gloriae ČC pole slávy; €) přenes.
ferrea telorum s. V železná šipů setba =
množství; s. cltpeata virorum O; hor
rescit strictis s. ensibus V bojovný šik.

Segesti, ae, f. staré město sicilské
Acesta [Axéary) na sev. pobřeží poblíž
Eryxu, nyn. Castellamare; sege
stání, drum, m. Segesfané.

vegestes, (s, m. germánský kníže,
vrstevník Ariminiův.

Segestiva, ae, f. město v Ilispanii
tarrak,

Segimerus, 7, m. [Sewrnépoc]) kniže
Cherusků, otec Arminiův.

Segimunlus, 7, m. syn Segostův,
Segni, orum, m. národ v Gallii belg.

vých. od Mosy.
s6gnis, € [srov. /zioroc) zdlouhavý

loudavý, lenivý. váhavý, liknavý : donus
segnior jit, ubi neglegas S, segniores
tncitave (s, egwms.ségnior annis V,propteronussegnesII;o včceeh.ne
živých:campus, carduus V — stertlts ne
úrodný ; pugna, bellum, obsicto L ospalé,
malitné ; ad, in alad, alcis rei, inf,

segniter, adv.zdlouhavě, líně: 8. omnia
agere L; non, baud s. horlivě, čile,
hbitě; non sermius horlivěji; nihilo seg
nius 9 tím horlivěji.

seguitia, ae, f. a segnitics, čz, f.
[segnis] zdlouhavost, loudavost, linost:
cunctatione et s. tempus terere T, s.
marts 1' nehybnost moře, tišina, bezvětří.

Segontia, ae, f. město v Hispanii
vých. od Cadizu, nyn. Siguenza.

obyv.

vazby:
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obilí:

sella

vegontiaei, črwm, m. kmen britský
naproti ostrovu Wightu.

se-greg0, dre, vi, Gtum |grex| „ze
stáda odloučiti“, oddělili, vzdáliti, vylou
čiti: algm a numero ctvium C, captivos
L; vivtutem a stunmmobono ČC:pugnam
L boj se třemi převésti na boj s jednot
livel.

segusiávi, orum, m. kmen gallský
nohor. Ligeru s hl. městem Lugdunum,
ny'i1. I.von.

Selanus viz Nerus.

se-iusRákus, a, um oddělený, odloučený.se-iugis, e [*ses-tugis| Šestispřežní:
subst. seřujes, tum, |se. egui) šesti
spřeží.

se-iun80, ere, nzi, netum odděliti,
odloučiti, vyloučiti algm e fortissímo
rum cívium numero (; Alpes Italiam
a Gallia setimgunt N; oddáliti, odvrá
titi; calamitatem a republ. ČC;defensto
setuncta est a sententia legis C není ve
spojení, jest cizi, odporuje; se a labore
forenst s. T vzdalovati se.

Séius, č, m. rod řím., zvl. „M Sečus,
bohatý rytíř, přítel Attikův a Ciceronův;
adj. SeiAnus, a, um Seiův, odi. subst. L.
AleléusSeranus, syn Seia Strabona, prae
feetus practorio a důvěrník iberiův.

sěleeti0, onts, f. [seligo] výběr.
Seleucia(6a), ee, f. |Vekeúzera]jmé

no několika měst Selenkem založených:
1) v Babylonii u "Nigridus 2) v Syrii
při ústí Oronta.

Seleueus, 7, m. [ŠéZevzos| Nicator,
vojevůdce Alexandrův, pozd. král syrský,
T 281 př. hr.

se-libra, «e, f. [*semi-lidra] půllibra,
půl libry: farris L.

se-lig0, ere, lěgi, lectum [tego] vy
brati: exempla C; selectus vybraný: du
dices C practorem volení.

Selintis, enřis, f. [ZedrvoĎc) 1) město
na jihozáp. pobřeží Sicilie, nyn. Selinonto;
2) město v Kilikiis pozd. Traianopolis,
nyn. Selenti.

sella, ae, f. [*sed-lá vd sedeo) stolice,
křeslo; vůb.: čn sella sedere C; spec. a)
sella curulís křeslo kurulských úřadů:
accedis ad sellam C, tuata praetoris
urdbaní sellam (Cs, obr. meis contentus
fascibus et sellis JÍ — svým postavením;
b) křeslo přenosné, nosítka (synon Čec
tica): sella vehi Plin; gestamine sellae



sellárius

Baias pervehi T; e) ž'dle. stolice pra
covní: sellae atyue operis et guaestus
cotidianí čocus ČC; W) stolice učitelská:
8. tibř erit in ludo C.

sellárius, i, m. [sella] „stoličník“,
plur. o druzích Tiberlových, pojmenovaných podle
způsobu smilstva.

selli-sterniumi, 27,2. [sella a sterno)
hostina na počest bohů, při níž sochy bohů
ležely na sedadlech; srov. Jectistevrnium.

sellula, ae. F. [demin.k sella] stolička
(přenosná): sellulii defertev in domum T

sellulávius, či, m. řemeslník při své
práci sedící: sellularit minime militiae
tdoneum genus L.

semel, adv. num, jednou: 8. in vila
risisse C jen jednou; Aumum 8. ore mo
mordit V jednou (na vždy) do země
kousl; non s. dicemus fi — hojně bu
deme provolávati; s. atgue tterum opět
a opět, opětovně: armis contendere Cs,
pecuntam dare C; místoprimum, primo:
s. ad Corfinium, iterum in Fispania
Čs; někdy bezdůrazné: guť 8. a te stnt li
berati ttmore C; sesíl. přece jednou: 8.
in nostras nova puppis arenas vene
rat O; najednou: čotas s. adbsorberepla
centas FH;aut vitam s. aut tgnominiam
fintrent L jednou provždy: 8. exorart
soles

Semele, čs a Semela, ae, f. |Seučdn]
dcera IXadmova, matka Dionysova ohněm
Diovým usmrcená; adj. SemeléTus, a,
um Semelin: proles O, Thyoneus 1 —
Bacchus.

semen, čnís, n. [sero| aj símě: s.
manu spargere Č obili; creatas semine
Saturní O; sazenice: semina ponere V;
přenes.semina terrarum, ffammae V živé
atory, živly; bb) meton. rod, pokolení,
kmen: vertus propria ftomani seminis
C, regio semine orta L; potomek, ditě:
Vhoebi, caelestia semina partu edere O;
C) obr. příčina, původ, původce: malorum
omnium ČC,hutus delli C, virtutum C
discordiarum L původcové, veteris elo
guentiae 1

sementis, ts, f. a) setba: sementem
facere LCsČ: sementes guam maximas
facere Čs co nejvice polí ositi; uť se
mentem feceris, ita metes Č jaká setba,
taková žeň; bb) osení: vos date perpe
tuos tenevis sementibus auctus O,
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sementivus, a, wm [sementis] dies O
den setby.

SOM-ErMÍS viz semtermis.
se-mestris, e [sex a mensts] šestimě

siční, půlroční: Úmperium, regnum (Č,
tyrbunatus Plin, infans L.

sem-esus, a, wm. [edo] napolo sně
dený.

SE-MEŮ sesíl. se: guae doceat semet
prognatos JH svou krev, své syny.

semi- (sém-) [+rov.Ďiu-|] polo-,
semi-adapertns, a, m polootevřený.
semi-animis, e, též sem(i)-aninus,

a, um „položivý“= polomrtvý.
semi-apertus, a, um. polootevřený,

pootevřený.
seCmÍ-assus, a, um polospálený: rel

gutae semtassi regis Ú (jiné čtení reli
guias sic meas; religuias guneso meas).

semi-bos, dovis, m. polobýk (o Mino
taurovi).

sémi-Ciper, pri, m. polokozel (Pan,
Fanus).

semi-Cremus, a, um [cremo) napolo
spálený: stipes Ó.

semi-cubitális, e půlloketní:hastile L.
semi-deus, a, m. f. polobůh, polo

bohyně.
Semni-ermis, e, Semi-ermuy, a, um

[arma] napolo ozbrojený = polobczbranný.
semi-factus, a, um napolo hotový:

opera T.
semi-fer, a, um polozvířecí: pectus

Tritonis W; subst. polozvěr: inter semi
feros O (Kentanry); pectora. villosa se
miferi V (Kaka).

Semi-germánus, a, um pologermán
ský: gentes L.

semi-zravis, e poleopilý.
se-migr0, dre, dv., — odstěhovati

se: a patre C.
seémi-hiadns, nťis polootevřený: label

lum Cat.
semi-hoim0, znis, m. poločlověk —

polozviře.
semi-hoOra, ae, f. půlhodina: longa Č.
semi-lacer, Zacera, um napolo roz

sápaný (4*elias O).
semi-liber, čidera, um polovolný, na

polo svobodný.
semi-lixa, ae, m. poloviční markytán

(nadávka).
semi-más, maris, m. pvlomuž, cvi

kýř n. kleštěnec,



sčmlnáriun

seminárium, 17, n. [semen] školka
stromová, štěpnice; přenes.Catilitnavrtum
C, triumphorum C, militum L, du
cum Úu.

seminátor, Oris, m. [semino) původ
ce: onnium rerum, omnium malorum C,

semi-nex, cis polomrtvý; artůs O
poloztuhlé.

semino, are, avi, atum [semen] síti,
ploditi.

semi-nůdus, a, um polonahý: prope
seminudi sud tugum mísst L; polobez
brauný: 8. genere armorum

Semi-placenlinus, ž, m. Poloplacen
ťan.

semi-plénus, a, um poloplný, ne zcela
plný: naves C; 8 neúplným počtem muž
stva: stationes I,

semi-putatus, a, um poloořezaný:vi
tis V.

Semiramis, čsa idis, f. |Zenioaiuc]
manželka a nástupkyné assyrského krále
Nina; přenes.Oemiramis illa Č o A. Gabi
ntovi Jako prostopůšsniíku;adj. Semiramius,
a, um Semiramidin: sanguts Ó.

sémi-rasus, a, um polooholený: usťor
Cat.

semi-refectus, a, um napolo spra
vený: classis O.

semi-rutus, a, um polosbořený:urds,
tecta, castella, murus L, vallum T.

SeEMIS, 2ssts, m. [semi as) a) půl assu:
remissis semisstbus et trientibus C; non
semissi8 homo JH nestojící za „zlámanou
grešli“; h) polovice: dina tugera et se
misses agri L půl třetího jitra; ©) se
m1 S8E8 jako úrok 6 (pon. měsičněW Assu):
semissibus magna conia est Ú.

semi-sepultus, a, wm polopohřbený:
ossa O.

sémi-somnus, a, um polospící,ospalý.
Semi-supinus, a, um napolo vzhůru

(zpět) obrácený, napolo naznak.
semita, ae, f. stezka, pěšina; přenes.

fallentis 8. vitae Il; opeve s. fervet V
všecky cestičky ; naproti Vla. pecuniam,
guae ví. modo visa est exire ad isto,
enndem semitů vevertisse C postranní
stezičkou se vrátily.

semi-ustulátus, a, um polospálený:
cadaver C.

sémi-ustus, a, um a SCM-usLus [uro]
polospálený fučmine corpus V, robora
V, forum L, tectorum vestigia T.
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sčmí vir, 7, m. polomuž, poločlověk
a) půl člověk a půi zvíře: Chtron, Nes
ss O; b) cvikýř; c) přenes.jakoad). Pa
7-8 cum semivivo comitatu V zženšlilý;
subel. zdďi semtviri L smilníci,

semi-vivus, a, um položivý — polo
mrtvý; přen. vox ČC mdlý.

Semnoněs, um, m. kmen germánský
mezi Labem a Vislou.

NěMmo, čnís. m. fsrov. semen] jméno
božstva, zel. přijm. Sancus (+. t.) (Semo
nes jsoutaké Pr apus, Fan, Faunus, Ver
tumnus, Oilvanus, Bona dea).

se-move0, čre, movi, motum vzdáliti,
odstranili, odloučiti algd, algm ab odt.
part. perf. SGMOLUS, a, m vzdálený, od
lehlý: locus Cs; terris semota II že to
se země zmizelo; semota dicto T na
odlehlém míslě,

SCinper, ad. |"sem srov. semel a per
srov. Upper, ledy význ.jednou pro vždy: srov.
st: plec) vždy, stále, ustavičně obyč.při
slovesech a adj.; př. subet. lze přeložiti adj.:

seditionum 8. auctores L stálí původ
cové; omnes 9 cilienses s. praetores (
id hod'e guogne 8. refactum manet L
pokaždé; odjakživa: Demosthenes 8. tu
um. Dlin.

SCimpiternus, a, um [semper] trvalý,
stálý, ustavičný, nepřetržitý, věčný: con
stitum senatus C, tgnis Vestae C, me
movia amic tiae C, potentta T.

Sempronius, a rod říms. s rodinami
Grakchů, Atratinů, Blavrsů, Longů a j.;
nejznám 1) Tiberius S Gracchus, kon
sul 177, zeť staršího Soipiona; Ž) svn
jeho 710. 9. Gracchus, tribun lidu, $ 133;
3) bratr tuhoto Č. S. Gracchus, $ 121;
4) jejich sestra Senprontia, manželka
mladšího Scipiona; leges Sempron ae Č
zákony grakchovské; ad. Senipromid=
nus, a, tu Saproniův: clades L kons.
SemproniaAtratina; senatus cousultum (C
C. Sempronia Rafa.

sem-uncia, ae, f. půl unce; jakozá
važí !/,, libry; heredem facere ex de
unce (*/;+) et semencia (*|;,) = "| 14.

sem-unciárius, a, 4 půl unceobná
šející: fenus L £ j. PŮ) unce na měsíc čili
ročně9.

s6-mirius, a, um od hradeb vzdá
lený, za pomoriem ležící: ager Ú; subst.
Sémuůriuni, č?, m. pole patřící do ob
vodu římského s chrámem Apollonovým,
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SEM-USLUS viz semiustius.
Séna, ae, f. město v Umbrii v území

Callů Senonských (oat. Sena (Gallica),
nyn, Sinigaglia; aaj. SGněnsis, e senský:
populus L; proelum C u Seny (Livius
Salinator porazil Iiusdrubala).

senačulum, č, n. poradní budova, síň
scnátu.

senáriolus, 7, n. [demin.k senarius)
nepatrný, malý senár, verštk.

senárius, a, um [sent] šest jednotek
obsahující; zvl. subat.senartus, di, m. [se.
versus| senár, Ššestistopý verš iambický.

senator, óris, m. [senex] senátor, člen
senátu římského i jiných obcí a států:
římských senátorů původně dle povésti
bylo 100, za Targuinia Priska 20), za
Sully 400, za Caesara 900, za Augusta
600; podmínka: stáří 25 let, jmění mi
lion sesterciů; odt.“ak vznikl dědičný
stav senátorský; odznaky: latus clavus
na tunice, zlatý prsten a červený střevíc
u patriciů ozdobený půlměsícem.

senátórius, a, um senátorský: ordo
Cs gradus C, album T' seznam sená
torů; constlirrm ČCsbor soudců.

scnátus, fis, m. gon též © [senex)
gcnát, nejvyšší rada u Římanů i jiných
obcí, sbor poradní a vládní; sena
tis consultum usnesení, nález senátu;
senatiis auctoritas dobrozdání senátu;
senatum conťocare, vocare, cogere CL
svolati; 8. legere seznam senátorů před
čítati (censor); senatu movert ze senátu
býti vyloučen; tn senatum legere sená
torem učimti; contra €08 summa ope
nitebatur senatiis specite S na oko pro
senát; meton.zasedání, seděníÍ senátu:
eo die non fuit s. Č: senatum dimit
tere C; etiam tn senatum venit Ú, se
natim dare alci S povoliti slyšení v 8e
nátě, dovoliti předstoupiti před senát.

Seneca, ae [lidový výraz m. senegx|) ro
dinné jméno rodu Annaeů 1) A. An
naeus 9., rhetor z Korduby v Ilispanii,
z jeho spisů zachovány výtahy; 2) syn
Jeho L. Ann. S., filosof stoický, učitel
Neronův, usmrlil se r. 65, spisy filoso
fické a listy; o původě tragedii pod jeho
jménem zachovaných je spor.

senecio, oni$. m. stařec; Jako příjm.
něko'lka rodů.

Senecta viz [. senectus,
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I. senectus, a, tm sestárlý, starý;
odt. subst. Senecia, ae, f. stáří. Klaes.
místo toho:

2. senectůs, tis, f. [senex]stáří, vy
soký věk: homines senectute confecti Ú;
deo viridis s. V; in dies tnfestior Tuli
s. L starý 'T.;. meton. vážnost, ponurost,
zasmušilost: odducta solvatur fronte 8.
Jf nevrlost staroby; konkr. šedivé vlasy,
šediny: temporibus geminis canebat spar
sa s. V; stařec: s. semper agens ali
gud C; o včcech: stáří.

seneo, čre, — býti starý: (phaselus)
nunc recondita senet gutete Cat.

senesej, ere, senuř, — a) stárnouti,
scstarati, starým se státi: eguus JÍ, ta
cilis senescimus annis Ó; při něčem S86
stárnouti: dis hominibusgue accusandis
L; b) chabnouti, malátněti, sil pozbý
vati; ubývati, zmenšovati se, mizeti: mo
veri guam senescere omnia malebat S
než aby ochabovalo; tam senescente in
vidia [, když již nenávisti ubývalo: se
nescentibus vitiis L ježto vady ochabují,
sily pozbývají; senescere cicitatem ratus
L; vires L slábnou; pugna L ochabuje;
senescens exevcitůs gloria I lynoucí,
upadající sláva vojska, hiems senescens
C ubývající zima; laus senescit C chvály
ubývá.

Senex, SentS, kompar. SenLOT jako adj.
starý, vysokého věku: admodum s. sua
sor legis Cinciae C, Čatone erat nemo
fere senior Č, anni seniores O vysoké
stáři; Přilemon Ó stařičký; arma diu
senior desueta circumdat umeris V sta
řeček (on) dávno již odvyklou zbraň
obléká ; jako subst. stařec, stařeček, starý
človék, kmet; ve voj. seniores mužstvo
včku 42—60 roků.

seni, ae, a [*ses-ni, sex] po šesti;
lze většinou přelož. Řest: mnuri senum pe
dum. crrssitudine Čs, pueri annorum
senum denum Č šestnáctiletí; pedibus
claudere senis F šestiměrem.

Seniae balnenec lázně v Římě neznámé
polohy.

Seniénsis colonia jinak er. Sena Iu
la, nyn. Siena v Etrurii; obyv.Seničn
SCS, dum, m. Seňané.

senilis, e starcův, stařecký: corpus,
prudeniia Č; artus, genae O; stultitia
U, artes T,



senium

senium, 7, n. [sener] a) staroba,
slabost stařecká, sešlost věkem: cuvvata
senio membra T; nunc senio confectus
autescit C; s. Galbae et vuventa Otho
nis I; 3) meton. mrzutost, vůžnost, za
smušilost: in/ormanae Camenae BH; utr
pení, zármutek: fota cevitas confecta
senio est 3 senio et maerore consum
ptus L.

Sěnóncs, um, m. 1) národ gallský
u horní Sekvany 8 hlav. m. Agedincum,
nyn. Sens; 2) přistěhovalá jejich větev
do Italie na pobř. umbrickém kolem Seny.
ozn.: dlo řec. transkripce. Polybiovy Séno
nes, dle SillaOčněnes.

sensim, adv. [sentio, znatelně] sotva,
jedva pozorovatelně, zvolna, znenáhla,
ponenáhlu, povlovně: dla 8. stne sensu
aetas senescit Ú; mon s. atgue mode
rate C, s. et pedetemptim C, s. tardeve
C; mentio s. illata L jen příležitostně;
s. algd reprehendere N potaji; s. dicere
C rozvážně.

Sensus, dis. m. [sentio] čijící a citová
činnost dušeii a) počitek, čití, vjem,
vnímání: voluptalis. sensum capere
C rozkoš cítiti; negue enim est ullus
8. in corpore Č = tělo vůbec nic nečije;
sensum voluptatemgue percipere Plin;
omnis sensiis expertia Cu věci všeho
čití prosté — neživé; si superest ali juis
post funera sensus O schopnost čití; b)
8mYS| (zrak, sluch atd.): dulcem motum
sensibus offerre C smysly přijemně vzru
Šiti; sensiis, interpreles ac nuntit re
rum, in capite collocati sunt C; 8. octu
lovum et aurium L zrak a sluch; negue
oculis negue aurvibus nejue ullo sensu
percipi potest C; mero sensibus víclis
Ču smysly omámiti (= vědomízatemniti);
C) Cit v nejširš sm.: oimplorarem sensus
vestros S; prosuo sensu ac dolore logut
C; ex animi sensu ac dolore pronuntiare
C; spec. cit pro něco, porozumění,
smysl: mirari solebam tstum tn his re
bus alignem sensum habere C krasocit;
sensum omnem humanitatis. amitttmus
C; tantum autem efficitur. sensu guo
dam ac ratione dicendi C řečí citu
plnou a rozváženou; d) cítění, smý
šlení, minční, náhled: communis homt
num sensus Ú; oratio ex communibus
sensibus ducta T' vypočítaná na obecný
citový dojem; voluntas erga nos zalo
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žená na citové náladě obecné; sensusgne
cčvčum Ú; guid est tuus s., guae cogi
tatio? C, vestri sensiis ignavus sum C;
e) rozvaha, soudnost: domesticus
nativusnne 8. CScommunis sensus omni
um CHV zdravý rozum lidský; F) smysl
něčeho,obsah, význam: verdi s. O> ©) myš
lenka: comnunes s. T. — loci commu
nes: věta, perioda: s. altauis T

sententia, ae, f. |sentio) a) — opť
neo mínění, náhled, myšlenka, úsudek:
stabilis et certa s. ČC; adhuc in hac s.
sum C mec sententiá dle mého minění;
de dis habere certam sententiam Č; ex
animi (meť) sententia dle svého nejlep
šiho přesvědčení; b) úmysl, vůle: si
honestatem tueri ac retinere s. est C
chceme-li hájiti; sententia est n. stat CO
jest rozhodnuto, jest pevný úmysl; ex
sententia dle přání vůle; obé shrnuto:
talibus incensa est iutenum s. dictis

—=animus; eČ) hlas, úsudek v po
radě; rada: sententis tudicum est li
beratus C hlasy soudců; ex senafiis sen
tentia (© dle usnesení 8.; sententiam
dare L hlas odevzdati; in sententiam
tre L k hlasu, úsudku se přidati; popu
Čus Bom. sententiam non tulit C hlasem
svým nerozhodl; non haec sententia tan
tum fila C tato má rada; dé amicorum
sententia C na radu přátel; factum est
senutus consultoem in meam sententtam
C ve smyslu mého návrhu; mulťa contra
sententia (est) V četné námitky 8e ozý
vají; praegn. správný, vůžný úsudek: non
viridbus ves magnae geruntuv, sed con
stlio, auctoritate, sententia C; d) my
šlenka, smysl, obsah, význam: ver
bum non in eaďem sententia ponitur
C; dizxit versum Graecum eardem sen
tentia, gua etiam nos habemus Lati
num C; voluntas et s. legis C duch
zákona; tn Aanc sententiam vespondere
[, v ten rozum; ©) konkr. myšlenka, věta
slovy vyjádřená.výrok, sentence: concin
nae acutaergue C, selectae IEpicuri dve
vesgue sententiae Ú.

sententiola, ae, f [demin.k sententia)
malý výrok, průpovídka, větička: edicti
cutusdam Ú.

sententiose€, adv. a) s bohatstvím
myšlenek: dicere C; h) prostřednictvím
sentence: saepe s. vidiceta dicentur Č
vtipným výrokem.



senlentiósus

sententi0sus, a, um myšlenkami bo
hatý: genus dictťonis C.

senfina, ae, f. a) voda na spodku
lodním, kal: sentinam exhauvire Ú; odi.
pak nejnižší prostor lodní juko nejhorší, bez
cenné místo: RURC autem viď est tn sen
tina locus C; 1) o lidech vyvrhel, vý
mětek, nejnižší sebranka: servorum Ču,
ret pudlicae C.

Senfinuni, z, n. město v Umbrii; adj.
Senfinis, atis sentinský: ager L.

SenRLtI0,čre, séns?, sénsum a) smysly
číti, vnímati: suavitatemcidi C chut
nati: famem L cititi, pociťovati; ita
né ne věcíní oučdem sentiant C že by
toho neznamenali; de nilul sentiendo
C o bezcitnosti; sensit delphina Melan
tho C poznala; strepitum s. Hůtť. slý
šeti; altera Distonias pavs est sensura
savtssas Ó již usouzeno, aby pocitilu;
spec. metaf. bolestně pocititi, zakustti:
tevim celerem fugam senst I — zažil
jsem; gutď tpse ad Avaricum sensisset
Cs; vastationem s. L; b) seznati: čn
hac urbe esse consules vigiluntes C,
senserunt ex fremitu Cs, poznávati:
Dumnorigem hac oratione significavi
ovnětebat Cs; nihil esse pericli H; ex
uwofonte hauriam C, gui mensposset
I; sidera s. V hvězdám rozuměti: €©)
míniti, mysliti, za to míti, smýšleti:
tocans an itu sentiens Č; humiliter s. Č
býti nízkého smýšlení; vazby: algd, ace. ©.inf.,
de; sentive cum algo Lýti stejného smý
šleni, býti na straně něčí, naopakS. adver
sus algm n. ad algo býti protivníkem
někoho; vera sentire de algo Č miti
správnéponětí;d) souditi, hlasovati
mo něco (srov. sententia): gut haec sentitis,inhancpartem— itelin;gutd
trati gravius de vobissenttre polerunt?
Cs sond vyněsti.

sentis, ds, m. (zř.f.) trn, trní.
seníus, a, um trnitý, drsný: loca VO.
SČ-8rSUM a SČ-0rSUS, adv. [2 se a

vorsus (= čersus)) vi. různo obrácený,
adv. odděleně, zvkiště: deseribi s. a ceteris
Ču; s. cives sociřyne L zvlášť občané
a zvlášť spojenci; přenos.nezávisle na =
na svou zodpovědnost: s. nů vege exe
citum ductare S.

séparábilis, e |separo) odlučitelný,
od 'člitelný.
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separáfini, adv. [separo| odděleně,
zvláště: s. a relignis constltum caperve
Cs, consulere algm I, s. perseridi Ú;
s. pueri, senes, multeres C; vitus ex
přicare O jednotlivě (v monograliich).

separatio, onis, f. (separo| oddělení,
odloučení, rozdělení (opak. congregatio).

separátus, a, um [vi. part. pesť.od Se
paro) odloučený, oddělený, různý: ager
Cs; separatis temporidus N v různých
dohách; separatae stugulis sedes Ť' jed
uotlivei mají místa oddělená; vzdálený,
odlehlý: tuga IT.

se-paro, ďre, avi, tum. odděliti, od
lcučiti: algm a cetero exercitu Ču; Seston
Alydena sepavat urbe fretum O Sestos
od města Abydu: n0s mare separat tm
gens Ó; obr. odděleně, zvlášť projedná
vati, podnikati: suum consiltum ab re
liguts Us, a perpetuis historiis. bella
separaterunt ČC; k něčemu nehleděti:
virtus ipsa per se .„. separatů eliam
utilitate laudabilis C nehledě k užitku.

sepelio, čre, čvě (%£), sepultum po
chovati, pohřbíti (i ohněin); přenes. potla
čiti, překonati, zničiti: est sepel'endus
dolor Č; cerno anímo sepultampatrian
C; bellum adventu etus sepultum C
skončena; somno sepultus V ve spánek
pohřížený; custode sepulto V když hlídač
uspán; paulum sepultae distat inertiae
celata virtus HH v zapomeuutí pokleslé
zbabělosti.

sepes atd. viz SaeDes.
sepia, ae, f. [onmia) sepie, llavonožec

vypouštějící hnědlou teliutinu.

Seplasia, ae, f. ulice v Kapui, kde
prodávány masti a voňavky.

SE-p0on0,ere, posuď, positum u) stra
nou položiti, odložiti: guod celart
opus erat, habebant seposilunm eť re
conditum C stranou uloženo a uscho
váno; negue alle sepositi ciceris inviďtt
H stranou uloženého; pecuniam s. L
uložiů, uschovati (k čemu: ad, in alad); cit
ras O odložiti; h) odložiti, ponechati
si, vyhraditi si: lempus ad alod C;
principatum Nervae senectuti T vypsání
vlády N. ponechati si na stáří; locus
servitidus poenis sepositus I určený;
c) odloučiti, odděliti, rozeznávati:
inuvdanum lepido dicto II; pugnae se
pení 1 zůstati vzdálen; spee.do vyhnan



sépositus

ství vyloučiti, poslati; vypověděti: in
provinciam Lusitaniam, tn insulam T.

SOposiLuS, a, um[part. perf. od sepono]
ii) oddělený, zvlůštní: mea gloria O;
b) vzácný: vestis Tid; ©) vzdálený:
fons Pr.

septa viz saepio.
septem [srov.. čmT“, sedm, sieben|

sedm; spec. sedm mudrců (; 8. colles
H — Roma; Septem Aaguae C krajina
u Reate, nyn.St. Susanna: Septem maria
f ústi Půdu; spoj. s decem: obyč.septem
decem a septemilecim: vedlo toho decem
et s. L, septem et decem C, decem
septemgue N sedmnáct.

September, Bris, dre sedmý: mensis
(od března); Calendae, Idus ČH; subst.
září; Septemůres horae H dny zařijové.

septem-decim sedmnáct.
septem-fluus, a, um. [jfčuoj sedmi

rameny tekouci, ústící: Nilus O.
sepěem-ZeMINUS, a, ún sedmeroná

sobný: Nilus V sedmiramenný.
septem-plex, icís | plico) sedmero

násobný: cčipeus V o sedmi vrstvách;
Nlus O sedmiramenný.

septem-Úriones víz septentriones.
septemviri, věrčím, m. sedmičlenný

sbor: s. epulones viz tato; s. k rozdělo
vání poli; septemvirum acta C; adj.
septemvivális, e septemvirů:awctoritas
C; těžjako subst.— septemviri; úřad je
jich septemviratný, s, m.

veptenarius, a, um [septent| versus
septenár, sedmistopý verš (vl. osmistopý
o 8edini rázech) trochejský, iambieký i ana
paestický; též— iambieký tetrametr.

septen-decim viz seplemdecim.
septení, ae, a po sedmi: duo fasces

septenos habuere libros L; sedm: fila
čyrae O, disparv septenis fistula cannis
O; septení dení po sedmniieti, sedmnáct.

septen-triones, um, m. [trtones —
doves| sedmihvězdí Velkého i Malého
Vozu, též sing. septentrio maior Velký
Medvěd, s. minor Malý Medvěd; meton.
sever, půlnoc: seplem subtecla trioni
yeus V; ad septentriones vergere Čs:
vítr severní, severák: acer s. ortus est L.

septentriónalis, e severní; septen
trionalia, čem, n. severní krajiny.

Septicins, čz, m. Člarus velitel prae
torianů za Hadriana.
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septič8 sedmkrát: 8. consul estfactus
C; 8. milies sestertium Ú 700,000.000.

septimaní, rum, m. vojíni sedmé
legie.

Septimius, a rod říms. 1) C. S.,
augur; 2). P. 9. Scaevola, odsouzený
repetundarum r. 71; 3) L. S., vrah
Pompejův; 4) Tůcus 9., básník a přítel
Horatiův; 5) Perctus S., sprivce Rhae
the za Vitellia.

septinius, a, um sedmý: seplimus
decimus sedmnáctý; septtmum po sedmé:
consul C.

septfingentesimus, a, um. sedmistý:
annus L.

septin-gent1, ae, a sedm set: mili
tes L.

septi-remis, 28, /. sedmiřadka
se sedmi řadami vesel).

sepíuagesinux, a, um sedmdesitý:
annus C.

septuagintá sedmdesát: aratores C.
SČDÉNM viz saepto.
septunx, neis, m. [septem unciae)

a) sedm uncí: awri L; h) sedm dva
náctin: lerna tugera eť septunces L tři
a /,2 jitra.

sepulerális, e [sepulerum] „náhrobní“:
fax O pohřební; arae O — oheň, jenž
měl býti synovi příčinou smrti,

sepulerum, č, n. [sepelio) u) pohře
biště, hrob, hrobka: condere sepuloro V;
b) náhrobek: vestitum vepribus et du
metis indagavi s. Čj C) mohyla: one
rare memůra sepulero V, ingenti mole
s. tmposuit V mohylu nasypal; (l) meton.
sepulera legere C nápisy náhrobní; guid.
ouam mutis gratum sepulevis Cat ze
mřelým, Můnům, placatis sepuleris O;
virtus exners sepulert O smrti.

sepnuitůra, ae, f. pohřbíviní, pohřbení,
pohřeb: Aonore sepulturae carere C; též
o spálení:anteguam cremaveturv in foro,
gui locus sepulturae destinubatur T

Sčguana, ae, 2. hlavní řeka gallská,
mezi Gallii a Belgii, nyn. Seine.

Seguani, 07m, mm.Sekvanové, gallský
národ mezi khodanem, Rýnem, Jurou a
Vogesami s hl. m. Vesontio, nyn. Bésan
Con; adj. Sěguanus, a, um: ager Ús
území Sekvanů.

seguax, cis [seguor]) pronásledující,
stihající: Latio dare terga seguací V
= Latinis seguentibus; Jlammae V, un

(loď



seguester

dae V nepřátelské; caprae V chtivě vy
hledávající jemné listí révové; fumus V
vtíravý (včely zahánělicí)

segitester, tra. trum 2. secus) zpro
středkující: pace seguestra V. mírem
jsouce chráněni: subst. segnester, čvís, m.
zprostředkovatel, pod pláceč, svůdce.

ROOUOr,seguž. secitrs sum [srov Erouat
m.*cenm-)a)sledovati, následovati,
prová zeti někoho,jíti 2a někým,držeti
Be někoho: Caesarem amicitiae causa
Cs, praetorem guingue pueri H; vesti
gta alcis V; (Gallos carri seguuntur
Hirt. jedou za G.; propediem segue
rentur L měli následovati; gloria vivtu
tem seguitur ČCjde za; naturam ducem
segui C držeti se přírody; famam se
guere F drž se pověsti — lič osoby,
jak je -tradice podává; sudor memůra
seguebatur V po údech stékal; vultum
sua silva secuta est O za lící šel i jeji
les; pedum digitos, tn guantum est
gunegue secuta, traxit O až kam která
došla;b) stihati, pronásledovati:
hostes Čs, fugacem FH,feras O, hostem
pilo T, hostem ferro, hasta V; přenes.
poena algm Ús trest stíhá, zastihuje;
poena scelus seguitur Či ©) přenes.ho
niti, pachtiti se po něčem, za něčím,
snažiti 86 o něco: sed credo aliguid
secutos C že měli, sledovali důležitý
cíl; otčum et tranguillitatem vitae C,
amicitiam, gratiam alcis Čs, spem va
nam O, mercedes II; prnaemia militiae
O; ferro extrema V mečom se usmrtit;
verůa segu: JH sháněti, pracné hledati;
d) časově,po řadé následovati, dostaviti
se, přijíti (po něčem): aetatem autumnua
Ennus; hunc annum Caudina pax L;
seguitur htems Čs; secutum est bellum
Africanum C; seguitur voz L provází
to, zaznívá k tomu hlas, výkřik; penates— guthussimilesseguerenturLmu
sily následovati, dostavili se; lacrimae
sunt verba secutae O vyřinuly se při
těch slovech; €) logickyplynouti, vy
plývati: segmitur,utfalsa enuntiatio
sit C; non seguitur, uč non sapiat C;
seguttuv esse causas tmmutabiles C; f)
poddati se, povoliti;vyhověti; říditi
8e něčím: Vvolensfacilisgue seguetur va
mus V; numerum segui L řiditi se
počtem, přidržeti se; consilia 8. I řídit
se radou, přidržeti se plánů; secutus mo
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rem regum prtorum L dle zvyku; du
cem segiu L svěřiti se vedení; Polybium
C přidržeti se; responsa a. V býti po
slušen;£) připadnouti, dostati se:
res victorem L, nrbes capiae Aetolos
L, heredes monumentiím El.

NED viz Seres.

Sera, ae, f. závera.
Serápion, čnis, m. [Zeoaniov] 1)

zeměpisec z Anliuchie, odpůrce Eralosthe
nův; 2) přezdívka P. Cornelia Scipiona
Nasiky, již mu dal tribun L Gurialius
dle podobnosti k jakémusi zlopověslnému
Řekovi tohoto jména.

Serápis, ds a přdis, m. [|Sévanuc)
staré egyptské božstvo v době Plole
malovců vlivem. řeckým. představované
jako bůh podsvětí, v Římě ztotožněný
s Plutonem. Uctívání jeho rozšířilo se
za pozdějších císařů daleko po Evropě.

serenitaás, tis, f. [serenus] jasné
nebe, jasné počasí, jasno; též přenes.a po
měrech polit

sevěno, dre, avi, alum [serenus] vy
jasmti: caelum tempestatesgue V bouř
livé nebe; luď serenans U jasné světlo
denni; přencs.spem fronte serenat V jeví
naději jasným čelem (= staví se, jako by
měla naději).

serenus, a, um Jasný; též přenes.o ducha,
tváiiatp.; suts.. SErenmmI, č. n. jasné nebe,

Sěres, um, m. [Zřvec) Sérové, ná
rod v nyn. sev.-záp. Číně, proslulý prů
myslem hedbávnickým; adj. Sěricus, a,
um sérský: sagitta JI; hedvábný: pul
věllua H: sěricu, orum, n. hedbávné šaly.

Sebgins, a patric. rod řím. 1) L. S.
I"idenas, kons. r. 437, vítěz nad Fide
nami; 2) C. S. Orata, labužník za doby
Ciceronovy; 3) L. S. Catilina. viztoto.

séria, ae, f. podlouhlá nádoba hliněná
na víno, olej: džbán, baňka.

series, éř, f. [1. sero] řetěz,řada: vin
cnlovum Ču o uzlu gordijskétm- ferreae la
m/nae serie inter se connexae Cu; tu
venum 8. T1d řetěz, kolo (o tanci); přenes.
s. rerum Č spojitost; řada časová: an
norum F, tenporis O series tunctura
gue JH slovosled; rod, rodokmen: digne
vír hac serie Ó.

SĚri0, adv. vážně: rem erproĎrare L.
Seriphos (us), 7, f. [Yéorpoc) skal

natý oslrůvek záp. od Paru, ara. Serlo;



seriuS 1

adj. Seriphius, a, em serifský: sagum
T; jako subst. Serefan.

serius, a, wm vážný: verda IÍ, mala
JH vážná nehoda; subst. Serium, 07, n.
vče, řeč vážná: seria guaerere FH:per
seria 1 vážně; res in serium versa est
Cu stala se vážnou; seria frontis ex
plicare H vážně vrásky vyhladiti; ver
tere seria ludo II vážný tén tragoedic
zaměniti žertem.

sermo, On?8,m. [enadI, sero, srov.multa
sermoneserebuntV)a)rozmluva, roz
hovor, rozprávka: discumůbitur, fit s.
inter eos Ú; noctem sermone trahedant
V; hunec socci cepere pedem alternís
aptum sermonibus F hovoru nejpřimě
řenější;facta peribunt, nedum sermonum
stet honos If pouhých slov; dare alci
sermonem ČN látku k rozmluvě; tu
sermo es Pr předmět hovoru; b) řeč
množství,lidu: dn sermonem homínum ve
nire C dostati se do „hub“ lidských; vi£
feram sermones hominum ČC; erat in
sermone ves, magnam pecuniam flera
clo relictam C mnoho se o tom mlu
vilo; sermo admirantium ČChlasy ob
divu; pověst: dissipatur s. totů Asia
C; ©)vědecká rozmluva: Laelius ser
monem habuit cum Seaevola de ami
citia C; de philosophia s. habetur N;
d) řeč obecná, prostá, neumělá, ne
vázaná, prosa. nist guod pede certo
dějfert sermoni, sermo merus F; ser
mon propiora HHvšednímu hovoru pří
buznější; i druh básnictví blízký prose:
nec sermones ego mullem repentes per
humum HH,nostrorum sermonum can
dide tudex H = satir a listů; e) před
nes, proslov, řeč (kratší a prostšínež Ora
tio): sermonem habui apud munmictpes
meos Půin; £) řeč jako výraz myšlenek,mlu
va, výraz: elegantia sermonis Č; sermo
humanus, hominum řeč lidská; s. Per
sarum N jazyk perský.

sermovinor, dri, tus sum [sermo]
rozmlouvati, pohovořiti (8i): cum algo
C.

SePMmCHÁIS, č 7. [demin. k sermo|
zlomyslný tach: urdaní malevolorum
sermunculi C zlomyslné klepy městské.

1. sero, ere, u?, sertum [arov. €řeW]řaditi,připojovati,pojili,| vázati,víli,
plésti, splé ati: multa varto sermone V;
rerum humanavrum ordo seritur L; ex

0 Serránus

bellis della I. válku na válku hromaditi,
nepřetržitě válčiti; (n. verdis serendis
cautus HH—=in elocutione; secreta collo
guia cum algo L navazovati; loricae
sertae N řetízkový, drátěný pancíř; subst.
serta, orum, n. včnec, guirlanda.

2% NEDO,ere, sevi, satum a) síti, sá
zeti: tnrertores (Britanni) frumenta non
serunt Cs; arlores ČC; avlborem Il
pěstovati; agrum s. OCu osévati; subst.
sata, Orum, n. oseté pole, osení; b) plo
diti: non fortuito sati et creati sumus
C; subst. Satilsy, a zplozenec, potomek,
syn, dcera: sate sangutne divum V;
satae Pili O3 Anchisd satus V=
Aeneas; ©) metať. leges s. Č pěstiti, ci
viles cliscordius L působiti, rozsévati
sváry; rumores VČu roztrušovati: aurea
sata est aetas O —=vzešel; mentionem
s. L prohoditi, tu a tam 8e zminiti.

3. SEro, SErius, SErissimě, adv.vpozd
ni době (zř.), pozdě: eo die Lentulus ve
nit s. C; s. a nostris poetae cogniti C;
příliš pozdě: s. profectus est N.

serpens, ntis, m. Í. [vl part. praes. od
serpo) had; tn serpente deus O v hadí
podobě; pars guota Lernaeae serpens
eris Ichidnae? O proměně se v hada,
Jakožto had: jako souhvězdíDraka — An
gus: polo posita proxima Serpens O.

serpenti-gena, ae, m. [gigno) z draka
zrozený: serpentigenae O obři vzrostl
ze zasetých zubů dračích.

serpenti-pes, pedis hadonohý: (Gt
gantes Ó.

serpo, ere, psi, útum [srov.Eono] a)
plaziti se, lézli (o hadu a Jin. živoč.); b) vi
nouti se, plížiti se, pomalu téci: hedern
V, Híster Ó, somnus V; přenes. (ynis
latius serpit Čs rozlézá se, šíří se; ser
p per agmina murmur V; caritas ser
pit sensim foras C láska šíří se pone
náhlu ven; pod. amicitia, consuetudo,
malum C.

serpullum, serpyllum, serpillum,
i, n. (éorvÁÁov] mateři douška.

serra, ae, f. pila.
Serracum n. Sarraclum, č,

vůz dvojkolý, kára.
Serránus, ž, m. přijmení řím. pochá

zející od umbrického města Sarana; kromě
jiných zvl. 1) C. Atilius S., konsul r. 257,
vítěz nad Puny; 2) C. A. S., praetor
r. 218, při ucházení se o konsulát od

n. nákladní



serratus

mrštěn; 3) C. A. S., aedil r. 194, uspo
řádal první megalesie; 4) C. A. S. praetor
r. 192, konsul r. 170: 9) Sextus A. S. Gavi
anus, trihun I. r. 37, nepřítel Cicerontiv.

serratus, a, um pilovitý: nummi T
se zoubkovanýmokrajem (z dobystarší re
publiky).

Serrhčum, 7, n.
s tvrzi v Thrakil.

serrula, ae, f. [demin.k serraj pilka:
dentata C.

serta, Orum viz I. sero.
SertOrius, čř, m. plebejský rod řím.:

©. S., stoupenec Mariův, v Hispanii vál
čil proti straně Sullově, Perpernou za
vražděn; aaj.Sertórianus, a, um: bellum C
válka se S.; duces, mililes C Sertoriovi.

Serum, č, n. syrovátka.
SČrus, C, UTMa) pozdní (bez přhany, =

v pozdní době): Vesper, crepuscula O; aclas
OTib; sera nocte Tib; zví. pozdě (po
malu) rostoucí n. plody nesoucí: ulmus
V, arbor O; pozdě se vyplňující: spes
I., omina V, porlenta C; o osobách prae
dik. = Sero: serus in caelum redeas IT;
nunc. sera guerelis. adsurgis Vš s gen.
sert studiorum H kteří k stáru, pozdě
něčemuse naučili; hb)pozdní =zpožděný,
příliš pozdní: serum auxilium veneral
L přiliš pozdě; sera gratulatto C; cum
€ somno surrexissel, id. guod serum
erat L hodně pozdě; isol. subst. sérum,
I, n. pozdní čas: s. erat diet L, in se
rum noclis S = in culminibus nocte se
dens serum. (aav.) canit V do pozdní
noci; extrahebatur in. guam. maxTime
serum diel certamen I. půtka byla pro
dlužována jak jen možno do pozdní doby
dne; plur. Sera. (adv.) Comans narcissus
Vpozdě se rozvijejici.

Serva viz SerDUS.

servabilis, e [servo) zachranitelný:
caput O.

SeDvans, lis [isol. part. praes. od servo|
šetřící, zachovávající: aeguí V dbalý
práva. :

servátor, Oris, m. [servo] záchrance:
ret publicae C, capitis met Č, palriae L.

servalrix, Zcis, /. záchrankyně: s.
celebrabere O.

sebvilis, e |servus] otrocký: bellum C
války s otroky; capita L otroků; tndo
les, tugum C; de uxoribus servilem in

Sédosiov| mys

Latinsko-český slovníl«.

1121 servitůdo

modum guaesltonem habere Cs manželky
vyšetřují právem útrpným jako otroky;
terror s. L strach z otroků.

serviliter, adv. otrocky, jako otroci
činí: facere algd C, omnia s. (facere) Ť

ServHius, © rod řím. s množstvím
rodin; zvl. 1) C. Serviiius. A hala, ve
litel jizdy za diktatora Cincinnata; 2) /?.
S. Rullus, proi jehož návrhům měl Ci
cero své řeči agrární; 3) I?. S. Casca,
vrah Caesarův; 4) O. S. Čaepio, pro
tivník Saturninův a Scaurův, jeho sestra
Servilia, matka Brutova; 9) C. S. Glau
cia, guaestor t. 100, zavražděn na roz
kaz Mariův; adj. Servilius, a, um Ser
villův: lex iudiciaria C (0. S. Caepiona);
lacus S nádržka na foru řím.

servio, zre, tvi (if), ifum a) pův. (©)
býtiotrokem, službyolrockékonali, slou
Žiti, olročiti někomu:per cenfum annos
servistis L; gut libertate caret, serviel
aelernum H; non. sibí. defutsse, cut
nupla dicerelur, nec. cum. uo. lacila
serviref L. mlčky poddanství snášela;
komu: alci, apud algm3 též s vnitř. ace. servi

lutem servire; B) o pozemcích, budovách atp.
mil na soběslužebnost, býti obtižen zá
vazkem nějakým: omnia(praedia), guae
serviebant C; aedes hae Sergio servie
bant C; h) pi'enes. (e) sloužili něčemu, Od
dán býli, zření míti k něčemu:voluptali
bus S; amicis et famae N; bello Čs či
niti, čcho vyžaduje; ret familiart Č vě
novali se; dolort suo C oddávat se;
gloriae C snažili se o zjednání slávy;
personae, lemport C míti zření k; sa
luti, valetudiní C dbáti; rumoribus Cs
dbáti = za pravdu dávati 3) poslou
chati, býti ovládán od. non iracundiaeserviammC3legibus| servimus,ul
libert esse posstmus C; s. marilo V za
snoubiti se.

servitium, dř, n. [servus] otroctví,
stav 1 služba otrocká: guam gravis ca
Sus et. regno in. serviltum. forel S,
Phlhtam servilio premel V; metar.jho,
jařmo(otrocké),poroba,poddanství:colla
(boum) servilto adsuescuní V; Germa
nias servilto premere T ujařmiti; konkr.=
servi otroci, otroclvo: ex omni faeceurbisac.servittoC;servilia.— liberla
tem alienam oppugnalum ventre L.

servitudo, inis, f. otroctví.
11



servis

servitiis, čitis, f. [servus] otroctví,
služebnost, poddanství, poddanost: fiť in
dominatu servitus, in. servitute domi
natus C; aliae nationes servitutem pati
possunt C: esse in servitute C; servi
tutem fundo imponere U služebný zá
vazek; s. muliebris L, poddanost muži;
konkr. otroci: pubes tibi crescit omnis,
s. crescit nova FH.

NServius, a předejmení v rodě Dul
piciů a Clodiů.

servo, ďrě, ani, tum [servus] a) hlí
dati něco:Aaedos V, pomaria draco O;
Tistphone vestibulum V, nutricis li
men O; h) pozorovati něco, dávali pozor
pa něco, pozorování konati: sidera V, ser
vare de caelo Č o augurovi:p. znamení na
nebi; tčinera alcis Cs pozorně sledovati;
odt. ©) místo nějaké neopouštěti, zdržo
vati se, obývati: nymphae, guae flu
mina servant V, hydra servans ripas
V; tu nidum servas JH ty se držíš
hnízda; d) absol. pozor miti: trtumviris
capttalibus mandatum est, uť servarent,
ne gui nocturní coetusfierent L; e) za
chovávati něco:ordines Cs; leges tura
ue JI ostřihati; čus iurandum N, fidem

slovu dostáti; pacem L; Pyrrhi co
nubia servas? Vjsi ještě manželkouP.?;
officta s. C konati, plniti; promissa C
splniti; vestigia 8. V stopy se držeti;
diem s. L lhůtu dodržeti; vitae munia
recto more JH zastávati řádně; f) chrá
niti, zachrániti: urbs ex omni im
petu regio.. servata Č; navem guber
nator ex hteme servat N, regnum alci
N, nomen et fama servant locum V;
G) — reservo uchraňovati, chovati: Ho
mert carmina scrinio Cu, lectumas
stcum IH; ad guae (tempora) tu te tpse
sevrvaras C; vosmet rebus servate secun
dis V ponechejte, uchraňte se pro lepší
časy; erempla fortia servat O v pa
měti chová.

servulus a servolus, %, m. [demin.
k servus) otrok (obyč. v pobrd. význ.).

SErvus, 7, m. a SEVrVa, ae, 7. [snad
srov. OŮO0G) (pův. as. hlídač) otrok, slu
žebník; přenes. cupiditatum, legum (Ú;
adj. SErvuS, a, um službě otrocké pod
robený, zoltročený, poddaný: reges serva
onmia et subiecta 1mperio suo esse ve
limt L; octo milia liberorum servorum
gue capitum L—=otroků; civitas L;

1122 sés-tertiuS

umitatores servum pecus IL otrocký;
serva praedia C břemenem obtížené.

séscennáris, e [sesgui-annus) půl
druhého roku starý: dos L.

SESCÉNÁrIuS, SÉSCČNÍatd. viz sexcena
rius, sexcení atd.

sese-uncia, ae, f. [sesgut-uncia) půl
druhé unce.

seselis, čs, f. [céoeAc] sesel, rost
lina okoličnatá.

Sesostris, idis, m. [Véďooroic), těž
Sesosis, čdis, m. král egyptský, viz
I'hamses.

SESGUl,adv. [ses — semis, gue = a půl)
o polovici více (než veličina, k níž přidáno):
s. mator ČC o polovici větši = půldruhé
jedničce; sesgut-alter Č: guae esset 8e
cundae sesgutaltera aby byla o polovici
větší druhé; sesgut-hora Plin půldruhé
hodiny; sesgut-moďtus ČC půldruhé mě
řice; avšaksesgut-octavus C= /;g—=1'/g:
sesgui-tertius C +, — 1/3 sesgut-pe
dalis půldruhé stopy: dentes Cat, tigna
Čs; verba FHsáhodlouhá; sesgut-plaga,
ae T půldruhé rány; Sesgui-plex, cis
půldruhanásobný: nodus Ú.

sessilis, e [sessus] k seděni způso
bilý: čergum egu: O.

sessio, čnis, f. [sedeo]sedění: status,
incessus, s. Č; sesstones guaedam ÚČ
jakési způsoby, druhy sedění; zvl. zase
dání a konkr. místo gedění — egrhedra
sedadlo.

sessit0, dre, — [frea. k seďeo) sedá
vati, sídlo míti: in Pericli labris Č.

sessiuncula, ae, f. „kroužek“(k roz
hovoru, zábavě).

SeSS0r, 07s, m. [seďeo] a) divák v di
vadle: 17 VACUOSe8soTplausorgue theatro
F v prázdném divadle sedaje a tleskaje;
b) obyvatel: veteris urůis N.

sěs-tertius, 7, m. |semis tertius =
třetí poloviční, tedy 2"/, assu) sestercius,
stříbrná mince římská různé hodnoty (do
r. 117 —2'/, assu, pozd. 4 assy); při čís
lovkách základních do 1000 stává nom.
sestertii; při tisících gen. sestertium n.
(tidčeji) sesterčtorum; gen. sestertium stal
se neutr. sing. ve význ. 1000 sesterciů:
duo sestertia 2000 sest.; miliony vy
jádř. decies, victes .. centena mila
sesterttum jeden, dva mihony; vyne
chiním pak slov centena milia vzniklo
isol. subst. sestertium, 27,n. — 100.000



Sestius

sesterciů: viciesseslerttum 2 miliony,cen
ltes sestertlit summa 10 milionů. Značka
IIS (dvojka a značka pro semis),z čehož
IS = sesterltus.

Sěstius viz Sexlius.
Sěstos( us) „ř,.f, [ZnaTóc] město u Hel

lespontu na straně evropské (naproti
Abydos).

seta viz sacla.
Sčtabis, is, /. město v Hispanii Tarrak.,

proslulé Inářstvím; adj. Setabus, a, um
ze S.: sudaria Cat z jemného plátna.

Sětia, ae, f. [Znria] staré měslo
v Latiu proslulé vinařstvím, nyn.Sezza;
adj. Sětinus, a, um selijský: ager CL.

selius viz 2. secus.
Seu viz stve.

Seuthěs, ae,m. [Zeúic] král thrácký.
sevěritas, dlis, f. [severus] přísnost,

vážnost; vážná nálada; někdys příhanou:
puntičkářství.

sevěrus, a, um a) přísný, svědomitý,
vážný: conslans, s., gravis C; homo el
saptens el sanclus el s. C; o věcech:
frons C, vultus H, impertum IL, genus
dicendt C, res IN; b) ve špat. sm. krutý,
tvrdý, ukrutný; mrzutý: gut perindul
gens in patrem, idem acerbe s. in ft
ltum C; adimam (v. t) canlare severis
II mrzoutům: pod. lymphae, vinit perni
cies, ad severos migrale Cal; amniss.CocyltV;severum— FalernumH
trpké; s. uncus H (v. t.) strašlivý.

1. Sevěrus, 7, m. jm. rodinné, zvl.
1) Cornelius S. básník doby Ovidiovy;
2) T. Casstus S. řečník za Augusta a
Tiberia.

2. Sevěrus mons horstvo v Sabinska,
vých. od Nursie, nyn.Vissa.

sE-voco, dre, avi, alum stranou za
volati, odvolati: stngulos Cs, hunc ge
nitor O, plebem in Aventinum C vy
volati (srov.secessto); vzdalovati, odlou
čití: animum a socielale corporis C,
« voluplate, a negolio C.

SEX(srov.E*,šest, sechs]šest; sex seplem
Il šest nebo sedm; sex el gutnguaginta C
decem el sex L šestnáct; sex primi, orum,
m. šest prvních radních v městechprovincií.

sexdgční, ae, a [seraginfa] po šede
sáti: seragena milia modium trilici C.

sexagČsimus, a, um [seraginla] še
desátý: dies, annus C.

1123 1. sextus

sexagies, adv.Jseraginla] šedesátkrát:
sesterltum s. (sc. centena milta) C 6 ml
lionů sest.; i pouhé S. esse C míti cenu
G milionů s.

sexágintá [čč“zovra| šedesát.
sex-angulus, a, um šestiúhelníkový,

šestihranný: cera O.
sexcenárius n. Sescěnarius, a, um

šest set (mužů) čítající: cohorlesCs o šesti
stech m.

sexeČní n. Sesecni, ae, a [sexcenli]
po šesti stech, šest set: denarit Cu,
nummi C.

sexcentČčsimus n. Sescentčsimus, a,
um [sexcentli] šestťistý.

sex-centi n. sescenti, ae, a [cenfurn]
šest set; obyč. ve sm. bezpočetný, ne
četný (srov. „na tisic“).

sexcentičs, n. sescentiČs, adv. [set
centi) a) šestsetkrát: seslerlium šedesát
milionů; b) bezpočtukrát: algd confi
cere C.

sexdeeim viz sedecim.
sex-ennis, e [annus) šestiletý.
sexennium, iř, n. [sexennis) šestiletí.
sexies, adv. šestkrát.
sextadecimání, Órum, m. [sexlade

cima legio) vojáci šestnácté legie.
sextans, nlis, m. [sexta šestina) šesti

na ASSU;jako váhaŠestina libry = 2 unce.
sextárius, či, m. [sexla pars) šestina

congia = asi 4 litru: vině JH půllitr.
Sextilis, e [sexlus] šestý: (mensis) S.

srpen (pův. šestý měsíc),pozd. nazván Au
gustus, Calendae Sextiles, iNonae, Idus
L 1., 5., 13. srpna.

Sextilius, a, rod říms., z něhož poch.
matka císaře Vitellia.

Sextius a Séstius rod říms., zvl. P.
S., přítel Ciceronův, jenž dokázal povo
lání Cicerona z vyhnanství. Klodiovci
obžalován de vi, hájen s úspěchem (i
ceronecm; adj. Sěstiinus, a, um Sestiův:
dicta C, conviva Cal.; lex L zákon L. S.
Laterana dávající plcbejůmprávo na konsulát.

sextula, ae, /. [se. Pars. demin. k sexla]
„šestinka“, '/, unce, t. j. '/4 dvanáctiny
čili '/„. celého dědictví.

1. sextus, a, um fsrv. ExToc, šestý)
šestý; s. decimus šestnáctý; sexla CH
(sc. hora) polední hodina (srov. stesla);
sexla (sc. pars) šestina; sextum, adv.
po šesté: consul C.



2, Sextis

2. Sextus, 7, m předejmení říms.; na
př. S. Itosctus Amerinus, S. Pompeius.

sexus, s, m. [seco]pohlaví; věrilis L.
Sl, spojka podmin. [od zájm. koř. *so- (srov.

Ó)) A) pův. ukazovacítak (— sicv. t.): si dis
placet, tak se líbi bohům, bohdá; b) význ.
podmín.jestliže, -li, jestliže by,
kdyby: se placeť C libo-li, prosím;
st deus ex Pr; st gua est fiducia
fortt V slušno-li, aby udatný měl
důvěru v sebe; figitur, si fors tulit,
ancora prato Ó nahodilo-li se; si ve
vum guaerimus C chceme-li býti upřímní,mluvitipravdu;stuťrigue| vestrum
gratum futurum est ČC má-li to býti
vhod; se gua fata stnant V kdyby
nějak (vůbec) osud dovolil: si. Caesarcumtribus.legionibus— venirelt
Flirt. v případě, že by přišel; — st mt
nus ne-li: sť minus potuissent Ús ne
budou-li však moci, nebude-li to však
MOŽNO;srovnávací GC St, perinde ac si,
guasi s konj. jako by, jako kdyby; s
omezovací— jen jestliže, jen kdyby: si em
ptorem invenerit S; vysvětil.:st Dene me
novi JH jako že se znám; ftoma st ve
strum est opus ří jakož opravdu jest;
fallor, si tamen legar Ó jakož pevně
věřím; ©) připoušt.třebas, byť i—etsi,
etiamsi: guas si exsegut negutrem (;
st omnia direvo, tamen C; guae si du
bia essent, tamen decebat S což dejme
tomu, že bylo; d) přacía vybíz. jen aby,
kéž bv: st nunc se nobis ostendat va
mus V—=uťinam; o sit Juppiter milů
referat annos V; €) tázacízda by: s
guam opem rei publ. ferre posset C;
guaestverunt, si incolumis evasisset L.

sibi, sibimet víz se.
sibilo, are, — [sibilus) syčeti: an

guis, ferrum O, vipera V; přeeh. vy
syčeti, vypiskati: modestos homines Ú;
populus me sibilat FH.

sibilus, a, um syčicí: colla, ora V
o hadech; subst. SIbilus, č, m. sykot, 8y
čení, pískání, písknutí; též vypískání ve
8m. potap. (PI. též stdila n. O).

Sibuzatěs, dum, m. národ v Aguita
nil, nyn. Saubusse.

Sibylla, ae, f.|ZiBvAAa] Sibylla, věšt
kyně u Platona jedna, pozd. více na různých
místech; zvl, S. kamská za doby Aeneovy,
jiná za Targuinia Hrdého; meton.vůb. sta
řena: invenies allic, guae sit per calices

SIcarius

facta Sibylla suos Ó t j. vypila tolik po
hirů, kolik bylo 8. let.

SIC, adv. [si a CE, srovu.hi-cíe)| a) takto,
tak. takovým způsobem: na ten způsob: sře

etutilitatesex amicitia magxgimaecapten
tur C; sic se infert V; sic armatus
desiluit L; sic persuast míhi, sic sen
tio C to jest moje přesvědčení, to jest
moje mínění; zvl. v přirovn.: uť ... 8icCjako..tak,sicut...sic,veluti— sic
atp.; sic est vulgus C ikový jest; b)
uvádí:tak, takto: čuvenis sic orsa vi
cissim ore refert V taková slova zase
v odpověď dává; ingressus est sic logui
Sečpio C; ego sic existumo: omnes cru
ctatus minores esse S buďsoudím, že..
nebo IMij úsudek jest ten, že ...; ©) s uť
výsled.:do té míry, že; tak velice,
že: úlltus fortuna deos moverat omnes;
stic omnes, ut Ó a to do té míry; sic
suos sensus.. incitavit, ut C; repente..
advolaverunt, sic uti hi ab signis non
adbsisterent Čs tak nenadále přitrhli, že;
omnia mea tela sic in te conicientur.
ut nemo saucietur Č takovým způ
sobem, Že nebo tak.. že; s uť účel.:
sic parati, ut. haesitantespremerent
Cs jsouce odhodláni dotirati na .; d)
s tou podmínkou, že: praefecturas
sic accepit, ut Nj; id sic vatum csse,
st patres auctores fierent L s tou pod
mínkou, tenkrát, vtom případě.. schválí
li; non stic ad proelia veni V nepřišel
jsem s tou myšlenkou, že by bylo hři
chem; e) proto, tak tedy: sic Numi
tovi ad supplictum Remus dedituv L;
stic fit, ut C T) při přání: sic habites
tervas O — jako že si přeji, abys; kéž
tak dlíš..; sic te diva potens Čypri
regat f tak provázejž tě; £) praegn.
jen tak: sic temere iacére FH; non
posse sic abire C; tak málo: an for
tuna mea sic miht nota fuit? O.

sIca, aé, f. dýka; meton.. úkladná
vražda, vraždění: hinc sicae nascun
tur C.

Sicambri viz Sigamůdri.
Sicani, orum, m. [3ixavoi] prastarý

národ sicilský, básn.— Sikulové; adj. Si
caninus, a, um a Sicanus, a, um sicil
ský; Sicanis, dis, f: undae Oj subat.
Sicania, ae, f. Sicilie.

sicárius, až, m. [stca] úkladný vrah,
zákeřník, zbojník, bandita; čudicium in



Sicea

ter sicarios committitur (C soud pro
úkladnou vraždu se koná ; accusare algm
inter sicarios C z úkladné vraždy.

Sicea, ae, f. město v Numidii, nyn.
Kef; obyv. Siceenses, tum, m. Sikcejští,

siccitas, čťis, f. [stccus] a) suchost:
paludum Cs vysehlost; b) sucho: sic
citate et inopia frugum insignis annus
fit L; ©) o těle corports Č tuhost; ja
drnost; d) o řeči střízlivost, prostota.

SÍCCO,re, avi, datum [siccus] a) 8u
šiti, vysušiti: Čína madentia O,
los O5 genas O osušiti; humida lumt
na Pr; vysušiti — odvodniti: paludes
C, ftuvios, fontes O; genitor vulnera
stccabat V krev z ran zastavoval; rány
léčil; hb) prázdniti: udera, calices H
cadi cum faece siccatt HM— až naddno
vyprázdněné ; stccata ovis Ó vydojená.

SÍCCHS,a, um a) suchý, vyschlý, vy
sušený, vyprahlý: arena V, agri I, li
tus V, oculi F — bez 8lz; steccae san
dguinefauces V nedostatkem krve vyprahlý
jicen; prázdný:urna F; pocula Tib; sicca
voce locuta est Ó vyprahlým; stťis sicca
O neuhasitelná; magna minorgue ferae,
utrajue sicca O t. j. do moře se nepo
nořující = nezapadající; subst. SÍCCHMI,
7, n. souš, suchá země: tn stcco na Su
chu; donec rostra tenent stccum V; D)
střízlivý: sicects omnta dura deus pro
posuit H, forum mandabo siccis IF;
o řeči: prostý, nehledaný: oratio ČC, jn
drný: Asintus adeo durus et siccus T';
žiznivý: siccus et inanis f1 žízniv a
hlidov.

Sícelis, idis, f. [Xuredic]) sicilský:
noymphae O, Afusae V bukolské, vzbled.
k Theokritovi; Sicilanka:
ventunt O.

Sichaeus viz Sychaeus.
Steilia, ae, f. [Sizedie] Siciliej adj.

Niciliénsis, e sicilský, ze Sicilie: Fretum
C, pecunia C, annus C rok guaesturyna
Sicilil,

si-cuhi, adv.[srov.necubi) jestliže (ně)
kdo.

Sieuli, orum, m. [SixeAol Sikuové,
Sicilané; adj. Siculus, a, um. sicilský:
pastor V — Thookritos; tyrannus O =
Falaris; fuga Pr útěk Pompeja MI. na
Slcilil.

si-cttnde, adv.[sť,unde) jestliže, kdyby
od(ně)kud.

subat.
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capil

Sicelides

S1dou

sic-ut, sic-uti, adv, tak... jako:
decem naves fecerat, sicuť ceterae ci
vitates C; jako: sicut poetae solent Č
jak: s. lex tubedatČ; jakož: sů licut!.
sicuti certe licuiť Ú; u jednotl.pojmujako,
jakoby (takořka): s. salutatum intro
tre 9, s. in aram confugit U; me sicnt
alterumparentem diligit C; jako na
př.: 8., cum nuntiatum esset N; s.,
cum Spartam oppugnavit N: sicut est
atp. jakož také vče se má, jak tomu
také vskutku jest; čum ipstus homints
causa, stcuti facitis, velle et optave de
betis Č jakož také v pravdě činite; (jen)
tak jak: sicut eram, fugio sine vesti
bus O; epistula, sicut erat stgnata N;
s. vincti erant, mergi in amnem Út.

Sicyon, onis, f. [Sizvev] město na
Peloponnesu sev. záp. od Korintha, ro
diště Aratovo; adj. Sicyonius, a, um
sikyonský: Aratus, magistratus ČC,baca
V = oliva; SicyOnii, orum, m. Siky
oňané.

Sida, ae, f. město v Pamfylii; obyv.
Sidetae, arum, m. Sidefané.

sidereus, a, um [stďus] a) hvězdný,
hvězdnatý: caelum, arx mundi O; újnes
O = hvězdy; aestus Ó žár sluneční;
dea Pr — měsíc; canis O — psí hvězda;
lux O sluneční; sedes V; h) nebeský,
božský: clipeus V (ač možnotéž zářící).

Sidicini, Orum, m. kmen v Kampa
nii kolem města "Teanum; adj. Sidicinus,
a, um sidicinský: ager L, aeguora V.

sído, ere, sédř, sessum [z pův. *stsdo
srovn.SCdeo,(Če| a) posaditi se, usaditi se
sednouti si: coleondae sedibus optatis V.
b) uváznouti, zachyliti se: cum sederit glans
I,; ssednouti se, klesnouti: caelum sidet
tnferius mari I; sedisse montes T;
nedula campo L rozkládati se, ulehnouti;
stdente metu T když strach mizel, me
mor escae, guae olim tibi sederit FH
šla ti k duhu; classis T, navts P uváz
nouti (medďiis vaďis), avšak navis coepit
stdere N potápěti se.

Sidon, onis,f. |Zidv] městofoinické,
nyn. Saida; adj. S1donicus, a, um a 9
dónins, a, um sidonský: urds, eguus
V; moenia, hospes V Kadmos, ostrum
O šarlat, murex Tib, vestis, palla Pr;
nautae H, Dido V; obyv.Sidonil, Orum,
m. a Sidones, um, m. Sidonští; Sido
nis, čdis, f. foinická: concha, tellus ©



sidus

jako sobst. Foiničanka u Ó Europa, Dido,
Anna.

S1dus,eris, n. a) souhvězdí, zhvě
zdění, hvězda: extra sidera Vvnězvířet
niku; circuttus solis, lunae religuorum
gue stderum C; guidam direre omnia
stderis in numerum volare V = inter
stdera mezi hvězdy že všecko odletuje;
volantia sidera V létavice; b) čas, po
časí: hiderno sidere V — hieme; guo st
dere terras vertere conveniat V; s. dru
male Ó zimní slunovrat; stdere aegut
noctit T; eractis stderidus Pr po uply
nulé noci; grave s. et tmůrem Ó nečas,
bouřlivé počasí; čriste Minervae s. V
Minervou způsobená bouře; abrupto si
dere V bouřný mrak; sidere tcti L slu
nečním úpalem postiženi; sidera dextra
V příznivé povětří; ©) nebe: ťerram,
mare, stdera movit O, ad sidera eri
gitur V; sidera tangere (fertre) verťice
OH, sud sidera labi V k nebi, vzhůru
vzlétnouti; d) přenese.hvězda, ozdoba,
okrasa: oculi, sidera nostra OPr, Ma
cedontae columen ac s. Ču; ©) vzhledem
k narození:planeta, osud: vtvere duro
stdere Pr, tam grave s. habenti Ó.

Sigambri víz Sugamůri.
Sigeum, ž, n. [Zívewov]mys v Troadě;

adj. Sigéus, a, um: freta, campt V, li

O = trojský.
sigilatus, a, um [stgillum)]figurkami

zdobený (vypuklinami):scyphť, putealia C.
sigillum, 7%,n. [demin. k stgnum) a)

soška, figurka, malý obrázek: tn patella
C (reler); Tyrrhena sigilla H etruské
sošky; distincta sigillis O vetkanými
figurkami; b) pečeť: stgilla hoc anulo
impressero Ú, anuli s. Ču, odisti si
gilla Fl.

Sigimerus, ž m. kniže Cherusků, otec
Arminiův.

signator, oris, m. [signo] „pečetitel“,
svědek závěti; falsus S falšovatel listin.

Signia, ae, f. staré město v Latiu,
nyn. Segni; obyv. Signinl, Orum, m. Sig
niňané.

signi-fer, a, um a) [od signum sou
hvězdí] hvězdný: ordis Č zvířetník; b)
signum = prapor) praporečník, Jakosubst.:
8. primí hastati Ú; též ve sm. přenos.:S.
tuventutis C vůdce.
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significáns, čis trefný, výrazný.
Significanter, adv.trefně, výrazně, dů

razně, zřetelně,jasně: dignitatem defen
dere C.

significatio, onis, f. [significo] a)
označení, naznačení, znamení: s. fumo
facere Čs, s. et guast denuntiatio cala
mitatum ČC; una litterarum signtfica
tione ctives necandos curavit C jediným
písemným pokynem; valetudinis stgni
Jicationes Č známky; čn tpsa significa
ttone huius voluntatis Čs při projevu;
8. jit 8 acc. C.inf. jest to známkou, Že; b)
znamení, projev souhlasu, souhlas: uť ex
ipsa s. potuiť cognosci Cs; significatio
nes multitudints L; omnt significattione
fforebant Č těšili se souhlasu lidu; €)
smysl, význam: scripti C; v řečidůraz,
důrazné naznačení: s. saepe erit maior C.

significo, are, avi, datum [signum,
facio]) a) znamení dávati, naznačo
vati: fumo atgue ignibus Čs; ut guam
maxime significem C abych to co nej
názorněji naznačil; canes significant, st
fures venerunt C; de fuga Čs dávati
znamení o (zamýšleném) útěku; algď voce,
gestu Čs; deditionem Cs na jevo dů
vati; Cornelium Eleraclidem Č narážeti
na; b) znamenati, zvěstovati,(budouc
nost) oznamovati: guiď Ahaec celeritas
significat? C; ver tamguam adulescen
ttam significat C značí; futura s. C;
carere significat ( znamená, jest tolik
jako; uno verdo s. res duas Č ozna
čovati.

signo, are, dvi, dtum [signum] a)
známkou, znamením opatřovati, po
znameniávati, znamenati,značiti,
Ooznačovati něconěčim:moenta aratro
O (budouci hradby); campum limite V;
sont notis signati C zaznamenané; ve
stigia summo pulvere V stopy zanechá
vati jen na povrchu prachu; Žumum
pede certo H jistou nohou, jisté kročeje
do země vtiskovati — choditi; zvl. písmem
označovati, vpisovati, kresliti: caeli re
gionem in cortice V, carmtne saxrum O
popsati, ceram figuris O pokresliti; no
mina saxo O vrýti; b) pečetiti, pe
četl opatřovati: lidellumC, tabellas
Tid, volumina H, epistulam N, testa
mentum Půin; ©) raziti: argentun
stgnatum C, pecunia signata Ču ražené
penize; přenes.vštipiti: memort pectore



signum

nomenÓ; d) označovati, naznačo
vati: ossa nomen signat V; rem car
mine V nápisem; ora puer prima st
gnans intonsa tuventa V maje jedva na
tváři neoholené prvou stopu mužství; vy
značiti, vyznamenati: algm suo
honoreV; e) znamenati, pozorovati:
ora sono discordia signant V znamenají
neshodu mezi tváří a řečí; videt se stgnart
oculis V že jsou na něj pohledy upřeny.

signum, 7, n. A) ob. «) znamení,
znaménko,značka, stopa: pecort st
gnum imprimere V znamení vpáliti; ap
parent signa notaegue pedum O patrné
stopy; stgna vides O; logut nutu et si
gnis O; 8. animo finivit L bod za hra
nici si stanovil; znak, známka, do
klad, důkaz: signa doloris C, timoris
Cs; signa falsi accusatoris Č; signis
Čuce omni clartoribus crimina refellere
C; 8. est s ace. ©.Inf, to jest důkazem, že;
P) vevoj.znamení, signál: stgna ca
nunt L (znamení troubou se ozývají)
troubí se; s. dare proelii committendi
Cs, stgna dare S dáti znamení k útoku;
8. receptui dare L dáti znamení k ústupu;
heslo: it dello tessera signum V; 8. de
dit „optimae matris“ T; odznak od
dilu vojen., prapor: stgna militaria
Cs, stgna legionum fulgentia L; signa
segui SL jíti v řadách, oddílech; a st
gnis discedere Čsl. prapor opustiti=
stgna relinguere S desertovati; signa
vellere V, tollere L, ferre Cs, movere
L —=vytrhnouti, dáti se na pochod; 8.
ferre in hostem IL táhnouti proti n.;
signa conferre ČL sraziti se, boj začíti,
signa tnferre ČsC útočiti, útok učiniti;
8. vertere, convertere L obrátiti se, obrat

učiniti; s. referve Cs couvati, ustupovati; stgna hadere L tábořiti; urdem
antrare sud signis L 8 vojskem v řa
důách; přenes. late stgna feret militiae
tuae H — učiní mnohovýbojů; resistentia
stgna L oddíly, prapory vojska; religua
signa © ostatní oddíly (kohorty); %)
předzvěst, znamení= omen: obiecto
signo ne committeret proelium Ú, pro
spera s. O; signa dare V; b) zvl. a)
socha, obraz: effigies et signa T;
rudibus simillima signis O hrule/m 80
chim; signum ačneum, marmoreum,
eburneum C, signa et tabulae C; palla
stynis aurogue vigens V zlatými figur
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kami vyšitá; B) pečeť: esť vero notum
s. tmago avi tui C, litterae integris
signis Ú; signa tabellis imprimere H;
s. detrahere N pečeť rozlomiti; €) 80 u
hvězdí, hvězda: s. Leonis C, s. plu
viale Capellae O; speculari obitus sig
norum V.

Sila, ae, f. lesnaté pohoří v Bruttij
sku; odt. Silanus, příjm. v rodě Juniů,

Silánion, onis, m. [Zikaviev] sochař
athenský.

Silarus, 7, m. [ZiAaoic] pohraniční
řeka mezi Kampanií a Lukanii, nyn. Sele,

silentium, č, n. [sileo]) a) mlčení,
ticho: 8. coepit S nastalo; s. facere
poručiti; stlentio ne slovesemmlčky, mlče,
mlčice, n. za mlčení někoho alcis; stlentio
praeterire mlčením pominouti; 8. noctis
ticho noční; ťactiae lunae V tichý svit
mlčelivé luny; per vasťi silentia regni
oro Ó skrze nesmírnou říši klidu; na
ctus stlentia ruris O klidný, tichý kraj;
b) nerušenost auspicii, bezvadnost: zd
s. dicímus im auspiciis, guoďd omni
vitio caret Ú; ©) přenes.klid, nečinnost:
8. perpetuum tudiciovum C; 8. summum
causarum Ú; vitam silentio transire S
v nečinnosti prožíti.

Silénus, 7, m. [Zi4nvós] a) vycho
vatel a průvodce Dionysův; b) dějepisec
řecký za doby Ilannibalovy.

sileo, čre, už, — a) mlčeti, býti tioho:
optimum guemgue silere L; lingua, stla
O; přech. mlčeti o něčem, zamlčeti něco:

fortia facta O, facti culpam O; mala
causa silenda est O; guisguis alle, si
leatur Plin; neos.de eorum vita stletur
9; isol. part. praes. Silentěs, um, m. mlčící:
coetus silentum O — žáků Pythagoro
vých; sedes, umůrae, rex silentum VO
mrtvých; silenda, orum, n. tajemství,
mysterie; |) o věcechneživ. silent late
loca V v mlčení, v ticho jsou pohřížena;
intempesta silet noxz V hluboké ticho
noční vládne; aeguor V jest klidné; c)
přenes.býti v klidu, nečinný, odpočívati:
silent leges inter arma ČC; nec ceterae
nationes silebant T.

siler, eris, n. vrba potoční nebobrslen.
silesco, ere, siluž, — [inchoat.k stleo)

umlknouti, ntichnouti, tišiti se.
silex, tcis, m. (zř.f.) křemen, tvrdý

kámen vůbec, zejm. ztuhlá láva: por
cum saro silice pevcussit L, silicí 8cin



siligua

tillam excudit V; stltces fornace 80
Čuti O kusy vápenné; skála: stadat
acuta silex praecisis undigue saxis V.

siligua, ae, f. lusk, šešule; odt.meton.
stliguae If luštěniny.

Siius, a pleb. rod řím., zvl. T. A.,
vojen. tribun Caesarův v Gallii; C. 8.,
r. 20 po Kr. správce Germanie, | r. 24
sebevraždou; syn jeho C. S. Klaudiem
r. 48 po hr. popravený.

Silus, a, um se širokým nosem, plosko
nosý.

silva, ae, Ť. [bývá srovnávůno8 Ú47) a)
dřevo, keř, strom: veridem silvam
convellere conatus V zaleré křoví odříz
nouti se snaže; pars densa ferarum
tecta vapit silvas V část chrastí sbirů;
felices silvae V ovocné zahrady, sady;
silva sonans V šustici chrasti, houští;
b) les: ex silva tmpetum facere Cs,
stivarum dea O; 8ad: signa in silva
disposita C, silvae Academi HH; ©) pře
nes. hojnost. udertas et guast s. dicendi
C. Trojslab. stlůae II.

Silvanus, č, m. [se. deus) lesní bůh;
t v plur.

silveésco, ere, — [inchoat. k *sělveo,
silva) rozrůstati se, divočeti: viťis ne
stlvescat C.

silvestris, e [stlva] a) lcsnatý, lesem
porostlý: mons C, saltus Ču, loca Cs,
tumulus L; b) lesní (v leso žijící, rostoucí
atp.): delua C, lupa Pr, homines HH,
Iaera V lesní nymfa, Afusa V lesní pi
seň, materia L dříví; cursus C v lese,
coitio C; ©) divoce rostoucí, divoký:
avbor V, oliva O, corna Fl.

Silvia viz Silotus.
silvi-cola, ae, m. v lese bydlící, oby

vatel lesů: věrě Pr, Faunus V, PFalesO.
Silvius, a královský rod v Albě, jo

hož praotec dle pověsti syn Aenca a La
vinie; Jéhea Silvia viz Fehea.

Silvosus, a, um lesnatý: saltus TL.
Simbruvium, čz, 2. krajina v Latiu

v území Aeguů; adj. Simbruinus, a,
um: colles, stagna T.

simia, ae, f., zřid.S1mius, č, m. [st
mus] Opice, též přenes. o napodobovačích.

similis, e [srov.semel] podobný; s gen.
patris sitmillimus C, veri similis pravdě
podobný; s dat. patri suo S, hinnulen
Chloě IH; homines inter se similes C;
80 vztah.ace. 08 humerosgue deo s. V tváří;
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subst. Simile, zs, n. příklad, podobenství,
obdoba: wtuntur simili C, ecce aliud
stmile C.

Similiter, adv. podobně, podobným
způsobem: s. atgue uno modo algd di
cere C; s. facis ac si me roges Č ne
jinak jako kdybys.

similitiido, tnis, f. podobnost: est
hominí cum deo C; s. contrahit eos L
podobnost povah je sbližuje; s gen. subj.
(s. armorum Čs) 1 obj. (ad similitudi
nem panis Čs cosi chlebu podobného);
veri 8. pravděpodobnost; plur. podobné
věci, podobně příklady, vlastnosti, znaky.

Simois, entis, m. [Ziuóetc| malý pří
tok Skamandru v Troadě; folsus S.u V
říčka v Epiru dle oné nazvaná.

Simonides, ae, m. [Zrueovidnc] ly
ncký básník řecký z eslrova eu r. 556
až 468, vynálezce mnemotechniky; adj.
Simonideus, a, um: lacrimae Cat (na
rážka na nenie Simonidovy).

sim-plex, čcis [8'm z0sem-, srov.semel)]a)jednoducný,nesložený,| nesmíšený,
pouhý: natura C, agua O, ordo L, ti
bia H (naprotiduplex), tter C; b) jed
notlivý, jediný: verba ÚČ; non s. vulnus
O, plus vice simplisi II víc než jedno
duchou odplatou; (©) přenes. přirozený,
obyčejný, neupravený: myrtus I, cibus
T, via mortis V, crinis O; d) přímý,
prostý, bezelstný, poctivý: hominis stm
plicis pectus C; s. errat in hortis O
prostomyslně, netušíc zrady: stmplices
cogitationes T upřímné, poctivé; s. no
bilitas O poctivá; s. fortisgue habeatur
FH; s příbanou prostoduchý, sprostý: s.
Naevius convivis praebebit aguam H
sprosťák; nimtum s.,ne rustica dticamO,

simplicitas, atis, f. [simplex] obyč.
jen přenese.prostota, otevřenost, poctivost,
přímost: s. digna favore O, sermo anti
guae simplicitatis L.

simpliciter, adv.jednoduše, prostě: s.
brevitergue dicere Ú; jednotlivě: aut s.
auť comparate guaerere C; mravnépřímě,
otevřeně, poctivě: s. et libere Plin; stim
přicisstme logut T, 8. scripserat, guae
sentiebat Úu.

simplum, 7,
duché.

simpuvium, 2ž, a. obělní miska,
1. simul, adv. [vl neutr.sing. == stmilej

zároveň, najednou, spolu, současně, v týž

n. [srov.duphim atp.|jedno



9. ginul

čas: cum e0 colloguitur, 8. commone
facit Ús při tom zároveň; hos, gui s.
erant missí C s ním; stare s. TroiaeduofatavideresOvedlesebe;8. ibi
mus Ó (spolu) s tebouj čnter duo s.
bella L za dvou současných válek; paene
s. visa est dilectague vaptague Diti O
téměř současně (vše se stalo najednou); bývá
spoj. s unči, řidě. guogue, etiam, -gue;
s abl. (stmauč nobis O), obyč. s cum: s.
cum ÚČlodio C; dvoj. stimul — simul
právě tak — Jako, jednak — jednak,
jak — tak, ačkoli — přece také, sice —
ale zároveň: adeo s. spernebant, s. me
tuebant L; volat s. avva fugd, s. aeguora
verrens V.

2. Simul, spojka jakmile, hned jak:
s. in arido constiterunt Css s. inflavit
tidicen C; obyč.však simulac, simu
latane.

simukicrum, 2, n. [stmulo] a) obraz,
socha: tmmani magnitudine stmulacra
habent Cs sochy bohů; s. deae T, Her
culis L; pugnarum L, montium,fluvio
rum T obrazy; statuas et imagines,
non animorum simulacra ... sed corpo
rum Č podobizny; simulacra naufraga
O obrazy ztroskotání; všeob. díjo umě
lecké vůbec: ducendum ad seles s. V
o koni trojském; stmulacra cerea O fignrky
voskové; obraz ve vodě: frustra stmu
lacra fugacia captas O; b) obraz ve
snu: stmulacra inania somní O; pře
ud: sěmulacra inania lyncum O,
falsa ferarum O; podoba: simulacra
nostra relinguam O svou obyčejnou po
dobu; stín zemřelého: tnfelix s. at
we umůra Creusae V, s. functa sepul
cris O stiny pohřbených; napodobe
nina: delli simulacra ciebat V napo
dobenýboj; duch, strašidlo: audita
stmulacra sili fingere Pin strašidelné
historky; charakteristika: věri co
piost L; zdání, zdaj: pristinae digní
tatis C, religionis ČC; auspiciorum Ú,
libertatis T.

simulámen, inis, n. [stmulo]) napo
dobení: plangoris stmulamina peragere
O = napodobiti.

simulans, něčs (vl.part. praes.od stmulo)
napodobicí: non fuiť in terri8 vocum
stmulantior ales (se. guam tu) O jenž
vy byl dovedl lépe napodobiti hlasy.

1129 simuló

Nimulite, adv. 8 přetvářkou: stve er
anímo id fit, sive s. Ú.

simulati0, onis, f. [simulo] a) pře
tvářka,licoměrnost, pokrytstvi:
tuvenís longe altus ingento, guam cuus
simulationem induerat L mladík zcela
jiné povahy než jakou přetvářením na se
vzal; perfidia et simulatione uti Č jed
nati věrolomně a přetviůřeti se; b) před
stírání, záminka: legiones,guae ab
se simulatione Parthini belli sint ad
ductae Čs pod záminkou války s Parthy;
imperii simulatio fuit L přejstiraný
rozkaz to byl; stmulatione insaniae mi
litiam sudterfugere voluisse C že před
stíraje šílenství chtěl ..; provocare arma
Romana simulatione numinum T před
stíraje poslání božské.

simulator, čris, m. [simulo] a) na
podobitel: s. figurae Morpheus;»)
přetvařovač, licoměrník: animus cutu8
reč lubet s. ac disstmulator S duch do
vedný v čemkoli se přetvářeti, cokoli
předslírati 1 zakrývati (zatajovati) mistrpřetvářky:stmulatorem© SocratemaccepimusC;callidumet| stmula
torem T

simulo, are, čvi, datum [similis] a)
napodobiti, napodobením zobraziti, před
staviti: stmulata magnis Fergama V
napodobenýhrad trojský; Alexandri vul
tum JI; cupressum scis simulare II
zobraziti; anum O — vzíti na sebe po
dobu..; b) přetvářkou na jevo dávati
něco, přetvářeti se, tvářiti se: člla cho
rum simulans circum ducebat Phrygias
V (tváříc ples) předstírajíc, že jde slavit;

fugae, guae stmulanda erat L jenž se
měl prováděti na oko; manere vis bel
lum, guod positum simuletur I. od níž
na oko upustil; eadem haec sťmulantem
videam S právě tak se přetvařovati; uť
studium cončurationis vehementer si
mulent S aby tvářili se horlivými při
vrženci spiknutí; se stmulasse vocas crt
men O přetvářku-li nazýváš proviněním:
stmulasse (s. te) fateris O doznáviš,
že's jen se tvářil; comiťia .. ne simu
landi guidem causa fuerunt Č ani na
oko, ani pro jméno; vazby: alad, ace. c. inf.,
Inf.: part. perf. Simulatus, a, um. před
stiraný, zdánlivý, na oko: amicitia N,
sedučitas C.



simultas

simultás, dťis, f. [simul; srov. fa
cultas] a) závodění, řevnění: ht omni
bus annis de loco summis sitmultatibus
contendebant Cs; b) napětí, napiatý
poměr, nedorozumění, spor, třenice, ne
přátelství, nevole: cum algo.

simus, a, um ploskonosý,s ohrnutým
nosem: capellae V.

SI, spojka podmíň,jestliže však, kdyby
však (obyčejně Jako opak předchozího): s
est verus, ne opprimav; sin falsus
C; někdy první člen není podmínečný: O7rAať,

vem suscipiant; sin timore difFugiant
Cs; Sin minus ne-li, jestliže však ne:
st miht veniam dederat, utar illtus con
dicione; sin minus..; pod.sin autem.

Siucére, adr. ze srdce, upřímně: 8.
dicere et ex animo Cat; logui, agere
C, pronuntiare Cs.

Sineerus, a, um [snadsine cer'a o čistém
medu bez vosku] a) čistý, pravý, přirozený:
secerní omn'a fucatla et simulata a
sonceris atyue veris Ú; hh) upřímný,
poctivý, nestranný: rerum dgestavun pronuntiatorC,in.oraculis— Delphicis
aligud non sinceri fuisse Č; €) čistý,
neposkvrněný: vas nisi s. est IM; Mi
nerva O: neporušený, zdravý: corpus
O, natura T'; d) pouhý, nesmišený: gens,
populus T, eguestre proeltum L; non
8. gaudium L „smišená“,

Sinděnses, tum, m. Sindenští, obyv.
města Sindy v Pisidii,

sine, předl.s abl. bez: uť (wrĎs) stne
regtdbus sit C; vanam s. vivibus tram
esse [L je-li bez síly, nemajicí síly;
sine legibus S nemající zákomi; sčne
nomine plebem V — ignobilem beze
jmenný; sine luce fax O vyhaslá; sep
tem 8. flumine valles O bezvodých; s.
crimine ugor O nevinná choť; regnum
s. vindice O bezbranné; sine metu 18
habendus est C neohrožený; sine pon
dere habentia pondus (se.pugnadant) O
lehké s těžkým; sine sensu aetas sene
sci? C nepozorovaně.

Singillatim a Singulatim, adv.jed
notlivě, po jednom (opak generatim): ad
ea s. respondere Ú.

singularis, e a) ojedinělý, jednotlivý:
ne singulari guidem homini semitae pa
čuerunt Cs; b) jednotlivce se týkající:
s. Antronii odium C soukromá, osobní
nenávist; singulare impertum N samo

1130 Sinister

vláda (monarchie); singulares, tum T
císařští pobočníci obstarávající službu rychlých
poslů; ©) obzvláštní, vzácný, vynikající,
neobyčejný, výtečný: Čato summus et
s. vir C; tua, C. Caesar, praestans
singularisgue natura Ú na výsost ušle
chtilá povaha; též ve sm.šp.: 8. eť nefaria
crudelitas Čs neslýchaná.

singulatim vizsing'llatím.
singuli, ae, a [*sem srov. semel] jednotliví,pojednom| duodenadescriht

in singulos tugera C na jednotlivce;
filiae singulos filios habentes L každá
jednoho; singuli supererant L na každé
straně jeden; nunttum měttit, ut cum
stngulis amicis veniant L každý s jed
ním; dn dies singulos ČC den ode dne,
co den, denně: crescit hostium nume
rus; in stngulas horas capite dimicave
L každou chvíli; seslab. každý zvlášť,
jednotlivě: de singulis sententiis dre
viter disputo C; senatoridus singulis
plausus est datus C — každému, jak
přišel.

singultim, adv. [stngultus)
trhaně: pauca locutus IT

singulto, dre, dvi, dtum [singultus)
vzlykati, zajíkati se, chroptěti, vůb.trhané
zvuky vydávati: čruncum religuit san
gutne singultantem V v krvi chroptící;
přech.eum stngultantem animam vidit
O an chraptě duši vypouští.

Singultus, %Zs,m. vzlykání, zajikání,
štkání, chroptění, vůb. vydávání trhaných
zvuků: ora sitngultu concutrente sonant
O ústa vzlykotem štkavým. zaznívají;
mitle singultus I zanech pláče; též
o jednotlivém zaražení dechu: crebris guast
stngultibus sistunt, guoďdeffundunt Plin
jakoby častým škyláním.

Sinis, čs, m. [Zivic, oivrnc lupič)
lupič v okolí Korintha Theseem usmr
cený.

sinister, tra, trum a) levý: gerens
dextra manu clavam,sinistra copulamN;
cornu C8,ripa FH.subst.seněstra, ae, f. (se.
manus)levice: nata adfurta s.Oj levá
strana: milesdextrů ac sinistrá muro
tectus Cs; adspice a sinistra Ú; sinistri,
ovum, m. levé křídlo: sinistris ad
ditae vires L; kompar.neve te sinistertor
rota ducat O příliš v levo; b) přenes.
nejapný, neobratný, zvrácený:
tnterpretatio T, liberalitas Cat, mores

zajikavě,



sinistreé

V, instituta T; ©) nepříznivý, ne
šťastný: stgna O, Notus arboribus
satisgue V škodlivý, monita stnistra V
nepříznivévěštby; pugna Cannensis Pr;
sermones de algo T Plin; sinistrum,
i, n. zlo: matrona studiosa sinistri O;
v řeči augurské levá strana jakožto východní:
šťastný, příznivý, blahověstný: cornixr,
tonitrus O, volatus avtum C; u Řeků
však levá jakožto západní: nepříznivý, ne
šťastný: fulmem Č, omen, avibus sini
stris Ó.

Sinistré, adv. nepříznivě, špatně, ex
cipere algm JH (přivitati), aceipere T,
rescribere T.

SÍnistrorsus a -um [sinistro-vorsus]
na levo, v levo: Ainc se flectit s. Čs;
navium portu latent puppes 8. citae F
zádě na levo rychle zatočené.

Sin0, ere, sivi, situm pův. položiti,
postaviti; odt. part. perf. stťus (viz zvlášť);
jako verb. fin. jen přenes. dovoliti, ne
chati, dopustiti, strpěti: vtnumad
se itmportari Čs, Aedos eguitare mul
tos FH,praedae esse s. L v kořist, v moc
vydávám; sčnite, instaurata revisam
proelia V dovolte, abych; sinite arma
věris V ponechejte; non stnat hoc Aiax
O nedovolil by; conspicí sinis L „ne
cháváš se viděti“, veřejně se ukazuješ;
ellip.guam tua te fortuna stnet (sc.tre)
V než ti tvé poměry dovoli; guae haud

facile... humiliora sineret ea L jež
byla by stěží dopustila, strpěla, aby po
měry (dům).. byly horší; jako vložka
sine — nechaťf,třebas, ať: feriant sine
litova ftuctus V, sine vtvat ineptus H;
absol.non feram, non patiar, non st
nam (Č nesnesu, nestrpím, nedovolím
(toho); dum res stnit Ó dokud možno;
ne dt stinanť „nedopouštěj bůh“: ne tsťuc
Iuppiter opt. max. sirit L.

Sinon, čnis, m. [Ziváv] Řek, jehož
zradou vtažen kůň trojský do města.

Sinopě, čs, f. |Zivánn) město pafla
gonské u Černého moře; obyv. SinOpěn
ses, čum, m. Sinopští; NSinopéus, eř,
m. Sinopan: Cynicus O — Diogenes.

Sinuessa, ae, f. [|Zivůecoa) městona
hranici latijsko-kampanské, východně od
Kapue; adj. Sinuessánus, a, tm 8inues
ský: deversoriolum C, Petrinum H;
Sinuessánum, %, . okrsek sinuesský.

1131 sinus

sinum, ž, n. větší nádoba na teku
tiny: s. Žactis V „krajáč“.

Sinuo, re, avi, atum [sinus] v oblou
ku pohybovati, kroutiti, vinouti: arcum
Ó napinati; o koních: alterna volumina
crurum V (pars) sinuat tmmensa vo
lumine terga V část (těl hadich) svíjí
u velkém kotouči hřbety; Euphrates in
modum diadematis sinuat orbes T' vine
se, tvoří závity, kruhy; pass. stnuantur
cornua lunae O růžky v oblouk se ohý
baji; sinuata unda Ó vysoko se kle
noucí.

SINUOSUS,a, um [sinus] plný zákrutů,
závitů, záhybů: jlexus angutis V, vestis
O řasnatý; zahnutý: arcus Ó.

SÍnus, čs, m. a) vůb. křivost, zakři
veni, záhyb, ohyb, oblouk, zákrut: (ser
pens) flectiť stnus Ó vine se; guamvts
Dpossissinus tmplere secundos V třeba
bys záhyby plachet mohl naplniti vhod
ným větrem; prohlubina. kotlina: čerra
in sinum consedit L; Cocytus sinu la
bens V zátočina; fronte et sinu hostem
excipere T zahnutím křídel; stnum fa
cčunt tervae dracchia Ču tvoři oblouk;
latos sinus et insularum immensa spa
tia complectens T výběžky, poloostrovy;
beatos Campaniae sinus promitti T zá
kouti; bd) spce.©) záliv, zátoka: čes
tes sunt omnes sinus atgue povtus C;
naves ex portu sinugue abducere C;
Iyricos penetrare sinus V; B) záhyb
oděvu a sice:záňadří, záhyb togy
na prs0u vzniklý přehozením togy přes levé
rameno, mající úkol naší kapsy: laxo pectus
aperta stnu Tib; cedo mihi ex vpsiussinulitteras| Suracusanorum(Ú;pa
ternos in sinu ferens deos H; tum
Romasus stím: ee tona facto L; obr.sinulaxo| ferrealgdIt.j.nedbale;
jako místo k uschování peněz; „Kapsa': guo
pretintm condat, non nabeťt ille stnum
O; semper amatorum ponderat tlla st
nus Pr; oceulti aut ambitiosi sinus T
kapsy nízkých nebo vznešených; - meton.
prsa, náručí: opposuit sinus Anto
nius stvicto ferro T.; snu fovere algm
V; metu micuere sinus O; in sinu gau
dere C potají, v duchu se radovati;
y) klin:dn sinu alcis secubare L; tacto
concipit illa stnu O lůno; in sinu urdbis
S uvnitř města; in sinum phitosophiae
wostra voluntas nos compulit Č v nárně



piparium

filosofie; svneka.řasnaté roucho a vou
cho vůbec: rorant pennae sinusgue O;
fyrvus 8. T1b; purpureus, regalis, au
ratus s. Ój přenes..náručí — ochrana,
útočiště: res pudl. tn stnum Vespasiani
cessit T; ex sinu patriae ereptus C
z lůna vlasti; calumniatlores ec sinu
suo C z důvěrniků; opes in stínu prae
fectorum T v moci.

siparium, 28, nm.[atraoog plachta]
menší opona divadelní v meziaktech:
post siparium Ú za oponou, v zákulisí.

sipho, onis, m. [Giger] roura; hadice,
stříkačka. (U C vcit. z Lucilia bývalo čteno sm.
násoska, nyníchrystzon „do zlatova hrající“),

Sipontum, č, n. [Verodc) přístavní
město v Apulii, nyn. Maria di Siponto;
adj. Sipontinus, a, um sipontský: sic
citas C.

Sipylos, 2, m. [SixvAoc) hora v Ly
dii, nvn. Sipulidag, výběžek T molu.

si-guando jestliže (ně)kdy.
si-guidem jestliže totiž, v pravdě-li.
Siraci, Orum, m. národ sarmatskýnŤ.
Sirae,

v Thrakii.
NIrén, čnis, ace. čna; Sirénes, um,

ace. s, f. [|Zeroňv] Sireny, dcery Ache
loovy, sladkým zpěvem plavce k svým
skaliskům vábicí; Sirenum scopuli V
tři malé ostrůvkv n pobřeží sorrentského,
nyn. Licosa, S. Pietro, la Galetta.

siris, sírit, STritiS, sirinŮů tvarykonj.
pert. k SNO,

Sirius, dž, [oelotoc) Psí hvězda
(hlavní hvězda souhv. Velkého Psa), východ
jeji (v pol. července) přináší největší horko ;
odt. těž jako adj. ©. ardor V žár Siria.

SIrus, %, m. [oetoéc] jáma na obilí.
SIS staž. ze st věs libo-li u C.

Sisapo, onis, f. město v jižní Hispa
ni sev. od Cordovy 8 doly na rumělku,
nyn. Almadeu.

Sisenna, ae, m. jméno rodinné v rodě
Corneliů: L. Corn. S., dějepisce, vzor
Sallustiův; jiný 9. pomluvač za doby
Horatiovy.

siser, is, n. sevlák, rostlina okolič
natá (Sčum sisarum), rostoucí ve stoja
tých vodách, s chutným sladkým koře
nem.

Sisigamhis, zs, f. matka Dareia Ko
demanuu.

drum, m. město Odomantů

1132 Sithón

SÍSLO,ere, steti n. stiti, statum [arov.
iotávat ze *Gi-0Tá-var| | přech. a) po
staviti (©)ob.: monstrum infelix sa
crata sistimus arce V dřevěnéhokoně;
totam aciem in litore V; taculum cla
manti sistit in ore V vrazí mu do úst;
templum, tropuea T; 3) zvl. před soud
postaviti, se stsťteredostaviti se
k soudu (srov.„stání“): vas factus est
alter etus sistendt C; vadimonium s.
C ve lhůtě, k roku se dostaviti; ob. se
s. dostaviti 8€ někam: le výgetumi nobis
in Graecia siste C; h) zastaviti:
fiumina O, aguam V, sanguinem T,
gradum V = stanouti; eguos V, lacri
mas O, fletum O — ustati; pod.Žabores,
certamina O; sistunt se a cursu [ běh
zarazi, v běhu ustanou; sčaťis odits mi
litum T ježto se utišila; sitim O uha
siti, metum O přestati se báti; ©) upev
niti: rem Romanam V, civitatem L;
odt, part. perť. SÚALUS, a, um pevný, pevně
stanovený, stálý: sacrificta, caerimoniae
C, sacra O —=pravidelně se opakující;
dies stata L určitý; mercatus T'; statis
auctidus Plin pravidelně se opakujicím
stoupáním (vody); [I nepřech.a) zasta
viti se, postaviti se, stanouti: ad
Myonnesum stetit I, udi steterint clas
ses V; amnes sistunt, sanguis V; udt
sistere detur O kde by spočinouti mohl;
telis s. contra V postaviti se na odpor;
b) pevné státi: rem pubu. sistere non
posse C; sisťi non posse L nelze se udr
žeti.

sistrum, č, n. [oeioroov, čeíe] chře
stačka z kovových tyček a zvonků, jíž
užíváno při slavnostech Isidiných; u V
iron. místo trouby vůlečné; meton. guid nunc
Aegyptia prosunt sistra? O — boho
služba, ctění bolů.

sisymbrium, ač, n. [otoúuPotov] ma
teřídouška.

Sisyphus, č, m. [Zioavgoc] syn Aio
lův, král korinthský, lstivý násilník The
seem usmrcený a v podsvětí odsouzený
váleti balvan do vrchu; aaj. Sisyphius,
a, um Sisyfův: labores Pr, sanguis O =
Ulixes; opes O —=korinthské.

sitella; ae, f. |demin.k sttťula)losovací
urna, nádobka s úzlkým hrdlem vodou naplněná,
aby bylo vždy pouze jeden los viděti.

Sithon, onis, m. [Zi9%ov] syn Posei
donův, král na Chersonesu thráckém: odt.



siticulosus

adj. Sithonas triumphos navrare O =
tkrácké; Sithonius, a, um. sithonský,
thrácký: nives HV, aguilo, agri, nu
rus ÚO;Sithonii, drum, m. = Thrákové;
Sithonis, čďis aaj. thrácká: unda O;
subst. [hráčanka.

siticulosus, a, um [stťio) přenes.žÍz
nivý, suchý: Apulia AH.

sitio, Zre, tvz (17), — [sttis] a) žiz
niti, býti žízniv: sitiens Tantalus H;
přís. mediis sitire in undis O v nej
větším bohatství nouzi třiti; bb) přenes.
tosta sitit tellus O prahne, Řerda V,
žízní hyne, fontes C nemaji vody, st
tiens Canicula O žízeň působící, stťten
tes Afri V žízní prahnoucí Afrové ==
vyprahlá Afrika; ©) přech.žízniti, dych
titi po něčem:siťto honores C, sanguinem
C; pass. plus sitiuntur aguae O tím
větší je na ni (vodu) chut

SitiS, is, ace. tm, abi. ©, f. a) žízeň:
sttim exstinguere, restinguere, explere
OLC uhasiti; enectus siti Tantalus C;
fauces urit s. HCu; W) přenes.vyprah
lost, sucho: usserat herbris s. Ó, deserta
siti vegio V bezvodá; žízeň, dychtivost:
cupiditatis s. Č, s. tmmensa cruoris O,
argenti FH.

1. situs, a, um [vl. part. perf. od sťno)
a) postavený: Jtomuli lituus in cu
ra C, ara Bruso T zbudovaný; val
tum duabus legionibus situm IT vysta
věný; b) pohřbený, pochovaný: ČC.Wa
rit sitas veliguias dissipari tussit C,
situs est super Numicium flumen L;
c) ležící, prostirající se, položený: lin
gua in ore sita C; locus in media in
sula sttus C; d) obývající, sídlící:
tn Úpstspenetralbus siti T, longius siti
T lidé vzdálenější (co do poměru vřibuzen
ského); ©) obr. voluptates in medio sitae
C jichž se dostává všem; zakládati
se, spočivati: in armis omnia sita S
vše spočívá, záleží; spes omnis in fuga
C, summam eruditionem sitam cense
bant in nervorum vocumgue cantibus C
že spočívá, jest obsaženo; guantum est
situm in nodis Č kolik na nás jest, seč
jsme; reš pudl. in extremo sita est S
ocitla se, jest v koncích,

2. sifus, s, m. [sino] a) poloha,
položení: Syracusarum C, castrorum Ús,
Africae S, montis Ču; siťu naprotiopere
-= přirozenou polohou; s. foltorum V po
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řádek (jak Jsou za sebou položeny); b) stav
ba, výstavnost: regalis s. pyrami
dum; ©)usazenina, plíseň, špína, rez
atp. dmmundo pallida mitra situ Pr;
occupat arma s. Ti; loca senta situ
V; vocadula, guae nunc s. informis pre
mit F plíseň, stuchlina; tn aeterno ia
cere situ Pr u věčném zapomenutí; (dd)
nečinnost, nečinné ležení: ne pereant
turpi pectora nostra situ O; victa situ
senectus V vyžilé, otupělé; marcessere
otio situgue civitatem L nečinným kli
dem.

SI-Ven. Seu a) nebo jestliže, nebo...
li: st arborum truncí sive naves essent
missae Cs kdyby kmeny stromů nebo lodi
nepřátelé pustili (nechali plouti); zkráceně:
nos convivia cantamus, vacui (— stv.
sumus) stve gutd urtmur IH; L) disjunktivně:
stve — stve, buď — buď, buď že — buď
že: ex guo ardescit sive amor sive ami
ta C; sive eum ex paludibus elicere
stve obsidione premere posset Cs; sive
dolo, seu tam Troiae sic fata ferebant
V; s. est haec tra deorum... sive est
virtus et gloria V chce-li tomu hněv
bohů... nebo kyne-li sláva chrabrosti;
básn. též stve — auť, sive vel; ©) nebo,
nebo spíše: agrt regis Philippi stve
Persae Č; eiecto sive emisso Catilina ;
U) tázací: nebo zda, či: erravitné vid
seu lassa resedit V; zda — zda: du
Dii, seu vivere credant, stve extrema
pati V.

smaragdus, %,m. f. smaragd, draho
kam světlezelené barvy.

milax, acis, f. [onižaš] přestup
čili svlačec bodlákový, popínavý polokeřros
toucí na pobřeží moře Adriatického; u Ovidia

milenka Krokova v tuto rostlinu proměněná.

Sminthétis, eř, m. [VtwuvÝeúc]přijm.
Apollonovo od Sminthe v Troadě.

Smyrna, ae, f. [(Snúovaj obchodní
město v ions. Malé Asii; adj.Sinyrnaeus,
a, Wm; obyv.Smyrnaei, Orum, m. Smyi
nenští, Smyrňané.

soboles víz sudoles.
sobrié, adv. střídmě,

vere C.
sobrinus, 2. m. a sobrina, ae, f.

[soror) bratranec, sestřenice. (děti dvou
sester).

sobrius, a, um a) střízlivý: enter so
Drios dacchari vinolentus C: male s.

zdrželivě: vě
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O opilý; b) přenes. o včcech: agua, Čym
pha Tid = nepůsobíci opilosti; nox s.
Fr bez pití strávená; sodrii convictus
T (v. t); ©) zdrželivý, střídmý: Siculi
sunt homines plane frugi ac sobrit C;
caret itnvidenda s. aula FHve své stříd
mosti; d) rozumný, rozvážný: cogitatio
sobrii hominis Č.

SOCCUS, č, m.
řecký ; u Římanů znak zženštilosti:

nízký, lehký střevíc
P. Ru

tilius soccos habuit et pallium C; (na
proti COČhurnus) střevic herců v komoedii a
meton. komoedie: Aunc socci cepere pe
dem gravesgue cothurni HH; cum socco
Musa levis 0.

socer, eri, m. [srov.éxvpóc) chán: cum
soceris generi non lanantur C, (Čaesa
ris) s. Piso Ús; s. arce Monoeci de
scendens V = Caesar (vzhledemk Pompejovi);
plur.socert tchán a tchyně: ad soceros...
Astyanacta trahebat V (tj. k Priamovia
Hekabě).

sociábilis, e [socto] sdružitelný, druž
ný, svorný: consortio L.

socialis, e [socius] a) družný, spole
čenský: homo sociale animal Seneca;
b) manželský: torus, foedera, annt O;
carmina Ó písně svatební; ©) spojenec
ký: bellum sociale L se spojenci; coe
tus, exercitus L vojsko spojenců; copiae
T' pomocné sbory; subst. SOCidlia, tum,
n. záležitosti spojenců.

socialiter, adv. družně: non uť ce
deret de sede secunda aut guarta socta
liter H „jako dobrý kamarád.

societas, tis, f. [socius] a) spole
čenství, jednota, konkr.spolek: utilitatum
C společná účast na ..; sceleris, prae
mii cum algo C, sermonis et iuris 80
ctetate tuncti Ú, regnií L; societatem
cum algo facere C spolek učiniti, spol
čiti 8e, zvl. za účelem ebchodnim; odt. Socie6
tatis tudictum Ú soud pro podvedení
obchodního společníka; bb) spec. společ
nost státních nájemců: Bithymca C, ma
ximarum societatum auctor C; spolek
na výboj a odboj, alliance: amicitiam
soctetatemgue rogare S, se applicare
ad societatem Athenienstum N; ne in
societate adegua possesstonem imperii
amitterent L přes stejné právo spoje
necké.

SOCIO, čre, dvi, datum [socius) pojiti,
Bpojovati,sdružovati, spolčiti: verda chor
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facinoribus L účastniti se;

Socrates

dis H slova doprovázeti hudbou; peri
culum vitae cum algo (©sdileti; sociavi

guae no8
urbe, domo socias V město i dům na
bízíš; sermonem cum algo Ču zapřísti;
natam alci s. V zasnoubiti, provdatis
soctatus labor © společně podniknutá.

Socius, a, um [srov.seguor] a) spo
lečný: sepulerum, nomen cum Jove,
via, regnum O, lectus O manželské: ho
nor, spes O; Troiae socit Penates V
sídla sdružená; nocte socid C pod ochra
nou noci; b) spolčený, spojenecký:
agmina, arma V, classts Ó, cohortes T,
manus O, ctvitas ČT; socius, iz, m
a SOCia, ae, f. a) dr uh, družka, 8po
lečník, společnice, spoluůčastník: s.
gloriosí taboris C, operum H; adhibere
alam socium sibí V; s. sanguinis O
krevný příbuzný, pokrevenec; s. tori O
manžel, manželka; nulla pro socia obti
net © neplatí za řádnou manželku; spec.
společník obchodní: socčumfallere tur

pisstmum est Č; tudicium pro socio
pro podvedení společníka, — pro socio
damnaví Č; L) spojenec: s. et ami
cus populi Romaní S, socii foederati
gue Cu, ad expilandos soctos C; poválce
spojenecké (91—88)jsou SOC24 8pojenci mimo
italští: Pompeius a sociis imperator de
poscitur (; socii navales L námořníci.

so-cordia, ae, f. [socors) a) tupost,
duševní omezenost: Claudii T; b) bez
starostnost, liknavost, netečnost, nečin
nost: Dearei Cu, incultu atgue socordia
torpescere S, socordid otium conterere 9.

socorditer, adv. liknavě, zdlouhavě:
ab Albanis socordius res acta L; bez
starostně: hostem securum ac socovdius
agentem T příliš bezstarostně si ve
doucihao.

S0- COY'S,dis [2. se — bez, cor| a) tu
pého ducha, omezený, tupý, slabomyslný:
stolidi ac socordes L, s. vulgus, ingentum
T; b) bezstarostný, liknavý: negue vic
toviď s. aut tnsolens factus S; Selanus
nimiď fortuna 8. T'; s gen. s. futuri T
nestarající se, nedbající o budoucnost.

Socrates, is, m. [Zoxodrnc] filosof
athenský (469—399); meton.(Plato) cum
Socratem expressisset (C učení Sokra
tovo; adj. SOCraticus, a, um sokratov=
ský: philosophť C, domus H škola 8. =
Socratici C; chartae FHsokratovská lito



8OCTUS

ralura (snad „Pamětl“Xenofontovy); S. Yeno
phon N Sokratovec.

soctus, čs,f.[socer, srov.ěxvoé] tchyně.
sodálicius, a, um [sodalis) druhů,

přátel se týkající, přátelský: vure so
dalicio tunctus O; subst. sodálicium,
dř, n. družnost, přátelství:fraternum Cat;
(tajná) dražina, bratrstvo, (tajný) spolek:
lex Licinia, Guae est de sodaliciis C.

sodális, 7s, m. f. a) ob. druh, sou
druh, společník, přítel: aď sodalem
tuum M. Mavcellum drmigrasti C; Pom
pet, meorum prime sodalium FH;aridas
frondes hremis sodadedicet Euro H
druhu zimy — bouřnému; Veneris s. cra
tera F; h) spec. člen kollegia, sboru kněž
ského: n Lupercis sodalem esse C, so
dales Augustales T; ve šp. em. člen tajné
společnosti: guos si tu sodales vocas C.

sodalitas, aťis, f. [sodalis) A) abstr.
dražnost, přátelství: officia sodalitatis
C poměr družný, družnost; odrum ex
intima sodalitate T nejdůvěrnější přá
telství; |) konkr. družstvo, bratrstvo:
s. Lupercorum Ú, sodalitates me guae
store institutae sunt C stolní společ
nosti.

sodes [sč ardes] máš-li chut, chceš-li,
přeješ-hhsi: Tene relinguam an rem?
We s. L mne, liho-li; corrige s. H.

Sogdián, črum, m. obyv. krajiny
mezi Úxem a Jaxartem, nyn. Sogd. regio
Sogdiana Cu.

sol, solis, m. [snad ze *sáuel, grov. dor.
čéAtoc) a) slunce: moderatov et dux
eorum omnium Č; surgente a sole Fl od
východu; prčus sole ovto F před východem
slunce; sole novo V —=sole orto L svý
chodem slunce; sole supremo I při zá
padu slunce; D) personiť. bůh slunce:
regia Svlis O, Sol Phaethonti filio..
dixit C; ©)meton.světlo, paprsky slu
neční: aeguora solibus orba tument O;
nunc guidem paululum a sole C ustup
ze světla; teplo sluneční: solnimius
O přílišnévedro; pattens pulveris atgue
solisI; slunné místo, výsluní: čn
illo Lucretino tuo sole Č; d) den: 0 sol
pulcher HM;huncine solem tam nigrum
surrere míhi H; tres soles erramus V;
soles hiberní O dny zimni; €) přenes.
o vynik. lidech: P, Africanus, sol alter
C, solem Asiae Brutum appellat H.
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solacium, úč, n.
cha, potěcha, potěšení: solacia di
cere O; oblectamenta et solacia ser
vitutis C; haec studia rebus adversis
perfugium ac s. praebent C; va
care culpu magnum est 8. Cj obr.
annonae 8. C nlírnící prostředky; s0laciavuris,avesO.těšitelé,| friida© solaciaÓtěšitelky(0Musňeh);
Ď) náhrada, odškodnění: non ultione nec
sočacits opus est T? cinevi filit suť s.
reporlare ex tua calamitate C.

[solor) a) útě

solamen, čnis, n. [solor] útěcha: malt
V v neštěsti.

solaris, e [sol] sluneční: lumen ©.
solárium, 7, n. [sol] sluneční ho

diny, zvl. na foru římském Sullou zřízené,
odt. meton.200 ad s. versatus est C =
na foru.

soldurii, orum, Mm. [slovo keltské —=
věrni) druh vojáků gallských pánu svému
na život a. 8mrt oddaných.

soldus viz solidus.
solea, ae, 7. [odsolum (půda)| střevíc

z podešve a řernénků, sandál; nošeny obyč.
Jen doma, při Jidle odkládány, proto solea8
posať I = chce odejiti.

soleatus, a, um v sandály obutý, a.
mající na nohou (známkazženštilosti): e gur
gustio te prodire soleatum Čj s. praetor
C (= nedbale obutý).

solemnis a solennis vízsollemnis.
soleo, čre, solitus sum často konati,

míti ve zvyku; obyč. překládá se slovesem opě
tovacím; neos. Uť SOČeťn. uť fteri solet jak
tomu bývá, jak se obyčejně děje, stává,
jako obyčejně;fecit eaďem, guae nostri
debitores solent ČC co činivají; clamor
esse solet L obyčejně se zdvíhá, ozývá;
ad regem scribere solebat C často, pra
videlně psával; solita id Fortuna vetu
bit V — F., guae id vetarvesolet; pren
dere solití fi mající ve zvyku snída'i,
k snidaní mivající.

Soli, orum, m. [SóAoi] město v Ki
likii, rodiště Ch'ysippovo, Menandrovo a
Aratovo.

sohiditas, aťis, f. hustota, hutnost:
corporum ČC

solido, dre, avi, atum [solidus]) hu
stým, pevným činiti, zhustiti: area manu
et creta solidanda V prohnisti a upé
chovati.
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solidus a soldus, a, tm [srov.sollus)
a)hustý,massivní, pevný, tuhý,silný:
terra solida et globosa C*pavies, sphaera,
columna Ú massivní; adamas V tvrdý
čelum solidum nodis V pevná, pod.tellus,
ripa O, glacies V; vasa auro solida 1
z massivního zlata (t. j. nikoli jen pozlacené);
poá. crateres ex auro solidi V; Ceres O
obilí v zrnech; subst,solidum, %,n. pevná,

tvrdá půda; fossa ad solielum Ó až na
tvrdé dno; on solido rursus ortuna
locavit V na pevnou půdu, v bezpečí;
solido procedere L po pevné půdě; of
fendit solido JH narazí na tvrdé; findt
tur tn solidum V do pevného dřeva; b)
celý, úplný: desunt dies solido anno
L do úplného roku; partem solido de
mere de die H; solida imponit tauro
rum viscera flammis V celé vnitřnosti;
parum 8. consulatus L neůplný (t J.
devítiměsíční);pod. stipendia L; solidum
celá summa: uf s. srum cutgue solvatur
C, in s. appellare T celou jistinu poža
dovati; Nasica metuens reddere soldum
H; ©) přenes. pevný, trvalý, skutečný,
pravý: gloria, stgna probitatis, nomen
C; solida et robusta freguentia C spo
lehlivé; lidertas L, fides T', inane ad
scindere soldo H prázdné od pravého.

soli-ferreum, solistimus viz sodli
ferreum, sollistimus.

solitárius, a, um osamělý, sám o sobě:
natura solitartum nihil amat C; vivtus
C; osamělý, samotářský: žomo C.

solitaurilia viz suovetaurilia.
solitůido, inis,f [solus] samota, opu

štěnost, pustina, poušť: čn solitudine se
cum logui Ú; audistis, guae s. in agris
esset C; vastatis finibus habere solitu
dines Čs, discedere in aliguas sotitu
dines C, vastae solitudines Cu; guam
0n curta solitudinem fecerit L zpusto

il; rvl, opuštěnost, osamělost člověka:Cae
senniae viduitas ac s. Ú; s. magistra
tuum L; nec eam solitudinem languere

atior Č a nestrpím, abych v této osa
mělosti oddal se nečinnosti; eius s. N =
nedostatek, nepatrný počet lidí.

solitus, a, UM [vl. part. perf. od soleo)
obvyklý, obyčejný: mos, locus, artes, la
bor O; honores T" subst. solitum, 7, n.
obyčej, zvyk: s. tidť V, praeter s. HV,
solito veloctus O magis L nad obyčej,
rcobyčejt.ě.
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solium, dř, n. [sedeo] sedadlo, stolec,
křeslo, trůn: regale fovis O, tollere se
a solio V; meton. trůn —=moc královská:
solto sceptrogne potirí O, vedditum Cyri
solo Fhraaten H; koupací vana: cum
exsilutsset e solio L; sarkofig, rakev
vyvýšená: corpus regis tucebat in so
lto Čtu.

soli-vagus, a, um. [solus, vagor) osa
měle těkajicí: destiae C; ojedinělý, je
diný: caelum C, s. cognitio Ú jedno
stranné.

sollemnis, n.solleunivs, e, poza.sólem
nis a solennis [ze sollus a annus) u)
každoročněse vracející, výroční: sacrt
ficia ČL, d es festi C, bellum L, dapes,
V; Idus dlaiae sollemnestneundis ma
gtstvatibus erant L byly výročním dnem
nastupováníúřadů, h) slavnostní: ludi
s. C, religiones, verda C, s. dies sanctior
gue natali JH, vota sollemnia, dona,
pompa V; carmen, habitus L; sollemnes
arae V obvyklé; subst.sollemue, is, n.
a) slavnost: s. clavi figendi L; boho
služba: fideť s. tnstituit L; b) obět,
žertva: tumulo sollemnia míttent V;
ne extis sollemnium vescerentur L obět
ních zvířat; C) blahopřání: sollemnia
epistuláa precart T písemně blahopřáti;
d) zvyk, obyčej: nostrum illud s. ser
vemus C; sollemnia repetere Ť k denní
práci se vrátiti; inter cetera sollemnia
manet mos L; adv. sollemnia insanire
H zcela obvčejně.

sollemmniter, adv. slavnostně: sacris
s. peractis L.

sollers, čís (so/lus a ars| důmyslný,
důvtipný, zručný, obratný: agricola N,
Ulixes O, s. et ingentosus C; Sulla,
sollertisstmus omnium S; Musa lyvae
s. H úplně znalá; animus L, tngentum
O; pecudum custodia V; básn. 8 inf. S.
hominem ponere H znalý, zručný ve vy
tváření lidí.

sollerter, adv. chytře, obratně, uměle:
patefacere futura T, exprimere vultum
O, colere hortos O.

sollertia, ae, f. umělost, obratnost,
zručnost, praktičnost, vynalézavost; též
konkr. placuiť s. tempore etiam tuta T
důvtipný návrh.

sollicitáti0, onis, f. pobuřování,po
pouzení: servorumi (gen. obj.), Allodro
gum ČC.
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sollicité, adv. 8 úzkostlivou pečlivostí:
recitare, algm excipere, custodire ho
norem Plin.

sollicito, are, dvz, útum [sollicitus]
a) v pohyb uváděti, hýbati: remis
freta V tepati do. ., rozvlniti; čellurem
V, humum ferro Ti = orati; spicula
dextrá V potřásati; feras O honiti; sta
mina docto pollice sollicitat O — per
cutit; hb)přenes.znepokojovati, rušiti,
starost působiti: pacem, civitatis statum
L viklati, rušiti; animum C, stomachum
H těžkosti působiti; algr. bdello O; C)
rozčiliti, popuditi, popíchnouti: Župpiter
sollicitatus L popuzen k hněvu; pasto
res Cs pobuřovati, hilotas N; a sollict
tato amante legar O rozrušeného, roz
jařeného; sollicitatis ad defectionemani
mis L ježto dali se popichnouti; s. ali
guem Čs nalčhati na někoho, vybízeti;
cupidinem cantu H vzbuditi; vazba:ad
algd n. s gerund., ut (naléhavě žádati), ne, inf.

sollicitudo, čnis, f. [sollicitus] roz
čilení, nepokoj, neklid, starost; s gen. subj.
(Caesaris) i obj. (provinciae © p.) též
plur. starosti,

sollicitus, a, um (vl. part. perf. od Ct€0
« sollus) a) vzbouřený, rozvlněný: mare
8. stridit refluentibus undis V; s. ratis
O prudce hnaný; bh)neklidný, úzkostlivý
(== vůzkosti), znepokojený, nepokojný,
starost mající, zkormoucený: guae ma
zime angere et sollicítam habere no
stram aetatem videtur Č tísní a v trap
ném rozčilení udržuje; s. mens, pectus
O, animi H; sotlicitum esse de alga
re C miti starost o něco; též pro algo
T, čim:alga re C, propter algd
L; násl. nepř. ot. nebo %€; těž o věcech: 0%
L neklidná,fuga O; vox, prex O úzkost
livá; manus Ó bázlivá, chvějicí se; ©)
neklid, starost působící, znepokojující: zn
vita omnia semper suspecta atgue solli
cita C; sollicitae fugax ambiťionis eram
O kormutlivého, strastného ucházení se
jsem se vzdaloval; opes FH, amores V,
metus Ó.

solli-ferreum, č, n. [sc. čelum) střela
úplně železná, celá ze železa.

soll-istimum tripudčum ČL příznivé
znamení ze žraní kuřat (padalo-lijim žrádlo
od zobíků).

sollus, a, um [erov.salvius, soliďus]
úplný, celý, jen. v slož

L.atinsko-český slovník.

1137 2. solum

Solo a Solon, onis, m. [ZóAGv] zá
konodárce athenský, 7 559 př. Kr.

Solonium, či, n. krajina v již. Latiu;
adj. Solonius, a, um solonský: ager L.

sólor, úri, atus sum těšiti, poté
šiti, útěchy, zmužilosti dodávati: gaam
guam lenire dolentem solando cupit V
ač bol její útěchou zmirniti touží: vestat,
ut his me soler HH abych se spokojil;
solantia verha Ó slova útěchy; s předm.
věcným: (tišiti, mírniti, snesitelným či
niti: famem guercu, laborem cantu, amo
rem testudine, curas telá V; aestium
Jluviis H, desideriumfratris Plín; bůsn.
hoc occasum T'roiae soladbar V utěšovala
jsem se nad pádem T.

solstitialis, e [solstittum] k letnímu
slunovratu náležející: dtes C'—nejdelší;
noz O nejkratší; ordis C obratník raka;
solstitiali tempore L uprostřed léta; avšak
annus, gui solstitiali circumagitur orde
L (oběh roku od slunovratu do sluno
vratu) oběhem slunce.

sol-stitium, čž, n. [soč a sisťo) „zdán
livé zastavení slunce“, slunovrat: 50
lis accessus discessusgue solstitiis Dru
misgue cognosci Č letní slunovrat; post
s. canicula exoritur Č; meton.léto, letní
čas: paenula solstitio H, humida sol
stitia V; letní vedro: solstiťtiumpecori
defendite V.

1. solum, 7, ». a) spodek, půda, pod
stava, základ: fossae Cs dno, stagni O,
purum 8. Ču dno řeky; tremefacta
solo tellus V až od zůkladů; b) aspeo.
chodidlo: solorumcallumC;podložka
(stůl): Cereale s. pomis augent V =
koláče; podlaha: marmorea sola C;
půda, země: solo aeguata omnia L se
zemí srovnáno (ohněm); praeter agri s.
nilul esse religut Cs holá půda polní;
triste O neůrodná; vivax O, pingue V
žírná; memůra solo ponere O, recubare
solo V;astra tenent caelestes. O klenbu
nebeskou; guoď čn s. venit Č co rychle
napadne; patriae C, natale O rodná
půda, země; s. vertere, mutare ČC=
vystěhovati se; patrimonii partem con
ferre tn ea, guae solo conttnentur Plin
v pozemky uložiti.

2. solum, adv. [solus) pouze, toliko,
jen: guaehominum s. auribus tudican
tur č. 8. Graece logui C; záp. non 8.,
negue 8. nejen, netoliko.

T2



Soluntini

Soluntini, drum, m. Solunfané, obyv.
města Solus, vých. od Palerma, nyn.
Castello di Solante.

solus, a, um a) jediný, pouhý, samo
jediný, sám: s. primo profectus est N,
cum omnibus poťtus guam solt pertre
voluerunt C, solum regnare C; guaerit
ex solo ea Ús; často lze přel. adv. pouze,
toliko, jen: guta soli centum erant L,
tnvení duos solos libellos C (celkem,
všeho všudy); res praetoribus erat nota
solis C; b) osamělý, opuštěný: loca sola
N, solos destituere rogos Ó sirý; tbant
sola sub nocte V pustou nocí, Libyae
soli agri V.

Soliůte, adv. volně, nevázaně, bez zá
vady, překážky: animus s. movetur C,
dicere C, agere ČL, solutius lascivire
T'; exercitus s. habitus L v uvolněné
kázni.

solůitio, onis, f. [solvo] a) rozvázání,
rozvolnění, uvolnění: totiua homtinis C,
linguae C = hbitý jazyk; b) zaplacení:
solutione impedita fides concidit C váz
nutím výplat, platů; rerum creditarum C.

solutus, a, um [vl. part. perf. od 80Ův0)
a) volný, nespontaný, rozvázaný, nenu
cený: animus 83. et liber C: maestas
Acca soluta comas (akk. vztah.) Ó pro
stovlasá smutkem; verba soluta modis
O řeč nevázaná; religione 8. ac liber L:
solutus poena T (zbaven) beztrestný:
s. optio C volná, svobodná; soltutus
omni fenore I prost; pod. a cupiďita
tibus C; soluta praedia ČCbez dluhů;
silices fornace soluti O zbavené tvrdosti,
vypálené; b) bezuzdný, rozpoutaný, ne
vázaný: btbido L; soluti risus ff ne
zbedný smích; licentia S; soluta Clodii
praetura C—=samovládná; ©)uvolněný,
mirný, nedbalý: cura L, lenitas C (bez
energie), dicta factague T'; s. annis Ó
sešlý.

solvo, ere, solo?, soliitum [*2. se a 1.
uo) [ vztah k zevnějšku a) ob. roz vá
zati, odvázati, rozvolnili,rozvinouti:
funem V, eapillos FH, crines L, vela
V; sinus V, zonas H, nodum FH; vin
culum epistulae N; zvl.spoutaného
pout sprostiti: solviteme,puert V,
eguum senescentem II, solutis ergastu
lis Cs otevřev robotárny = propustiv
otroky; ora O otevřiti, linguam ad tur
gia Ó rozvázati; vwnámoř. loď odvá

1138 Solymi

zati, kotvy vytáhnonti, od země od
raziti: naves Čs, ratem O, phaselon
H, classem Pr; též absol.complurves mer
catores Alexandreá solvisse C z A. vy
pluli; b) zaplatiti: argentum aere so
lutum est S stříbro mědí placeno; aes
alienum S; civitatibus pro frumento
nihil C; pecuniam debitam C, litem
aestimatam N pokutu; solvendo non esse
C nemoci platiti, býti insolventní; res
solvere L nahraditi; poenas capite
S odpykati životem;vota NCV spl
niti = guae polliceris Č; exsegniasvita
V vykonati; omnia Deiphobo solvisti V
vše (povinné) jsi učinil; alci suprema
s. T poslední poctu prokázati; ©) přenes.
zbaviti, zprostiti, osvoboditiněkoho:
me tener vitulus solvet F zprosti slibu;
religione civitas solvatur C, lege algm
C, numeris lege solutis H rozměry roz
poutané, metrických pout zbavené ; somno
(abl.odl.) solutus sum (C em. probuzen
(alev.i II b); nec Rutulos 8. V ne
vyjimám; II vzhledem k vnitřku a) roz
bíti, sbořiti, strhnouti: navim O, pon
tem T, crates V zničiti; agmina V roz
děliti, saxum vetustas V drobí (droli);
adducta brachta solvit O roztrhl; foe
dera V rušiti. nivem Ó taviti, solvun
tur viscera V rozplývají 8e; terrae 80
lutae I rozmrzlé, rozjihlé; hiems sol
vitur H jihne; caelum in Turtara V
nechati zmizeti v T.; b) uvolniti, 8e
slabiti, mdlým, malátným učiniti: 80
luto tmperio S; corpora senectus solvit
Cu; solvuntur frigore membra V uvol
ňují se, chabnou, chvějí se; homines sol
verat guies O; morte solvi O —=zemříti;
natantia lumina solvit V uvolnil, za
vřel (k spánku); somno vinogue soluti
V malátní; gaudio solví Ó rozplývati
Be; avšakuf artum solveret hospitiis ani
mum FH přece otevřela skonpého ducha
pohostinství(dat.); C)rozluštiti: cap
ttosa C, versum FH. cermina O; d)
vzdáliti, zapuditi, zahnati: soporem
clamore O, corde metum V; noctem fa
ces solvebant Plin,; pudorem V odlo
žitij zrušiti, odstraniti: tradětum
a prioriblus morem L; solvendarum le
gum principtum Čurt; obsidionem s. L
upustiti od obléhání.

Solymi, orum, m. [Z36Avnos]praoby
vatelé Lykie původu syrského, od nichž



Solymus

odvozován název Jernsalema a původ
Židů.

Solymus, ž, m. Trojan, průvodce Ae
neův, dle pověsti zakladatel Sulmona.

somniculosus, a, um ospalý: sene
ctus Č.

somni-fer, a, um spánek působící,
uspávající: věrga O, venenum Ó smrto
nosný.

somnič, are, dvi, dtum [somntum]
sniti: de algo C, miramur id, guod
somniarimus evadere C — sen; me esse
mortuum Ú; přenes.eníti, blouzniti: phi
losophorum somniantium Č.

somnium, či, n. [vl adj. od s8omnus)
a) sen: ducundissimis somniis uti C;
aram somniis stimulatus consecravit
C; b) snění, blouznění, planá domněnka:
Stotcorum somniorum interpres C, de
lirantium somnia Ú; v obojímvýzn. som
nia Pythagor ba H (Enniustvrdil, še 86mu
zdůlo, že duše Homérova v něj přešla).

somnis, č, m. ["swepno.s, srov. 8opor č.
spáti, Úzvoc) a) spánek: ex somno exci
tare Č. somnum capere Č usnouti, somno
solvi Č probuditi se; somno se dare C
k spánku se uložiti; somnum tenere Č
spaní se brániti; somnos ducere V spáti;
somnum expellere V ospalost zapuditi;
suspicor has guogue somnt esse O že
i ty patří ke snu; avšak plur. 72 somnis
videre algd Č ve snách; per somnum
CV L ve snu, ve spani; personif.Somnus,
i, m. bůh spánku ; b) přenes.smrt: lon
gus s. H; ospalost, nečinnost, línost:
mortaler dediti ventri atgue somno C;
somno ct conviviis et delectationi na
tos ČC;dediti somno cibogue T, Lentuli
s. ČC; noc: diě (— diei) somnigue ho
rae V.

sonábilis, e [sono]zvučný: sťstrumO.
sonans, ntis [vl. part. praes. od sono|

zvučný: concha Ó; ost. viz sono.
soni-pes, pedis, m. (,zvukonohý“)kůň,

oř.

Ssonitus, čs, [sono) zvuk vůbec:
ffammae N praskot; remorum Čs šumot;
armorum V řinkot; sonitum arma de
dere V zařinčely; Olympi V himěni,
pedum Ó dupot.

8ONnO,are (pův. ere), uč, ttum (sond
turus I) a) nepřech.zvuk vůbec vydá
vati, zvučeti, zníti: tympana Cs, clas
sica V vřeštěti; silvae mugitibus O roz

1159 sophistes, sophista

léhají, ozývají se; fraxinus tn humero
O drnčí, nervus O drnčí, navis O duní,
orague singultu concutiente sonant O
vydírá se z úst sténání bolem přerývané;
virgulta sonantia silvae V šumné křo
viny lesní; mare, silvae FHhučí; incen
dio silvae Ču praští; totidem ora so
nant V syčí; tura sonant O kadidlo
praská; ungula V duní; o zvuku lidském
tnani voce sonare Č prázdný zvuk ří
kati (bez obsahu); b) přech.sonante mixtum
tibiis carmen lyra JH za zvuku pisněsdruženéhoshlaholem© dorskélyryAa
frygické flétny; hic magna sonabit H
zahouká, os magna sonaturum IŤ mocně
hlaholící; poetae pingue gutddam sonan
tes C jejichž básně zní nabubřeje; amnis
rauca sonans V. temně šumící; nec
mortale sonans V po lidsku znicí =
vox sonat hominem V: e) opěvati, hlá
Bati, oslavovati: če carmina nostra 80
nabunt O, stve mendaci lyra vošes 80
nari H; sonare atavos V velebiti; d)
znamenati: duo verdba inter se discre
pare, re unum sonare ČC; guid sonet
haec vox voluptatis C.

SONor, Oris, m. [sono] zvuk: šumot:
sonorem dant silvae V šumí, hučí; hluk,
ryk: proelii T; řinkot: saeva sonoribua
arma V.

SONOrus, a, um [sonor) zvučný, zvu
čící, hučiíci, šumíci: cithara Tib; tem
pestates V ječivé; flumina V.

SOns, soníis vinný, trestný, trestu
hodný: manus foedata sanguine sonti
O, anima V,fraterno sanguine s. O;
subst.vinnik, provinilec: punire sontes
C, comprehensio sontium Č.

Sontiates, um, m. národ v Aguitanii
na lev. břehu Garumny, nyn. S08.

sonus, č, m. [sono) a) zvuk: čtudae
Cs hlahol: arma sonum dedere V za
zvučely, zařinčely; dulcis V, raucus O,
gravis (— bas) O, acutus O; asellus
deďit ore sonos I zahýkal; b) zvnk
lidský, hlas, slovo: vocis s. C zvučný
hlas ; sonos edere, vedders O = mluviti;
ora sono discordia (vt) V; cygní s.
H zpěv labutí; asperitas soni T drsná
výslovnost.

sophistes (sophista), ae, m. [Gogpia
TÝc) A) v dob. sm. učitel moudrosti a vý
mluvnosti: eorum erat iste mos, gui tum
sophistae nominabantur C; Protagoras,

72*



Sophoclěs

s. temporibus illis vel maximus; b) ve
šp.sm.mudrlant, povrchní mluvka: num
hic s.? C.

Sophoclěs, is, m.[ ZogozAřjc] tragický
básník řecký 497—406; aaj. Sophoclčus,
a, um sofokleovský: an pangis aliguid
Sophocleum ? C, colhurnus Ó.

Sophonisba, ae, f. choť numids. krále
Syfaka, dcera Hasdrubalova.

sopio, čre, tvř (it), ttum [sopor] a)
uspati: draconem O; vino oneralos so
piuní L; omráčiti: sopitum fuisse re
gem L, omámiti: sensus V; L) přenes.
blandimentis sopila virtus C ukonejšená;
sopitos ignes suscitare V uhaslý (pod
popelemdoutnající);guies sopita L bezcitný.

Sopolis, idis, m. slavný malíř za doby
Ciceronovy.

SOpor, Oris, m. (srov. somnus) (tvrdý)
spánek: ibi cum eum cibo vinogue gra
vatum s. oppressisset L, s. arlus com
plectitur V; personit. bůh spánku; spec.
smrt: Outnetillum perpeluus s. urgel
H; omámení: animi corporisgue sopore
discusso Cu; ospalost: s. el ignavia
videlur T; uspávací nápoj: patri sopo
rem medicos dare coegit Ň.

sopori-fer, a, um uspávající: papa
ver V, Lethe O.

SOporo, re, avi, dlum uspati; jen
part. perf. SOPOrátus, a, um, „uspanÝ“,
spící: hostes O; uklidněný: dolor Cu;
uspávající: offa V.

sopórus, a, um [sopor) spánek dáva
jící, ospalý: nox V.

Sora, ae, f. město Volsků v Latiu
u řeky Liris, nyn. Sora; aaj. SOranus,
a, um sorský: ager L, transfuga L,
augur C (posměšně vzhl. k pověrčivosti Sor
ských); příjm. O. Valeria, konsula r. 52
př. Kr.

Soraecte, is, n. hora v Etrurii na prav.
břehu [iberu, nyn.Monterosi.

sorbeo, ére, ul [srov. ÓOPEL ze *G00
gte)] srkati, střebati: dicitur Charybdis
nunc sorbere fretum O, flumina sor
bentur ab ipsa (terra) O jsou pohlco
vány; přenes.pohltiti, polknouti: guid
eum non sorbere animo censetis? C;
odia C.

sorbum, Z, n. plod stromu břeku:
břekyně (druh jeřábu).

1140 sordidus

sordeo, čre, ut, — [sordes] býti špi
navý; zdáti se nepatrným, sprostým:
sordent tibi munera nostra V; sordení
guaegue, cum maiora sperantur Cu;
cunctane prae campo sordent? H; pre
lium aetas altera sordel H zdá se mi
malou cenou.

Sorděs, is, častěji sordes, tum, f. a)
nečistota, špína: aurium C, delectanl
auriculas citharae sorde dolentes II;
b) špinavý, smutečníšat, smutek: specta
culum huius sordium algue luctůs C;
c) špinavost, hamižnost: sordem el ava
ritiam T; sordes obicere alci H; d)
Špinavéjednání, nizkost, sprostota: seve
ritale tudicandi sordes suas eluere (C;
sordes illae verborum T sproslé výrazy;
in infamia ac sordibus relingui C na
něm lpípověst hanebnéhoa podlého činu;
konkr. vyvrhel: perfugium erat lurpis
strmis rel publ. sordibus C.

sorděsco, ere, ut, — [inchoat. k sordeo)
Špinavým se stávati, špinavěti: liber H.

sordidatus, a, um [sordidus) ve
Špinavý šat oděný, špinavý: mancipia,
servi C; smutečně oděný, ve smutku:
expulsi Romani venerunt sordidati C;
Vergyinius s. fillam in forurn deducil L.

sordidě, adv. a) špinavě, hamižně, la
kotné: gerere proconsulatum Plin; b)
sprostě, neslušně: dicere, contionari C;
C) nizce, z nízkého rodu: nati T.

sordidus, a, um [sordeo| a) černý,
Špinavý, nečistý: amictus V, duces pul
vere sordidi I, fumus H, mappa H;
sordidi nati H otrhané, zbědované; Au
lumnus calcatis uvis O zašpiněný, po
třísněný; b) špinavý, hamižný, lakotný:
sordidi pulandi, gui mercantfur a mer
catoribus C; sordidus ac dives H; la
s., ul se non servo melius vestirel H;
sordidus (se. victus) a lenui victu di
stabit I špinavá hamižnost; ©) nepa
trny, bezvýznamný, sprostý: homo C,
non s. auctor H ne ledabylý, žádný
všední mluvka; nízký: homo sordido loco
ortus L: d) eth. sprostý, nízký, nevzdě
laný: sordidum me el incultis moribus
atuní S sprosťákem a nevzdělancem;
iste omnium (urpissimus et sordidissi
mus C; €) o věcech potupný, nečestný,
hanebný, špinavý: guaestus C, repulsa



s0orites

H; pecuniam praeferre amicitiae sor
didum existimare €.

SOritěs ae, dat. i, m. [Goeeiryc) zá
věr (klamný) z mnoha návěstí, řetězec,
lat. acervus.

SOror, čris, f. [ze *suesor, srov. sestra,
Schwester] sestra: s. fovis V — Iuno;
Phoehť O = Luna; s. Eumenidum ma
tris O — Země; novem sorores OT%
Mosy; tristes, tres s. T — Parky;
genitae nocte O — Furie; s. patruelis
O sestřenice; přítelkyně, družka: errans
sorte sororum V, Acca soror V.

sorori-cida, ae, m. sestrovrah.
Sororius, a, um [soror) sesterský:

oscula O, moenia O; stipra C na sestře
spáchané; s. adulter C se sestrou v cizo
ložství žijící.

SOrs, sortis, f. [od 1. sero o losech řadě
ných, t.j. navlékanýchna provázekn. na drát| a)los,
Josovací kamének: sorvtesconicere
tn hydriam C; s. exit CV excidit L;
sortem ducere L los táhnouti; sorčes
miscere L (v osudí); Čaere sortes atte
nuatas L seschly 8e (v chrámech věšeny
tabulky s krátkými průpovědmi, jejichž sesýchánií

pokládáno za nešťastné znamení); meton. 1080
vání: res revocantur ad sortemČ roz
hodnuti ponechává se losování; exciptam
sorti V vyjmu od losování; zvl. provin
cia sorte evenit, obtigit C losovánim,
losem připadla; aeguora tradita sorte O;
b) (napsaný) výrok, věštírny, věštba:
placuit auxiltum per sacras guaerere
sortes O; dictae per carmina sortes H;
Fauni volvit sub pectore sortem V v srdci
přemítá o věštbě; eďitam esse oraculo
sortem Ču; ©)práce, povinnost, úřad
losem přidělený: sunt, gutbus ad portas
cecidit custodia sorti V jimž připadla
losem stráž u bran; comitia suae sortis
esse Ú úřadu; sortis necessitudo N;
numguam ex urbe afuit nisi sorte C
leč z povinnosti úřední; d) úděl ži
votní, osud, sudba: uť nemo, guam
stbi sortem ratio dederit, ičla contentus
vtvat AH že nikdo v životě není spoko
jen údělem, jejž.. .; humanae sortis
oblitus Cu úděl, stav; sortem Britan
nici miserabantur T nešťastný osud;
8 gen. určov. non tuae sortis tuvenem JH
stavem rovný; 8. feminea, altera O po
hlaví; e) účast v něčem:puero tn nul
lam sortem bonorum nato L k žádné

1141 Sotaděes

účasti na statcích, beze všechpráv ke stat
kům; f) část: Aaec intentata manedbat
sors rerum V tato část světa; £) jis
tina: sorte caret, usurd contentus est C,

sorti-legus, a, um věštecký, věšteb
ný: Delphi AH;subst. věštec.

sortior, čri, čtus sum [sors) a) ne
přech.losovati: cum praetores sortt
rentur C; legiones de ordine agminis
T; consules sortiti, uter dedicaret L;
b) přech.losovati o něco,losem do
stati něco: tudices C vylosovati, pro
vineiam C o provincii; sortitus provin
ciam Plin jenž dostal provincii; ©) přenes.
dostati: amicum FH;sortitus ingenia
Ču mající údělem; vybledati, zvoliti:
sortitur fortunam oculis V vyhlédnuv
šťastnoudobu; rozděliti: pariter la
borem V.

sortiti0, onis, f. [sortior] losování:
provinciarum Č 0 provincie.

sorlitor, óris, m. [sortior] losovatel
(jiné čtení uno sortitu rettulisti C).

L. sortitus, a, um ve význ. pass. [od 807
tioj. vylosovaný, rozdělený: guae erant
sortita in singulos candidatos Ú; ge
mina sedes sortita Pr3 Ssortit0, adv.
losem: sacerdotem capere Ú; osudem:
lupis et agnis 8. obtigit discovdia H.

2. sortitus, %s, m. [sortior] losování,
los: sortitus non pertulit ullos V ne
losovalo se o jejím osudu; abl. sorťitu na
základě losování (proficiscí C), losem
byv určen.

Sosilus, č, m. [ZeaiAoc) dějepisec
řecký, učitel a životopisec Hannibalův.

Sosius, a rod řím8.; zvl. C. Sostus,
guaestor Lepidův; ©. Sosťus, rytiř z Pi
censka; Sosii, erum, m. bratři Sosiové,
knihkupci za doby Horatiovy.

SOSpes, iť/8 zdráv, neporušený (zejm.
o návratu z cesty n. uniknutí z nebezp.): pří
znivý, šťastný: sospite cursu ff za příznivé
plavby.

sospita, ae, f. [sospes] záchrankyně,
spasitelka: příjm. Junonino— Salus.

sospito, re, avi, — [sospes| chrá
niti, zachovati: suam progentem L, gen
tem Cat.

Sotaděs, ae, m. [Z wordónc) básník,
jehož verše v ionském rozměru se vyzna
čovaly necudným obsahem; adj. NOtadi
cus versus Plin sotadovský.



sotér

sotěr, čris, m.
Bpasitel.

Sp. — Spurtus.
spádix, čcis, m. [ondo:6) ulomená

větev palmy datlové 8 plody; odt. adj.
hnědočervený: egui V.

spado, omis, m. [onddov] kleštěnec.
spavso, ere, sparst, sum [|srov.OTEC]

a) trousiti, sypati, házeti: num
mos populo C, nuces V, rosas, frondes
H, flores V; tela V metati, spargite
me vu jvuctus V heďte ume; Autumuus
sparsus tempora (ace. vztah.) canis O
maje potroušeny skráně šedinami; spec.
siti: sua manu spargentem semen C,
dentes vipereos O; antmos in corpora
humana Č vštípiti; venenaC, virus
O, amůdrosiae sucos V kropiti, stři
kati, nastříkati, nakapati; spargens
rore levi V kropě; b) rozptýliti, roz
trousiti, rozšiřiti: per vtas specula
tores L; exercitum per provincias T;
arma per agros V válku rozšířiti; sparsi
ac dissipati L; voces in volgum V;
spargebatur s ace. s inf. T' šířila se po
věst, říkalo se; ©) posypati, postříti:
humum folůis V; artetem gramine O;
pokropiti: corpus lympha V; pene
tralia cruore H, tellurem lacrimis O;
zaliti: Aurora novo lumine tervras;
povléci: terra prutna spargitur O;
porůstati: antrum ladrusca V; vela
mina spargunt maculis T zdobí; odt.
pat. perf.

Sparsus, a, um a) rozptýlený: gens
sparsa per orbem V; classis tempestate
L; rozházený: capilli O; b) skvrnitý,
pestrý: anguis maculig L.

Sparta, ae « Spartě, és, f. [Širáo 1]
hlavní město Lakónska(ob. Lacedaemon =
Aazeóaiuov); aaj. Spartanus, a, um
spartský: diseeplina L, virgo V, gens O;
Spartiátěs, ae, m. [Znaouárnc) Spar
ťan, spartský: puerč C; guoď Spartia
tae et am in feminas transtulerunt C.

spartum, 7, n. [ondotov] kavil,
rostlina travnatá (botan. Otrpa tenacis
sima, španělskyesparlo) rostoucí v horách
španělských; z vláken jejích pleteny pro
vazy, pokrývky, košíky.

sparus, 7, m. zakřivené házecí dřevce,
oštěp.

spatha, ne,f. [odd] široká šavle
dvojsečná bez špice, palaš.

[Gorňe] záchrance,

1142

„uspíšiti; přenes. věťae,

spaťium

spatior, dri, čtus sum [spatium, odt.
spazieren| a) procházeti se: aggere tn
aprico H, Pompeid in umědráPrv slon
poví Pompejově; b) kráčeti: ante ora
deum ad aras V; ©) šiřiti 8e, Široce
se prostirati: caudáa spatiantes implicat
alas O.

spatiese, adv., jen kompar.: gui aesti
vos spatiostus erigis tgnes Pr později
n. déle.

spatiosus, a, um [spattum] rozsáhlý,
prostorný, veliký: corpus, ulmus O, pla
nities Cu, časově:dlouhý: nor, aerum,
tempus. bellum Ó.

spatiuim, 12, n. [srov.spes, č.spěti spěch]
a) prostor, místo, odt.pak rozměr,
velikost: relřauum spatium mons con
tinet Cs; caeli V, maris L. s. dave V
místo učiniti někomu; s. castrorum; viae
O délka; aures in s. trahere Ó pro
dloužiti; zn s. fugit O přímým směrem
do dálky; domum spatio circumdat T
kolem domu nechává volný prostor; b)
vzdálenost, mezera: Ažclocusaeguo
fere spatio ab castris utrisyue aberat
Cs bylo stejně vzdáleno; siderum genus
spatiis tmmutabilibus commeans v ne
změněných, stejných vzdálenostech: ©)
cesta: meďio in spatio V; s. conficere
N konkr. 2esla, t. j. místo, kde se chodi:
Academiae nobilitata spatia C* spatia
stlvestria C* abstr.procházka: st uno
basilicae spatio honestamur Č pro
cházkou do basiliky; d) spec.závodiště,
rejdiště: in spatio decuvrere N; guasi
decurso spatio C; tritum velinguunt
guadritugi s. O; odt.meton.oběh, dráha:
guadrigae addunt se in spatia V vyko
nají oběh za oběhem; spatiis confecimus
aeguor Č přeplouti; spatia corripere V

aevi s. Ó hěh
životní; deflexit de spatio consuetudo
maiorum Č z kolejí;turbo curvatis fertur
spatiis V v drahách kruhových; €) ča
sově doba, Časa aicea) vzhledemk trvaní:
délka: Gatli spatia temporis numero
nocttum fintunt Cs; s. temporis prae
teriti respicere C; guantum fuit diet
s. Čs jak dlouho den trval, pokad den
připouštěl; spatio pugnae confecti (s
dlouhým trváním bitvy, dlouhou bitvou;
spatio breví (abl. instr.) spem longam
reseces I krátkou délkou omez; G) čas,
lhůta: postulat sex dtes spatit ad eam



species

rem corfotendam Cs; s. ad dicendumhabere Ú;nec s. fuerat parandi Ó ne
bylo času, kdy; čempore ac spatio T
průběhem času; nullum s. ČC chvile;
Í) konkr.meton.mira, měřítko: alti
tudo nullis tnguvrentium spaliis pene
trabilis T.

species, éž, f. [specio) 1 ob. a) po
hled, vzezření, vzhled: non tulit
hanc speciem Coroebus V nesnesl po
bledu na to; ea primů specte admira
tionem movent Č na první pohled; spe
ciem doloris ferre non possunt Ú; ad
speciem magnificus ornatus Ú na po
hled; něhil est specie ornatius Č nevy
padá krásněji; spectem praebere riden
tis L miti vzezření, vypadati jako...;
b) vnější zjev, vnějšek, podoba,
postava: in agro Amiterno multis locis
hominum species procul candida veste
visas L že na mnoha místech spatřeny
lidské postavy v bělostkvoucím rouše;
s. navium Ús podoba, tvar; duo signa
eadem specie atgue forma C; homints
esse specie deos confitendum est C že
maji podobu lidskou; spce.e) krásnýzjev,krása:guiďdeolivetorv| specie
plura dicam C; unam specie ac pul
chritudine insignem raptam ferunt L
krásným zjevem, půvabem a krásou; gem
mati magna specie anuli L překrásné;
trtumpho maxrximam speciem captiva
arma praebuere L největšího lesku do
dávaly; species candorgue caeli C nád
herný jas nebe; fB)klamný zjev, zje
vení, přelud, vidina: vanae species H
liché mátohy; nullam et oblatam caele
stium speciem L zjevení; inenes species
anxio animo figurare Ču; s. et umbrae
interempti filii L: odt zdání něčeho,
vnější nátěr: veritas auspictorum spreta,
s. tantum vetenta Č (t. pouhévnější forma
lity); 8. saptentiae C vnější nátěr mou
drosti; matoris multitudinis s. accidit
hostibus Hivt. pokládali vojsko klamně
za četnější; ad alia ut specie minova,
sic. . L jak zdánlivě..., tak ve sku
tečnosti; Zudentis spectem dabit FI zdán
livě si bude zahrávati; marima pars
dectpimur specie recti HHšalebným zdá
ním správnosti; specie rtgae in se omnes
convertunt L na oko se hádajíce; suis
per speciem societatis proditionem re
servut JI, předstiraje věrnost spoje
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neckou; odt.pak záminka: cutus rei 8.
erat acceptio frumenti 9; per speciem
captivorum redimendorum L pod zámin
kou výkupu zajatců; per speciem hono
ms L; %) napodobený zjev, obraz,
socha: sancta lovis s. claros spectaret
ad ortus C; [I term.tech. filo. a) před
stava, pojem, idea: hanc illi idčav
appellant, nos recte speciem possumus
dicere C; species et notio boni viri C;
vera s. Romant senatus L správná před
stava o senátě; b) ideál, vzor: dicendt,
eloguentiae C, libertatis N; ©) druh
naproti rodu: věrtutes specie dispares Ú,
genere idem .. specie dijfert C.

specillum, č, n. (domin.od speculum)
sonda, patradlo k ohledávání ran.

specimen, nes, n. [specio]a) ukázka,
příklad, důkaz: ceteris s. aliguod dare
CV; Solis avi s. V znak; b) vzor, ideál:
humanitatis, virtutis, temperantiae C,
unicum antigutatis s. T.

Speciose, adv. úhledně, pěkně, krásně:
arma tractare H, instratus eguus L.

Speciosus, a, um vnějším zjevem vý
značný, tedy: sličný, krásný: mulier O,
videt speciosum pelle decorč H; úhledný,
skvělý, nádherný, imponujicí, oslňující:
opes T, exemplum L; specioso eripe
damno O. (o Midovi; oxymoron); speciosa
locis fabula FI kus 8 krásnými, překva
pujícími myšlenkami; speciosa vocabula
FHvýznamná, zvučná.

spectabilis, e [specto] a) viditelný:
corpus caeli C; undigue campus Ó; b)
za podívání stojící, skvělý, nádherný:
multo s. auro Ó stkvoucí se; pulchra
et s. victoria T; heros O obdivu hodný.

spectaculum, 7, n. [specto] a) místo,
s něhož se díváme, hlediště v divadle,
tribuna, sedadlo: tantus ex omnibus
spectaculis plausus excitatus C, loca,
ubi spectacula sibi guisgue facerent L,
resonant spectacula plausu O; specta
culorum gradus T' stupňovité tribuny;
b) divadlo, podivaná: s. luctuosum ÚČ;
rerum humanarum spectaculum praebeo
S skytám divadlo, jsem (smutnou) podi
vanou osudů lidských ; non hoc tista sibi
tempus spectacula posciť V, spectaculo
esse býti na odiv, podívanou poskyto
vati; divadlo -—hra divadelní, před
stavení: spectacula tributím data Ú;



spectátio

spectaculo tnteresse L53 ©. gladiato
rtum L.

spectatio, onis, f. a) dívání 8€ na
něco,pohližení, pohled: apparatus s. tol
lebat omnem hilaritatem C; b) zkou
mání, zkouška: ex pecunia deductiones
fieri folebant pro spectatione Ú.

spectator, orts, m. [specto) divák;
pozorovatel; zvl. divák v divadle; 8. vir
tutis L, laudis ČCposuzovatel.

spectatrix, cis, f. pozorovatelka;s.
tuvenca O přihlížející,

spectatus, a, tum[vl part.perf.odspecto|
a) vyzkoušený, osvědčený: Jfides, vivtus
C; bello spectata tuventus V, pietas V,
castitas L; b) vážený, slavný, výtečný :
femina C, virt fortes spectatigue homines (.

spectio, čnis, f. pozorováníaugurské,
AUuspicie; term. techn. právo auspicií.

specto, are, iv?, Atum [frea.odspecto,
ob.slož.jakocon-spicioja) dívatise, po
hlížeti na něco;přihlíželi něčemu:ť spec
tare aliguid velimus C; gaude, guod
spectent oculi te mille loguentem IH; vir
bonus (est), omne forum guem spectat
H s úctou pohlíži; ludos spectatum tre
N jiti do divadla; fabula spectata H
na jevišti provozovaná, gladiatores s. C;
b) hleděti, miti zření k něčemu:rem,
verla, causam, voluntatem alcis, legem
C; im tudice spectari fortuna debet Ú
má se hleděti3; ad virtutem s. V; nihůl
tam Caesaris imperium s. Čs neohližeti
se, nedbati; ©) zkoumati, zkoušeti:
spectatur in ignibus aurum O; non ex
singulis vocibus spectandi stent phtlo
sopht Ú posuzovati; zvl.part. perf. specta
tus vyzkoušený, osvědčený (viz zvl.); d)
hleděti dosíci něčeho, my8Bliti na něco,
vyhledávati něčeho:nil spectat nisi fu

gam Ú; spectavi nn uť tibi possem esse contunctus locum proban
dae virtutis Cs vyhledávati příležitosti
k osvědčení;e) ciliti, miřiti, vzta
hovati se: Brutus alio ratus spectare
vocem L že výrok jinam směřuje, má
jiný smysl; res ad vim, rebellionem
spectat L něcokloní sek..; ad te spec
tat oratto mea Č týká se; f) směřo
vati, býti obrácen. collis ad orien
tem solem Cs; vestigia te adversum
spectantia IH
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spectrum, 7, n. obraz, pokuapřekl.feo.
Eldodov.

1. specula, ae, f. |specio| a) hlídka,
hlásnice, strážnice jako místo: dat sig
num specula Misenus ab alta Ý;
stráž: speculas ponere in promunturiis
L; in speculis esse Č býti na číhané,
čihali; b) přenes.Nardo Martius, 8. po
pul Rom. C; c) vyvýšené místo vůbec:
s. montis V, regina e speculis albescere
lucem viditV

2. Spěcula, ae, f. [demin.od spes) zá
kmit, jiskřička naděje: hac tamen 00
lectabar specula Ú.

speculabundus, a, um [speculor] čí
hající, na čihané: uĎť s. substiterat T.

speculiťtor, oris, m. [speculor) slidič,
vyzvědač, zvěd; též přenes.

speculatorius, a, um výzvědný: na
vigia Ús, naves L, absol. speculatoria
(se. navis) L loď výzvědná.

speculatrix, čcis, f. slídička, slídi
telka: furiae deae sunt s. scelerum C
bohyně slidicí po zločinech.

speculor, dri, dťus sum [specula] a)
nepř.pátrati, rozhlížeti se: unde sedens
partes speculetur in omnes Ó; specu
landi causa CsC na výzvědy; b) slíditi
po něčem,Vyzvídati něco: zkoumati, pátrati:
signorum obitus V, locum V, transitus
Alptum L.

speculum, %,n. [specto) zrcadlo; též
obr. mfantes et bestias putat specula
esse naturae Č.

Specus, čis, m. (básn. a nekl. též f. a n.)
jeskyně, sluj; propast, hlubina, rozsedlina:
per ocenltos specus T“ s. horrendum V;
přenes.8. atri vulneris V hluboký otvor.

spelaeuni, %,n. [ozrů4awov| jeskyně,
doupě: ferarum V

spělunca, ae, f. [isol.ace.od onňŽvyš)
jeskyně, sluj, doupě; jako vlast.jm. statek
Tiberiův u Terraciny.

Sperchéus (1us, e0s), ž, m. Spercheios,
řeka na již. hranici Thessalie; adj. Sper
chčis, idďis,f. sperchejský: undae, ri
pae O; Sperchioniděs, ae, m. obyvatel
u Spercheia.

Sperchiae, drum, f. město u řeky
Sp vcheia.

sperno, ere, sprévi, sprétum 8) před
klass. oddělovati, oddalovati; b) nevšimati
8i, pohrdati, opovrhovati: algd nebo inf.:
nec partem solido demere de dite sper



spéro

nit H—=rád běře; nec spernit pocula
H nepohrdá — rád si přihne; spernendus
opovržení hodný.

spero, re, avi, dtum [spes] očeká
vati a) věcpříznivou.doufati, nadějí se
kojiti: ego sperare non destiti C, bene
s. L vše dobré doufati; de algo bene s.
N dobré naděje skládati v někoho; Spe
rata praeda Čs „kýžená“; subst.Spěrata,
Orum, n. naděje; praegn. cum id, guod
dile sperat, hic consecutus sit C več te
prve doufá; vazby: algd, inf. praes., inf. fut.,
pouhé part. fut. (vtsura speraret Ulixen
Pr): též inf. perf., b) věc nepříznivou Očeká
vati, obávati se, báti se: stn a vodis,
td guod non spero, deserar Č čehož ne
očekávám; sperate deos memores V po
mněte, bojte se; mene efferre pedem spe
rasti V čekal jsi, že.. — myslil jsi.

spes, e!, (starolat.pl.speres),f. | srov.spa
tium,č. spěch] vl. napětí mvsli a Jobyč.v dob.
sm.naděje: spe celertus L nad očeki
vání rychle; contra spem omntum (s
proti obecnému očekávání; summae spet
adulescentes Čs velenadějní; spes fallit
(C naděje klame; spem fallere C naděje
nesplniti; omne militaditur dellum in
tuae spem gratiae F naděje se tolikr
tvého vděku; spem emptionts tn hutťus
exitio ponere C naději ve stálost koupě
skládati v záhubu..; novandi spes S
naděje na převrat; partae victoriae s.
TŤ'n. vzniklá dosažením vítězství; vazby:
alcis rei, ace. C. inf., zř. ut; b) ve sm. špat. 0 ba
va, starost: mala res, spes multo
asperior S vyhlídka do budoucnosti; c)
konkr. předmět naděje: spes fidisstma
Teucrum, Aeneas V; s. gregis V (kůzlata),
8. gentis V (včely).

Speusippus. ž, m. [Zneťawnnoc) filo
sof řecký ve 4. stol., sestřenec Platonův
a nástupce jeho v Akademii.

sphaera, ae, f. [opaioa) a) koule:
cylindrum et pyramidem pulchriorem
guam sphaeram videri C; b) koule, báň
nebeská: Archtmedes lunae, solis, gutn
gue errantium motus in sphaeram tllt
gavit C; ©) dráha kruhová: Aadent suam
sphaeram stellae inerrantes Ú.

sphaeristěrium, %%,». [opatototTů
otov) síň na hraní míčem, míčovna.

Sphaerus, 7, m. [Zařooc] stoik, žák
Zenonův.
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spica, ae, f. a Spicum, %, n. klaa
obilní; přenes.s. Cilissa OPr šafrán (ro
stouciv Kilikii); hvězda v souhvězdí Panny:
spicum illustre tenens Virgo C.

Spiceus, a, um z klasů: corona T
H, serta F; messis V obilní, coma Pr
osiny klasu = klas.

spiculum, z, m. [demin. od spicum)
špice, bodec, osten, žahadlo; synekd. ŠÍp,
oštěp.

spicum viz sptica.
spina, ae, f. [srov. spica, 2. pínnaj

a) pův. trn: consertum tegumen spints
V (jako spona); eynekd. 8. creať r0sas
šípek: bodlina, osten: aliae animantes
sptnis htirsutae C (ježek); trnovité obratle
rybí, páteř rybí: medďiospinas tn pisce
notatas O; páteř vůbec: duplex agitur
per lumdos s. V dvojitá páteř (£ j. s rýhou
uprostřed); záda, hřbet: s. vtret O; přenes.
osten starostiatp.: spinas antmo evellere
H; v řečn.„háček“: sptnas parttendi et
definiendi praetermittunt C.

spinetum, č, n. [spina] plot z trni.
spineus, a, um [spina] trnový, z trní:

vincula
Spíno, čnis, m. říčka u Říma a bůhjejí.
Spinosus, a, um [spina] trnitý, bodli

natý, pichlavý: herdae Ó; přenes. plný
ostnů, háčků, spletitý: disserendi ge
nus

Spintria, ae, m. [odsptnter, náramek
podoby hada] druh necudných mužů za
doby Tiberiovy.

spinus, z. f. [spina] trnka.
spira, ae, f. [omeioa] závit, spirála:

in spiram se colligit anguts V.
spirabilis, e [sptro) a) dýchatelný,

plynný, vzdušný: natura, animus C; b)
k životu sloužící, životodárný: caeli lu
men V.

spiraculum, ž, n. průduch: spiracula
Ditis V — Charoneae scrobes mortife
rum spiritum egxhalantes.

spiramentum, č, n. [spťro) a) odde
chování, přenes. doba, mezera mezi jed
notl. oddechy: tntervalla et spiramenta
temporum T časová období; b) průduch:
8. relaxare, rumpere V.

Spiritus, %€s,m. [sptro) a) vzduch
(v pohybu),vánek: semper ačr spiritu
ahguo movetur Plin; guid est tam com
mune guam s. wWvis? Č (jako látka k dý
chání); vání: 8. Boreae V; odt.b) dech:



S8pio

spiritum ducere C, trahere Ču „vzduch
vtahovati“= dýchati, dechu nabírati: dif
funditur sp. per arterias Č vdechnutý
vzduch; usgue ad extremum spiritum
C až do posledního dechu; vzdech: s
surget in lacrimis Pr; latere petitus
imo s. IH; ©) meton.duch, život: spt
1tum patriae reddere C, spiritum alci
auferre C, vanescit s. in auras O, s.
unius ex te pependit Cu; d) zvl. duch
vysoký, nadšení: divino guodam spi
ritu inflatur poeta Č; acer s. inest H
bujarý vzlet; didri carent spiritu C;
sptritum Phoebus mihi dedit F; smě
lost, odvaha, zmužilost: Čn. Dola
bellae C, sebevědomí: gui spiritus
Uli V; vir ingentis spiritus L; cum
spiritus plebes sumpsisset L; e) pýcha,
hrdost, nadutost, zpupnost: ex magni
tudine rerum spiritum ducere L zhrd
nouti; s. Pompeianis accessit Ús, ve
gius 8. C, unius tribuní militum spt
ritum capere Č; frangere spiritus alcis
L: patrictus s. L kastovnická hrdost,
šlechtická pýcha.

spim0, ure, Uuvi, alum I nepřech. a)
dýchati, váti, foukati: zephyri sp
rant V; Eurus, aurae O; venti a Pon
tico mari spirant Ču; aura spiravit
čili V vůně jej ovanula; di, spirate se
cundi V pošlete přiznivý vítr; etiam spi
rans repertus est S; b) přenes.excudent
spirantia mollius aera V sochy dýcha
jicí (jakoby životem); gua vada non
spirant V kde voda nevře, nebouří; spi
rantes hydrae V syčici; II přech.a) vy
dechovati, dýchati něco,něčim: oves
JiammasL, comae odorem V, venti fri
gora spir ant V; b) přenes.spirať tragi
cum satis H dýše tragickým ohněm;
guae spiradat amores IT lásku šířila;
mollem s. gutetem Pr; homo tribuna
tum spirans L sm. „soptícího tribunskou
mocí'; maťora 8. Cu © větší věci usi
lovati.

Spisse, adv. hustě; přenes.pomalu: per
venire (.

SDiSso, re, avi, datum zhustiti, pase.
zhoustnouti: ignis densum spissatus in
ačra transit O zhuštěný.

Spissus, a, um a) pův.zhuštěný, hustý:
coma FH,ačr, grando O, vimen V, au
rea ramis H s hustými větvemi; čhea
tvum JIMhustě obsazené, nacpané; pod.
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sedilia H; caligo O, uměrae V; b) pře
nes. zdlouhavý, pomalý: omima tarda et
spissa Ú5; těžký, pracný: opus ČC.

splendeó, ěre, — lesknouti se, třpy
titi se, zářiti; o lidech:krásou zářiti, stkvíti
se (Parts, puella IT); přenes.vortus splen
det C; s. aliená invidia L (stkviti se
tim, že jiný upadne v nenávist) stkviti
se na Cizí útraty.

splendesco, ere, dui, — zastkvívati
se, zastkvíti se, stkvíti se: tneipit splen
descere vomer V nabývati lesku; přenes.
canorum tllud in vocesplendescit etiam
in senectute C ona zvučnost, zpěvnost
hlasu stkví se i ve stáří; orattone s. C.

splendidé, adv.stkvěle, stkvostně, nád
herně: ornare convivium C; přenes.aetas
s. acta Č slavně; guae s. dicta sunt Č
stkvělou fermou pověděno; parum se 8.
gessit N nevedl si příliš okázale; a.
mendax fuit FH stkvostnou lhářkou se
ukázala (o Hypermestře).

splenilidus, a, um a) lesklý, třpytný,
zářící, stkvělý, stkvouci se: Lucifer O,
fons H, Galatea O, palla, drachia (zla
tem)O, mensa, cera . b) přenes.stkvělý,
stkvostný, nádherný: domus Cat V, no
men Č, ctvitas N; vynikající, slavný:
facta H, homo propter virtutem s. C,
ingenium Ú; vzácný, vážený: egues Ro
manus Ú; jasný: vox, ratio dicendi C.

splendor, óris, m. [splendeo) a) lesk,
třpyt: argenti HH,flammae O, ex cla
risstmis gemmis C; přenes.ul omnia ad
gloriam splendoremgue revocarent C
lesku hleděli dodati; hb) nádhera, vnější
lesk, vážnost: e0s non parcimonta, non
s. tueri potut C; Domitii dignitas et
s. C, imperii C, senatus T; o řeči:ja8
nost, zvučnost: vocis Č.

Spoletium, i, n. město v Umbrii,
nyn. Spoleto; adj. Spolětinus, a, um spo
letijský: populus C; Spoletiní,
orum, m. Spolefané.

spoliátio, onis, f. [spotio) loupeni,
drancování: fani, oppidorum Ú; mise
ricordiam spoliatio consulatus magnam
habere debet C zbavení, ztráta konsulátu,

spoliátor, oris, m. [spolio) plenitel,
lupič.

spoliátrix, čezs,f. lupička n. adj.ple
nief: Venus ceterorum C.

spolio, are, dvi, dtum a) šatu zha
viti, svléci e někoho něco: consules 8po

obyv.



spolium

liari hominem tubent L; Gallum cae
sum torgue s. L řetěz Gallovi avléci,
vzíti; algm vestitu C: b) oloupiti, vy
loupitis; drancovati, pleniti: ut Gallia
omni nobilitate spoliaretuv Čs aby byla
oloupena o všecku šlechtu; navis spo
liata armis, magistro V zbavená; algm
fama, amicum fortunis C; delubra,
fana S, aras V, monumenta €.

spolium, 2ž,2. obyč.pl. spolia, orum,
n. a) zbroj zahitému svleČená.
odění: spolia caesorum legere L, spolia
opima L odění vůdci nepř. odňaté.
vzácné, stkvělé odění; b) kůže zvířeci
svlečená:pecudis, leonis, ferae O, vipe
ret monstrt Ó kořist z nestvůry (blava
Medusina);©) kořist, plen, lup: Asia, s.
regis Antiochi S; locus classtum spo
liis ornatus C; s. agrorum L; explere
se spoliis et sanguine T; s. hostium L
nepřátelům odňatá.

sponda, ae, f. a) dřevěný spodek
lehátka: lectus sponda saligna O le
hátko s podstavcem vrbovým; b) le
hátko, pohovka: aurea V, sponda re
cumbit O.

spendeo, čére,spopondt, sponsum [srov.
ojtévdw,ozovón] slavně slíbiti, při
pověděti něco, Zavázatil Se něčím:
pacem L, nomina omnium, gui spo
ponderunt, exstant L kteři slibem se
zavázali; 8. pro algo zaručiti 8e€za
někoho:pro multis Č, pro Cornificio C;
st mihi fuppiter auctor spondeat V
i kdyby se mi J. zaručil; hic sponsum
vocat H ten mě volá, abych šel za něj
ručit; zaslíbiti, zasnoubiti dceru,syna; odt.
Sponsus, Z, m. a Spónsa ae, f. ženich,
nevěsta, snoubenec, snoubenka, avšaksponsi
Penelopes H nápadnici; přenese.slibovati
—=předpovídati, nechati očeká
vati: stdera nihil placidum spondentia
O; sponde digna tu's ingentibus omnia
coeptis V naděj se; subst. SDOnsum, ž,
n. věc slíbená, slib: s. negare F v slově
nestáti, ex sponso agere Č dle ujed
nání.

Spondeus, %, m. [o7rovdetoc] spoudej,
stopa čtyřdobá ze dvou délek: -- —.

spongia, ae, f. [ozoyvič) houba;
přenes.měkký, houbovitý kruuýi: s. pe
etort tegumentum L.

ŠDUNSA viz spondeo.

pvrotivníku
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Spónsális, e [sponsus] zásnubný; odt.
Sponsália, dum, n. zasnoubení: facere
LCO.

SPonsi0, onis, f. [spondeo] a) slavný
slib, připověď: non foedere pax Caudina
facta est, sed sponsione Ú; sponsionem
factunt S úmluvu učiní, smluví se; b)
term. techn. v právn. VZÁjJeEmLÝzávazek složit
určitou sumu, nebudou-li jeho udání pravdiva, ZÁ
ruka, sázka: sponstonem facere cum
algo de societate C; sponstone lacessere
ČCk sázce vyzvati někoho; vincere spon
stonem Č = při vyhráti (o obžalovaném);
sponstone condemnari Č při prohráti;
sponsione vincere C vyhráti (0 žalobci);

Sponsor, oris, m. [spondeo) ručitel:
pro Pompeio ČC, Romae sponsorem me
rapis H v Ř. voláš mne za ručitele; con
tugit s. stat O jako rukojmí.

1. sponsus viz spondeo.
2. Sponsus, čs, m. [spondeo) ruko

jemaství, ručení: sponsu vincti
Sponte, adv. [isol. abl. od *spons, tis

vůle| a) po vůli: non sponte princi pis
Alexandriam introisset T; b) z vlastní
vůle, dobrovolně, sám od sebe, úmyslně:
nou sua 8., sed rogatum Ús, s. prope
rant sudducere remos O, s. sna fidem
rectumaue colebat O; ad terram non s.
fluens V proti své vůli; ©) o své ujmě,
sám 0 sobě: his cum sua 6. persuadere
non possent Ús, sua s. bellum facer,
Cs, Segesta cum Poenis suo nomtne ac
sua s. bellavit C; virtus sua s. lauda
bilis C.

sporta, ae, f. pletený koš: e muris
panes sportis demittebant S; demln.Spor
tella, ae, f. košiček: dediscendae tibi
sunt sportellae C; snartula, ae, f. ko
Šiček dávaný klientům 8 peněžitým nebo jiným

darem, odt.přenea.da.: tam palam sportu
lae guam in trticlinio dantur Plin.

spreti0, onis, f. [sperno) opovržení,
potupa: sermones ad sprettonem Roma
norum trahebant L (čtenínejisté).

sprěťor, čris, m. [sperno) pohrdač,
tupič: deorum Ó.

spuma, ae. f. srov. pěna| pěna; spn
mas agere in ore C s pěnou na ústech;
spumae argenti V drsná usazenina při
tavení rudy stříbrné.

Spůměseo, ere, — [inchoat.ke spumo
od spuma) zpěniti se: deguora O.



spumeus

spůmeus, ©, túm [spuma) pěnivý,
zpěněný: amnis, unda V, torrens O,
Nereus V.

spůmi-fer, a, um pěnonosný, pěníci:
fons, amnis

spiimo, are, avi, tum [spuma] pě
niti se; Spíimáns, nťis pěníci se, zpěněný:
pocula, patera, sanguis V; eguus, aper
V; pěnou pokrytý: frena, litora V.

spůmosus, a, um [spuma) pěnivý,
zpěněný: undae OU, litora Cat.

Spuo, ere, už, úťum [srov ITŮC,
speien] pliti, plivati; čerram 8. V prach
vyplivovati.

NPUTČE, adv. nečistě, Špinavě. sprostě:
dicere, facere, scribere C.

Spurco, are, dvi, datum[spurcus] zne
čistiti, znešvařiti, zaneřáditi: forum C;
přenes.senectus spurcata impuris mori
bus Cat.

Spurcus, a, um nečistý, Špinavý, svin
ský: tempestas C, saliva Cat; přenes.
homo, helluo C, Dama H.

Spůrinna, ae, m. příjm. říms. pův.
etrurského 1) slavný haruspex za doby
Caesarovy; 2) Vestrictus S. básník za
©thona.

Spurius, 7, zkrác. Sp., předejm. říms.
Spiitalicius n. Spůitatilicus, a, um

vypliti hodný, ošklivý: crimina ČC(čtení
nejisté; jest to slovo Sisennou užité jako inu
sitatum.

Spůito, dre, avi, datum |frea. k spuoj
vypliti: cum sanguine dentes O.

Spiitum, Z, n. [spuo] slina.
sguáleo, čre [od sgualus špinavý] a)

býti drsný: sgualentes conchae V, orica
sgualens auro V ze zlatých šupin; sgua
lentia terga V drsný Šupinami; s. tela
venenis Ó jedem napuštěné; hb)býti ne
spořádán, nepěstěn, špinavý, nečistý:
sgualenti Dido coma Ó 8 rozcuchanými
vlasy; barda sgualens V;fastigia musco
O byl zarostlý; corpora tabo O; sgua
lebant arva V ležely ladem, pusty; sgua
lens litus T pustý.

sauálide, adv. drsně, neuhlazeně: dt
cere C

saualidus, a, um a) drsný, neuhla
zený, v nepořádku, neůpravný: corpora
L; b) nečistý, špinavý: carcer Ó; ©)
ve smutku: s. tn rěpa sedit Ó v smutek
jsa zahalen; reus Ó, eos soualidos te
nutt T jako obžalovanej; d) nepěstěný,
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pustý: sgualida stccitate regio Cu, hu
mus Ó; e) o řečidrsný, neozdobný: guta
sgualidiora sunt

sgualor, orčs, m. [sgualeo] a) drsnost;
b) nečistota, špína: homo sgualoris ple
nus ac pulveris C, obsita sgualove vestis
L; spec. šat smuteční a (vnější) smutek:
mater hutus sgualore et sordibus laeta
tur C, in sgualore et luctu ( (s. vnější,
č. vnitřní) v hlubokém smutku; multo
sgualore, sed multo etiam matore mae
rore Č; ©) o mistechpustota, nehostinnost:
8. et solitudines Ču.

sguama, ae, f. šupina; sguamis au
rogue polibant V zlatými šupinami.

sguameus, a, um [sguama) šupinatý:
anguis

sauami-ger, a, um ([sguama) šupi
natý: pisces, cervices Ó.

sguamosus, a, um [sguama] šupinatý,
šupinami pokrytý: corpus (rybí) C; dra
co

sguilla viz scilla.
Stabiae, črum, f. město v Kampanii

nedal. Pompejí, zasypáno r. 79. po Kr.;
adj. Stabiaánus, a, um stabijský; Sta
biinum, z, n. villa Mariova u Stabií.

stabilimen, inis, n. [stabilio] opora:
regni met (.

stabili0, žre, žvř,
upevniti, pův. 1 přenes.:
pudl. Č.

stabilis, e [sto] A) co pevně stojí nebo
na čem lze státi: pevný, nepohnutý: čocus
s. ad insistendum L, pes, insula O;
nihil stabile ingredienti praedet L žádné
půdy pevné; gradus T, elephanti pon
dere vpso s., eguus L pevně stojici; b)
stálý, ustálený, neměnlivý, trvalý: par,
matrimonium, amici Ú, sententia, prae
cepta C: id stabile ad paenitentiam T
jistá opora; v metricestťabiles spondei F
stejnoměrné, pádné, vážné.

stahilitas, aťis, f. pevný postoj, ne
pohnutost: peditum Ús; přenes.stálost:
amicitiae, fovtunae Ú; restincta sitis
stahilitatem voluptatis habet C zahnaná
žízeň jest rozkoší v klidu (naproti %%
motu).

stabulor, Gri, atťus sum pelech miti,
pelešiti: pecudes in antris O, též akt.
Centauri in foribus stabulant V

stabulum, ž, n. [sto] a) stanoviště,
bydliště, stáj, chlév, ohrada: silvae, sta

čtum [stabilis]
navem L, rem



stadium

bula alta ferarum V, doum,pecudum
H, avčum V, pisctum, apium V; nec
in stabulis nec ad pecora segnes L při
dvoře; pastorum ČCobydli; stabula La
rentiae L dvůr; b) hospoda: pro hospi
tio aut stabulo guasi peregrinantes
Plin; nevěstinec: Autus tn sedibus pro

cubiculis stabulagestadium, 27, [orádiov] stadium,
hon, míra dělková přibl. — 200 m (125
PaA88u8);meton. závodiště řecké: uť tn sta
dio cursores exclamant Č, gui 8. currit
C; přenes.8. etusdem laudis C.

Stagira, orum, n. [Srdyeia|) město
na Chalkidice již. od Amfipole, rodiště
Aristotelovo, jenž odt.Stagirites, ae, m
Stageii'an.

sta£no, are, avi, datum[stagnum)| a)
stojatou vodu tvořiti, z břehů vystupo
vati: effuso stagnans ftumine Nilus V,
Jtumen stagnat Cu; b) pod vodou býti,
zaplaven býti: ordis stagnat paludibus
O; ©) přech.zaplaviti: T%bertsplana ur
bis stagnaverat T, loca stagnata palu
dibus O.

stagnuni, 7, n. [sto] a) stojatá voda,
louže, kaluž, močál, rybník: čim
mensa stagna lacusgue O; Tůeris
ej usus lenibus stagnis adiri non po
terat L; W) umělá nádržka vodní:
latius extenta Lucrino stagna lacu H,
navale T k zápasům lodním; ©) zvolna
tekoucí voda vůbec, tůň: Čocyti stagna
alta V; imis stagna refusa vadis sen
sit V viděl, že voda z nejspodnějšího
dna k povrchu proudí; Aanc Numicius
creditur stagni8s occuluisse suis Ó ve
svých tůních.

Staiénus, č, m. Gaius, guaestor r. 77,
74 jako soudce podplacen, načež obža
lován.

stámen, čnis, n. |sto, pon. u starých
osnova stála svisle| osnova: radio stanti8
percurrens stamina telae O; pak nit na
cívce, vřeteno: auť ducunt lanas aut
stamina pollice versant O; nit vůbec:
Clotho nevit stamina O nit osudu; sta
mina docto pollice sollicitat Ó struny.

Staseás, ae, m. [Zracéac) peripate
tický filosof z Neapole, přítel Ciceronův,

statarius, 2, m. a) herec ve veselo
hře zvané stataria (naprotimotoria); odt.
přenes. na řečníka: klidný: [Ptso 8. et ser
monts plenus orator C; hb) vojín pevně
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stojící, v řadě bojující: £€. utergue mi
les L.

statěra, ae, f. [oratřo) vážky:aurt
ficis zlatnické.

Statielli, rum m. národ v Ligurii
8 hl. m. Aguae Statiellae (sev. záp. od Ja
nova); odt. Statiellas, atis statiellský:
ager; Statiellaté buď Statiellaté , um
neboStatiellenses, tum, m.

Statilius, a rod říms. 1) L. S., druh
Katilinův; 2) T. S. Taurus, důvěrník
Oktavianův, velitel pozemního vojska
v bitvě aktijské; 3) T. S. Taurus Cor
vinus, otec Statilie Messaliny, manželky
Neronovy.

statim, adv. [sto] předklass.pevně, stále;
klass. hned na místě, ihned.

stati0, onis, f. (sto) a) postoj, po
stavení: in statione manus pugnae pa
ravi O v postoji šermiřském; b) stano
visko, sídlo, místo pobytu: Athenis s. mea
nunc placet C, 8. gratissima mergis V,
sedes apibus statiogue petenda V; c)
přístaviště,rejda, záliv: 8. tutisstma nat
tis V, stationes litorague omnia classt
bus occupavit Cs; stationem nactus Cs;
navem in statione habere L; přenes.úto
čiště: fluctibus etectum tua statione re
cepi O; d) stráž (Jako misto, úkon I osoba):
Lucifer statione novisstmus exit O ze
stráže poslední odchází; in stationem
succedere L stráž vystřídati; diurnae
stationes ac nocturnae vigiliae L, sta
tionem agere L stráž konati; 8. habere
L stráž míti, na s. býti; s. segniter agens
vigilias L; přenes.de statione vitae de
cedere Č — s vykázaného stanoviska ži
votního.

Statira, ae, f. [Zrárera) 1) chot
Artaxerxa Mnemona; %) dcera Dareia
Kodomanna, choť Alexandrova.

Statius, Z, m. rod říms. 1) St. Al
btus Oppianicus, rytíř říms., r. 72 ža
lovaný z vraždy švakra a pokusu vraždy
na Kluentiovi; 2) syn jeho, žalobce Klu
entiův; 8) St. Murcus, stoupenec Bru
tův a Kassiův.

stativus, a, um [status] stojící; svl
stálý: praestdium,

stativa, orum, n.
ve voj.
též subat.

term. techn,

castra L;
stálý tábor.

1. stator, oris, m. [sto] úřední sluha
v provincii: statores et lictores C.



2. Stator

2. Stator, Oris, m. [ststo] „zastavitel“,
příjm. Jova, jenž zastavil Římany na
útěku před Nabiny.

statua, ae, f. |sťatus] socha:statuac
et imagines Čs urbium (subj.)statuae Ji
městy zřízené.

statiimen, znis, n. |sťatuo) podklad:
statumina navium Cs lodní žebra, kostra
lodní.

statu0, ere, uč, Utum [status, s] a)
poataviti, vystavěti, zříditi: crateras ma
gnos statuunt V; tuvencum ante aram
V; statuam C; aram O. tabernacula
Cs, urlem, moenia V; regnum Č zalo
žiti; algm regem Ču na trůn dosaditi;
b) ustanoviti, stanoviti, určiti, naříditi:
modum cupidinibus H, diem alci C,
tempus colloguo L dobu k rozmluvě;
statuerunt matores, ut ..(CČ;ante summa
de re statuisse vellem V byl bych chtěl,
abychom dříve se poradili; stťatuitur, ne
sit Creta provincia C: ©) u sebe sta
noviti, souditi, představovati si: iltnera,
guae fecerint, recordaminti, tum fact
ltus statuetis, guid ... Č tu si snáze
představite, Pompetus hunc hospitio suo
dignissémum statuit C měl za...; d)
ustanoviti se, odhodlati se, umíniti sl:
guam ob rem defenstonem non statu:
parare S obranu nehodlám chystati;
apud antmum suum s. SL v duchu si
uminiti; velle mort statuit O; decertare
Cs; de se s. T sám se souditi“ —
usmrtiti se.

statůra, ae, f. [sto] postava: parva
H, tantula C; vzrůst: hoc ali staturam
Cs tim se v. podporuje.

1. status, a, um viz ststo.
2. status, čs, m. [ststo, sto] a) po

stoj, postavení, postava těla: Aa
bitus oris et vultus, s., motus C; illo
statu Chabrias stbi statuam fiert vo
luit N; artificis s. ipse fuit Ó byla to
vtělená postava umělcova (,postoj kaž
dým coulem prozrazoval umělce“); odt.
statu movere hostem L — adversarios
de statu deicere ČCz (výhodného) posta
vení vytlačitis de statu suo declinare C
uchýliti se se svého stanoviska, st. opu
stiti; b) stav, položení,poměry, okol
nosti: restituere algm in prtstinum sta
tum C, flebilis ut noster s. est O, s.
nostrae civitatis C, vitae, mentis, mundi
C, regum 8. C postavení královské; c)
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praegn.příznivý stav, blahobyt: multorum
excist status T.

stella, ae, f. [ze %stěr-la, srov. G-GTĎO,
ČarToov, něm. Stern| hvězda. básn. též
o slunci a souhvězdí: C?Ngeť 8. serena polos
O slunce; stella coronae V souhvězdi;
8. crimta C vlasatice, komela; stellae
errantes Č planety, oběžnice, tnerran
tes C stálice.

Stellátis ager n. campus krajina stel
latská mezi Kapuf a kaly; ad. Stella
tinus, a, um: tribus L.

stellátus, a, um (vi. part.perf.od stello)
hvězdami posetý, posázený; hvězdnatý;
8. taspide ensis V třpytným jaspisem
vykládaný: Argus O s jiskrnýma očima;
varits stellatus corpova (ace.vztah.)gut
tis O pestrými kapkami posetý (jiné čtení
stillatus).

stěllio, čnas,
ještěrka gekko.

stello, are, dvi, tum |stella), jen
part. praes. Stěllans, ntčs hvězdný, hvězd
natý: caelum V, nox C, gemma Ó zá
řící: part. perf. StellaLus viz zvlášť.

stercus, orts, n. hnůj, mrva, smetí.
sterilis, e [srov. GrTeĎ00G,oréoupos] a)

neplodný,neúrodný:vacca V:agri, arena
V, polus H, humus Pr, tellus O, so
lum Cu; planý: platani, avenae V; ne
plodným činici: robigo H; b) přenes.amor
O bezvýsledná, neopětovaná; domus Pr
bezdětný; epistulae Flin prázdné, bez
darů; pax TŤ nic nevynášející; s gen.
virtutum sterile saeculum T chudé na
vynikající činy.

sterilitas, dťis, f. [sterilis]) neplod
nost, neúrodnost : agrorum

ster náx, dcis [sterno) shazujicí (jezd
ce): eguus V

sterno,ere, stráví, stratum [srov.GTO
očvvvut, streuen, stříti, strana, prostor)
| na zemia) prostříti: vestes 0, ostrum
V, iacebat stratis velleribus V; strata
poma sub arbore V rozhůzeny leží; pon
tem s. Ču T most postaviti; b) rozklá
dati, natahovati (8e): strata somno cor
pora L k spánku rozložená, sternunt se
somno phocae V ukládají se k spánku;
sternmur optatae gremio telluris V na
tihneme se, rozložíme se; sterní passim
ferarum ritu L; part. stratus rozložený,
Ježící;©)k zemi povaliti, poraziti:
(filium Sarpedonts) contecto sternit ta

[stella) bleskavec,



sternumentum

culo V, Tyrrhenas actes V; strati hostes
L; muros L, moenia Ó bořiti, drtiti;
Trotam a culmtne V, viros caede V,
belua strata O (Minotaurus); pass.a med.—
padati, klesati: sternitur toto protec
tus corpore V; sternitur et procumbit
humi bos V; d) rovnati, hladiti: tu
midum.sub axe tonanti sternitur aeguor
aguřs V rozbouřený povrch vod se uklid
ňuje, urovnává; Thydris sudstitit unda,
uť sterneret aeguor aguts V že uhladil
povrch vody; placiďt stratťerunt aegnora
venti V; dlážditi: locum sternere sa
wis L, via strata L dlážděná; strata
vtarum V dlážděné ulice; I] po8sy
pati, pokrýti: litus folits FH,solum
telis V, agrt strati bacis V; eguum s.
L sedlati, stratum, 7, n. a) koberec,
poduška, lože: strato surgit V, molle 8.
L; B) čabraka, sedlo: sťratis instgnia
pictis terga premebat O, mulis strata
detraht tubet L.

sterniimentum, %, n. kýchnuti, ký
cháni.

sternuo, ere, ui, — kýchati, zel. na
dobré znamení kýchnouti: amor dextram
sternuit approbationem Cat, argutum
omen s. Fr3 přenes. Žumen sternuit O.

sternutameníum, 7, n. viz sťernu
mentum.

Stertinius, z, m. filosof stoický; jiný
praetor v Hispanii r. 196; jako adj. Oťer
tintum acumen Fl.

sterto, ere, ui, — chrápati.
Stěsichorus, č, m. [Zrmaiyoooc) ly

rický básník řecký r. 615—560.
Sthenelus, i, m. [ZdéveAoc) 1) syn

Kapaneův a Euadnin, před Trojou ve
vojště argejském; 2) král ligurský, otec
Kyknův; 3) syn Perseův a Andromedin,
otec Eurystheův; adj. Sthenelčius, a,
um Sthenelův:proles O— Kyknos, Fury
stheus O — ©. hostis O; Stheneleis,
tdis, f. Sthenelův: volucris O — Iabuf.

stigmatias, ae, m. [orryuaáTiac od
oriyua značka) otrok znamenaný, teto
vaný.

stilla, ae, f. (demin.k sťiria) kapka.
stilli-cidium, 77, n. kapání, padání

kapek, zvl. voda dešťová okapová, okap:
de stillicidits dicere C.

stillo, re, avi, dtum |[stilla] kapati:
de ilice stillabant mella O; cruor Pr;
mukvati: Syrio rore coma T'ib, culter
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stillans sanguine Ó krvi crčici, zbro
cený; přech. nechati kanouti: stilladit
amicis ex oculis rorem JH slza mu za
rosi oko, stillata de ramis electra O
skanuvší.

Stilpo, čnis, m. [AriAreov| filosof
z Megar, učitel Zenona Kitijského.

stilus, č, m. a) špičatý kolik, zvl.
ostré pisátko železné nebo kostěné 8 druhým
koncem širokým na uhlazování vosku; odt. saepe
stilum vertere JH — často opravovati,
mnoho pozměňovati; b) psaní, spisování:
8. est opttmus dicendi magister C, stilo
tncumdbere Plin psaním se zabývati; ©)
způsob psaní, sloh: pressu8 demissusaue
Plin, diligens T.

Stimula, ae, f. [stimulo] bohyně bak
chanalií ztotožněná u Ó se Semelou.

stimulatio, čnis, f. [stimulo] popud,
podnět.

stimulo, are, avi, tum [stimulus]
a) ostnem bodati, píchati: eguos calca
rtdus; b) přenes. popichovati, podněco
vati, pobádati: tnopia aď perturbandam
rem pudl. S, ad tram T, dolor in Tar
gutnium stimulabat eos L; praemtis
stimulabantur, ne.. T; deus stimulat
festinare fugam V; e) trápiti, soužiti,
znepokojovati: scrupulus dies noctesgue
sttmulat Č ve dne v noci; antmus ra
bie atimulatus Cat.

stimulus, %, m. [srov. stilus] a)
ve voj. bodce, kolíky s železnými háčky,
zarážené do mělkých jamek a hlinou skryté, na
obranu opevnění; I) osten, bodec k pohánění
zviřat:parce, puer, stimulis O, stimulo
increpare boves T1b; exspectas, dum te
stimulis fodiam? Čj; ©) přenes.a) osten =
věc působící bolest, nepokoj atd.: dolo
ris C, stimulos caecos tn pectus con
didit O; B) osten —=pobídka: s. ?ndu
striae ac laboris C, gloriae C, negui
tiae Pr, furorts O; algm stimulis acu
ere O n. alct stimulos admovere ČCpo
bidnonti někoho.

stinguo, ere,— [srov.GTÍČEze*otiyje|
1. uhasiti, zhasiti: sttnguuntur radií Č
zhasínají; 2, píchati (srov. instigo).

stipatio, onis, f. [stipo] průvod, do
provod.

stipator, čris, m. [stipo] průvodce,
doprovázeč, plur. průvod, družina.

stipendiárins, a, um [stipendtum] a)
poplatný: cťvitas CsL, homines C, Aeduos



stipendium

sibi stipendiarios factos Cs; subst. sťi
pendiarii Cs poplatníci platicí ročnídaň
peněžitou; )) námezdný, za žold sloužící:
Romani L.

stipendium, až, n. [*sťipi-pendtum,
stips, malý peníz, a pendere) a) plat,
žold, mzda: cum 8. a legionibus fla
gitaretur Cs, s. numerare C, acci
pere L, s. duum menstum Ču; 8. me
rere U== na vojně sloužiti, službu voj.
konati; ) meton.služba vojenská, vojan
čina: auriliaria stipendia mereri T
sloužiti u pomocného vojska; s. facere
9, 8. emereri S vysloužiti; maělites,gui
tam stipendiis confectis erant C kteří
měli vyslouženo; 8. facere pedibus n.
eguis L sl. u pěchoty, u jízdy; spec. rok
služby, tažení vojenské: guadragena sti
pendia T, st. multa habere L dlouho
sloužiti; vicena stipendia meriti T; €)
příspěvekna žold: daň, poplatek, dávka: s.
pendere, capere, imponere, remittere
Cs, exigere, solvere L+5 přenes.trest, po
kuta: guoďd me manet s.? H.

stipes, čťis, m. a) kmen, peň, strom
consternunt| terram| concusso| stipit
frondes V, fagos ac vecto proceras ati
pite laurůs Cat; pirus tnvito stťipit,
mala tulit Pr; b) kůl, kyj: sťipite.
praeacuti Cs, 8. in agro defossus O,
certamen stipitibus agitur V; armatu:
stipitis hic gravidi nodis V —=sukovi
tým klackem; ©) přenes. klacek, pařez
Jakonadávka:sti pitem illum, gut guorum
hominum esset, nescivemus

stipo, re, dvi, datum [srov. oTĚEpoc,
oTeiĎo) a) hromaditi, cpáti, pěchovati,
natlačiti: apes mella stipant V, Graeci
stipati guini in lectis C, stipat cari
nis tngens argentum V, stipatae naves
L na sebe namačkané; D) v hustém zástupu
provázeti, obklopiti, obstoupiti: Catilina
stipatus choro tuventutis C, stipatus
semper sicariis C; stipa Platona Me
nanudro H přidruž.

stips, stipis, f. a) malý peníz: Capitoliifundamentis| intectaeargenti
aurigue stipes T; b) malý obnos pe
něžní, zví. jako dar, almužna: eriguae
gui sťipis aera neget O, stipem colli
gere L

stipula, ae, f. [srov.stéblo] stéblo; kol
Jekt. sláma: tn sťipula curpere munera
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somni O; stipulae fabales Ó stonky
bobu:; stěpulčam urere V strnisko.

stipulatio, čnis, f. [stipulor] ústní
závazek, slib, ruky dání: algm stěpula
tione alligare C; u N snad dlužní úpis:
pecuniam sine stipulatione credidit N.

stipulor, drž, aťus sum ústně si dáti
slíbiti, zaručiti něco: religuum est, ut
sttpulatum se esse dicat C.

stiria, ae, f. rampouch.
stirpitus, adv. [anal dle radďicilus od

stirps) 8 kmenem i kořenem, z kořene,
nadobro: Aunc errorem 8. plilosoplta
se extracturam pollicetur C; radicem
s. extrahere C.

stirps, pis, f., básn.též m. a) kmen,
peň, oddeněk:arbores per stirpes alun
tur suas C; sceptrum imo de stirpe re
cisum V, a stirpe z kořene: Carthago
a stirpe interůt S byla vyvrácena; vel
lere albos a 8. capillos Pr; meton.ro8t
lina, keř: Theophrastus stirptum na
turas persecutus est Ú; ex ceterarum
stirpium minutisstmis seminibus tantos
truncos procreet C; ) přenes.kmen, rod,
rodina, původ: fugurtha me tam ab
stirpe soctumexpulit S; humili de stir pe
oreatus O, s. civica L občanská rodina;
divinae stirpis Acestes V, ab stirpe ul
tima orsus L počínaje hned jeho půvo
dem; devolvere retro ad stirpem L
k svému (nepatrnému) původu; konkr. po
tomek: magna de stirpe nepotum V,
stirps věrilts L. mužský potomek, syn;
pod.Arminii uror virilis sexus stirpem
edidit T; nec prima s. fui O nebyl
jsem prvním dítětem; stir ps Achillea V—
iNeoptolemus; ©) přenes.kořen, původ,
počátek: altae stirpes stultitiae C, a.
hutus guaestionis C, s. ac semen ma
lorum C, stirpem hominum scelerato
rum interficere C rotu z kořene vylubiti.

stiva, ae, f. kleč u pluhu.
stlis, stlocus viz čis, locus.
sto, Gre, steťi, statůrus [km.stG-, srov.

Ě-otG-vau, čes. státi) státi | jako opakjiné
polohyA) vb: cum virgo staret et Cae
cilia in sella sederet Ú; stans pede in
uno I, suppliciter stabat HH;o věcech
neživ.: columna II, silex, urna V, sta
tuae in rostris C, antra O; b) spec.©)
vevoj.v řadě státi, ve zbrani státi:
primo haud impari stetere acie L; in
Axia totius Asiae steterunt vires L;



Stobí

praogu.pevně státi, v boji odolávati,
vydržeti: Afraniani, guoď dtu stetis
sent Cs, Targuintus non stetit solum,
sed etiam ab sua parte hostes pepulit
L; P) olodích: na kotvách státi, býti
zakotven: puppes stant litore V, naves
in sinu Maliaco L; stant sale Tyr
rheno classes V; v) strměti, trčeti: ste
terunt comae V zježily Be; saetae, cvi
stae in vertice, aristae O, stantes oculi
O vypoulené; cut stant lumina flammá
V = plamen srší z oči; vides, uť alta
stet nive candidum Soracte H jak ční;
býti pln: caelum pulvere stare V,
stant robore vires V svaly překypují
silou; sťant castaneae V jsou obsypány
plody; 0) vzhledemk ceně: státi, býti
zač: haud illi stabunt Aene'a parvo
hospitia V nebude mu státi za málo, ne
bude míti malou cenu pohoštění Aeneovo;
non magno stať pretio F nestojí mnoho;
guanto regnis nox stetit una tuis? O;
multo sanguine victoria stetit L stála
mnoho krve; €) hotov státi, býti hotov:
moenta iam stabant O, stabat opus O;
C) přenes. «) státi při někom, býti stou
pencem někoho: stare et sentire cum
algo L státi neochvějně přii někom; ct
vitates cum Sertono I, byly při S., dů
cum Hamnibale D stáli na straně Hanni
balově; ut nemo steterit a senatu Č při
senátu; a donorum causá Ú; si pro mea
patria ista virtus staret L kdyby byla
na straně mé vlasti; nec sleterunt inte
virgue patergue meus Ó nestáli proti
tobě; adversus vos stamus T, Latinum
contra stare videt V že mu odporuje;
B) záviseti, spočívati na někom,býti
vineu někoho:per Afrantum stetit, guo
minus proelio dimicaretuvr Čs svedení
bitvy záviselo na A., bylo v jeho rukou;
non per milites stetisse, ne vincerent L
že porážka nebyla vinou vojínů; per ce
žeros non steliť, gutn vere vespondevet
Ču ostatním nebylo možno, nebylo v moci
ostatních, aby ne; 11 (opakpobyb):klidně
státi, zastaviti, uváznouti: mare
stat V, freta O jest klidno; sťate, viní!
V; tauvus furilundus stare neguit O
nemůže se uklidniti; stat volucris dies
JÍ (srov.„léta stojí“ — neplynou dále); sče
tit volnere sanguis V zastavila se; odt.
o boji:pugna neutro inclinata stetit L
stála, trvala nerozhodnuta, protahovala

I.tinsko-český slovulk.
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se, III praegnantně:a) státi pevně,
trvati neporušen, v platnosti, síle atd.
stante uvbe et curia C; manet ille et
mole sua stat V; Troia nunc stavet V;
regnum avitum puero stetit L pevně
stálo; ulilius starent ettam nunc moe
na Phoebi O —=utilius esset, si..
stant belli causae V; stet Capitolium
fulgens II pevně stůjž ve svém lesku;
stat fortuna domiis V pevněstojí, kvete ;
tua, dum stetimus, sine crimine man
sit probitas O — dum valuimus dokud
jsme pevně stáli; dělí hoc stabant H tim
se udržovali, vyznamenávali; pacto sta
tur O úmluva plati; b) trvati při ně
čem, setrvati: decreto Cs, opinione, tudi
cio, promissis C, in fide C, in sententia
L, e0 statuv LČu trvá se na tom; C)
býti rozhodnut, ustanoven, určen:
stat sententia O pevně jsem odhodlán;
stat sua cutgue dies V vytčen každému
den; stat casus venovare omnes Vjest
rozhodnut, odhodlán; též nepř.ot.

Stobi, orum, m. [SróBo] město v Ma
kedonii v kraji Paionském.

SLoTCE,adv. stoicky: agere, dicere C.
Stoicus, a, um [SrTeixóc]) stoický:

schola C, libelli H, Stoicum est C po
učka, zásada stoická; subst.stoik; Nt0ica,
črum, n. filosofie stoická.

stola, ae, f. [oroAr] dlouhý svrchní
šat ženský, u Římanů nosili ji též zženštilí zhý
ralci, pištci a kněží Isidinl; otrokyně, propuštěnky
a ženy nečestné jí nositi nesměly.

stolide, adv. pošetile, hloupě: credere
L, s. laetus L, tuvenis 8. ferox L."stolidus,a,Umi[srov..stultus| pol.
význ.)pošetilý, hloupý, zpozdilý: stoltďdum
genus Aeacidarum ČC,stolidissitme vatum
Ú; o věcech: aures, palma O, fiducia,
postulatio, supe?dia L, audacia T.

stomachor, čr7, aťus sum [stomachus
jako sídlo žluči] zlobiti se, horšiti se, dur
diti se; 8. cum algo přiti, hádati se
s někým; 8, omnia (ace. vztah.) nade vším
se mrzeti, horšiti,.

stomachose, adv.
vescribere Ú.

stomachosus, a, um. [stomachus)
mrzutý, nevrlý, podrážděný: genus acu
minis C; egues HHjezdec (mrzutý, že kůň
zabýbá ke Kumám).

stomachus, ž, m. [aróuayoc) u) jícen
požerák: činguam aď radices etus hae
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mrzutě, hněvivě:



storea

rens excipit stomachus C; b) žaludek:
stomachi calor C, aeger JH; ©) přenes.
vkus: ludi apparatissimi, sed non tu%
stomachi (; nevrlost, nevole, zlost: sťo
machum alcé movere ČC hněv vzbuditi,
popuditi někoho; cum stomacho erudďire
C s nevoli.

stovea (storia), ae, f. rohož, rohožka.
strabo, čnis, m. [orodBeov] šilhavý:

strabonem appeltat paetum pater H;
ecguos st non tam stvabones, at paetu
los esse arbitramur? C; jako příjm. v ně
kolika rodech.

strváges, ts, f. [sterno, srov. strachl
a) padání, pád: canum, voluerum ovium
gue bovumaue O; boum hominumgue
L, stržení, sboření: obstantis melis T,
tectorum L: stragem dave satis V
osení vyrvati; 8. previnciae Č zpusto
šení; porážka, pobiti, porubání: stragem
edere, facere, efficere C, ctere V; stra
gem horribilem vereri C; b) konkr. hro
mada věcí povalených: tacentium ele
phantorum L, armorum iacuit tmmensa
strages T

stragulus, a, um [sterno, strages)
k rozestření sloužící, pokrývací: vesťtis
CH přikryvka; subst.Stragulum, 7, 2.
pokryvka lože n. lehátka.

stvdineu, čnis, n. [sterno] „stlani“,
sláma, zvl. k pokrývání střech: tecta
stramine casa Ó došky.

stramentun, 7, n. [stramen, sterno)
a) stelivo, stlaní, zvl. sláma: incudare
stramentis H, terra tecta stramentis N;
b) sláma k pokrývání střech: casae stra
mentis tectae Cs došky, ignes casis stra
mento arido tectis tnicere L; k zapalování:
fasces stramentorum incendere Hůt
víšky, otýpky; sláma na poli: ďesecta cum
stramento seges L; ©)pokryvka, čabraka,
sedlo koní: stramenta detrahi Ús.

stramineus, a, um [stramen) slaměný:
casa Č slamou krytá; Outrites vizArget.

strangulo, re, dvi, datum [ot0xy
vadóo] a) zardousiti, uškrtiti: patrem Ú,
non lagueo strangulata (Agrippina) T;
b) přenes.trápiti, trýzniti: dolor

strangůria, ae, f. [otodyy-o0voia]ře
gavka (nucení na močení).

strata, stratum vizsterno.
Strato, onis, m. [Zrodrov] 1) filosof

z Lampsaku, žák Theofrastův; 2) lékař
doby Ciceronovy.
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Stratonicea, ae, f. [Stoatovízeta)
město v Karii; adj. Stratonicensis, e
stratonický: ager L, obyv.Stratonicen
Ses, tum, m.

Stratus, 7,f. [AZrodrTog)město u Ache
loa v Akarnanii, obyv.Stratil, orum, m.
Straťané.

strenue, adv. horlivě, chutě, hbitě,
čile: arma capere C, praesto esse, do
mum aedificare Č, rázně: fortiter ac 8.
agere L.

strenuitas, atis, f. [strenuus] horli
vost, čilost, ráznost.

strennus, a, Wm[sr. OTořňvoGsíla) a)
silný, statný: remedium Ču; saltus Ču
mohutný skok; memůra O; hb) rázný,

odhodlaný, podnikavý: manu strenuus
T, s. anteis If rázně napřed kráčíš ; s.
et fortis II, gens lingua magis strenua
guam factis L; c) horlivý, čilý, činný:
iners pro strenuo in manipulum redi
dat T; d) ve šp. sm. neklidný, nepokojný:
sicut modesti gutetigue, ita mali et
strenui T.

strepito, Gre, — |frea. k stre po) hřmo
titi, hlučeti: corvi strepitant V krákají;
strepitantes alae Ti šustící.

strepitus, čis, m. [strepo] hřmot, šu
mot, šustot, praskot a zvuky pod.: magno
cum strepitu castris egressi Čs s veli
kým rykem; rotarum Čs skřipot; tanuae
H vrzání, dellorum L ryk válečný ; Ache
rontis V Šumění; přenes. též o tónech: Česťtu
dinis, cithavae F zvuky.

strepo, ere, uč, itůrus hluk dělati,
hlučeti, šuměti, šustěti, praskati; o lidech
zvl.lomoziti, ryčeti, hulákati, povykovati;
spec. o vče: arma et scuta S drnčetí,
chřestiti, harašiti; ffuvič V hučeti; o mi
stech: OZývati se, zaznivati, Šuměti, duněti:
murmure campus V, urds apparatu
belli Ls aeguor remis T; přech. cum
haec stveperent L takové výkřiky vyrá
Želi; o tónech: rauco cornua cantu V
vřešti, litui HHhlaholi.strictim,adv.[stringo|| povrchně,
zběžně: aspicere, videre C* zvl.všeobecně,
krátce: perscribere res gestas SŠ (opak
copiose).

stvictira, ae, f. (stringo] a) „staho
váni“, kalení železa; b) roztavené železo:striduntcavernisstricturae| Chaly
bum V.



atrictus

strictus, a, um [vl. part.perf.odstrinyv)
vi. napiatý, těsný: artus T, tanua O.

strideo, čre a strido, ere, stridi, —
syčeti, svištěti, pištěti atp.: sťridens alis
sagitta V svištic; tibia Cat; stridentia
plaustra V vrzající, skřipající; mare
stridit V šumí; alae cycnorum V šustí;
stviges O houkaji, apis V bzučí.

stridor, oris, m. [sťrido]každý ostřejší
nepravidelný zvuk: serrae Č řinčení,
drnčení, skřípání;fundarumet lapidum
Hirt., teli V svištění; rudentum V
praskání, vrzání; tractae catenae V řin
čení; tanuae O vrzání; stridorem den
tidus facere O zuby skřipati; serpentis
O syčení, elepkantorum L řičení, apium
O bzučení, o netopýrech pískat; o lidech zvl.
sykot, syčení.

stridulus, a, um [sťridďor]ličicí, svi
štící, vrzající atp.: cornus V, fax, clau
stra O.

strigilis, čs, ace.7m,abl. 2,f. [stringo)
hřebelec, škrabátko na otírání oleje 8 těla,
z kovu nebo johu, jehož užíváno v lůzních: DUe?7
uvam furtiva mutat strigili HHotrok
vymění hrozen za ukradené škrabátko;
meton.ampulla aut s. accedat ad tuam
vitam C —=mazání a koupání,

strigosus, a, um [od strťga (pruh)
k stringo) (vl. jemuž je viděti žebra), hu
bený, suchý: eguus L; obr. o řečníku SU
chý, bez ozdob: orator strigostor (.

stringo, ere, strinaxt, strictum 1)
[striga (pruh) sr. stříhati, strouhati oT08Ů
voncu, streichen| a) škrábnouti, 0 po
vrch něčeho zavaditi, zlehka se dotý
kati: ales semmas undas O, summum ae
ruov aurč stvingitur O vánek hladí povrch
moře; odt. pak lehce zraniti, „škrábnouti“:
tela corpus V; (hasta) tandem strinxit
de corpore Turní V odřela kousek z lěla;
dente pedem strinxit coluber O; přenes.
nomen alcis O poškodili, animum strin
zit p'elatis patriae imago V mysli pře
letěl obraz...; b) 8 povrchuněčchotrhati
něcootrhávati ořezávati: folta ex
arboribus Csdrhnouti;frondes V hordea,
uuernas glandes V; prolept. s. remos Vořezáváním(listíavětviček)| zhotovovati
vesla; o zbraní: tasuti: gladios Cs,
fervum Plin, strictus ensis, mucro V,
2) [srov oroavydÁn (provaz), Slrick,
streng)| stahovati, ulahovati, zadrh

1155 Strýmo

nouli: sťricta frigore vulnera L, stric
tus nodus L.

strix, tgis, f. [orotyš] upir (vzhledem
k činnosti), 8ova, výr (vzhledem k podobě).

stropha, ae, f. [oroopgň]provaz, hou
žev k připevňování vesel, odt.přenes.smyčka,
léčka: ego aliguam stropham inveniam
Plin.

Stvophades, um, f. [Zroogdóec] dva
ostrůvky v ionském moři záp. od Za
kyathu, bydliště harpyi, nyn. Strofadia.

strophinm, či, m. [oroógiov] pod
prsenka (druh šněrovačky).

Strophius, či, m. [Žroógioc) král
focký, otec Pyladův.

strůetor, oris, m. [struo) stavební
dělník, (zedník, tesař).

striůctůra, ae, f. [struo) a) stavba,
způseb stavby: parietum Čs, structurae
antiguae genus L; přenos.8. met carmi
nis O, verdorum C; L) navrstvení, na
kupení, složení: pumicis O — jeskyně
utvořená z pemzy; ©) doly: aerariae
structurae Ús (jiné čtení secturae).

struěs, čs,f |struo| hromada: cor
porum LT; arma cum telis in strwe
mixta O; spec. hromada dříví, hranice:
ltgnorum L, s. rogi T pohřebníhranice;
hromada koláčů obětních: Aaec adolet
flammis cum strue farra suis Ó.

strůma, ae, f. naběhlé, naduřeléžlázy
krční, tlustý krk n. krtice: eTsecare stru
mam

struo, ere,strůxt, structum a) vevrstvy
skládati. kuniti, na sebe klásti: lateres
Cs, ad sidera montes O; penum ordine
longo V dlouhou řadu jídel upravovati;
acervum JH; avenas O v pišťalu 8pojo
vati; arbores in pyram O; sestavovati,
zřizovati:actem VL, copias Čs; altavia
donis s. V dary na oltářích nakupiti,
oltáře vyrovnati dary; b) zřizovati, sta
věti: domos II, machinas L válečné
stroje hotoviti: uggeres Hírť; muros Ču;
C) přenea.osnovati, strojiti: calamitatem
filio €, sollicitudinem sibi C působiti,
připravovati; čnsidias L, consilta recu
perandi regní L, mortem T'; zamýšleti:
guid struit? V co kuje, co má za
lubem?

Strýmo, 6nis, m. (Zrovuv) pohra
niční řeka mezi Makedonií a Thrakií,
nyn. Struma; adj. Strýmonius, a, um
strymonský: grues V.



studeo

studoo, čre, UT,— A) vážně něčímse za
bývali, oddávati se něčemu, hleděti 8l něčeho,
píli věnovati něčemu, pilně vykonávati něco:
sacrifictis,agriculturae,laboribus,litlevis
C horlivě se oddávati; |) jakoenuha: usilo
vali o něco, hleděti dosíci něčeho, snažiti se
o něco,Vyhledávati něčeho:praeturae, novis
vebus, opibus, gloriae, virtuti, laudi C,
commodis communibus Plín; jinévazby:hoc
unum JH; scire, gnid egeris C; vem ad
arma deduci Cs;jenvýj.ut; ©)býti nastraně
něčí, přivržencem někoho, přiití někomu: Ca
tilinae C, rebus Atheniensium N: negue
studere negue odisse decet S přáti, býti
zaujat; d) studovati: studes an ptscaris?
[lin, studendi causáůPlin, ego in Tus
cis et venor et studeo Plin.

Studiose, adv.horlivě, pečlivě, snažně,
usilovně: audire, cavere, commendare
C, armari N, praedia colere C.

studiosus, a, um A) absol. horlivý,
snaživý, pečlivý: 8. in ornandis Tnral
ltanis ČC,valde s. et diligens C, stu
dioso animo tnchoare Plin; h) dbalý,
bedlivý něčeho, vyhledávající, dychtivý
něčeho:venandi, omnium doctrinarum Č
milovný; cnlinae aut Veneris jf, nemo
rum caeďdisgue ferinae O; ©) vědění
chtivý, učený: studiosa cohors F učená
družina; copia studiosorum Plin; homo
valde studiosus C; d) nakloněný, od
daný, přející někomu:nodilitatis, met C;
absol. studiosa pectora O, subst. hadet
certos suit studiosos C svě stoupence:cumetusstudiosisstmo© PammeneČC

o ve
e nejhorlivějším stoupencem.

studium, iř, n. |sťudeo) a) snaha,
úsilí, horlivost, píle;náklonnoat,
chut, touha, žádost: doctrinae, scrilendt,
guaestus Č ziskuchtivost; wuleiscendiL
pomstychtivost, prgnandi Cs bojechti
vost; videndi, cognoscendi C, nandi T';
studia principum N snahy, úmysly; la
bitu: infelix studiovum eguus V klesá
nešťastný ve snahách (závodech) svých
kůň; studio tnstandi seguendigue tra
huntur ad L horlivě na ně dorů
žejíce; alter cim res westas tum etiam
s. adhidere posset (* lásku k básnictví;
8. rerum rusticarum Ú zájem pro rol
nictví, záliba V. .; ve sm. adv. Žoc stu
dto pravus facis II — consulto zůmysla,
schválně ; algd magno studio agere Cs,
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8 velikou horlivostf, velmi horlivě; guanto
studio Čs jak usilovně; b) přízeň, ná
klonnost, oddanost, přichylnost: stu
dia hominum excitare Cs, rei pudblicae
C láska k vlasti, vlastenectví; studia
Numidarum ad Tugurtham accensa S
horouci náklonnost, nadšení; sine tra et
studio T — nestranně; vecte isti studia
vestra suis consilita regere conantur Č
osobní náklonnosti, sympathie; adď stt
dium sui perducit S na svou strann;
(clčassts) studio atgue odio inflammatu
C strannickým záštím; uť omnes intel
legant me non studio accusare Ú že
nežalujize strannictví; senatum in
studia diducere I ve strany; ©) za
městnání, zvl. oblíbené: studii succes
80x O řemesla; intendentes animum stu
ditis et relus honestis H — studiis re
rum honestarum čestné zaměstnání; non
studiis tile dabatur honos O zábavám;
sunt extrema guaedam studia senectu
tis C zamilovaná zaměstnání, záliby;
istius (Verris) s. C záliba, sport; spec.
vědecké zaměstnání, stndium,věda,
umění: s. et doctrina Č vědecká snaha
a učenost; persona, gune propter stu
dtum minime in indiciis tractata est
C pro činnost vědeckou; pod. studia do
ctrinae ČC;studia humanitatis et litte
rarém Č snahy vzdělávací a umělecké;
uvůs lideralissimis studiis affluens Č
svobodnýmiuměnami; studďiisexcultus
O vědecky vzdělaný; anec. básnictví:
tn studiis vitam egi O.

sStulté, aav. hloupě, zpozdile, pošetile.
stultitia, ae, f. [stultus) hloupost,

zpozdilost, pošetilost.
st ultus, a, um [arov.stolidus) pošelily,

zpozdilý, na hlavn padlý, hloupý; jako
subst. Stultus, č, m. pošetilec, bloud, hlu
pák, blázen.

stůpa viz stuppa.
stape-facio, ere, fóci, factum (pass.

stupe-fio) omámiti, zaraziti, smyslů zba
vii, ohlušiti: provatos luctus. pudlicus
pavor L, menmbra et sensus gelidus
horror Pr; obyč. part. perf. užaslý, ohro
mený, v úžasu: pater stupefactus nu
mine V.

stupeo, čre, už, — a) Irnouli (úžasem),
tuhnouli, dřevěněti, být ztuhlý, nehybný,
nehýbati se: stupet obtutugue haeret de
fxrus tn uno V; cum hic semisomnus



stupiditas

stuperet (; o věcechneživ. stupuit Ixi
onis ordis O zastavil se; verda palato
O uvázla; b) s úžasem zírati, diviti se,
žasnout: triduni stupentes animi; stu
pet Alótus aere H zírá s úžasem; in
furno V; s ace. pars stupet donum
exitiale Minervae V část lidu žasne nad
darem zhoubným,

stupiditas, aťis, f. [stupidus] pito
most, hloupost.

stupidus, a, um [stupeo] pitomý, hlou
pý, blbý: stupidum esse Socratem di
xit C;zaražený, omámený: falula te
stupidum detinet C.

stupor, Oris, m. [stupeo] a) ztrnulost,
bezcitnost, zmrtvělost: cordis, linguae,
in corpore C; b) úžas, zaraženost: s.
silentiumague ceteros dejfixit L; ©) meton.
pitomec: lalis iste meus s. nil videt,
nil audit Čat; pitomost, tupost, blbost:
stuporem potius guam virtutem puta
rem ÚČ,s. hominís, vel dicam, pecu
dis C.

stuppa, ae, f. (otůzerem)koudel.
stuppeus, ce, um [stuppa) z koudele,

Iněný: vincula, verlera fundae V, re
tinacula O5 flamma V hořící koudel,

stupro, re, dvě, datum[stupru]
znásilniti, zhanobiti: Lucretia ví stu
prata, filia Č; obr.emptum stupratum
gue tudicium C; přenes.zneucliti: pulvi
nar, religiones C.

stuprum, č, n. znásilnění, zneuctění,
zhanobení: s. feminae inferre, facere
C; smilstvo: nudlis polluitur casta do
mus stupris F, matronae stupri dam
natae L.

Stymphálus, 2, m. [ZrTůugadoc) je
zero, řeka a město v Arkadii, bydliště
báječných ptáků 8 kovovým peřím; adj.
Stymphalis, čďs, f. stymfalský: undae,
aves O

SLYX, gčs n. gos, f. [Zri6] řeka v pod
světí, při níž bohové přísahali; meton.pak
podsvětí samo: S. atra V, ad Styga
descendere O; pozd.— jedovatý pramen:
Stygem appellant fontem, ex guopesti
ferum virus emanat Ču; aaj. Stygius,
a, um styžský, podsvětní: cymůa, pa
čus V, Iuppiter V — Pluto; umůrae O;
přenes.pekelný, smrtonosný, neblahý, hroz
ný: nox, budo O, vie V.
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Suáda, ae, f. [1s0l.subst. fem.od suaduss
překl.řec.Jet přesvědčivá výmluvnost)
u ff Suaděla, ae, f.

suideo, čre, si, sum [suavis] vl. či
nili něcomilým,doporučovati, a) ra
diti ©) absol: non tubdeo sed suadeo
C; suadentidus annis Plin na. radu;
p) s předm.: nékomu něco, k. něčemu: algd
Pompeio Č; aliud cupido. mens aliud
suadet O jinak radí; Adherdali sua
dent, utí segue et oppidum Zugurvthue
tradat S; suadere Prisco, ne 8upra
principem scanderet I; též pouhýkonj.
vybiz.;b) vybízeti, pobádati k ně
čemu:nullum nefas O přikazovati; digito
silentta Oj viam doreas Oj suadent
cadentia sidera somnos V; dimittere
eguos V; ©) doporučovati, navrhovati:
legem,rogationem C, maritandum prin
cipem T sňatek císařův: d) přemlouvaii,
přesvědčiti:Luturnam fratri succurrere
suast V; sibi s8uadere a akk. c. inf. pře
svědčení nabýti, že; přesvědčiti se.

Snardoněs, um, m. germánský národ
mezi Labem a Odrou.

suásio, ons, f. (suadeo] raděnií; obyč.
doporoučení návrhu zákona a v rhotor. řeč
doporučovací.

Ssnasor, oris, m. [suadeo) rádce; s.
sum — radím: maXTimussuasor fuit le
gis Cinctae Č vřele se přimlouvalza...

snávi-lognens, its [Óv-erňc] sladko
mluvný, sladce mluvící.

suávior, Suaviolum viz 8avěor, sa
vtolum.

„Suávis, e [ze sttďedit-is, srov. MVC, dor.
*£0ÚG ze GFadůc) sladký, libý, lahedný,
líbezný, příjemný: suaves homines C roz
tomilí.

suávitás, tis, f. [suavis] sladkost,
lahodnost, příjemnost, libost, líbeznost:
cibi, odorum, villa mirtfica suavitate C,
piscčum C chutnost; libost, libý požitek:
conguirere undigue suavitates C; rozto
milost: sermonum atgue morum Č.

suáviter, adv.sladce, libezně, příjemně,
lahodně: dicere, blandiri C, legere Plin;
s rozkoší, s libosti: memtinisse algd C.

Sub, předl. I s ab.. a) mistně: u) o směru
a poloze přímo dolů: pod něčím: sud divo H
pod širým nebem — sud love frigido HH;
Gaetuli sud sole magis S pod rovníkem,
blíže k rovníku; animam sud fasce de
dere V pod břeanenem;sud pelbus hu



sub-absurdus

mare Čs v kožených stanech; sud terra
N (v. pod povrchem země) pod zemi; sub
agua O (v. pod hladinou vodní) pod vo
dou; sud sole V v záři sluneční: suů
undis corpora volvit V v hlubině vln;
o věcechna těle: suĎ onere Čs, sud ingo L,
sud avmis Čs ve zbroji; sud sarctnis Cs
„pod zavazadly“, zavazadla nesouci; sud
corona vendere L (vl. „pod věncem“) do
otroctví prodati; P) o poloze šikmo dolů:
sud monte ČsO pod horou, na úpatí hory;
uvds sud vallidus V3 sud moenibus V
pod hradbami; cetera silva tantum fuit
std hac (guercu) O byl o tolik nižší; clas
sem sud Antandro molimur V pod A.
(v přístavu); sud castris vagari Čs před
táborem ; sud sinistra Čs po levé straně;
luce sud ipsa V na samém prahu světla;
sud ictu teli L v dostřelu: +) o polozev ně
čem: V, ve: sud antris O, sud antro H
v jeskyni; sud nude per aeguora vehi O
v mrak zahalen; sud umůdra tacere O
ve stínu; sud templo V v chrámě; sud
pectore V v prsou; G) o bezprostředníblíz
kosti: flammis cínecta sud ipsa starem
acie V zcela blízko; sud tpso volat Di
ores V hned za ním, jemu v patách;
hb) přenes.sud dicione atgne tmperio esse
Cs býti v moci a pod vládou něčí; saevo
sud custode tenere H — v tuhé vazbě;
claro sud Iasone O za vůdcovství, ve
deni slavným Jasonem; sud love mundus
erat O pod vládou Jovovou; čudďice sud
T'molo Ó před soudnou stolicí Tmolovou;
sud iudice lis est HH(v. jest ještě u soudce)
jest nerozhodnuta; sud oculis alcis ČsL
před zraky učkoho: = spec. o okolnostech,
stavu: hoc sud casu V v takověto ne
hodě, situaci; sud hoc sacramento L touto
přísahou jsa vázán; Bacchi sub nomine
O, eodem nomine Ó pod týmž jmenem;
sud imagine eadem Ó v téže podobě;
avšaksuĎ tmagine somni O — vesnách;
sub condicionibus his de pace agere L
za těchto podmínek; c) časově: k označení
buď úplné současnosti nebo bezprostřední násled

nosti: pura sud nocte V za čiré noci,
sud nocte silenti V; sud tpsa proscrtp
tione N; sub ipsa profectione Čs při
samém odtažení; sub druma Čs za sluno
vratu zimního; sud eodem tempore O
touž dobou; morte sub aegra V před
samou smrti; |Í sakk. A) místněpod něco
(při slovesechpohybu): swuĎterras penetrave
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C pod zemi; sud tugum mittere Čs pode
jho; sud divum vapere H na světlo;
lumen sub auvas erigitur V. vzhůru;
sud montem succedere Čs pod horu, na
úpati hory; sud ictum ventre L na do
střel; sud moenia ducere V pod hradby;
sud ipsum jinem V blízko samého cile;
sud ora venire V před tvář, na oči; sud
ipsum murum fons prorumpebat FHirt
při samé zdi; jinem sub utrumgue FH na
obojí hranici n. směrem k obojímu území;
b) přenes.sud potestatem alcis veďigere
algm N v moc něčí uvésti někoho; suĎ
leges mittere V zákonům podrobiti; sud
legem cadere Č zákonu býti podroben;
sud tmpertum populi Rom. cadere C
dostati se pod vlidu; ©) časově o bezpro
střední předčasnosti n. následností: Za, kolem,
při, bezprostředně před, po: suĎ ipsum
funus H krátce před smrti; sud tempus
pueros venatum ablegavit L před ča
sem; sub lucem Ús za svítání; suĎ ve
sperum Ús k večeru, pod večer; sub
galli cantum JH před kuropěním; sub
noctem O na noc; sub Aaec dicta L
(hned) na ta slova, po těch slovech; sud
verbum O hned po tom slově; sud hoc.
tnguiť H na to.

sub-absurdus, a, um trochu nevhod
ný: tempus discessuůs C.

sub-aceiso, are trochu kárati: mewm
discessum (.

sub-agzrestis, e trochu selský.
sub-aláris, pod paží nošený, skrytý:

telum N.
sub-amarus, a, um. nahořklý, na

trpklý.
sub-arroganter, adv.poněkud domý

šlivě: facere C.
sub-ausculto, are, — tajně naslou

chati.
sub-centurio, onis, m. podsetník.
subci... viz stucci
sub-contumeéliose, adv.

livě, potupně: tractavi.
sub-erispus, a, m trochu kadeřavý,

kudrnatý: capiilus C.
sub-cumbo atd. viz suc-cumbdo.
sub-debilitatus, a, um trochu osla

bený, přenes.poněkud malomyslný.

trochu han

sub-deficicns, tis stále umdlévaje,
hodně zemdlený.

sub-difficilis, e trochu nesnadný,
těžký.



sub -diffido

sub-ditfido, ere, — trochu bíti ne
důvěřivý.

sub-ditivus, a, um podvržený, zaku
klený: archipirata C.

sub-do, ere, didi, ditum a) podlo
žiti, podstrčiti: aguae ejffervescuntsud
ditis tgnidbus C; colla vínclis I10 šiji
vložiti do jha; vincla galeae presso sud
dita mento O obepínající bradu staženon;
calcarta eguo L. koně bodnouli; česta
mensae pedi subdita O; mediis carina
suddita navigiis O kýl ležící ve středu
dna lodního; capuť fonté O pohrouziti;
se aguis O ponořiti se; hb) přenes. stí
mulos antmo L, ingenio O ducha po

přední alci spiritis s. L hrdosti dodatis; flamma suddita medullis V vnik
nuvší do nitra; ©) podrobiti, podma
niti: ne tmperio feminae subderentur T
aby nebyli poddáni; suddita regno pro
les Tib; Caesaris oculis terra suddita
est O; d) dosaditi na místoněčíněkoho:
in meum locum Vudicem C; podvodněpod
strčiti: čestamentum, veum T; me sud
ditum appellant L; vumore suddito T
na klamnou zvěst.

suhdolé, adv.Istivě, zchytrale, potmě
šile: amentiam augere S.

sub-dolus, a, um [doťus) lstivý, zchy
tralý, potměšilý, úskočný: occultus ac s.
fingendis vírtutidus S, animus Š, ora
tio Čs, modestia T'; přenes.potměšilý —=
nebezpečný: loci forma vadis suddola T.

sub-dubito, re, — trochu pochybo
vati, býti nerozhodnut.

sub-důico, ere, xi, ctum i) zo spodu
vzhůru táhnouti, vytáhnouti do výše:
tunicas H, puppes V, naves in aridum
Cs lodi na suchou zemi; remos O vy
táhnouti na loď, aby so ukryla; cardasa
O = contrahere vela plachty stáhnouti,
svinouti; classis sudducta L na sucho
vytažené; h) zespod odtáhnouti, po
debrati, zespodvytrhnouti, čapides
ex turvi Ús. rerum fundamenta C; Ji
dum capiti s. ensem V zpod hlavy vzíli;
odníti. vzili: cibum athletae C, lac
agns V; oddálili, «dálili: Aunc va
leam sudducere pugnae V od bitvy; med.
nižiti se, ztráceti se: se sudducere
colles incipiunt V; fons nascituv simul
gue sudducitur Pin; uhnouti,vyhnouti
se: nimdo O; sudducta undá V když
vlna odplyne; ©)spec.©) odvésti: Nu
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midas ex media acie J. zavěsti a posta
viti: dnprtmam aciem 9; milites pleno
gradu tn collemS; agmen in aeguiorem
locum L; B) tajně vzíti, ukrásti;
ignem aetherea domo HH,subducta va
tica H; d) obr.vypočítati, spočítati:
sudducamus summam Č; sudducunt: ad
nummum convenit C; tnita sudductague
ratione C po náležité úvaze.

subductio, onis, f. (sudduco) vyta
žení na břeh: ad sudductiones paulo fa
cit humiltores naves Ús.

subductus, a, um [sudduco] vzdálený:
cubiculum s. omnibus ventis Plin.

sub-edo, ere, čďi, čsum podhlodati:
scopulum vauca uuda Ó.

sub-eo, žre, di, zř. zví, člum a) pod
něco jíti, vstoupiti, vcházeti doněčeho:
tectum ÚSO Triviae lucos atgue aurea
tecta V; luna sud orbem solis L, tellu
ris operta V vstoupiti do hlubin země;
Aeneae sudiit mucronem V podchytil;
vzíti na 8€ něco:penates O, (asells)
gravius dorso onus II, saxum cervice
V, humeris paventem V; currum su
bíre V nechati se zapřáhnouti; přenes.
podstoupiti něco.podjiti se něčeho:pert
cula omnia C, initmicitias, labores, sum
mae crudelitatis famam C, ojfjensasPlin
snášeti, trpěti; strpěti něco, podro
biti se něčemu:dupěí poenam Č, parem

condicionem, guemgue casum C, tugum
tmperit Ču, nives V; b) ze spod jiti
vzhůru. vzestupovati, vystoupili:
collem Flirt na kopec; muros L na hrad
by; zvl. o řece:jiti, plouti proti proudu:
mare flumint Ču teklo proti řece: Eu
phrate subive, ardversoamne Ču; herbae
subeunt V vzcházejí, pučí — sudbitaspera
silva V; portu (aat) Chaonto V vplouti
do; noz sudit ovdbemmedium V vystoupí
do zenitu; rvemovent subeuntta nudila
caelum O vyvstávající mračna; €) při
stoupiti, přiblížiti se k něčemu,při
trhnouti: portae, gubernaculo V =
sudit ipse O přistoupí ke kormidlu; ad
tecta V, ad urdbem L, ad portam ca
strovum L, subeuntemhostem prohibere
Cu v příchodu brániti; útočiti: Hebe
sum V na H.; býti blízko, sousediti,
o vodě: omývati: montes Trastmenus
L, mare Ciliciam Ču, radices petrae
Indus amnis Cu; d) tajně se přiblížiti,
připlížiti, vpližiti,napadnouti, pře



suber

padpouti: hac Arruns subit V plíží se;
lumina fessa sopor Ó spánek na ze
mdlená víčka; nomine divorum s. tha
lamos pudicos O; multam sine nomtne
plebem subit V tajně přepadne; regem
sera paenitentia Ču napadne; morbi su
beunt V dostaví se; spec.na mysl při
jíti, napadnouti(aťci i algm):subeunt
ddlifratresegue parensgne O; [ectoris um
bra subit O tane na mysli; s. animum me
mor'a regis Cu; těžinf. a ace.c. inf.; ©) bez
prostředněnásledovati, jíti za někým:
pone subit contune V, subiit argentea
proles O, derxteraealae stnistra L; místo
někohonastoupiti, vystřídati: tn eorum
locum fraudesgue doligue O, furcas su
biere columnae O; pulchra Facies subit
O (místo smrtelného těla).

suber, eris, n. dub korkový: raptus
de subere cortex V; meton. korek.

subf... vizsujf
sub£... vlz8ugJ...
sub-horridus, a, um trochu drsný.
sub-iace0, čre, — vespod ležeti n.

pod něčím: sudiacentes petrae Ču m
úpatí ležící; fenestris vestibulum Plin,
Tusei Appennino subiacent Plin.

sub-icio, ere, těcí, tectum [tacio] a)
o směru dolů ©) pod něco hoditi, klásti,
postaviti; podstaviti, podložiti, podstrčiti:
epistulam sud pulvinum N; opus pha
langis subiectis ad turrim admovent Čs
na (podložených)válcích posunují; sub
tecto torrutt tgni O na ohni; facem py
rae V; lupus caudam utero subicit V
stahuje ocas pod břicho; přenes.algd ocu
lis s. LCu učiniti viditelným; contraria
cogitationi C opačný smysl podkládati;
huic verbo duas res Č dva pojmy pod
kládati; med.a pass. pod něčím ležeti, státi,
býti podložen: ossa, guae subiecta cor
pori Cjsouce podkladem těla; dura mol
lterat subiectas ungula glaebas O le
žaté hroudy; me subtectis excipit undis
O ve hloubi vln;
recipiendo) V krk skloněný; spec.oblízkosti:
st iniguis locis se subiceret Čs blížil-li
by se někdo zdola; legiones castris s. Cs
vedle tábora postaviti; B) přenes.podložiti,
podrobiti, podmaniti: fatum pedibus V
pod nohy hoditi — nedbati hoj se populi
ftomani imperio Cs; Gallia securibus
sudbiecta Cs moci konsulské; pass. res
subiectae sensibus C smyslům podléha
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colla subrecta (se. oneri

sub-icetus

jicí, smyslové; = spec. podříditi: sacra
scitis L, se imperio alterius C; Fabium
Valerio L; vystaviti, v šane vydati ně
čemu:htemi navigationem Čs, mave ven
tis Cs tus libidini tribuniciae C; na
prodej vystaviti, dáti do dražby: vestitus

necessarius sub praeconem udrocáus ©alC, bona civium voci praeconis C;
podřa ďovati, čítati k něčemu:sub me
tum subiecta est pigritia, pudor, ter
ror C; subtecta C podřazené pojmy;
b) zdolado výše ©) akt. házeti, vyhazovati:
discum tn aěra Ó, corpora saltu in
eguos V na koně vyskakovati; paviďdum
regem in eguum L vysaditi; faces s. C
povzněsti (a tím Ještě vice rozohniti); B) med.
a pass. Vystoupiti, vzcházeti, zvedati 80:
vere novoalnus V vyrůstá; flamma sud
tecta reluxit V vyšlehující; ©) podati:
libellum alci C; poskytnouti: consi
ltum necessitas Cu, spem alci LO dáti,
vzbuditis;vnuknouti: carmina serus
amor Pr, certiora consilia L, cupio
měhi ad ipso subicí, st... C připome
nouti; rerum indignitas haudguaguam
relatn facilia sudicit I, vnuká; d) umi
sťovati (klásti, stavěli, řadili) něco za něčím,
připojovati něcok něčemu: coptas integras
vulneratis Hivt; retionem s. Č; — spec.
v řeči připojili, doložiti, podotknouli : su
bicto et hisco V odpovídám a váznu v řeči;
a gu'busdam senatoribus subiectumest [;
e) dosazovati něco místo něčeho,zejm. klamně
podvrci, podstrčiti: drum alterum
stgnatum N, testamenta Ú; nastrčili:
subicitur Metellus Čs.

subjectě, adv. poníženě: exponit Ce.
sub-iectio, onis.f [sudicio)a) tostavení

pod něco; b) podvržení: testamentorum L.
sub-iecto, re, — |frea. k sudicio)

podhazovati, podkládati: manus O; menti
stimulos I pobádati; (do výše) vyhazo
vati: arenam V.

sub-iector, čris, m. |subicio) pod
vrhovač: testamentorum €.

sub-iecí us, a, um [vl part. perf. od
sudicto) a) pod něčím, vedle, u něčeho
ležící, sousední: rtvus castris Ce, sud
tectae tpsis valles Ču u jejich nohou,
gens septemtriont V, corporihus suis
subiectis cingere collem I zespod obklí
čiti; subst. Subiecta, Orum, m. nížiny,
údolí; b) podrobený, poddaný: nučli na
turae deus C, vobia subiecti sumus L;



sub-igo

vyslavený, na pospas vydaný: invidiae
H; subst. subieeti, črum, m. poddaní,

sub-ig0, ere, égi, dctum [ago] něc
bnáti pod něco: vzhůru hnáti: +atem
conto sudigit V, naves ad castellum L,
adverso flumine lembum V proti toku
řeky; přenes.doháněti, nutiti k něčemu:
Volscos ad deditionem L, egestate sti
pendii frumentigue ad deditionem T;
dira famea umbesas subigit absumere
mensas V; ut ederet socios, subigi non
potuit T; podrobiti, ujařmiti: Gal
ltam devictam et subactam esse FHivt;
guos věci et subegi C; cuncta terrarum.
subactaIH; zpracovati, vzdělávati.
terram, arva V, glebas C; in cote se
cures V brousiti; tot dellis subacti atgue
durati I, vyškolení; deluam s. Č kro
titi; tnoptu stmili subacti Cs soužení.

sub-inde, adv. a) hned potom, hned
na to: Aac sedata seditione alia 8.
exorta est L; primus Plautius prae
positus ac s. Scapula L; b) za sebou,
po sobě: ďuae 8. uvěes captae L; čaš
od času, ob čas, často: 8. spolia domos
mittebant L; auro principum animos
conciliave L.

sSub-invisus, a, um poněkud nenávi
děný C.

sub-irascor, ď ?rátus sum trochu se
hněvati: sudirascebar Orevitati tuarum
litterarum C; part.Subiratus trochu roz
hněván.

subitávius, a, um [subitus]: milites,
erercitus, legiones L na kvap sebrané;
gradis theatvi T na kvap zhotoveně,
zbudované,

subito, adv. náhle, nenadále: čantus
8. timor erercitum occupavit Ús; o řeči:
bez přípravy, 8 patra: utile est eliam 8.
saepe dicere C.

subitus, a, únz [vl. part. perf. od suĎeo)
nenadále nastalý, nenadálý, náhlý, ne
očekávaný: adcogue ea subita res fuit
L a tak náhle se to strhlo; sť tua re
subitá consilia torpent L překvapením;
alitis in parvae subitam collecta figu
ram V ve kterého se náhle proměnila;
ukvapený: consilium Cs, homo levis ct
8. Čs subst.subituim, 7, n. nenadálá udá
lost, případ: sudita belli L náhlé udá
losti válečné.

sub-iungo, ere, zT, ctum a) zapřáh
nouti: čigres curru V; puppis rostro
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sudbtuncta leones V s připřaženými Ivy;
b) připojovati: preces Plín; spojovati,
družiti: carmina percussis nervis O pl
seň se hrou; ©) podrobiti, podmaniti:
urbes multas sud imperium pop. Rom.
C; gentem V, mihi res, non me rebus H.

sub-labor, č, Zapsus sum A) nepozo
rovaně se připlížiti, přikvačiti: sarum
annts solvit sudblapsavetustas V; b) dolů
spadnouti, klesnouti: ee čllo fluere ac
retro sublapsa rveferrt spes V od oné
doby uplývala a zpět IMesši mizela na
děje.

Sublagueum, č, n. [sub lacu) osada
v území Aeguů, nyn. Subiaco vých. od
Tivoli,

subláte, adv.a) povznešeně: dicere C;
b) hrdě, nadutě: de se dicere C.

sublatio, ónis, f. [sublatus] povzne
sení: animě C.

sublátus, a, um [vl. part.perf.k tol?o]
vynášející :e, zhrdlý, zpyšnělý: hac čicto
ria Cs, rebus secundis V, gloria T.

sub-lego, ere, lěgi, léctum a) dole
sbírati: alter sublegit guodcumaue ia
ceret inutile If — sebral drobty; hb)taj
ně vyslechnouti: suĎblegi tibi carmina
nuper V; ©) na mista něčí zvoliti, doda
tečnou volbu konati: in demortuorum
locum L, familias in numerum patri
ctorum T.

sub-levo, re, avi, alum a) pozved
nouti, nadzvednouti, nadlehčiti, zdvih
nouti: tubis eguorum sublevati Čs nad
lehčujice 8e, ve výši se držíce; terra
algm V se země; a'ces se sudblevare non
possunt Cs postaviti se; b) polehčiti,
zmirniti, usnadniti: militum laborem,
tnopiam, res adversas C, fugam pecu
na N; e) podporovati: oppidanos re
frumentaria HHirt, aratores Č; vzpru
žiti, ducha dodati: derisus a ceteris, uĎ
ipso Socrate sublevatus C.

sublica, ae, f. pův. kůl, jehla, tram
zaraž.ný do vody: swuůlicis pontem reficera
Cs; nřen. kůl, palisáda vůbec.

sublicius, a, um [sudlica] kolový,
pilotový: pons L dřevěný most Janikulum
s městem spojující,

subligaculum, %,n. zástěra.
sub-lig0, re, dvi, atum přivázati

něco, Opásnti 8e něčím: latevri ensem, clt
peum sinistrae V.



sublime

sublime, adv. a) do výše, vzhůru:
sonus natura s. fertur ČC; bh)ve výši,
vysoko: s. putrescere C, scuta 8.fixa (.

sublimis, e [sud, lčmen horni trám
ve dveřích) a) ve výši n. do výše se
vznášející, ve vzduchu visící, vyvý
šený, vysoký: aranea Cat, sedens solto
s. O, sudlimes in eguis redeunt V vy
soko na koních sedice; s. abiit L vznesl
se do výše; prospexi Italtam summas.
ad unda V pluje, vynesen byv navrch
vlny; campi axmis sudlímibus ardení V
vysoko vztyčenou; columnae O vysoké,
do výše strmici; tectum V, templa O,
portae V, atrium H; Ganymedem sudli
mem rapmt lovis ales V do výše unesl;

sublími fugies anhelitu (v. t.) H: b) přenes.
vznešený, slavný: nomen O; povýšený,
nevšední, povznesený: mens O; natura
s. et acer II; carmen O, versus i vy
80ké.

sub-lůceo, čre, liixi, — stkviti se:
violae purpura nigrae V, mixto ora ru
bore

sub-Ino, ere, uč, tum podmývati,
omývati: flumen montem, duo fiumina
radices collis Ús.

sub-Iustris, (2 [srov. lustr] trochu
světlý, šerý: sublustri noctis tn umůra

v šerém stínu noci; nocte sublustri
H za noci polosvětlé, v šeru nočním.

Sub-m1... častoassimil. v SULI-HL.
sub-(sum)-mergo, ere, mersi, mer

sum potopiti, pod vodu ponořiti: navem
Cs, alagm ponto V; part. perf. sudmersus
utopiv se, utonuv: Z%Ďertnus in tratectu
Allulae amnis L: guem vidimus ipsi
sudmersum V an utonul; suĎmersae be
luae C pod vodou žijící.

sub-ministro, ara podávati: palam
in cum tela dactuntur, clam submini
strantur C; dodávati, dovážeti: frumen
tim Cs, pecuntam (Čj obr. materiam
eloguentiae T.

sub-(sum)-missé, adv. mírně, klidně,
skromně, pokorně: dicere C, scridere T,
supplicare C.

sub-(sum)-missió, onts, f. snížení:
vocis C; poslušnost, poddajnost: egui Ču.

sub-(sum)-missus, a, um [vl.part.perf.
od sudmitto) a) snížený, spuštěný, svislý,
suhnutý, skloněný: vertex O, vultus V
sklopený; submissas tinfantibus prae
buisse mammas L sehnuvši se podávala

1162 sub-(sum)-moveč

nemluvijatůmprsy ; sudmissas manus ten
dere O kleče ruce zvedati; primis stan
tibus, secundis summisstoribus L v po
stavení sehnutém; Db) o hlase: snižený,
tichý, mírný: summissa voce C; skromný,
pokorný, ponižený: oratio Cs, vox O;
vecenti calamitate summisstores Hit;
©) opovaze: nízký: s. homo et abiectus
C; ne guid humile, summissum facia
mus (.

sub-(sum)-mitt0, ere, misi, missum
a) spustiti, skloniti, snižiti: a)
pův.fasces L, sudmisso intrarunt ver
tice postes O sehnuvše se, se skloněnou
hlavou; caput O; se ad pedes sudmit
tere L na zem se vrhnouti; genua Ču
ohnouti; oculos O sklopiti; med. Tiberis
aestate summittitur Plin opadává; fa
stigium submittitur L klesá, níží se;
©) přenes.povoliti v něčem,odložiti: fu
rorem V; odnoxtos animos L; podro
biti, podříditi, podvoliti: antmos
amori V pýchu lásce; se culpae O =
viny se dopustiti; přenechati: ale im
pertum L vládu přiznati; Pana iubet
Úmolus cithavae sudmittere cannas O
uznati, dáti přednost kytaře před mol
dánky (syringou); b) (tajně, pod rukou)
poslati: Timarchidem C; (jako posilu,
pomocatp.):coortes, eguttes, duces, auxi
ia Cs, integvos defatigatis Čs zemdlené
vystřidati čerstvými; čaborantidus sub
stdium (Ús; non monstrum submisere
Colchi matus £1 Kolchis nezplodila; ne
chati růsti: dardam T; odchovávati, na
plemeno nechávati: tanros, pullos eguo
vum, vítulos V; ©) do výše zdvihnouti,
pozdvihnouti: summisere oculos O,
falces Úu.

sub-(sum)-moleste, adv. trochu. ne
příjemně:ferre C trochu býti nespokojen.

sub-(sum)-molestus, a, um trochu
nepříjemný, mrzutý.

sub-(sum)-mOÓtor, čris, m. (viz sub
moveo b)) pořadatel (liktor).

sub-(sum)-move0, čre, móvi, mětum
a) vzdáliti, odstraniti, oddáliti, od
kliditi: multitudinem L, veliguos a porta
Cs; Gallos sudmoverť tubet L. Gallům
káže odstraniti se, odejíti; odehnati,
zahnati: populum aris O; Iuppiter sum
movethtemesH zahání; vytisknouti.
dispeream, nt summosses omnes IH; st
guem tellus extrema sudmovet oceano V
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odděluje-li koho (od ostatního světa) nej
zazši světa kraj při oceánu; summovereli
tora I[— moře zatlačiti; regem a
bello L odvrátiti; b) 8pec. 1) term. techn.
o liktorovi:místo činiti, lid odháněti,
zatlačovati: turdbam L; sudmovendo iter
facere L vyklizením lidu cestu uvolniti;
sudmoverí tubet L káže misto učiniti;
s dat. osoby, jíž se misto čini: 48, CUt SUMMO
vetur Plin; ahsol.summoto L když bylo
misto učiněno; 2) z vlastivzdáliti, vy
pověděti: algm patriá, ad Istrum O;
obr. curas IH zahnati, zaplašiti.

sub-(sum)-miito, čre, — zaměňovati:
verba pro verbis

sub-náscor, z, náťus sum dole vyrů
stati: herdae V.

sub-necto, ere, nezuž, nexum vespod
připnouti, sepnouti, přivázati: ďe vimine
circlos cervici V; aurea fibula vestem
O spiná, podkasává; antennis (dat.) ve
lum O přivázati; podpínati, podpásati:
aurea cingula mammae V.

sub-nixus a sub-nisus [vl. part.perf.od
nitor)| a) opírající se, podepřený: solto
V, urbs muro V; mentum mitra crt
nemgue madentem s. V maje podvázán
(jiné čt. sudnexus); Lb) přenes. spoléhající
na něco,důvěřujici: victoria Cannensi L,
divitiis C; in civitate tot illustribus
viris sudniza T jež má oporu v tolika..

sub-noto, Gre podepsati: lidellos lin.
sub-nuba, ae, f. [srov.pro-nubda] sou

ložnice, kuběna.
sub-niibilus, a, um pošmourný,trochu

podmračný: nox Cs.
Su bo, uve, — [ovBáo) o sviní: bonkati

8C; přenos. 0 ženě FŤ.
suboles, is,f. [alo, 8rov.indoles, pro

čes] a) dorcst, polomstvo: subolem ar
omentosortire V, s. ap um V,Romae s. l
mládež římská; propagare subolem C;
b) o jednotlivci: potomek, přichovek: sč
gua mihč 8. suscepta fuisset V kdybych
měla syna; lascivi s. gregis II—= ků
zlátko.

Sub-olesco, ere, — dorůstati.
sSub-orno, are, dvě, aťum a) vystro

jiti, opatřiti: Appuleiand pecunia Dru
tum C, a natura subornatus C; b) na
etrojiti, navěsti: falsum testem C, medi
cum indicem (doplůu.)C, tres ad caeďdem
regis L.

LI sub-seribo

Subota, črum, n. ostrov v Egejském
moři.

subsp.. viz sup-p.
sub-rancidus, a, um nasmrádlý: ca

ro ČC.

sub-raucus, a, um nachraptělý, tro
chu chrantivý: vox Č.

sub-rectus viz sudrigo.
sub-remigo, are, — (dole) veslovati:

laevá tacitis sudremigat undis V levicí
ve vlnách vesluje.

sub-repo, ere, psi, — tajně se vplí
žiti: sud tabulas C, moenia urdis H
podlézti zdi — do města se vplížiti; pře
nes. připlížiti se: tners aetas Tib, gutes
ocellis O.

sub-rideo, čre, si, — usmivati se,
pousimáti 8€ na někoho alct.

sub-rigo, ere, rěxi, rectum vzpřímiti,
vztyčiti: hastae subrecta cuspide L;
aures V ušima stříhati; ter flamma sud.
recta reluxit V vyšlehlý plamen zazářil.

sub-ringor, gf, — trochu býti mrzut:
hi subringentur Č.

sub-ripio víz surripio.
sub-roso, dre, avi, čtum volili (dáti

voliti, k volbě navrbnouti) někohona místo
něči (což činil předseda komitií): coltegam
Druti, consules L. praetorem T.

sub-rostráni, Orum, m. lidé zdržujicíse
u řečništěna foru, dlažbošlapové.

sub-ruo, ere, ruč, rutum a) pův.pod
rýti, podkopati, podbourati: murum ab
imo Cs, a radicibus arbores Cs, moenia
cuniculo Ju., amnis montes Pům pode
milá; čurvis sudruta Cs sbořena; b)
přenes.podkopati, povaliti, zničiti: aemu
los reges muneribus H, libertatem L;
animos militum sudruedat T' hleděl zvi
klati.

sub-růsticus, a, m pončkudvenkov
ský, selský: sonadat guiddam C.

Suh-seribo, ere, psi, ptum a) dole
napsati, podepsati: sčatuis subdscripsit
reges esse reductos C; pater urůtum
sudscridbi statuis HH na sochách městy
postavených býti jmenován ,otcem“; Aaec
meo subseride libello JH připiš na roz
loučenou; b) spec. připsati, poznamenati
důvoddůtky eensorské: guod censorves de ce
teris subscripserunt (C, tstam iosam
causam Ú; přenes.zaznamenávati: nume
rum aratorum guotarnis Ú, suspiria
nostra I; žalobu podepsati n. spolu



snb-seriptio

podepsati, podati: tn L. Poptlčum, guod
is pecuniam accepisset C; spolužalovati:
Gabinium de ambitu reum fecit, sub
scribente privigno C; ©) přenes. souhla
siti s něčím,podporovati něco: magní Cae
saris trae O; orattoni etus consul L.

sub-seriptio, onis, f. a) podpis. Se
raptonis ČC; zvl. podpis nějaké listiny
jakožto pověřeníjejího obsahu: dn agro Leon
tino tugerum s. ac professto U seznam;
b) připsání důvodů důtky censovské:
censoria s. C; ©) spolužaloba: studserip
tionem silě postularunt Č.

sub-scriptor, čris, m. „podpisovatel“,
spec. spolnžalobce: vemť paratus cum
sudseriptovibus exercitatis et disertis C.

sub-secivus viz sudstetvus.
sub-seco, re, secuz, sectim ořezů

vati: ungues ferro O; odštipovati: pa
pavereas comas ungue Ó.

sub-selhHium, 27, n. [sella] nizká la
vice, sedátko, sedadlo, zvl. sedadla se
natorů v radnici, soudců, obhájců, žalobců,
obžalovaných; meton.sudbsellta soud: s.
grandtiorem eť pleniorem vocem deside
rant C, habet hunc ad subselliis C, ves
est longi subselliů C věc příliš se pro
tahnje; versatus in utrisoue subselliis
C= tin tudiciis publicis et privatis.

sub-seguor, 7, seciitus sum bezpvo
středně následovati, jiti, tálhnouti za ně
kým: Labienum cum legionibus tribus
subsegui tusstt Ús, stella solem antece
dens, tum subseguens ČC;ducis consilia
favor militum L kdyby byla provázela
přízeň vojska; obr. mínění něčí následo
vati, přidati se k někomu,napodobiti: boni
et locupletes omnes summum ordinem
C, Speusippus Platonem C.

sub-sicivus, a, um [subseco] „odřiz
nutý“, odpadající, mimo míru zbývající
(pův. o poli); přones. o čase vedlejší (t j. po
řádném zaměstnání zbývajicí), volný ; odt. pak
opera s. ( vedlejší prtce.

sub-sidee, čre, sédi, — [sedeo) jen
přenes. zbývati, zůstati nělede:calones tn
castris Ús, galeň ima subsedit Acestes
V los Acestův zůstal na dně přilby.

subsidiárius, a, um [subsiďium)] zá
ložní: cohortes Čs; subst. Subsidiarii,
Orum, m. záloha.

subsidior, dri, — v záloze sloužiti,
službu konati ffivť.

11064 sub-sistó

sub-sidium, č, n. [sudsideo]) a) ve
voj. záloha, pomocné sbory: sudstdta eť
secundam actem adortus L; in subst
diis pugnacissimas locaverat gentes Ču;
b) abstr. pomoc, přispění: s. ferre Čs,
subsidto venire C, integros sudsidio ad
ducere Čs; ©) vůb.podpora, posila: diff
cultatibus duae ves erant subsidio Cs
byly odpomocí; litterae substdtio sunt
odblivtoní Č napomáhají, podporují; d)
plur. prostředky, pomůcky: sudsidia belli
C; omnia s. vectigalium C; zásobárna,
útočiště: frumentaria sudstdta vet pudl.
C (o Sicilii, Sardinii a Africo); viď modicis
navigiis pauca sudsidia T.

suh-sido, ere, sědi, — a) usednouti,
posaditi se, skrčiti se, sehnouti se: Ffts
paní adversus emissa tela L, poplite
sudbsidens V; in genua s. Ču „na bobek“
sednouti; spec. do zálohy, na čihanou se
schouliti, položiti, ukrýti se, číhati: sud
stdendum atgue exspectandum fuit C;
pavtem militum subsidere in tinsidits
tusstt L o zviřatech:nechati se oběhnouti,
pářiti se: ttgres cervis F; b) snižiti se,
klesnouti, ssednouti: Aumus, tellus O;
undae V opadávají, venti Pr uléhaji,
tiší se; C) zůstati, usaditi se: commixrůi
corpore tantum sudsident Teucri V to
liko smísíce se s celkem usadí se (zbu
dou vespod); zapadnouti: sudsiďdit Agua
rěus O.

sub-signánus, a, um [sudsignis) „pod
praporem“ sloužící: subsignani milites T
záložní sbory (opak legiones a auxilia).

sub-signo, dre, ďvi, dtum a) zazna
menati, zapsati: praedia apud aerarium
s. Č dáti zapsati; b) zaručiti, zavázati
se (jakoby úpisem početi opatřeným): id iam
nunc apuď te 8. Plin.

sub-sisto, ere, stit?, — 1) nepřech.a)
zastaviti se, stanouli: zn ?psis portis ho
sttum L, in itinere Čs, ad muros V;
přenes. Sudstetit lingua timore O ustal
mluviti; swdstičit hic Brato O umlkla;
Thydris refluens sudstitit undá V vlny
své zastavil, ustal v toku; b) zůstávali,
trvali: intra tecta Plín; triginta dies
ibi sudstt t rex Ču, intra priorem
paupertatem sudsistere T zůstati v dří
vější chudobě; 2) a) s dat. postaviti se
na odpor: JHanniĎdali L; podstoupiti něco
O; b) přech.zastavovati, napadati: ferax,
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praepotentem armis Itomanum L na
odpor se postaviti.

sub-sortior, črt, tiťus sum náhradní
Boudce vylosovati místo odmitnutých.

sub-sortiti0, onis, f. dodatečné vylo
gování: tudicum ÚČ volba náhradních
soudců.

substantia, ae, f. [sudsto) podstata,
obsah; jsoucnost: facultatum T.

sub-sterno, ere, stráví, strátum po
dcstříti, podestlati: nardě artstas O; sub
stratus vespod ležící: Numida mortuo
superincubanti Iomano L; podložiti:
brachia collo Cat; vystýlati: aves ni
dos mollissitme substernunt (Ú; přenes.
podložiti, podkladem učiniti: omné cor
poreum animo

sub-stituo, ere, už, tum [statuo] a)
pod něco, za něco postaviti učco: Nu
midas post elephantos; přenes.předsta
viti 8i: antmo speciem corporis amplam
L; b) na místo něčí dosaditi někoho: n
eorum locum cives Itomanos Ú; pro
ulgo, alci algm ČL; nastrčiti: algm cri
oninis veum Cu podezření svaliti na ně
koho.

sub-stricius, a, um [vl. part. perf.od
sudstringo| stažený, úzký, vpadlý: ilta
O; erura O hubené.

sub-string0, ere, strinci, strictum
(zespod) přivázati: caput egui loro N;
crinem nodo T v uzel svázati; přenos.
aurem II stříhati“.

substructio, ons, f. [substruo]spodní
stavba, podezdívka, podval.

sub-struo, ere, xi, ctum podezditi:
Capitolium saxo guadrato L; dlážditi,
štěrkovati: viam glareá L.

Sub-sum, esse, — a) býti, ležeti ve
spod, pod něčím: sudest lingua palato
V, sol oceano H — zapadlo; suĎduculažunicaeJHspodní| šat.zpodtuniky
čouhá; b) váv. ležeti, býti na blízku:
mons suberat cívciter nulle passuum Čs,
vicina taberna H, temyla mari sudsunt
O; o čase: htems, nox Čs, dies comiti
orum Ú; ©) přenes.vězeti, tajiti se v něčem:
nulla suspicio in re C, his viťiis ratio
C, auro multa mala Tib; spes sulest
L jest naděje.

sub-siitus, a, um [suo] podšitý: vestts
únstitá I. zespod lemovaný.

sub-témen, tnis, m. |*sub-texmen,
texo) a) útek: tnseritur medium radiis
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s. acutis O; picturatae auri subtemine
vestes V s vetkanými zlatem figurami;
b) nit: reďitum certo sudtemine Parcae
vupere IŤ neklamnou nití.

subter [sud], I adv. zespod, vespod,
spodem, na spedu! gtťae supva et s. sunt
C, draco serpit s. C; II předi.s ace. pod:
s. mare occultas egisse vias V pod mořo
tok obrátil; cupiditatem s. praecordia
locavit Ú; s abl. s. densa testudine V,
s. itore Cat.

subter-fugio, ere, fiigi, — a) nepřech.
tajně utéci; b) přech. něčemuutéci, ujíti,
zniknouti něčeho:mzliltam, poenam, pe
riculum ČC.

subter-labor, ladí, — a) pod něčím
těci, plynouti: ffumina antiguos muros
V; b) (zespod) uklouznouti, uniknouti:
rostvo ferive sulterlabentem non pote
rat L.

sub-terraneus, a, um podzemní.
sub-texo, ere, texui, textum „pode

tkati“, obestřiti, zastřiti: patrio capitě
nubes O, caelum fumo V; obr. vplétati,
připojiti do řeči: legatos intervogatos
esse L.

sub-1ilis, e[m.*sud-tezlis k tezo] a) vl.
za útek sloužící, tenký, jemný: 1) vl.; 2
přenes.a) jemný, jemné chuti, jemnocitný:
palatum H, čudicium FH, vir 8. dispost
tus; acer Plin, lector Plin jemného vkusu,
b) přesný, zevrubný, důkladný, pečlivý:
descriptio, Stotcorum dicendi genus Ú;
©)jednoduchý, prostý, jasný: Lysias, s.
seriptor C, huec s. oratto etliamincompta
delectat C.

subtilitás, atis, f. [(subtilis]a) jem
nost, něžnost; b) důkladnost, přesnost,
určitost, podrobnost, zevrubnost: senten
ttarum, disputandi C, militaribus in
geniis subtilitatem deesse T'; ©) jedno
duchost, prostota: orationis Ú; tuorum
scriptorum ČCprostá vkusnost.

subtiliter, adv. a) jemně, přesně, dů
kladně, zevrubně: tuďicare, disserere,
seribere C, numevum eďsegui L přesně;
sudtiltus eruditus C důkladněji; b) prostě,
jednoduše, vkusně: Aumilia s. eť magna
graviter dicere C.

sub-timeo, čre, — trochu se báti.
sub-traho, ere, xi, ctum a) zpod

něčeho vytáhnouti, odtálnouti: coila ef
fracto tugo O; pase.sudtrahitur solum
V země ustupuje pod nimi; sudtracto
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solo T; L) odstraniti, vzdáliti: aggerem
cuntculis Cs podbourávati; tmpedimenta
fuga Cs: hastatos primae legionis ex
acie L; oculos T odvrátiti; ©) odniti,
vyrvati: dediticios Ús: vires sudtralit
dimor O; algm irae militum T, tudicio
eum mors L; vypustiti, vynechati, vy
jmouti: aliis nominatis me unum sud
trahebat Ču; reů. vymykati se, unikati,
straniti se: če adspectu ne subtrahe
nostro V; se a curta sudtrahere Č vzda
lovati se.

subtus, adv. [sub, srovn. intus) vespod,
zespod: Romani supra terram operibus,
s. Alace:lones cunieulis oppugnadant L.

sub-úcula, ae, f. [srov.ex-uo, tnd-uo]
spodní šat, košile (podtuvikou nošená).

Subůra, ae, f (srov. Vna)vén) nejži
vější třída římská, mezi Caeliem a Es
guilinem; adj. Subůranus, a, um subur
ský: canes l.

suburbauitás, čťis,f. blízkostměsta.
sub-urbanus, a, um [suů urde) blizký

městu, blízko města, předměstský: us
amoenum et s. ČC;provincia C (0 Sicilii)
téměř před branami Říma; subst. Suhur
banum, č, n. (se. praedium] venkovský
statek, villa blízko města; suburhiní,
orum, m. obyvatelé okolí římského, okolní
obyvatelé.

sub-urbium, čč, n. předměstí, blízké
okolí Říma.

su b-urgeo, čre, — těsně přihnati k ně
čemu:proram ad sara V

subveetio, čnčs, f. dovážení, dovoz:
frumenti L.

sub-veeto, re, ——[frea. k subvelo)
dovážeti: corpora cymda V

subvectus, čis, m. [subveho) dovoz:
commeatuum T.

sub-veh0, ere. véěxi, vectum zdola
nahoru vézti: frumentum ftumine Árart
Us (proti proudu); dovážeti: com.meatus
ex Samnio L; mea. (vzhůru) jeti.

sub-venio, ire, vění, ventum a) na
pomoc přijíti, pomoci, přispěti: circum
vento fidio Čs; absol. nisť Romant sub
venissent L; priusguam sudbveniveturS
než by pomoc přišla; b) odpomoci, od
vrátiti (něco zlébo): incendiis C, populi
Rom. luctibus ČC, huie meae sollicitu
dini C.

sub-vereor, čri, — trochu se obávati,
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suhversor, Oris, m. [suĎverto| pod
vratitel, rušitel: čegum T.

sub-verto, ere, verti, versum a) pod
vrátiti, vyvrátiti, skáceti montes S (p)od
kopati; čantas operum moles O; podvrt
nouti, k pádu přivésti: calceus st pede
mato erit, sudvertit FH; |) přenes.ava
vitia fidem sudvertit S podkopává; sce
lerum probationes 1' usvědčení zločinů
hleděti zvrtneuti, zvrátiti, zrušiti: Čeges
T, decretum consulis S.

sub-vexus, a, um. [suĎdveho, vexoj
šikmo vzhůru jdoucí, šikmý, sklonitý.

Sub-volo, are, — vzletěti.
sub-volvo, ere, — vzhůru valiti, při

valovati: sara V.
sue-cedo, ere, cesst, cessum a) aměr

dolů: vatoupiti pod něco, do něčeho: lecťi8,
penatibus V == do domu; umůrae V do
stínu; čussae aguae O pod vodu dle
rozkazu; s akk. čectum Ú; cuvru (dat) V
nechati se zapřáhnouti; mare longius
succedit Cs hloubějivniká; na se vziti
něco: ONE? V; b) vzhledem k vysokým před
mětům:postupovati, blížiti 8e, ti
hnouti, přitrhnouti k: sud montem, sub
portas Us, ad castra hostium L, ad
moenia, ad urlem L, ad molem Cu;
munimentis, moenibus L; tumulum L;
absol.classis paulatim successit T out.
pugnae, tn certamina V do boje táhnouti;
C) směr vzhůru: vzhůru stoupati, vystupo
vati, vzestupovati: čn arduum L, alto
caelo V, ad superos V, adspicit in
teretes ltignum succedere suras () ano
vzhůru stoupá do .; d) následovati,
bezprostředně za někým jiti: succe
dunt matres V, alii integris. viribus
succedebant Cs; o poloze:succedunt Udii
Cs jsou, obývaji nejblíže; annus succe
dit tn gualtuor species O po řadě vstu
puje; nastoupiti po někom,na místoněčí
n. v něco: č eorum locum Remi Čs, in
regnum n. regno L; tertia post illas
ačěnea proles Oj dguis melius succe
dat Achilli, guam (is) per guemDanuts
successit Achilles O kdo větším právem
má nastoupiti po Achilleovi (jako dědicjehc
zbroje) než (ten, jímž A. vstoupil rmczi
Danae (Danaůnásledoval);vystřidati
někoho: Ssoror monet succedere Lauso
T'urnum V — na pomocjíti; succedit ur
aleč C někdo jest vystřídán, dostává
nástupce; tntegri defatigutis succeďunt



sucecendo

Cs; e) dařiti se: res nulla Cs, voti
Phoebus succedere partem dedit V část
přání vyplnil; succedebat coeptis L podniky
se dařily; successurumague Minervae in
doluit O zarmoutila se, že se podaří
Minervě; nolle successum patridus L
nepřáli zdaru; omnta velle successa alct
C ve všem zdaru přáti.

suceendo, ere, cendi, cénsum. arov.
[in-cendo] (vespod) zapálili, podpálili: tur
vim L, sivuem ltignorum L, pontem L;
přenes. roznititi, podnititi, obyč. part. perf.:
succensus amore, cupidine O.

SUCCENSCO,če, UZ,— |s"ccensus vd SUC
cendo) (vl. býti zapálen, dopálen) zanevřiti,
nevražiti, horšiti se (alcť na někoho):gu?s mi
hi iure succenseat? C; aliguid s. C trochu

Succesšio, ončs, f. [succedo]) nastou
pení na místo něčí: doloris amotio suc
cesstonem efficit voluptatibus C; nástup
nictví: tura successtonum T.

SUCCESSOr,Oris, ma.[succedo] nástupce,

následník: dědic: guo successove sagit
tne Herculis utuntur O jehož mají za
dědice.

SuCCESSus, čs, m. [succedo] a) postup,
příchod, běh, poskok: hosttčum Čs, eguo
rum V; b) zdar, šťastný, příznivý vý
sledek: successu exsultans V, successum
dea negat O; plur. zdárné činy, události:
plení successtůus anní O.

suceidia, ae, f. polta slaniuy, slanina,
uzené mašo.

1. suc-cidó, ere, ciďdi, cisum [caedo]
podtiti, podseknouti, podežínati: arbores,
frumenta Čs, Čererem V, poplitem VL.

2. Suc-cidó, ere, cidi, — [cado] klesnouti,padnouti:in| meďiisconatibus
aegrt succidimus V; poklesávati: ge
nua Cu.

sue-ciduus, a, um [2. succido) kle
sající, klesavý: popčes, genu O.

suc-cing0, ere, cinei, cinctum a)
podpásati, podkasati, obyč.part. perf.: suc
cincta Diana Ó, obr. succincta comas
pinus O „s vykasanou korunou“ = s ho
lým kmenem; b) opásati, obklíčiti: Scylla
feris atvam canibus succingitur alvum
Ó má opůsáno; gčadio O; armis čegio
nidusgue L, nimdo V zahalen; ©) oditi:
palla, trabea V.

suc-cino, exe, — [cano] přizvukovati,
doprovázeti (nižším hlasem).

SUC-CÍDÍO arch. místo SUS-CiPL0.
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sne-clámátio, čnís. f. pokřikování,
výkřiky (něco doprovázející) na znameni
souhlasu neb nesouhlasu.

suc-clamo, re, avi, Gtum pokřiko
vati, volati na někoho: alct; neos. ad hoc
cum sucelamatum esset L když přisvěd
čujícím pokřikem bylo odpověděno.

SUC-CrÉSCO, ere, cvěvě, crčtum pod
růstati, narůstati: ad tmo cortex O;
přenese.věna Ó.

suc-cumbo, ere, cubu?, cuditum a)
dolů, na zem paduouti: ancipiti victtma
fervro Cat; dolů klesati: adoperta lu
mťna somno O; b) podlehnouti ladovt
Cs, fortunae, dolovibus C, též absol.; 8.
antmo Č klesnouti na mysli: tempori L
poddati se času; o ženě: oddávati se:
cutvis Cat.

SuC-CHUró, ere, succuvri, cursum u)
vzíti na 8e€něco: succuvram atgue su
bibo (pericula) C podniknu a na sebe
vezmu: b) napadnouti, na mysl přijiti:
uť pvidyue succuvrit C, legentibus illud
guogue suceursurum E; ©) na pomoc
přispěchati, přijiti: alei CsCN; pomocí
přispěti, pomoci: alei: afflictis N, mi
seris V; o předm. věcném: Odpomoci něčemu:
tantis malis haec subsidta sucecurre
bant Čs.

SUCCLS viz SUCUS.

SuCCUSSUS,s, m. [suc-cutio] otřásání,
otřes.

sue-Cutio, ere, cussi, cussum |guatio)
směrem vzhůru otřásati: succutifur alle
currus O.

sťicinum, č, n. jantar.
Suero, čnis, m. řeka v Hispanii Tar

rak. ústicí jižně od Valencie; u jejího ústí
město téhož jména, nyn. Alcira.

sucula, ae, f. [demin.k sus] prasátko;
lidový překl. řec. ÚGOEG: has stellas wddadac
nostvů imperite suculas, guasi a suibus
essent nominatae Ú.

SUCUS, 7, m [srov. sugo| a) šťáva,
míza: stirpes ex terra sucum trahunt C,
uvae Tib; tellus sucis aret ademptis O
šťav — vlhkosti jsouc zbavena; b) chut:
ova suci meltoris HH,suco cedere H co
do chuti; sucum celare H; ©) sila: su
cum eť sanguinem amiltere; duch, ži
vost: oratčonis, oratorum Cj; d) šťáva
léčivá, lék: tum sucos herbasgue dedi
T1d, amavus Ó.



sudis

suis, 18, f. kůl; též jako zbraň.
sudo, dve, dvi, datum ii) nepřech.po

titi se n. vypocovati se, jako pot vyrá
žeti: deorum simulacra C, puer suda
vit Hj odorato ligno dalsama V, tura
balsamague sudant T; b) býti vlhký:
lacunae sudant humore V; scuta sun
guine L jsou zbroceny; ©) přech.potiti
něco: guercis sudadant mella; d) přenes.
potiti se = namáhati se, práci si dáti:
sudandum est pro communibus commo
dis C.

sidor, čris, m. a) pot: salsus per
artus s. út V, gelidus s. toto manadat
corpore V, ad imos manat talos FH;
tekutina v kapkách: veneni Ó jedovatý
výpotek; b) přenes.pot — námaha, práce:
multo sudore ac labore C; sudore acgui
rere, guod possis sanguine pavare T.

SUdus, a, um [srov. aČoc) suchý: ver
V; subst. sidum, 7. . suché počasí, bez
mračno: měltam, st erit s. C; arma per
8. rutilare vident V.

Sučbi, orum, m. souhrn germánských
národů od moře Baltického a Severního
až k Rýnu a Dunaji, arov. Švábi, fein.
Sučba, ae Suebka; zemějejich Suchia,
ae, f. Suebic; adj. Sučbicus, a, um
suebský: mare TŤ Baltické.

SUČSCO, ere, suěvi, sučtum [inchoat.
k sueo) A) unepřech.zvykati 6i: missus
est, ut suesceret militiae T; b) přech.
zvykati, navykati někoho, alga ro něčemu:
viros discíplind et imperiis T; ©)perf.
miti ve zvyku (— soleo) IHyadas vocitare
suerunt Ú nazývají; part. perf. SUČLUS,
a, um zvyklý, ve zvyku mající: arms
V, neguecontugis suscipiendi8 negue
alendis lideris T
proelia T. Teojslab.sučtae JH

Suessa, ae, f. 1) prastaré město kam
panské S. Aurunca sev.-záp. od Kapue,
nyn.Bessa; 2) ©. Pometia, město Volsků
v Latiu u močilů pomptinských; auj.
Sucsstnus, a, um: municeps C.

Sucssiončs, um, m. galiský národ
na řece Axoně, v okolí nyn. Soissons.

Suessula, ae, f. město v Kampanii,
pyn. Sessola (mezi Kapuí a Nolou).

Sučtonius, dž,m. 1) C. S. Paulinus,
vojevůdce Klaudiův, Neronův a Othonův;
+) C. S. Tranguillus, tajemník Iladria
nův, životopisce císařů od Cacsara do
Domiiiaua.
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pass. obvyklý, obyčejný:

suYragatio

SUCLUS, a, um viz Suesco.
sifes, etis, m., soudce“, nejvyšší úřed

ník karthaginský, podobnýřím. konsulum.
suf-fero, ferre (perf. a sup. sustuli,

sudlatum spojujo so a tollo) na Be vziti,
podjíti se něčeho: čadores Varro; přenes.
vy trpěti, strpěti, sněsti něcozlého: poenam
sui sceleris C; nec claustva negue ipsi
custodes sufferre (Pyrrhum) valent V
nemohou odolati.

suf-fici0, ere, fěci, fectum I přech.a)
zbarviti, napustiti: ardentes oculos
sanguine sujfecti (angues) V planoucí
oči majice podlity krví; b) nahrazo
vati, dosazovati na místoněčí něco:
prolem generando V; zvl. dodatečnouvolbou:
ne consul sufficiatur C; sujfectus in
Lucretii locum AŤ. Flovatius L; přenes.
o včelách:1psae regem suffictunt; consul
sujfectue (naprotiordinartus) k. dodatečně
zvolený; ©) poskytovati, podávati:
teltus humorem V, salices ummůrampa
stovibus V, víres s. V; milites excurvsto
nibus L dávati účast v —; II nevřech.
stačiti, dostávali se. (býtiv dostileč
ném počtu, velikosti), Vydržeti: non sufft
ciunt verda O, vires V; scalis non suf
ficčentibus devoluli Ču; a dat. umlo icti
bus V, Volscis milites L, praedantium
manus praedae Ču; ad, adversus,in algd;
a inf.býti 8 něco, moci: odniťi contra
V; neos.sufficit, ut... stačí.. .; part.praea.
jako adj. Sufficiéns, ntis dostatečný: vi
res L, aetas Cu.

suf-figo, ere, fixi, fixum přibíti:
algm cruci Č in cruce fl na kříž; ca
put suffiwum T' naražení, nastrčená.

suf-fimen, čnis, n. O = suf-fimen
tum, č, n. C [suffio) vykuřovadlo, ka
didlo.

suf-fio, fire, ivi, (i), tum [fumus]
vykuřevati, podkuřovati, kaditi; SufTitus,
a, um uzený, zakouřený: urna Ó.

suf-f0c0o, are, avi, tum [fauces]
hrdlo zadrhnouti, zardousiti, uškrtiti 72a
tvem C; přenes.urdem et Italiam fume
sujfocare Č = vyhladověti.

sul-Todio, ere, fódi, fossum a) pot
kepati n. podkopem podehnati: muros 1,
moenia cuniculo Ču; h) (ze spodu) pro

bodnouti: eguum Gli Cu.suTragátio, ónčs,f. [suffragor] do
poručení, Přimluva k dosaženíúřadu: CO/SU
datiis Č (obj.) na k.; Aonesttsstma £.



suffrágátor

suffragator, orčs, m. [su/Tragor] příz
nivec pro někoho hlasující, někoho doporu
čujíci, volič: sujffragatoribus odscurior
C, sujfragatorum comparatio C.

sufrágium, 0%,n. [suffragor] a) hla
sování,hlas: sefragiis creari C,ferre
su jfvagia de alaa re C hlasovati o něčem;
s. tnire L začiti hl., algm suffvagio 01
nare Plin — hlas dáti; testarum suffra
gta N ostrakismos, soud střepinový; b)
přencs.hlas, 80 ud, úsudek, souhlas: suf
ragio tuo C dle tvého soudu; ventosae

plebi< FH souhlas, přízeň — populi suf
fragia Hj ©) právo hlasovací: suf
fragio privarí Č, s. dare L.

suí-fvagor, dri, alus sum proněkoho
hlasovati, hlasem podporovati někoho alci
C; domus suffragata domino C hlasy
sehnal; přenes. podporovati někoho, při
mlouvati 80. za koho, doporučovati: tidi
Hovtensius sujf ragatur, me oppugnat C,
Lysandro suffragante N na přímluvu.

suf-fringo, ere, — [frango) vespod
zlomiti, přeraziti: erura C (jakotrest).

suf-fugi0, ere, fugi, fugitum pod
něco utéci, utéci 8€ někam: 2n tecta L.

suffugium, 2ř, n. [suffugio] útočiště;
přenes. Odpomoc proti něčemu: urgentium
malorum T.

suf-fundo, ere, fůdi, fisum podliti,
zaliti, napustiti, zbrotiti, naplniti: suffu
sus lumina ftamma O 8 očima ohněm
podlitýma; lingua est suffusa veneno O
zalit, nasáklý: sanguts cordi suffusus Cpodsrdcemtekoucí;dutumuťt| venter
suffusa ad undá O vodnatelnosti; lacri
mis oculos suffusa V oči majíc slzami
zality; sales sujffusi felle O žluči na
sáklé; aether calore sujJusus C jímž
proudí teplo; přenes.o ruměnci: políti, za
líti: rudore sujffundi O —=zarditi se;
virgineum sujffundere ore rudorem V
panenským ruměncem 8e rditi; dicite
sujfuso mero O ulévajíce, úlitbu činice.

sut-fuseus, a, um nahnědlý: marga
rita T.

Sugambri, órum, m. národ germán
ský v krajině kolem nyn. Kolína nad R.;
adi. Sugamher, dra, Drum sugamberský:
cohors T'; subst. Sugamůra O žena su
gamberská.

sug-ger0, ere, gessi, gestum a) pod
ložiti, klásti pod něco, za něco: ffanimmam
costis ační V; Bruto statim Horatium

Latinsko-český slovník.
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suggerunt L kladou hned za B.; h) do
ložiti, dodati, přidávati: suggerebantur
damna aleatoria C k tomu ještě dru
žily se prohry v kostkách; hute senten
tiae rattunculas C; ©) poskytovati, po
dávati, přinášeti, nésti: tellus alimenta
Oj cibum alci T'; d) nakupiti, vyvýšiti:
suggesta castra covonat humo Dr. Odt.

suggestum, ž, ». vyvýšenina, výstu
pek, tribuna, lešení zvl. pro řečníka: cum
in communtbus suggestis consistere non
auderet Ú. Častěji

suggestus, čs, m. tribuna, řečniště:
in suggestu, in guo Galbae statua fue
rat T (na náměstířím.); pro suggestu pro
nuntiare Čs (v táboře);praetor in sug
gestu sedens L na tribunale praetorském.

sug-gredior, gredi, gressus sum tajně
se přibližiti: speculatoves T'; nepřátelsky
přitrhnouti, napadnouti: guos dux Itom.
acie suggressus haud aegre pepulit T

sůgilláti0, čnis, f. modřina, přenes
pohanění, výsměch: consulum (obj.) L.

sugillo, Gre, dvi, dtum pův. stlačiti
tlučením zmodřiti; přenes. posmívati 8e,
tupiti: věros spectatos L.

sig0, ere, sudď?, suctim [srov ssáti,
saugen| ssáli.

sufllux, a, um [demin.k suinus odsus)
vepřový: grex L vepřů.

Suiones, um, m. nejstarší obyv. Skan
dinavje, proslulí námořníci.

sulco, are, avi, aťum brázdili, orati:
agros Ti, humum O, obr. cutem vugis
O; přenes.brázditi, jeti, plouti něčím:fra
gili igno aeguor O, rate undas O; an
guis litorveam harenam sulcat O (vine se
a zanechává brázdu v písku).

sulcus, ž, m. (srov. ÓÁZec, čes. vleku]
brázda a věci jí podobné: hordea sulcis
mandave V, infindere sulcos telluri V;
plantas deponere sulcis V do jamek;
longo limite sulcus dat lucem V světlá
dráha září; infindunt sulcos V — brázdí
moře.

sulfur viz sulphur.
Sulla, ae, m., tez Sylla [YvlAdo) ro

dinné jméno gentis Corneliae: 1) L.
Corn. Sulla přijm.Felix, diktator, pro
tivník Mariův (138—78); %) Paustus
Corn. Sulla, jeho syn; 3) jeho sestra
Fausta, choť Milonova; 4) D. Corn.
Sulla, vnuk Faustův, kons. r. 65, de
amůbitu Ciceronem hájen; adj. Sullánus,

v



Sulmó

tempus, proscripttones
Sulláni, orum, m. stoupenci

a, um Sullův:
C; 8unst.
Sullovi.

Suhno, čnis, m. město v území Po
lignů, vých. od jezera Fucinského, ro
diště Ovidiovo, nyn. Sulmona; adj. Sul
mončusis, e sulmonský; obyv.Sulmo
nenses, čum, m. Sulmoňaně.

Sulphur, určs, n. síra; sulphura viva
V sirný květ. Od.

sulphureušs, a, um sirný: agua V,
fornuces V

Sulpicius, a rod římský s četnými
větvemi: 1) D. Sulp. Rufus, trib. lidu
r. 88, původce odvolání Sully z Asie;
2) Serv. Sulp. Rufus, přítel Ciceronův;
3) Servo. Sulp. Galba, legát Caesarův;
4) Serv. Sulp. Galba, Císař, nástupce
Neroniiv; adj. Sul picta horrea H veliká
skladiště pod Aventinem; Sulpicianus,
a, um Sulpiciův: classis Cs.

Sulpur, viz sulphur.
Sultis m. sč vultrs, srov. SŤ8.
Sum, esse,fut, f uttívus[srov.čati,jest;

přenu, býti] [ jako sloveso samostatné A)
ob.a) býti, existovati, trvali: esse
ei dico, guae cerní tangi've possunt C
(me) nusgram aut nullum fore C že
nebude „ani stopy“ po mně; homo om
nium, gut sunt, gut fuerunt, gn fu
tuvě sunt, neguisstmus Ú ze všech ny
nějšich, bývalých i budoucích lidiz fut
mus Troes, fuit Ilčum V byli jsme =
nejsme již; Jomerus, gut mullis ante
saeculis fuit C žil; fama est L pověst
zní, periculum est N jest nebezpečí=
jest se báti, že; sed fortuna fuit V ale
štěstí minulo; pugna fnit L bitva se
svedla; tumultus fuiť L nastal poplach:
brevi stírps guogné ex novo matrimo
mo fuit L zrodil se: fuisse homines
Romanos Č že opravdu byli; (2) s větou
relat.býti, vyskytovati 86: sunt, gut
non audent C někteří se neodvažují;
sunt, guibus unum opus est I jsou lidé;
častějikonj. esse, guae agere velit L jest
prý všelicos, co — chce prý všclicos;
sit, gui discessum animi a corpore
putent esse mortem Č někteří mají zá
to, Že; též a bližš.urč. nonnulli sunt, gui
ea, gtmae tmminent, non videant C;
sunt delicta, guibus ignortsse velimus
H; est udi peccať I „sem tam“, někdy;
est, unde; est, cur; est, guod jest proč
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ve wě
—=jest příčina, důvod; %) esť a inf. jest
lze, možno, dovoleno, smí 8e: est
guadam prodire tenus F, oppidulum,
god versu dicere non est ff není možno
vpraviti v hexametr; neue est te fallere
guidguam V není možno, aby; nec stt
měhi credere tantum! V kéž bych ne
musil věřiti; fuerit míhi eguisse S bylo
mi (připouštím) možno obejíti se; 8)
est, ul: est, uť viro vir latius ordinet
arlusta II bývá tomu tak, jest to tak
zařízeno, že; non esť igitur, uť miran
dum sit C není tedy proč se diviti; zvl.
v opise inf. fut. futurum esse, ut omnes
pellerentur Čs že všichni budou zahnáni;
spero fore, ut contingat td nobis C; b)
a bližš. urč. ©) býti někde, zdržovati
se, prodlévati, žiti, vystupovati: esse
guendam Athenis Č že žije, tn pudlico
esse C; ante oculos esse O býti na očích,
tkvíti před zrakem; capuť esť a corpore
longe O leží; ex ůis fratribus, gui in
Adelphis sunt Č vystupují; erat nemo,
guicum essem libentius guam tecum C
s nímž bych radeji obcoval; f uit ad me
bene mane Č byl u mne návštěvou, na
vštivil mne; erat mecum senatus Cstál
na mé straně; cutus soror est cum F.
Or'netio C žije 8 A.; erat ab Aristotele
C stil při A. (srov. sto); £) v nějakém
stavu býti: tn aere alčeno C vězeti, tn
servitute Ú, tn. sagis civitas C zbrojis
tn honore, odio esse (býti nenávidén);
ať est eo meltore conďicione guam adu
lescens C jest ve výhodě proti..; tn eo
est, ut jest již na tom, aby „ haud
procul sum, guin L málem bych; ne
chybí mnoho a. .; již již; €) spočívati
v něčem, zakládati 8e€ na něčem:ludi
crum fuit egui pugilesgue L záležela
ve..; n dis est, vival an ocetdat O
jest v moci boží; omnes spes tn tmpetu
eouitum L; ©) vskutku, opravdu
býti: sunt tsta, Laeli Č jest tomu tak,
nihil horim est, tudices C nic z toho
není pravda; sčcuť erat O jakož tomu
také vskutku bylo; esto budiž (tomutak);
dobrá: d) s dat. Z) osoby:míti: suť no
bis mitia poma V; spes mihi est L mám
tušení, doufám, že; homině cum deo st
mělitudo est Čs tecum míhi res est ČsC
mám 8 tebou jednati; guae nodi« nulla
sunt L jichž my naprosto nem:ime;fiďes
est alci L dostává se víry, věří Fe ně
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někdo víry dochází; guibus per
fraudem is fuit S jimž lstí se ji do
staloj nomen (algis, alci, pozd. alcis)
měhi est jmenuji se, mám jméno; též tn
8 ubl.: erat tn Anco ingenium L A. měl
povahu; n ančmo míhi est L zamýšlím,
mám na mysli, v úmyslu; potlačeno:guae
tidi causa viae? O jakou máš příčinu?;
B) s dat. osobyi věci: býti, sloužiti k ně
čemu: esse alci tmpedimento, detrt
mento, honort, gloriae atp.; acies specta
culo fore L budou na podívanou; sil
onert esse O býti na obtíž; hoc melli
est F jest jako med — příjemné; cut%
bono? C komu k prospěchu ?; I] jako
spona A) vůb. býti něčím, nějaký:
Indus est omntiumfluminum maximus
C; plebs eris H zůstaneš luzou; pacis
reddendaegue Helenae semper auctores
fuerunt L naléhali na mír; nec erat ad
vim apertam par L nestačil k zjevnému
násilí; semper se Heracliénsem esse vo
lut C chtěl platiti za Heraklejana; di
gere, gutd essem IŤ co jsem, co do mne
jest; est aliguid non esse satum Ne
reide © nemalé ceny jest nebýti synem
N.; seniores ad urbis custodiam ut
praesto essent L aby byli pohotově; sed
nunc est omnia guando iste animus
supra V poněvadž tvůj duch nade vše
jest povznesen; remoto metu laxtus li
centiusgue futuros S volněji a nekáza
něji si povedou; uťt guaegne fugurthae
res erant S jak kde Jugurthovi se da
řilo; b) s gen. possess.býti někoho, pa
třiti někomu: cutus tum fasces erant
L; me Fompei totum esse Ú; guod
eovrum modo foret S že prý jen těm ná
leží; býti zvykem, vlastností, po
vinnosti, známkou atp.: esthocGal
licae consuetudinis Cs; erat maiestatis
populi omani S slušelo by se; morts
esse (řraeco: um C, est adulescentis mato
res natu vereri Ú jest povinnosti; někdy
zájm.est tuum videre, guid agatur C
C) s geu. aualitatis: Senonum civitas est
magnae inter Gallos auctoritatis Čs těši
se velké vážnosti; virčus non tantarum
virium est, ut ČCnemá tolik síly, neni
tak silní; nulltus momenti esse býti bez
významný; cetera sunt hominis © ostatní
(tělo) zůstalo lidským; sententiae alcis
sum L připojuji se k mínění někoho;
s gerund.Guod tnitio conservandae liber

komu;
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tatis fuerat S co mělo účel zachovati
svobodu; non esse solvendo ČC nemoci
dostáti povinnostem platebním, býti in
solventní; 8 gen. miry a Ceny: classis mille
et ducentavrum navium longarum fuit
N loďstvo čítalo; dona sent sexagies C
páčí se na 6 mil. sest.; pavvě sunt fo
vis arma ČCmalou cenu má, frumentum
tanti fuit, guanti iste aestimavit C
bylo za tolik, zač; d) s abl aualit. dellim
varid victoria fuit S vedla se se stří
davým štěstím; tenutsstma valetudine
esse Čs býti velmi chatrného zdraví; guč
tam stipendiis confectis erant C kteří
měli vyslouženo; ea stultitia non fuis
sem Č tak hloupý; abl. pretii: esse duo
bus sestertiis C býti za dva sest.; sex
tante sal erat L; a výrazem předložk.: 76
gnum in magna gloria est L těši se
slavnému jménu; sud eodem iure esse L
míti totéž právo; in magistratu sum L
zastávám úřad; negue miht in manu
fuit.. S a nebyio mi na snadě; c) tý
kati se, patřiti,vztahovati se: culna
est omnium L týká se všech, spadá na
všechny; ceterae negue temporum sunt
negue aetatum omnium negue locorum
C ostatní občerstvení nehodí se ani do
bám ani včkům ani místům všem; guo
in genere est in primis senectus Č sem
(do té kategorie) patií, náleži; 1) rčení
id est, hoc est —t. j., totiž, a sice, což
jest tolik jako: sč Eptcurum, iď est, si
Democritum probarem C; WI jnko slo
veso pomocné ko tvoření jiných tvarů: 27%(nd
bus minus speciosa criminatio erat fu
tura L unichž dalo se očekůvati, že. .;
eam vitam, guae est sola vita nomt
nanda Č jež zasluhuje jména „živnt“;
captos guerar, cum legatt populi J'o
mani redempti sint C když bylo nutno,
třeba vykoupiti,

SUM a, ae, Í. [isol.ferm.od summus) a)
nejvyšší místo, hlavní bod, hlavní věc,
jádro: s. ordinig ČCprvní misto; in hoc
2. tudicii consistit U; summa rerum L
důležitá rozhodnutí, hlavní záležitosti;
hlavní osoba: s. ducum Atrides O; b)
hlavní obsah, podstata, úlrn: sunmimam
facere cogitationum C; haec s. est V
(obsah mého vzkazu); vřťae s. Úrovis JM
úděl; ad summam, in sunma ČílUP'lin
jedním slovem, zkrátka, úhrnem, celkcru;
©) souhrn kvantitativní, celek, vcškerost:
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s. praedae Č všecka kořist; non tn summa
exercitus . sed in singulis militibus Cs
ve vojsku jako celku; rerum summae
consulere O o vesmír; operis s. H vy
vedení dila; rerum s. ad Antipatrum
defertur N vrchní vláda neomezená; d)
co do počtu úhrn, součet, počet, množství:
pecuniae 8., decumarum (obnos) C; sum
mam non probas? (.

Summánus, ž, m. [mano] bůh deště,
blesky metajicí bůh nočního nebe, pozd.
ztotožněný 8 Plutonem.

sunmmmátim, adv. úhrnem, přehledně,
v hlavních věcech, všeobecně: perscrt
bere, exponere ald €.

SUMINE, adv. v nejvyšší míře, nanej
výš, převelice, svrchovaně, krajně: cu
pere algd Cs, contendere, diffidere C,
8. studiosus C, officiosus C, s. munitus
locus HH.

summerg0, summitto a pod.v.sudm —,
6ummus, a, um [ze *Sup-m08, superl.

k super) a) místně: nejvyšší, nejvrch
nější. nejhořejší: in meďtos de summis
arcibus hostes mittite opem Ó s výše
hradu: ex summi cacuminis luco L z háje
na temeni vichu; deludra ad summa dra
cones confugiunt V k chrámu na hradě;
summum culmen homints L nejvýše čně
jící část těla lidského; guem summum
(sc. ordem) sud pede semper habet O je
hož vrchol; summum montis tugum Ús
nejvvšší hřbet hory, avšaksummi montes
V vrcholky hor; summum tectum V hře
ben střechy; summa urds V vyšehrad;
corpora phocarum summoresupina pro
fundo natant O na povrchu tůně (moř
ské); sangutne in corpora summa vo
cato V na povrch těla; nec procul afu
evunt telluris margine summae Ó po
vrchu země; prima summo tenus ore
attigit V povrchem rlůj summum cor
pus VO = kůže; summum solum O po
vrch půdy; čn. summo cltpeo V na ob
rubě štítu; sremma voce resonat ří nejvýš
ším hlasem (podle jin. výkl. nejnižším —
hasem, poněvadž řecký tetrachord měl nejhinbší

strunu nejvyše hledic k hráčovu tělu), srov. GMa
voX; subst. Sul1MmUuMm,Z, n. nejvyšší mí
sto, vrchol, špice, povrch: prope summa
ceperant S — cimbuří; summa (se. mon
tis) vivent pinu O témě; summa petunt
O do závratné výše vyjíždějí; leviter a
summo inflexum dacillum Č svrchu, od
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vrchu; abesse a summo Č od novrchu
vody; |) postavením,mocí nejvyšší, svrcho
vaný: víri summi Č muži nejvyššího
postavení; Iuppiter Ó — s. deum 0;
avšak8. deus U — Augustus; summi ma
gistratus N, honores, genus Ú; ©) ča
sovánejvyšší — poslední n. končící: konec,
po příp.Střed něčeho: summá dicende cu
mená Ii —=ultimá; dies V, oscula O;
erat htems summa ČCbylo prostřed zimy ;
ad summam senectutem vivere U do
nejvyššího stáří; cum erercitus vestri
numguam a Brundisio nisi htemesumma
transmiserint C v nejtužší zimě, upro
střed zimního počasi; cum aestas summa
esse coeperat C pravé horké léto; d) ix
tensivně nejvyšší, svrchovaný, největší,
krajní, nejdůležitější, nejhlavnější; do
konalý, úplný: summum DonumČH nej
vyšší dobro, vrchol), ideál dobra; summa
officia C svaté povinnosti; rem summa
ope tacert tubent L co nejsvědomitěji;
summum supplictum krajní, uejtěžší trest
— trest smrti; s. periculum ČCkrajní
nebezpečí; 8. tmperator ( dokonalý,
ideální; in guo summa stnt omnia C
vše, ve svrchované míře; summis copii8
contendere Cs s úplnou brannou mocí;
s. čus C nejpřísnější právo; summa res
publica Č blaho státu, nejvyšší zájmy
statní; subst.Summum, č, n. nejdůleži
tější věc atp.: summa rerum L; jako
adv. nanejvýš, nejvíce: unum dtem aut
summum diduum Č.

sůmo, ere, simpsř, sámptum [*subs
emo,*supsmo) a) pův.©) vzíti, chopiti
(se): čyram O, thyrsos V, arma V,
securin O; epistulam m pulvíno te
mere positam S (vezme do rukou); unum
guodgue vas C; pomum de lance O;
B) na se vzíti, obléci: togam libe
ram (— vřrilem) O, vestem, insignia O,
alas O přiložiti si; saga, palltum C,
vegitum ornatum N, obr. personam co
mitis C, vultus acerbos O; +) přijmouti,
bráti, dostati. munera, vinum W; lit
teras ad algm ab algo C; ©) o ponězích:
pecuniam mutuam Č vypůjčiti si od
někohoab algo; též samot. Sumere pecuntiam;
koupiti: decumasagrt Č; guae parvo
sumi negueunt IH; vypůjčiti, najmouti:
guo sunvpta navis est C; €) r pokrmech:
požíti: cčbumC, venenum N, medica
mentum Úu; signa sumpti venení T



sumptió

známky požitéhojedu; Č) vynaložiti,
užiti: frustra laboremCs, operamtna
nemH; familiaritatem nostram ad orna
mentum Plín; b) přenes.a) vzíti: com
meatum L v. si dovolenou; supplictum
de algo CsSNS na hrdle trestati, popra
viti někoho; poenas V pomstu vykonati,
pomstíti se: ex scelerato sangutne V na
krvi vrahově; diem ad deliberandum Čs
vzíti si den na rozmyšlenou; dideros S
adoptovati, za své přijmouti; htderna N
zaujmoutis;B) zvu nabýti, osvojiti
si: animum Ó vzmužiti se; animos, spt
ritus Cs= zhrdnouti; gutetem L odpo
činouti si; 2*as O rozzlobiti se; tempus
£Lnechali si na čas: Ariovřstus tantam
arrogantiam sumpserat ut (s státi se
domýšlivým; robur corporis I. nabýti sil,
zmohutněti:unde toga praetexta sumpta
est L přejata;v) zvoliti, vybrati i:
Milůadem imperatorem N, disceptato
rem L zv. si rozhodčím; algm tuďicem
C, monitorem officii S; diem inaugu
rationis ČC;guem virum sumis celebrare
H; dictaturae sumebantur T byly usta
novovány: G) na 8e vzíti, podniknouti,
počíti: dellum IL; tibi haec opera su
menda est Ú; inimicitias C; arma s.
T počíti nositi, poprvé na se vzíti; tem
ptamina fidei vocisgue Ó zkoušce pod
robila spolehlivost výroků (Teiresiových);
E) o řečí:za to miti, pokládati, tvrditi,
uváděti: deatosesse deossumpsisti Č;
pro neu dubto sumebant L, notos ho
mines sumere odtosum est C.

simpti0, ónis, f. |sumo] soud správ
ným předpokládaný, návěst syllogismu
(řec.Ařuua

stimptuárius, a, um [sumptus] pře
pychu se týkající: lex C proti přepychu.

sťimptuose, adv. s velikým nákladem,
nákladně, přepychově: convivia facere
Cat, eguos emere FElin; sumptuosius se
tactavre v. 1 Č 8 přílišným přepychem
s1 vésii,

símptuosus, a, um [sumptus] a)
nákladný, drahý: cena C, hostia H, di
gnitas Plin; |) o lidech: marnotratný:
gutdam sordidus simul eťs. Plin; subst.
sum píuosi, orum, m. marnotralníci.

simptus, čs, m. [sumo] a) náklad,
výdaj, vydání: suo sumptu alere Cs
svým nákladem, na své útraty; sumptum
dave, tmpendere in algd ČC náklad či
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pitari 8; s.

1. sůper

niti, nésti, nakládati na něco; s. ttinerts,
exercitis C na vojsko; b) přílišné vy
dání, utrácení: e0 profustus guaestuť
atgue sumptut deditus erat S.

Sunium, či, n. [ZoÚúviov]mys na jihu
Attiky.

Su0, ere, su?, suťum [srov. Šiti| šiti,
sešívali: tegumenta texta vel suta C;
alvearia suta corticibus V „slálané“.

su-ove-taurilia, dum, m. (sc. Sacra)
slavnostní obět konána pří lustracích, při
níž byl obětován vepř, ovce a býk.

supellex, supellectilis, f. nářadí, ná
bytek; přenes.výstroj: oratoria C řeč
nický „apparát“; zařízení, výbava: vitae
s. Č pro život.

1. super [srov.úněo| [ adv.a) mistně:na
hoře, navrchu, svrchu, shora:ferga ca

vis s. obsita conchis Ó; colla veste s.
insternor V; +. prospectant e vallo V;
super astantes S; super ensem locat V
na ni (hranici); advolat Aeneas et s. haec
V nad ním stoje; eguus eguitem s. Úpse
secutus tmplicat V též sám se naň savaliv;
navrch, nahoru: 60 s. tigna dipedalia
tnictunt Cs; s. aspectans V; ) mo
dálně:pad to, kromětťtoho, mimoto;
nad míru: čransverberat Lirim Paga
sumgue s. V; promittuntgue s. regnum
dotale O; saevit amor fervi et ira su
per V; namague s. tibi erunt V budeš
míti nadbytek těch, kteří .; super
esse LN zbývati; satis supergue dost
a dost, až dost, až příliš; II předl. a)
s abl. a) místně NA d něčim, NA něčem: S.
cervice pencdetH, s. foco H; fronde s.
viridi V, geminá s. arbore V na stromě;
paulum silvae 8. his FHa nad tím malý
kousek lesa; s. arce V nad hradem; s.
ostro V na koberci; meton.Fixa 8. méro
debellata H při víně; 5) časověza: nocte
s. media V; %) vztuhově: stran něčeho:
multa s. Priamo rogitans V; multus
ea s. re rumor T o té věci; civiles s.
urbe curae JH města se týkající; ardens
s. adventu Ieucrum V pro příchod;
8. scelere suspectus 9; |) s akk. (G)místně
nad něčim,pře8 něco: s. vallum praect

aspidem assidere Ú, 8.
collem O; domos s. se Vpsos concrema
verunt L nad svými hlavami; S. suras
O nad lýtka; vestis 8. genua est Cu
nad kolena; 8. ffumen L nad řekou, při
řece; s. Suntum navigare L kolem S,



2 super (superus)

s. Numidiam Gaetulos accepimus S za
Numidií; s. Indos proferre imperium
V až za I.; p) o míře: nad, pře8 něco:
super sexraginta milia T; cunctis 8.
vota fluentibus T nade vše přání lépe;
8. omnia V nade vše, především; kromě,
mimo: exercitunm s. morbum etiam fa
mes ajfjecit L, super bellum premente
annona L; s. haec L kromě toho; alii
8. alios L jeden za druhým; vulnus s.
vulnus L rána za ranou; +) meton.časově:
8. cenam Plin Ču při stole = za jidla:
s. vinum eť epulas Ču při víně a hodo
vání.

2. SUper (superuv), a, um [odadv.su
por), komp.SUperior, super. SUprčmus
I positiv:nahořejsoucí, horní, vrchní:
spectatores superarum rerumatgue cae
lestiumCnadzemských a nebeských;
mare Superum moře ionské (naproti In
ferum — Tuscum); Supera, drum, n.
horní končiny, nadsvětí, nebesa: 8.
semper petunt C vzhůru směřují; 8. ar
dua linguens V výše nebeské; sese s.
ad convexa ferebat V ke klenbě nebes;
Hicetas supera omnia stare censet C
všecka tělesa nebeská; s. alta tenentes
V — nebešťané; — spec. pozemský
(naprotipodzemní): superas evadere ad
auras V; pater tpse suo stperum tam
stgnat honore V jej, až přijde na svět;
animae superum ad limen iturae V;
superae aurae V ovzduší pozemské —
superis immissa Allecto V (naprotipod
světí); o bozích v obojím významu (naproti bo
hůmpodsvěti): me hederne. dis miscent
superis IH; supertis deorum gratus et
tmis H, templum Iovis superi Cat (I.
tnfernus — Pluto); subst.SUperi, orum,
m. G) nebešťauné,bohové: flectere si ne
gueo superos V, te per superos oro V;
ope Palladis superis par F; B) pozem
šťané: hic multum fleti ad superos Dar
danidae V; I] komparativA) místněvyšší,
hořejší: tn inferiorem locum de su
periore motus Č; ex loco superiore Cs:
s. pars aedtum L poschodí paláce; pod.
tota domus s. vacat C; de locosuperiore
dicere Č s vyvýšeného řečniště; mare
Superius L = Superum; superiora muri
Ču vrch zdi; b) časově:dřívější, pře
dešlý, minulý; poslední: aetas
annus Cs — lonský; superiore nocte Ú
včerejší — na včerejšek; superioribus
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proeliis Čs; addunt ad superiores to
tidem naves N k dosavadním; s. Afri
canus Ú starší; superiores (se. homines)

superiores C jako jeho předchůdci; 8.
uror Č dřívější;subst.supertora illa tuli,
ut potui C dřívější přihody, události,
poměry; ©)intense.mocnější, silnější
n.poslavením vyšší: hosteseguitatu
superiores esse intellegebant Čs že mají
převahu; res esť s. L nabývá vrchu,
převahy, vítězí; superiorem dtscedere C
zvítěziti, vyhráti; gut superiores sunt,
sudmittere se debent C, guanto s. sumus,
tanto nos geramus summisstus Ú;su
perioris ordinis nonnullí C vyššího
stavu; s. condicio C lepší; III auperl.a)
mistněnejvyšší, nejhořejší: supre
mos implere montes V nejvyšší vrcholy
hor; supremo in monte ff na vrchu
hory;odt. nejvznešenější: dapiĎu s stepremi
fovis grata testudo H; M) časověpo
slední: die vitae supremo Č — cum
supremo lumine vita religuit V; su
prema dicta V (vale); supremi tgnes
O hranice pohřební; s. honor V poslední
pocta (pohřební); tťler supremum FFcesta
„na věčnost“, s. tempus H hodina smrti;
subst. Suprema, orum, n. poslední pocta,
pohřeb: cčneri suprema ferre V p. p.
prokazovati; solvere s. militibus T;
ostatky: carmine s. dejlere T; smrt: de
s. agitare T mysliti na sebevraždu; su
premis appropinguare T' amrti se blížiti;
poslední vůle, závět: senatus egit de
supremis Augusti T; S8uprémum, adv.
naposled: s. congemuit (ornus) Vi guae
mihi tumc primum, tune est conspecta
supremum Ó poprvé a naposled.

superá vlz 8upra.
Superahilis, e [swpero] překročitelný:

murus L; přemožitelný: per vim O,
nullis casibua superabiles Romani T.

super-addo, ere, addidi, additum na
hoře, svrchu přidati: carmen tumulo V,
(poculis) superaddita vitis V

Superátor, čris, m. [supero] potla
čitel, vítěz nadněkým:populi, Gorgonis O.

superbe, adv. pyšně, hrdě, zpupně:
imperare Čs, respondere N, legatos ap
pellare superdbius C poněkud zpupněji.

superbia, ae, /. [superdus] pýcha,
hrdost, zpupnost; meton. odznak hrdosti,



superbi-loguentia

vyznamenání: sume superbiam guaesi
tam merilis FH.

superbi-loguentia, a, f. hrdá, zpup
ná řeč.

superbi0, žre [superdus] býti pyšný,
hrdý, pýchati, vypínati se, holedbati se:
patriis actis, nomine avi O; o věcech
v dobr. sm.: sud Tyria concha superlit
agua [Dr stkví se,

superhus, a, um [super] a) (nad jiné)
vyvýšený, vysoko se pnoucí, vztyčený:
Tibuv V, gressus, fores V, inguen H;
b) pyšný, hrdý, zpupný: homines S,
gentes, tuvenis, victor V, laudato pa
vone superdior O; Targuinius ČL; a abl.
meo s. incedis malo H zhrdlý, nadutý,
pecuniůi H, optbdus V; přenes.o věcech:plu
ridusadsuerit corpus superdum H zpupné,
rozmařilé; věces superdae JH zlý osud;
superbae Carthaginis arces HH— aemu
lae, superbum est dicere C jest známkou
zpupnosti; verda O; superda logní Ti
hrdě mluviti; ©) vynikající, vznešený,
nádherný, skvostný: populus dello s. V
ve válce slovutný; enerts coniugium
V vznešené; aulaea V, palla O, civium
limina H; Aiaci non est tenutsse superdum,guiďdguiď© Oneníctí.

super-cilium, č, n. a) víčko oční,
obočí: supercilia penitus abrasa ČC,
htirsutum V; bb) vyvýšený okraj, vyvý
šenina, výšina: clivosi tramitis V, tu
muli L; ©) přenes.hrdost, pýcha, domý
šlivost: cum Campano supercilio C,
ausus es tanto supercilio C; vážnost,
posupnost, ponurost: rugis superciliogue
decepit C, libidines supercilio conte
gere C.

super-Curro, ere, — pův. přes něco
vybíhati; pak předčiti, překonati: vecťtigal
(ace.) large swupercurrit Plin — daleko
více vynáší než obnáší daň z něho.

Super-émine0, ére vynikati, vyčnívati
nad něco, přečnívati něco: undďas humero
V; viros supereminet omnes V.

super-ficiés, či, f. [facies] a) vrchní
část, vrch, povrch níčeho: aguae, cande
ladrí Plin; Lb)zvl.87rchní stavba domu,
střecha (naproti základům): su perfictem con
sules aestimabunt C: superficies tigna
gue L. ©

super-fixus, a, um nabodnutý capita
hostium L.
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guper-fIuňĎ, ere, fliixi, — přetěkati:
"čus T rozvodněný; oplývati: divitiis

Cat; Čicero superfluens videtur T roz
bředlý, příliš „širokým proudem“ mluvící.

super-fundó, ere, fůdi, fiisum A) něco
svrchu nalíti, políti něco; svrchu, shora
vysypati: magnam vím telorum T; b)
přesněcopřelíti, vyliti, rozliti; swperfunds
vylíti se, rozvodniti se, ze břehů vystou
piti: pottus mare superfunderent adver
sus terrarum ereptores I mořem af za
topí uchvatitele; circus Iiberi superfuso
irvigatus L rozvodněným; přenes.hostes
superfusí L jej „zaplavivší“, na něj se
valicí; ©) přenes.superfundens se laeti
tia L nevázaná; nondum fortuna se
anímo etus superfuderat Ču štěstí ještě
ducha jeho zcela nezaujalo.

super-$redior, gredi, gressus sum
překročiti: ručnas Cu; překonati, před
čiti, vynikati nad někoho:pulchritudiné
algm T.

SUperi, Orum viz super.
super-iaci0, ere, těci, tectum itactum

a) přehoditi: vestem O; naliti na něco,
zalíti, zaplaviti: scopulos superiacit undd
pontus V; superiecto aeguore damae
natarunt HHzaplavení jsouce vodou; h)
přenos. překročiti: supertecere augendo
fidem L překročili hranice hodnověrnosti
přílišným nadsazováním.

Super-immineo, čre strměti, čníti nad
něčím, hrozivě se týčiti: Podďalirius ensa
nudo V.

super-impono, ere, — navrch, na něco
položiti něco:saxum ingens L, statuam
monumento L.

super-incidéns, nčis svrchu dopada
jící: tela, víri, egui, arma L.

Super-incubáns,nézs na vrchu, na ně
čem ležící.

super-incumbo, ere položiti se, leh
nouti na něco: (Somnus) superincumbens
(ee. Palinuro) protecit in undas V ulé
haje naň (celou váhou).

Super-inicio, ere, těcií, tectum navrch
hoditi, přehoditi, prostřiti: raras fron
des V, textum rude Ó.

super-insterno, ere, stráví shora roz
prostříti, položiti: tabulas L.

super-libor, čábi, čapsus sum na ně
čem, přes něco 8€ posouvati, šŠinouti.

superně, adv. [super] shora, svr
chu: gladium iugulo defigere L; unde



supernus

s. Eridani volvituvr amnis V = ad su
peros na hořejším světě; mwulierformosa
s. FŤ shora t.j na vrchní polovici těla.

supernus, a, um [super] horní,vrchní:
Tusculum JH vysoko ležící; numen O
nebeský.

Supero, are, avi, atum [super] [ ne
přech.A) (nad něco) vynikati, čniti,
strměti: angues superant capite V,
superat foliis oleaster V; přenes.vrch
míti, vrchu nabýti, předčiti, vynikati,
vítěziti: gua nostri milites facile supe
radbant Čs; superat sententia Sabini Ús;
si superaverit morbus Plin; superante
salo V mocí, prudkostí bouře; b) v hoj
nosti, nadbytku se vyskytovati, býti:
guis tolerare potesť illis divitias supe
vare S; cut virtus, gloria atgue alia
optanda superabant S; si superant fe
tus V je-li hojnost plodů (nasazenýchpo
odkvětumandlovníka); superat gregibus tu
ventus V maji nadbytek: c) jako zbytek
Bevyskytovati, zbývati: guae lugur
thae superaverant S; uter eovrumvita
superavit Čs na živu déle zůstal; supe
retne coniunr Creusa? V není-li (po
sud) na živu; captae superavimus urbi
V zbyl jsem, přežil jsem dobytí města;
superatne eť vescitur aura? V = živli
a zdráv-li?; non minus exhausto, guod
superabit, erit O zbytek; huie trade,
amissis superant gut navidus V —=na
živu zůstavší trosečníky; superat ser
pentis imagine sarum Ó dosud stojí;
JI přech.A) pův. ©) překročiti, pře
jiti, přestoupiti: tugum V; mediam
vallem L projíti údolí středem (ale také:
údolí uprostřed ležící míti za sebou); tan
tum útineris T' uraziti; insidias circa
tpsum iter locatas L mimo zálohy pře
jiti; B) převyšovati: guae superaret
fontis fastigium Hivť.; superat cacu
mine nubes (o Parnassu) O; superans ge
nua agua L sahajicí nad kolena; %)
o plavbě:kolem plouti: Pachynum L,
promunturičum ilisení T, Euboeam N,
Isthmon Ó; 0) proniknouti: clamor
superat castra hosttum L až do tábora;
saltu viam V přeskočiti; flumen ad
versum remis s. V proti proudu pře
plouti; b) přenes.£) předčiti, vy
nikati nad někoho, překonati někoho: Věr
tute algm C, tngenio N, doctrináa C,
ferrum s. duritia O býti tyrdší nad že
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lezo; B) spec. přemoci někoho, zvítě
Ziti nadněkým:marimas nationes, clas
sem, hostes Cs; Astam dbelloN; incau
tum ferro V; Hispanta, guae plurimos
hostes superatos prostratosgue conspe
zit Č jež spatřila porážku a potření pře
četných nepřátul; obr. o věc. abstr. omnia
8. Ús vše přestáti; Žabores, casus V sněsti,
dolores O přetrpěti; spem fallere atgue
s. C naději sklamati a zmařiti.

super-penděns, ntis převislý:sara L.
super-pon0, ere, posut, posttum po

ložiti něco na něco: capiti superposttum
decus L ozdoba na hlavě položená (klobouk);apodyteriosuperpositum| est
sphaeristertum Plin nad (t j. vedle) a.
jest s.; FHispanicaetris superposttis in
cudantes flumen tranavere L lehnuvše
si na štíty přes ně (měchy) položené;
spec. o úřadu V čelo postaviti, superpost
tus L představený.

super-scando, ere, — překročiti: cor
pora vigilum L.

super-sedeo, čre, sědi, sessum u.) 8e
děti nad něčím, na něčem; b) přenes.za
nechati něčeho, upustiti od něčeho, ušetřiti
Bi něco:proelio Os bitvy se zdržeti; to+
buto ac dilectu supersessum est L bylo
upuštěno od...; supersedissem logui L
nepotřeboval bych mluviti.

super-stagno, are, avi, — z břehů
vystoupiti (a tim utvořiti stojatou vodu podél
břehů).

super-stes, sťiťis [sto] a) (starolat.)pří
tomný svědek:suts utrisgue superstitibus
praesent:bus C; b) zbylý, pozůstalý na ži
vu, přečkavší něco:uť su? 81drČidert super
stites essent C aby je přečkaly; Aeneas
patriae superstes H bez úrazu přečkav
zkázu vlasti; s gen. altertus vestrum 8.
L; nostri superstites sumus T přečkali
jsme sami sebe; absol llum aget.
fama s. H po něm zbylá; si pavcent
animae fata supevstiti FH.

super-stiti6, onis f. [srov. super
stes) a) dovolávání se svědků, dosvědčo
vání, dokládání se něčím: Stygis caput,
una 8. superis V závazná přísaha; b)
pověra, pověrčivost: superstitionibus 00
noxtus L oddaný pověrám; s. aniles Č
babské pověry; s. exitialis T zhoubná
(o křestanství); v dob. sm. posvátná bázeň:
superstitione facile est liberari C; konkr.
pověrečné úkony magicae s. T.



superstitiose

superstitiosé, adr. pověrčivě: id di
cítis non s. et aniliter C z babské po
věrčivosti.

Nuperstitiosus, a, um a) pověrčivý;
b) věštecký, prorocký: hariolationes C.

super-sto, re, -— nahoře státi; na
čem: essedďis et carris L; s akk. Čapsum
superstans V, ossa inhumata Ó.

super-strátus, a, um [sterno]navrchu
nakupený, navrchu ležící: corpus odruťum
superstratis Gallorum cumulis L.

super-struo, ere, xi, cťum nahoře,
nad něčím vystavěti něco: ligneam com
pagem T.

uper-sum, esse, fui, — au) zbý
vati: circiter milia hominum ČXNXX
Cs, biduum supeverat Čs, id temporis L;
superest dicere O zbývá říci; guod su
perest V zbýtek; superest, ut Plin zbývá
toliko, aby; b) býti ještě na živu,
na živu zůstati, přežíti: superesse vi
det de tot milibus unum O; patri su
peresse L otce přežiti, e) býti v nad
bytku, přebývati: id. Masinissae
satis esse et fore, guod populo Romano
supersit L; et supererat multitudo Al
danorum L byl nadbytek, bylo příliš
mnoho Albanů.

super-urgeo,
fluctus T.

SUperus viz super.
sSupervacaneus, a, um a) nadpočetný,

nadbytečný: supervacanei operis aucu
ptum Č vedlejší zaměstnání; b) zbytečný,
nepotřebný: liťterae, oratio L, super
vacaneum est disserere S bylo by zby
tečno mluviti.

Super-vacuus, a, um zbytečný, ne
potřebný; ex supervacuo I, zbytečně.

super=vado, ere, — překročiti, pře
konati něco:ručnas J., omnes asperita
tee 8.

super-vehor, vehž, vectus sum jeti
přes něco n. kolem něčeho: m.ontem Cat,
promuntuvtum L.

super-venio, žre, vění, ventum a) jiti
přes něco n. za něčím, nad něčím:
unda supervenit undam H vlna za vl
nou se vali; erura loguentis terra su
perventt O vystoupila nad, položila se na;
lapso supervenit V na padlého stoupne;
b) přijíti k něčemu, zastihnouti: Ze
gati superveniunt animis tam aegris L
přijdou, když již.. .; spiranti adhkucČu

čre, — shora vnikati:
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zastihnonti jej, an ještě dýchá; jiti a
někým: supervenit Aegle V přidruží se;
na pomoc přijiti: regi Cu; ©) přikva
piti, přepadnouti: graťa superveniet ..
hora H; munientibus supervenit Mar
cellus L, ei nox supervenit Ču překva
pila jej.

superventus. s, m. příchod (nena
dálý): guartae decumae legionis T.

super-volií0, re, — nad něčím lé
tati, s dat. u Z; 8 ace. (nebo postpos.) u V.

super-volo, are letěti nad něčím, př'c
letěti něco: čotum orbem Ó; hasta V.

supino, dre, dvi, tum [supinus] na
znak pokládati, nahoru obraceti: gledus;
nasum (ace.vztah.)nidore supinor II nos
se mi zvedá do výše.

supinus, a, um [od suĎ, srov.fTr103)
a) vzhůru obrácený: manus supinas ten
dere V, caelo supinas st tuleris manus
H (o modlicin 8e člověku); s. tactus L, smě
rem vzhůru; b) nazpět zahnutý, obrácený,
naznak ležící: motus corporis C; stertit
8. F, venter s. IŤ břicho ležícího na
znak; cursus O zpětný; c) vzhůru vy
stupující, povlovně sklonitý, plochý, rov
ný: Tidbur H, vallis [,, collis V; d) pře
nes. líný: animus Cat.

Ssup-par, paris téměř
současný: huic aetati Č.

suppeditatio, čnis, f. hojnost, nad
bytek: donorum

sup-pedito, re, vi, čtum [peditofreau.— intena.kpedare(pes)opatřiti
nohou, podepřii) a) přispěti, po
mocen býti: nunc dam ademnta
est suppeditandi facultas C; Cice
roni suppeditabis C; bh) poskytovati,
opatřovati, podávati, dávati, zásobovati:
guia suppeditat nobis, udí animus re
Jiciatur Č hojně skytá; pecunias, fru
mentum, aguam C, de thesauris suis Ú;
c) býti v hojnosti v zásobě: un
digue mih suppeditat, guod pro Scauro
dicam C; guibus rebus nos suppedita
mus C máme nadbytek; stačiti: guoadď
tela suppeditarunt L; manubiae vix in
fundamenta suppeditavere L.

Sup-(h)-peto, ere, peťivi a ii, itum
a) býti pohotově, po ruce, v hojnosti,
v zásobě: ne pabuli guidem magna co
pia suppetebat Cs, cum frumentum co
ptiaegue suppeterent L, b) stačiti, býti
8 něco: uť cotidianis sumptibus copiae

stejný, téměř



šup-(b)-planto

suppetant Č, vires ad arma ferenda L;
si vita suppetet C bude-li život stačiti
(z. j. dosti dlouhý); v seslab. výza. »"ovis
ul usoue suppetas laboribus JI abys žil
stále pro nové námahy.

sup-(b)-planto, re, — nastavením
nohy podraziti: supplantare eum, gut
cum certat, nullo modo debet C.

supplecmeutum, ž, n. [suppleo) a) do
plnění, doplněk:per causam supplementi
eguitatusgue cogendi Cs = aby doplnil
vojsko; arma ad s. decernere L; b)
konkr. mužstvo doplňovací, záložní, ná
hradní záloha: legiones eodem supple
mento explevit L, pars copiarum et
supplementi Cs.

sup-(b)-ple0, čre, plěvi, plětum a)
opět naplniti: čnania moenia O (opět
zalidniti); aerarium ezhaustum T; b)
doplniti, na plný počet uvésti, dosaditi
(co se nedostává): legiones ČST, naves
remigio L — remigtum V počet veslařů;
lucernas Dr doliti olejem; damnum T
nahraditi; supplete ceteros honores C
doplňte, dodejte (v duchu).

sup plex, plicis [plico) (vi. „kolena
objímajicí“) pokorně prosící, pokorný,
prosebný: vodis s. manus tendit pa
tria Ú k vám s prosbou ruce vzta
huje; regem ... supplicem se contulisse
ad al'os reges C utekl se k jiným krá
lům jako prosebník, prosit za pomoc;
Socrates nec tudicibus 3. fuit (C ne
snižil se k doprošování soudců; s. sum
pro patria Ó prosim za vlast; s. turůa
O orodující; o věcech:swpplices preces Č
naléhavé, snažné prosby; supplicia dona
V dary prosebné; manus supplices U,
nitta IL, verda C, voz L, guerelae T'1i0,
lacrimae Pri jako subst.repudtatio sup
plicum superdiam coarguit ČC, suppli
ctdus deorum nocere N prosebníkům bohů
= lidem dovolivajícím se ochrany boží.

supplicatio, onis, f. [supplico] a) ve
řejné modlitby za odvrácení u za zdar ně
čcho: eds Ďelli causď supplicatio per
urdem habita atgue adorati dwt, ut bene
ac feliciter eveniret, guod bellum po
pulus Romanus čussisset L; b) slav
nost děkovná s. dis decreta est Č, red
ditur Čs.

suppliciter, adv. pokorně, prosebně:
logui Cs, aram venerari V, petere L.
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snpplicium, tí, n. |supplex] a) „po
kleknuti“, na kolenou prošení, pokorná
prosba: legatos ad consulemcum sup
pliciis mittere S; regis suppliciis fati
gati S; sv. prosba k bohům, modlitba,
vzývání bohů: non voťtisnegue supplicits
muliebribusauxilia deorumparantur L,
suppliciis deos fatigare L; slavnost
děkovná: dis supplicia decrevit ST:
b) (odprošováni, prosba © smír, odt. meton.)
pokuta (zaprovinění),trest a) vůb.gra
vissimum Čs, e.rercitum supplicio cogere
S;vartum suppliciorum genus Ču, s.luere
V trestem pykali; a supplici!s tegere algm
Lodšpatného zacházení chránili;satis
suppliciií tulisse Čs dosti muk; meton.
agnovit dira tegentem supplicia V hrozné
jízvy ran; P) spec.(eufem.)trest smrti,
poprava: ad s. alym dare N, tradere [,
dedere Čs, producere Č* s. de algo su
mere ČsN popravu na někom vykonati;
flebat utergue non de suo supplicio, sed
pater de filůů morle, de patris filtus C,
s. exempli L trest smrti na výstrahu.

supplico, dve, art, tum [supplex)
a). kolena. objímati, na. kolena. pa
dati; snažně prosili: precari, de
nigue supplicare C; pater pro filio sup
plicabat Ú koho:alci:propingut supplí
cent vobis C; populo, senatui C; b) spec.
boha vzývati, k bohu 8e modliti: Alfa
rio dis supplicanti S; supplicatum tota
urde est [. modlitby konány.

supplosio, ónis, f. [supplodo) dupůni:
pedis C nohou.

sup-(b)-pono, ere, posuž, positťum u)
páv.podložiti, vespod položiti: anatum
ova gallinis C, colla oneri Ó krk na
staviti břemeni, břímě na krk vzíti; čergo
delphina se oneri supposutsse Ó vzal
prý na hřbet; tauros suppositos tugo O
zapřažené ve jho; obr. tactatis saepe ca
rinis supposuere manus Ó pomocnou
rukou pozvedli = zachránili: hoc melius
guam si Phaeacia tellus ignotum víli
supposutsset humo O do hrobu položila,
ve hrob uvrhla; Latio supponere Sa
mon Ó podříditi; tgnes suppositi cineri
FH pod popelem doutnající; supponere
tectis tgnem O založiti oheň — zapáliti;
me vivere suppositum stellis O pod hvěz
dami; cultros s. V přiložiti — falcem
maturis aristis V; W)přenes.na místo
něčí postaviti: algm in locumalcis



sup-porto

C; Hieras.... pro rege se supponit
reum C; fides amicorum supponitur C;
zvl.podstrčiti, nastrčiti, podvrci: esta
mentum LC, puellam L, cervam 0;
podrobiti: aethera ingeniosuo O, ar
bitrio alcis algd O, deo Ó.

Sup-porto, čre, avi, tum dovážeti,
dopravovati: frumentum exercitui (Cs.

Suppressio, čnis, f. [supprimo] pod
loudnictví, zpronevěřovánípeněz: ad prae
das ac suppresstones reverti Ú..

suppressus, a, um (part.perf. od 8D
primo| utajený, tichý, dušený: suppressa
voce dicere C polohlasně.

sup-prim6, ere, pressi, pressum a)
dolů stlačiti, potopiti: naves L; b) za
držeti, zastaviti, zaraziti:fugam O,
tter Čs, hostem Cs; classem N zakotviti;
c) potlačiti, udusiti: dram OL, gue
relas O, aegritudinem C, fletum Pr;
d) podloudně podržeti, zatajiti:
pecuniam Ú, senatus consulta L uta
jiti; decreti famam L ututlati; suppresso
Vespastant nomine T nejmenuje Vespa
siana,

sup-(b)-pudet, ére, — trochu se sty
děti: guod eorum me suppudebat C.

sup-purátus [pus] hnisavý, jitřící se
(u Ču šp. čtení m. soporatus dolor).

sup-puto, re vypočitati: articulis O
na prstech.

suprá, adv. a předl. (vl. isol. abl. fem. od 8U
Derus, u básn. též stperá| [ adv.A) místněna
hoře, nad tím, svrchu: s. atgue infra
Cs, variae círcumgue suprague volu
cres voladbant V; toto vertice s. est V
převyšuje, přečnívás; b) časově dříve
(„nahoře“ vzhledemk pismu): užť s. demon
stravimus Čs, ut. 8. digi C, ut s. seripsi
Plin výše, svrchu; 8. repetere S dále
shnoutij C) o počtua míře: nad to, přes
to, více, výše: agrum 8. trecenlis mi
lidus emptum F vice než za ..; nihil s.
deos lacesso FÍ nic nad to více; 8. guam
credilile est S více než k víře podobno;
II předl. s ace. A) mistně na d něco, nad ně
čím: 8. eum locum, s. se Cs; dux 8. ca
put est S ,na krku“; s. subtergue terram
pugnatum est [, exire s. terram C;
též o směru vodorovném: ZA něčím: 60 gen8
tacet s. Ciliciam N, s. paludes C, s.
Suessulam L; přes něco:fera 8. ve
nabula fertur V; b) časověpřed: paulo
s. hanc memoriam Cs; za: s. cenam Ču;
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c) o miřenad, přes: 8. tres cyathos H;
s. bonum aut honestum S více než bylo
dobro a slušno; s. milia viginti L; 8.
vires II nad sily; 8. morem V neoby
čejně; s. modum esse V míru převyšo
vati; id facinus est s. Coclites L pře
konává; ratio s. hominem putanda est
C za nadlidský.

supra - scando, ere, — překročit:
hnes L.

SUpreMmUS víz super.
sura, ae, f. lýtko.
surculus, ž, m. mladá ratolest, vý

honek: sazenička.
surdaster, tra,

hluchlý, polohluchý.
surditas, atis, f. [surdus]) hluchota.
surdus, a, um a) hluchý: surdis au

ribus algd canere L, narrare asellofa
bellam surdo II; též o jiných věcech: bez
citný: sara JH, undae O; leges vem
surdam esse L; b) zvuku nevydávající,
bezhlasý: lyra Pr; gratia O zamlčená,
neslyšená.

surena, ae, m. u Parthů název nejvyššího
úředuika: velkovezír T.

Surg0, ere, surrexi, surréctum [*sur
rigo, srov.sudrigo) a) zdvihnouti se,
zvednouti se, povstati, vztyčiti 86,
vzpřímiti se: de sella, e lectulo C, cur
ego potissimum surregerim Č (k řečnění);
surge, nate dea! V vzhůru !; spec.o voje
vůdet na cestu se vydati: tlague secundáa
vigiliá surgit Cu; zvedati se, bouř'iti
se: mare O, undae V, ventus a puppi
surgens V od zadu se zdvihající = příz
nivý; surgens Ganges V nadýmající 8e;
aeguora, fretum V3 b) o pouhévýšce: ty
čiti 8e, strměti,vystupovati: mon
tes O; umert surgunt gua tegmina
summa (se.thoracis) V kde vrchní kryt
ramen se rozkládá; fistula surgit dispa
ridus avenis Ó zvedá se stále delšími
pišťalami; ©) vzrůstati, do výše růsti,
zvedati se: ÚČeresculmo alto H, messis
V, novae Carthaginis are V; area ci
nere mixtisgue pumucibus oppleta sur
rexerat Plin — na dvoře uložila se vy
soká vrstva popelu; surgens in cornua
cervus V v parohy dorůstající — 8 vy
růstaiícími parohy; Ascanitum surgentem
respice V na dorůstajícího A.: in dies
surgens caput altius effert V co den
vzrůstajíc; d) o čase vzejíti: dies O,

tvum [surdus) na



Suri, Snria

surgente dite V — za časného jitra; dtes
primo surgebat Eoo V den vzcházel
prvním dennice zákmitem; huncine 80
lem tam nigrum surreXe (— surreTissa)
mihi? I musil pro mne tento den tak
nešťastně vzejiti?; €) o pojm. abstr. Vy
vstati, objeviti se, povstati,vzejíti:
sententia, pngna aspera, trae, discordta
V, rumor T; non ulla laborum nova
mů facies inopinave surgit V. žádná
nová nebo nenadálá tvářnost útrap pro
mne nevzchází — nepřekvapí mne.

Surf, Suria viz Syri, Syria.
SUYDILe aip. viz surrěpio.
sur'rancidus, 8urraucus, surrémi<0

vis sudrancidus, sudraucus, sudremigo.
Surrentum, 7, 2. město u již. mysu

zálivu. neapolského, nyn. Sorrento; adj.
SUPrenÉTnus, cc,m sorrentský: palmes
O (réva), promuntoritum T; obyv. Nur
rentini, orum, m. Sorrenfané,

NLUPÉPO viz sudrepo.
sur-ripio, ere, včput, reptum [rapiv]

potají vzíti, odniti, uchvátiti, odciziti:
vasa ex privato sacro C, a Naevio
multa C, foltum ea: custodia Č tajně
udvěsti; me surpite morti JH vyrvete
mne; de mille fabae modiis unum II
odciziti; guae me surpuerat milu JH
mně samému odcizila = jiným učinila;
diem s. O promarniti; crimina oculis
patris O skrýti, zatajiti

SUrrog0 viz subrogo.
sirsum, adv.[ze*sud-vorsum| vzhůru,

nahoru, do výše: commeare C; nahoře,
ve výši, vysoko: nares recte s. sunt Ú.

sus, suis, f. m. [erov. G, svině,
Schwein) svině, prase, vepř: amica luto
s. I; s. masculus L kanec; přísl. Su8
Minervtam (docet) C — hlupák chce
poučovati chytrého.

Susa, orum, n. hlavní m. Persie, nyn.
Chusistan ; adj. Susidnus, a, um suský:
regto Cu; obyv. Stislani, órum, m. Su
sané; Niisis, čdis, f. suský: pylae Cu.

SUSCENSCU viz SUCCENSEO.

suscepti, onis, f. [suscipto| převzetí,
na se vzetí: causae, laborum

Nus-cipi0, ere, cépi, ceptum [capio]
A) pův. G) ob. ze spodu chopiti, chytiti,
podchytiti, zachytiti: dominam vuentem
V; ignem foliis V; cruorem pateris V
do misek chytati; aguam V; (B) spec. se
země zdvihnouti novorozeněa timje 2a vlastní
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uznati a alíbiti vychovatl: gwo die utinam
susceptu8 non essem Ú—=kéž by mne
byli usmrtili; eďiťi in lucem et suscepti
sumus Č —=narodili jsme 8e; odt. pak dítě
dostati: liberos ex lidertiní filia C; si
gua mihi de te suscepta fuisset suboles
V kdybych měla od tebe ditě (tebou
uznané); ) k sobě vzíti, přijmouti,
ujmouti 8€ někoho:algm in ctvitatem
C, sacra peregrina C, prodigia L za
platné přijimati; salutem vei publicae s.
contra algm C ujmouti 8e; zvl. ujmouti
se řeči, řeč převziti, odvětiti: „dicam
eguidem“, suscipit Anchises V; b) přenes.
na se vzíti, podstoupiti, podniknouti,
převzíti něco, podrobiti se, podvoliti se
něčemu:dťer C, legationem Cs, negotium
C, bellum Us; consilium C pojmouti,
malorum patrocinium S —=zločinců se
ujmouti; animum de alga re Č smýšlení
nabýti, představu si utvořiti; causam C
převziti; poenam Č trestu se podrobiti =
býti trestán: pericula C v nebezpečí se
vydávati; inimicittas N; sumptum L;
ignominiam, parricidia, scelus C obti
žití se zločincin, wvaliti na sebe; votum
L slib učiniti, facinora S dopustiti se;
pulvinar L zaříditi; též o gerund.:glortam
Africani tuendam Č ochranu; Jčpami
nondam corrumpendum N podplaceni
Ep. na se vzíti. Isol. perf. SUSCED
tum, ž, n. podnik: suscepta magna Ó.

Nns-cit0, dre, dvi, atum a) do výše
pozdvihovati, zdvihati: lintea V vzdou
vati; proscisso aeguore terga V vyorá
vati lichy na zbrázděném ůúhoru; volťu
rltum a cano capite Cat odháněti, za
plašiti; )) spec. a) spícího vzbuditi, vůbec
něcovzbuditi, v pohyb uvésti: Ifiltiadis
tropaeis se a somno suscitari C = že
ho nenechává spáti: osctnem corvum
prece suscitadbo H přikouzlim; $) pod
něcovati, rozněcovati: cinerem eť sopitos
suscitat tgnes V v popelu křisí dřímajicí
oheň; hesternos ignes Ó rozdmýchati;
bellum C roznititi, způsobiti; vim susci
tat ira V budí; crepitum Pr; tacentem
Musam H, algm in arma V do boje
pobádati.

SUSCITLO viz suĎdserido.

Suspect0, are, avi, tum [frea. k sus
picio| jen přencs. podezírati, v podezření
miti: Agrippinam T'; pass.podezření bu
diti u někoho:paelici 1.

put.



1. suspectus

1. suspectuš, a, um [parť.porf. 00 sU
spicto) podezřelý, podezření budící; kornun.
u koho: GlCů; vzhledemk čemu: de, super, n
alga ne: pozd. též gen.

3. Suspectus, ús, m. [suspicto] a) po
hled vzhůru, vzhled: ad Olympum V;
turris vasto suspectu V ohromné výše;
b) vážnost, obdiv, úcta: tněravit mentes
8. honorum Ó.

suspendium, či, n. [suspendo] pově
šení, oběšení.

Nus-pendo, ere, pendi, pěnsum a) po
věsiti, zavěsiti, oběsiti: algm tnfelici
avrboreL, proditores arboribus suspen
dunt T; nidum ttgnis V k trámům za
věsiti; cořumbam malo ab alto V na sto
žár, tenaces suspendunt ceras V zavěšují
veštiny; piscem hamo O; spicula ex
humero V; suspensus tabulam (ace,vztah.)
lacerto HHmaje zavěšenu tabulku na ra
meni; obr. suspendit pictů voltum men
temgue tabella HMupjal oko i duši na
obraz; naso suspendis adunco tgnotos
FL ohrnuješ nos nad..; b) do výše
zvedati, vybudovati: čectumturris Čs,
duo tigna suspenderent contignationem
Cs; kypřiti, orati: tellurem sulco tenui
V zemi mělkými brázdami; podpirati,
opírati: murum furculis L; pronos sus
pensus tn artus Ó opíraje se sehnutýma
nohama — stoje v před nachýlen na špič
kách; pod. suspensos gradus ferre O;
©) přenues.v nejistotě nechati: ant
mos O; zastaviti, udržeti: fletum
O; odložiti, nedokončiti, nechati na vá
hách: rem medio responso L (dvojsmysl
nou odpovědí); napnouti: algm exspecta
tione Ču Plin.

suspensus, a, um (vi. part. perf. od SUS
pendo] a) vznášející se, zdvižený, visící:
saxis suspensa rupes V; per undas
currus suspensos raputsse C; suspensis
auribus Pr se vztyčenýma ušima; aguila
Suspensis demissa alis L s křídly (vzhůru)
rozpjatýma; suspenso pede, gradu O
po špičkách; b) na něčem závislý, spo
čívající, založený: ex dono casu om
ma suspensa simt vše závisí na .;
altunde suspensas habere viívendi ra
tiones C; ©) v nejisletě, napělí jsoucí,
napjatý, rozpačitý: socios exspectatione
suspensos Ú; suspensum incertumgue
algm dimittere Plin, Aeneae suspensam
mentem V mysl nejistotou se zmítající;
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pojpulus tnter spem metumagues. L, ant
mus C, verda T nejistá, temná; rebus
suspensis L za nejistoty politických po
měrů; čn suspenso religui Plin nechal
jsein nerozhodnuto.

suspicax, acis [suspicor) podezíravý,
nedůvěřivý.

suspicio, ere, spěxi, spectum [subs
a specro] a) zdola nahoru hleděti, vzhlí
žel: caelum ČO, astra Ú, vamos O;
absol. nec Suspicit nec circumspicit C,
suspiciť et guaerit Oj signorum ortus
V; b) k někomu 8 obdivem pohližeti,
obdivovati se, vážiti si: €0S Viros SUS
pictunt C, eloguentiam Ú, artes H, pte
tas suspicienda est N; ©) podezírati.
podezřívati, v podezření míti: suspectus
regi et ipse eum suspiciens 9.

Suspício, onis, f. [suspicio] a) pode
zření: guo mtnore suspicione iler face
rent N aby cesta jejich nebudila velkého
podezření; negue e0 magis cavebať sus
picione JN nicméně zůstal podezřelým;
s. augetur Čs stupňuje se; suspicionem
dare,movere, tnicere alci CsC podezření
vzbuditi u někoho; s gen. subj. i obj.: 8. La
cedaemoniorum N; venení Č z travič
ství; meton. látka, důivod k podezření: in
crimine ipso nulla s. est C není důvodu
k p.; b) tušení, tucha: nulla s. deorum

, ne suspictone ouidem possum attin
gere ČÚ ani zdaleka nemohu vytušiti,
představiti Bi.

SUSpICIOSÉ,adv. podezíravě: logui, di
cere C.

Suspieiosus, a, um [suspicto] a) po
dezíravý: civitas C, conscientia timt
dum suspictosumgue faciebat C; b) po
dezielý, podezření budící: 2d guodďadhuc
est susoiciosum C, negotium, scelus (.

SUSDÍCOr, dri, dťus sum [suspicio]
a) podezřivati, podezření miti: fuge sus
picart H přestaň mě podezřivati; alad
de algo, ace. c. inf., nepř. ot.; b) tušiti, tušení
míti, domnívati se, domýšleti se: negue
sensus «ouisguam suspicari potest C;
placiturum tidi esse librum meum sus
picabar Č.

suspiratus, us, m. [suspiro] vzdech,
povzdech: aspicere stne suspiratu posse
C; suspěratibus haustis O zhluboka po
vzdychnuvši.

suspiritus, čs, m. zhlubokavzdychání,
vzdech.



suspirium

saspirium, dř, n. [susptro) a) hlu
boké vzdechnutí, vzdech, povzdech: 818
piria repetere Pr (milostné); ducere O,
alto pectore prodere O —=z hluboka vzdy
chati; b) spce.bolný povzdech, sten: stne
suspirio C, suspiria trahere O stěnati;
meton.CUMU0r Suspiria matri patefa
ceret T příčinu vzdechů — starosti.

Su-spiro, are, avi, tum [subds-spiro]
a) zhluboka vzdycbati, povzdechnouti:
sola suspirat in illa O vzdychá jen po
ní; zvl.bolně vzdychati, sténati: susptrat
ad tmis pectoribus O; ingemit et tacito
suspirat pectore O; L) přech.vzdychati,
toužiti po něčem: suspirare Čhločn H
že Chloe po něm touží, amores Tid mi
lostné vzdechy vydávati.

SUSpítio viz suspicio.
susgue dčgue, adv. vi. „dole nebo na

hoře“, více nebo méně, výraz lhostejnosti:
nam de Octavio 8. (se. habeo, fero) C
jest mi lhostejno.

sustentaculum, ž, n. [sustenčo) pod
pora, opora: victoriae T.

sustent0, are, avi, atum [frea.k us
tineo) a) ze spodu držeti, ve výši držeti,
podpirati: fratrem ruentem sustentat
dextráa V; navis diu sustentata V dlouho
nad vodou se držící; arma Cu; b) přenea.
udržovati, podporovati, zachovávati,
pomáhati: tpsa spes tnoptam sustentabat
Cs; res puůlica meis laboribus susten
tata C; litteris sustentor et recreor Č
mě „drží“; valetudo sustentatur notitiů
suť cornoris C udržuje se; actem Tv po
řádku udržovati (nenechati ustoupiti); ©)
na živu udržovati, vyživovali, vydržovati,
živiti: ačr alit et sustentat animantes
C; eo frumento sustentata est plebs L;
alle exercitum. Domitií suis tectis susten
tavit ČC;mutando sordidas merces susten
tabatur T živil se; d) vydržeti, odolá
vati, snášeti: adegre is dies sustentutur
Čs stěží ten den odolaji, vydrží; — aegre
sustentatum est Čs, impetum legionum
T, hostem T', maerorem alcis Č, famem
Cs; e) zad.žovati, zdržovati: paulisper
a rece sustentati S, rem, aedijicationem
ad alcis adventum C.

Sustineo, čre, tinut, tentum [teneo]
a) vzhůru držeti, udržeti, podpí
rati, něsti: cum Alilo humeris susti
neret Dovem vivum C; infirmos artus
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baculo O; sustinere se alis O (o ptácích);
clipeum, hastam O, arma male sustt
nenti L jenž pozdviženou zbraní nedobře
se kryl; vestem Ó nositi; furcis specta
cula sustinentibus L sedadla spočívající
na podpěrách; čngentem sustinet umůran
V olhromnou slinnou korunu drží; lapis
albus pocula sustinet H nese; ačr sus
tinet volatus avitm Ú „nese“ pláky při
lelu ; non se a lapsus. poterant L nemohli
se udržeti, aby nepadali; pugnabant vix
memůra sustinentes L sotva na nohou se
držice; L) v pobybuzadržovati, zdržo
vati, zastaviti: eguosCs,perterritum
exercitum Cs, flumina lyra Pri a tu
gulo dextram V; remos Č do výšezved
nouti a tím zastaviti; avl. o pochodě: Stgna,
agmen L, ordines V zaraziti, zastaviti;
tmpetum multitudinis L nával zadržeti;
impetum fluminis L zdržeti proud řeky,
sustinuit conscius amnis aguas Ó za
stavil své vody; reflex.se sustinere zdržeti
8e čeho: abl., ab alga re, ne; C) přenes. nene
chati klesnouti, udržovati, podpo
rovati, chrániti: ret publicae causam
C, dignitatem et decus Č; imperium Ču;
animos pugnantium L; unum numine
debueras sustinuisse O zachrániti; d)
vydržovati, živiti: Ainc patriam
parvosgue nepotes sustinet V; ager non
amplius hominum guingue milia potest
sustinere C; meretriculae munificentia
sustinert L; e) snésti, vydržeti něco,
odolati něčemu:tmpetum Řostium ČsÚ;
sustinere Pompetani non potuerunt Ús
nemohli odolati, udržeti se; tmpertum
alcis Ús, potentiam Č, dolorem pedum
Plin; vím tribuntciam Č strpěti; pre
ces alcis C, guerentem algm J odolati
prosbám, nářkům; f) na se vzíti, pod
stoupiti, podrobiti se: poenam Ú,
certamen IL, gravisstmam personam C
převzíti („úlohu“); tnviďdiam, tempestatem
C vydati se; gnodď onus te putas susti
nere non posse? Ú3;nec credere sustinet
Annam esse Ó netroufá si věřiti; guae
se praeferre Dianae sustinuit O trou
fala si, odvážila se; g) protahovati:
rem in noctem L, bellum consiiio L.

sus-tollo, ere, — do výše, vzhůru
zdvihnouti: vela sustollunt rudentes Cat;
ad aethera vultus Ó.

susurro, re, avi, tum [susurrua)
bzučeti: apes V, šeptati, šuškati: cum



1. susurrus

cara nutrice de te O, vaga fama O;
guid velit, ore susurrat O.

1. susurrus, ž, m. bzukot: somnum
suadebit inire lení susurro V; šepot: illo
susurro delectari C; dlandos audire su
surros Pr, lenes sub noctem susurrí II
milostné šepotání.

2, susurrus, a, um šeptavý: lingua O.
Suthul, čs, a. tvrz v Numidii ne

známé polohy.
sttilis, e [swo] sešitý: cymba V „slá

taný“; prošitý: dalteus V; (nitmi) uvitý:
coronae O

stitor, čris, m. [suo, srov. Švec) švec,
obuvník.

sutórius, a, um [sutor] ševcovský:
atramentum Ú; subst. Stitovius, 07, m.
(anal.dlepraetortus) bývalý švec.

sůtrinns, a, um ([sutor]| ševcovský:
taberna T.

Sútrium, čž, n. město v Etrurii u via
Flaminia, nyn. Sutri; adj. SŮLrinus, a,
um sutrijský: ager L; obyv. Sůútrini,
orum, m. Sutriňané.

sůtůra, ae, f. [suo]šití; steh: triplex
scutale crebris suturis duratum L dů
kladně, do tvrda prošilý.

SWUS, a, um [stlat. 80808, srov. ÉÓG ze
CEFŮCG,čes. svůj) a) přímo a nepřímo refiex SVŮJ:
uagoremsam interrogavit C; cum jam
suo ture populus Rom. suam auctori
tatem possit defendere C svým (plným)
právem; udi st suus esse potest O ač-li
komu může býti svým ten, jenž. .; sup
plictumgue suum est Ó sama sobě jest
mukon; ne videretur fateri sua delicta
O; corpora obruta mole sua O svou
vlastní tíží; cum stuam vicem functus
officio sit L se svě strany, co na něm
jest; sta tpsam peremptam mercede L
vyžidanou sobě odměnou; pueros mísit,
gui wort suae nuntiavrent C jeho; in
cidit in eandem tinvidiam, in guam
pater suus N otec jeho; zvl. spoj.s gůi 8
gue: munere gouamague(apem) suo urget
amor habendi V každou dle úkolu ji při
děleného pobádá touha po majetku; suam
ouisiue culpam actores ad negotia trans
ferunt S každý svou vinu; s příkl. -pře
s -met: suapte manu interfici C vlastní
rukou; feroces et 8uopte tngenio proce
dunt L; suamet scelera occultare 9;
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jako subst. SUI, Orum, m. příslušníci, druzi,
přátelé: nos tn bella suos ultor habebit
O jako druhy, pomocníky; deflent fata
suorum Ó krajanů; Catilina desernit
suos C své lidi; sua, orum, n. své vlast
nictví, majetek: omnia sua secum por
tare C, civibus sua restituit N jejich
majetek; sing. SuWllh, Z, n. svůj majetek:
guiď guisgue habeat sui C; suum illud
C zásada; fem. u refert a interest (v. t.);
b) vlastní, osobní, zvláštní: vis
cum, guod non sua seminat arbos V =
altena; nec his nec illis pertculum suum
obversatur anímo L vlastní; rura bobus
exerceť suis H svými vlastními; non sna
tecta defendere C vlastní krovy; suwm
dadat ira rudorem O zvlůštní, význačný;
sut turts esse Č býti vlastním pánem;
vie sua erat O nebyla sebe mocna;
semper esse suus C = dověsti se ovlá
dati; c) obyčejný, přirozený: ponere
suum vigorem O; pennas amdo non ha
buere suas O; nondum pinus caesa 8ui8
montibus descenderat O s rodných
hor; patřící, náležitý, určený, vymě
řený: pater suo signat honore (se.eum)
V poctou (jemu) náležitou; tmrnortalita
tis, ad guam eum sua fata ducebant,
auctor I, osud určený; sedidus hunc
refer ante suis V na místo slušné; suo
anno consulem fiert C v roce zikonem
vyměřeném— ziikonitém; struerem suis
altarta donis V —=tustis náležitými; d)
přiměřený, vhodný, příznivý: hadbent
ventos vela snos Ó, orba suis essent
nunc lintea ventis O příhodný vitr, fe
vunt sua jlamina classem V;3 commu
nire suos locos S vhodná místa; sno
loco na přihodném místě; addďe preces et
sua verda focis O přiměřená, náležitá;
redit in gyrum, ne sit suus tnpetus
hostí O aby nepřítel neměl vhodného ná
běhu; suo tempore redřre C v přihodný
čas; nakloněný, přátelský: populus
C, vota suos habuere deos O; e) milý,
drahý: coniunx, Caesar, Pergama, Ti
molus Ó.

Sybaris, čs,f. [ZúBaorc] řeka a město
v Lukanii, pozd.Thurii; Sybaritis, idos,
f. [srov. Aeneis] oplzlá báseň z doby
Ovidiovy.

Sychaeus, z, m. [fotn.Sicharbal] chof
Didonin bratrem jejím Pygmalionem za
vražděný.



Jsyeně

Nyěně, čs, f. [Svůvn] nejjižnější m.
egyptské, nyn.Assuan; Syčnitěs, ae, m.
Svenifan: Phorbas O.

Syleum, 7, n. město v Panmfylii.
Svyila, řec. tvar m. Sulla.
syllaba, ae, f. |oválabr)

auceps syllabarum H slovíčkář.,
syhlabatim, adv.po slabikách: dictare,

dicere Ú.

syllogismus, č, m. [ovAAoviauóc] zá
věr, úsudek logický.

Symaethus, 7, m. [Zůuardoc) řeka
ve vých. Sicilii, nyn. Giarella; adj. Ny
maethius, a, um symaethský:flumina
V,heros O —=Acis; Symaethis, idis.
f.: nympha O; Symaetheus, a, um:
aguae O = přítoky Symaetha.

sympathia, ae, f. [ovurdideia] sym
patie, náklonnost.

Symphonia, ae, f. [ovugavia) kon
cert, harmonická hudba; adj. Sympho
niacus, a, um [ovngoviaxóc] hudební,
kapelní: pueri, servi Ú; subst. sympho
niaci Ičomam misst sunt ČC hudební
kapela.

Nymplegaděs, um, f. [SvunzAnydádec]
dva skalnaté ostrůvky n Byzantia, jež dle
pověsti dříve se srážely (ovunmÁňocu),
ale po proplutí lodi Argo pevně stojí.

syn-edros, 7, m. [ců vedooc) člen rady
makedonské.

Synephébi, črum, m. [ZvvégnPoi]
„spolujinoši“, mladí přátelé (název veselohry
Caeciiiovy).

slabika:
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syngrapha, ae, 7. [ovyyoapgů]dlužní
úpis, směnka.

Synnada, Srum, n. město ve Frygii
proslulé lomy mramorovými; adj. Synna
děnsis, e synnadský: forum ČC.

Syphax, Gcis, m. král numidský za
2. války punské.

Syracůsae, drum, f. hlavní městosi
cilské, nyn. Siragossa, vodiště "Theokvitovo
a Archimedovo; adj. Syrácusius, a, um
syrakuský: mensae C; z metr.příčinNyra
cosius, a, um: urds O; Nyrácusánus,
a, um: conventus, lautumiae, mensae
C; obyv. Syrácůsání, ovum, m. Syra
kusané.

Syrií, orum, m. (Zůoor), zř.Syrus, č,
m. Syrové, obyv. Syrie; jako adj. 8y!
ský: vina, mergeIT; Nyrius, a, um: 708
Tid nard — munus Pr; pira V; země
Syria, ae, f. Syrie ve význ. širšíin i užším
a též— Assyrie (Syriae regem Babylone
regnantem Ču; Sardana pali, opulentis
simi Syriae regis Č); odt.a0j.Syriacus,
a, um syrský: praetor, publicaní €.

Syrinx, gis, f. [Zúovys] nymfa ve
třtinu proměněná; třtina, píšťala třtinová
složená ze sedmi píšťal různé délky.

Syros, 7, f. ostrov kykladský Siooc,
nyn. Sira, rodiště Ferekydovo; aaj. Ny
rius, a, um ze Syru, syrský.

Syrtis, 1s, f. |aťorTic písčina| písčité
mělčiny na sev. pobřeží africkém, S. mator
u Kyrenaiky, 9. minor u Byzageny, záp.
od 'Tripolisu; meton.i krajiny poděl Syrt;
jako appellat.písčitá mělčina vůbec: vastas
apevit syrtis V,

l
T. jako zkratka značí praenomen Titus.
tabella, ae, f. |demin. od tabula]

prkénko, deštička, tabulka; 1) básn.
guantum fatt parva t. tulit O „kousek
dřeva“, 2) apec. A) pomalované prkénko,
obrázek, obraz a) picta t. Il; (3)spec
votivní obrázek, deska (na památku vyváz
nutí z nebezpečensiví,srov. tabula): mem ores
(pamětní) čabellae O; picta t. Ti; b)
tabulka, deštička psací, ku psaní n.

8 nápisem; = zejm.a) hlasovací de
štička (tabulka): tabellas dirimere Ú;
tudicia populi magis patronum dest
Čeradbant tabella data Č t. j. po zave
dení tajného hlasování; — (pl. tabellae) B)
dopis, psaní; %) spis, listina; zápis,
protokol: řadellas obstgnare (v. t.) Č.

tabellárius, a, um [tabella] 1) týka
jicí se hlasování (deštičkami), hlasov
vací, o hlasování: lex (Cassia) tabella



tábeo

via C viz Časslus 3); 2) subst. mase. 11
stonoš, posel.

tabeo, čre, ui, — [tabes, tabum; z koř.
"taiut)-, arov.„táti", Týxo) 1) mokvati:
sale tabentes urtus V: tabentes genae V
vlhké, uslzené; 2) meton. mizeti, chřad
nouti: corpora tabent Ó.

taberna, ae, f. |m.*traberna oa trabs)
kůlna, bouda; zejm. a) chatrč, barák,
chyše:pauperum tabernas H;:b)diina;
kramm, sklad, skladiště: č. lidraria C;
tabernae novae L (na sev. straně fora), Ve
teves L (na jižní sti. fora); básn. LJur *a
chtum, Adrtae t. Čat tržiště; e) krčma,
hospoda, hostinec; d) v cirkutotas tader
nas compavrarunt ČC podloubí (pavlače)
pro diváky; —jako vlastní jm. T res 7aber
nae Ú místo úa Appiově silnici čihových. vd
Aricie.

tabernáculum, %,n. [tabe naj bouda;
zejm.a) barák, stan (zvl.vyššíchdůstojniků);
b) výzp. sakrál. stanoviště, (pczorovací)
stánek přianspiciich(srov.čemplum): £. ca
pere Č zvoliti.

tabernarius. 27, m. [taberna] kra
mář, kupčik.

tábes, is, f. [vizk tabeo) vi. tání; 1)
konkr. nečistá rozpuštěnina, kal: €. li
guescentlis nivis L; hnis, talov, zka
žená krev; jed; nečistota, špína: cultus
ex (po) inluvie tabegue L; %2)praegn.
a) hnití, rozklad, tlení: cadavera t.
adbsumebat L; b) chřadnutí, úbytě,
hubnutí, moření (akt. 1 pass.): (Lultam
Tiberius) inopia ac tabe longa peremit
T; guos amor crudeli tabe peredit V
krutě umořila; oculorum t. Ť nemoc;
aegritudo habet (působí) tabem C; obr.
velut lentae tabis sento victa pertinacia
L rozvedené dlouhou chorobou a. sešlosti
umořená: €) meton. (morová) nákaza,
mor: obr. vis avaritiae, veluti t. S93tn
fecit ea t. legtonum mentes T: fori t.
1" sudičská nákaza („horečka“).

tabesco, ere, už, — [inchoat.od tabeo)
1) táti, rozpouštěti se, taviti se: tabue
vant cerae Ó; básn. mokvati, vlhnouti,
zalévati 8€ něčím: negue assiduo t. lu
mina fletu cessarent Cat; 8) praegn.il)
hniti, tliti: gunecumaue corpora ta
dnerint Ó; b) chřadnouti, sžírati se,
mořiti se, trápiti se, hynouti (ne
MOCÍ i metať. zůvistí, láskou, hořem a p.):

L.atinsko-český slovník.
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desiderio (. C; nočite pati regnum per
scelus (zločinem) č. 4.

tabidus, a, um [tabes] 1) tající,
roztálý, jihnoucí: tabida nix I; = obr.
mens tabtda facta O „zjihlá“— umořená;
2) básn. nřičinně mořící, umořujicí, mo
řivý: venenum lentum et tadbidum 1;
tabida lues V morová nákaza; sžírající,
sžíravý, hubící,zhoubný.

tabificus, a, um [tabes a facio) vl.
rozpouště jící; metaf. umořující, úmorný,
sžírajicí: tabificae mentis nerturbatio
nes C.

tabula, ae, f. prkuo, deska (dře
věná, přenes.vůb.), tabule; 1) a) flamma
corripuit tabulas V; o troskáchlodi(prkna,
trámy 4 p.): lecerae tabulae Ó; uvna
virům tabulaegue V; bb) meton. «) střil
penězoměncův; B) stůl dražební: adest
ad tabulam Ú; meton.dražba; 2) po
malované prkno — obraz a) tabula
(picta) obraz; při. manum de tabula Č
tj. již dosti (o tom); b) spec. votivní
obraz, jaké zavěšovali zejin. zachránění trošet
pici v chrámech i jinde, 8 vyobrazením ztroskotání
lodi: £. votiva; nonne animadvertis ex
tot tabulis pictis, guam multi vim tem
pestatis ejfugerint C; 3) deska psaci,
ku psaní n. 8 nápisem (potažená voskery,
kamenná n. kovová): hendiad.ex ilďis tat
bulis cerave recitata L z voskových
desk; laevo suspensi tabulam lacerto H
„tabulku“; leges XII tabularum — metoo.
XII tabulae (zákony sepsané od deceu
virů) — básn.(čabulae) guas bis guingue
vivi sangeruní [H; bůsn. solventu * risu
tabulae FI (desky se zákony; dlejinéhovýkl.
prkna tribunálu, na němž byla subsellia
soudců); 4) meton. Co jest napsáno (vl. na
desce,přenes.vůb.) zápis, spis, listina (od.
pl.): čadbulae publicae úřední listiny (spec.
censorské seznamy občanův, obecní účty,
protokoly a p.); — spec. a) dopiss b) zi
vět, poslední vůle: supremae tabulae
T; tabulae testamenti (+T závětní spis;
smlouva: ťabulae nuptiales T; ©) se
znam, výkaz: ť. praerogativae Ú se
znam hlasů; is tabulis professus (est),
guae... ČC podle (svědectví) těch se
zuamů...; nomen Sex. Ioscii de ta
bulis exempturum Č ze seznamu pro
skribovaných; d) zápis, protokol: aladď
in tabulas pubdlicas veferre Ú; senatus
consultum inclusum in tabulis Č (u uns

„» =
6.)



tabulárium

„jen na papiře“); €) pl účty, účetní
kniha: cura tadularum pudlicarum TŤ
státní účtárna; dlužní knihy (seznamy,
výkazy, úpisy): tabulas novas (exspec
las) C (v nichž by staré dluhy nebyly zapsány).

tabulariui, ti, n. [subst isol.,vl.adj. 6c.
aedifjicčum; tabula) listovna, archiv: nec
populi tabularia vidit V 1.j. nestaral se
o nájemné Sstulouvy (jež byly ukládány ve
státním archivu 8 jinými důležitými listinami) Se
státem — netoužil zbohatnouti z obecních
nájmů; přenes.rerum tabularia O =
„kniha“ osudu.

tabulatio, ončs, f. [tadula] vi. kla
dení prken; konkr. patro, podlaha Čs.

tabulátus, a, um [tabulu) opatřený
prkny; subst. tabulátum, 7, n. lešení,
patro, poschodí: turris. tabulatorum
guattuor Cs: —přenes.o révě summas se
gui tabulata per učmos V stupňovitě—
výše a výše se pnouti.

tabum, %,n. (viz k tadeo) 1) nečistá
tekutina, zejm. zkažená krev, talov,
hnis: palla, tabo munus imdutum II
jedovatou krví (Nessovou),jedem ; 2) meton.
(morová) nákaza, nakaženina, mor: dn
fecit pabula tabo V.

Taburnus, ž, m. pohoří na hranici
Samnia a INampanie, tvořícíjiž. stranu kau
dijských soutěsek.

taceo, čre, u, ttum mlčeti, nemlu
viti A) ab3.; — motaf.o tichu: čacet omnis
ager V; tacet nox Cat; tacentes loci T';
význ. zaniknouti, potuchrouti, přestati;
b) L. algd (klasa. Jen ace. neutr. pronom.; též
ale. ©. inf. a mepř. ot.) n. de re o něčem,
smlčeti něco, pomlčeti o něčem,praegn.
zamlěčcti něco:dicenda tacenda locu
tus FI jo všem možném i nemožném“;
básn. litot. 200 taceri býti slaven, oslavo
ván, rozhlašovůn: aťtonito (v. t.) non ta
ceare sono Ó. Part. Lačitus význ. adj. v. t.

Tacfarinas, ae, m. Numid ve vojště
římském, jenž později zběhl od Římanů,
zosnoval několikeré povstání proti nim,
až byl r. 24 po Kr. přemožen a v boji
padl T.

Tacita, ae, f. [tacitus] (sc.deu) „Mlětci“
bohyně (= Aluta); stotožněnajako bohyněr.
svéjní B matkou Lsr2 farou n. Larundou ( iz
[ara) Ó.

tacite, adr. [taciťtus] mlčky; — metaf.
potichu, tiše; nepozorovaně: annt ť. ca
bentis Ó.
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taciturnitás, tis, f. [taciturnus]1)
mlčelivost, zamlklost, nemluvnost, málo
mluvnost; 2) mlčení.

taciturnus, a, um [taceo] 1) mlče
livý, zamlklý, nemluvný, málomluvný;
mlčící, tich Ý (čanto metaf. o věcech): ČL.am
něs II; o knize čtneas pascas t. II mlčky
(« j. nečtená); tacituvna obstinatto N my
obráceně zatvrzelé mlčení.

tacitus, ad, um [vl. part. perf. pass. od ČG
ceo])1) paes.smlčený, zamlčený, o čem
se nemluví; praed mlčky, beze zmínky
a) tacitum fervre (v. t. III 2)) alaď I;
guts te tacitum relinguat V —=kdo by
o tobě pomlčel; hb) metaťf.tichý; tajný,
skrytý, nepozorovaný G) tacito agmine
profectus L potichu dav se na pochod;
tacilum vulnus V, furtum O; — subst.
tacita suspictonum T' skryté podezření;
B) mlčky ujednaný (přijatý, zachová
vaný): tacitae tndutiae I, 8 tichým sou
hlasem (zachovávané); %Ž)akt. mlčící,
zamlklý, „němý“, praed. mlče, mlčky a)
tacitae Amyclae V (v nichžpo několikerém
zbytečném poplachu bylo zakázáno mluviti 0 uepří

teli, což se stalo městu osudným); tacila virgo
FH; uto. pro res non t. I nemlčici,
jde-li o prospěch obžalovaných; |) mmeton.
pohřížený v mlčení — zamyšlený, praau.
v myšlenkách: legentem aut tacitim IT;
taciti ventura videbant V; ©) metaf.význ.
tichý, němý: čotumpererrat luminibus
tacitis V mlčícíma— mlčky; tacita pro
vincia C, nox O, maestitia L; tacitae
amdages (v. 1.) L; prolept.sustinuit taci
tas amnis aguas O že ztichly; — subst.
surgens per tacitum Ganges V tichým
tokem, tiše; — význ. nehlučný, nepozoro
vaný: tacito pede, passu Ó.

Tacitus, i, m. cognomen v rodě Kor
neliův; zejm.P. Cornelius Tacitus, slavný
dějepisec římský (* asi r. 55 po Kr.
v Interamně v Umbrii, žil do počátku
vlády Hadrianovy).

táctio, čnis, f. [tango]
hmat Č.

táctus, ús, m. (tango) 1) dotýkání,
do.knutí, dotek: adstinuit tactu pater
V nedotkl se; tactu viriles virgineo ve
movete manus (© nedotýkejte se ruka
ma. dívky 3 (tactii u adj. jest 2. sup. od
tango: mala tactu vipera V na dotek,
při doteku, k doteku a p.); 2) meton. a)
účinek (něčího doteku): solis, lunae t.

dotek; pl.



Tadius

C; b) hmat: (testimonio) tactus et ocu
lorum C. Bývá zaměňováno 8 Čractus v. t

Tadius, jméno řím. rodu; zejm. 1) ©.
Tadius, přítel a spolčenec Verrův C;
2) P. Tadius, důvěrník a legát Verrův
na Sicilii C,

taeda, ae,f. 1) louč, smolnice,dračka:
collect.picem sulpkure et taeda mixtam
S se (zapálenými) loučemi; —=meton, bo
rové (sosnové) dříví, borovice, sosna:
básn. per uvdis fer ceu flamma per
taedas eguitavit (zeugm.)IŤ jako plamen
v borovém lese (řádi); 2) meton.pocho
deň a) furiarum taedis ČC; b) spec.
svatební pochodeň (jakýchbylo užíváno,
když byla vedena nevesta v průvodu do domu ženi

chova) ©) exspectet puvos pinea ť. dies
O5 P) meton.svatba, sňatek: nec co
nugis umguam praetendi (v. t.) taedas
V; Romani ducis cončunx taedae non
bene fisa O na sňatek s vůdcem; = báan.
milenka, láska Pr.

taedet, čre, taeduit (— taesum est
n. ob. pertaesum esť), slov. neosobné Č. me
(ace.) alets vet (n.inf.) oškliví se, hnusí
se, protiví se, nelíbí se ml něco,mrzí
mě (omrzelo mě) něco, mám dost něčeho,
nechce se ml; jsem nespokojen něčím;mám
n. cítím ošklivost, odpor, nechut k n. proti.

taedifer, fera, ferum [taeda afero|
nesoucí pochodeň: taeďifera dea O (= De
meter, jež hledala s hořící pochodní v ruce po světě
Pcrsefony, unesené do podavětí).

taedium, dř, n. lčaedet] (básn. častopl.
význ. sg.) ošklivost, hnus, odpor, ne
chut, nelibost (alcis vet k něčemu,proti ně
čemu, před něčím), omrZzelo8t něčeho, z ně
čeho,nad něčím: taeďiu fieri de carmine
nobis reor Ó že báseň vám působi ne
chut; nuper sollicitum guae onihi L. (se.
eras) X působilas mi trapnou nechut; t.
alcis vet me capit —=ť. capio hnusí se,
protiví se mi něco, mrzi (n. omrzelo) mě
něco;čaedio rerum advovrsavum S z omrze
losti nad svými neúspěchy; me taeďia
lucis halent O omrzelost života mějímá,
zmocnila se mne; abe. fato aut taedto
(se. vitae) occidit T.

Taenaruni, 7, 2. n. Taenarus, ž,
[Daivaoov a. Taivaooc] nejjižnější mys
peloponneský a osada na poloostrově 'Tay
getském (nyn. mys Matapan) se slavným
chrámem Poseidonovým; dla hůji byl ram
joden 48 vchodů do podsvětí, odt. Dašn. porsuuiť,

1157 talentum

Jakobožstvopodsvětní: tnvist Taenart sedes
H patronym.Taenarides, ae, m. Taina
řan = Lakon (1.j. Hyakinthos) U, = udj.
Taenarius, a, rm (fem.též Vaenaris,
idis) [Taivdoroc) tainarský; báso. význ.
a) lakonský, spartský (zejm. e Heleněa Po
seidonovi); b) podzemský, podsvětní: T'ae
narta vallis O t.j. podsvětí.

ftaenia, ae (abl.pl.taenis V)f. [carvia]
stuha, stužka.

taeter, tra, trum [taedet])ošklivý,
hnusný, odporný, ohavný, ohyzdný,
šeredný; hrozný (vl. i metaf. sm. mrav.).

taetre, adv. [taeter] ošklivě, hnusně,
ohavně, šeredně.

tagzax, cis [tago — tango) (arch.) ne
nechavý, zlodějský, „dlouhoprsťák“,

Vages, čtis n. Tagěs, ae, m. v etru
ské báji Jovův vnuk, jenž povstal ze
země v podobě chlapce a vyložil Etru
skům umění věstiti z vnitřností žertev.

tago starolat.— £ango.
Tagus, ž, m. 1) řeka na Pyrenejském

poloostrově, nyn. Tajo (Tejo); 2) vlastní
jm. mužské V.

talaris, e [talus) kotníkový, na kůt
kách, po kotníky (sahajici): £. tunica
C; — subst. tálária, um, n. obvaz, obi
nadlo na kůtkách, „okřídlené střevíce“
(jaké přikládají básníci zejm. Hermovií, Perseovi
a Atheně):aura vefert adlata t. plantis
Ó (o Atalantě); obr. €. videamus Ú vw.
opatřme 8i... t. j. pomýšlejme na útěk,

talarius, a, um [talus] 1) kotnikový,
po kotniky (sahající): meton.čudus t. druh
divadelních před stavení, nazvanýpodleroucha
horců, eplývajícího až po kotníky; 2) ob. týka
jici se kostek, kostkový: ludus t. C hra
v kostky.

Talassi0, čnis, m n.Talassius (Ta
lasius), 2ž, m. svatební pozdrav, provo
lávaný novomanželům, jebož původ samým
Římanům nebyl jasný; dle Livia vl. jméno senatora,
jemuž nesli jednu z uloupených Sabinek.

tálea, ae, f. [srov. TGÁMC,TYÁEdAO,
JádAeo) vl. proutek, odnož, sazenice; =
přenes. 4) kolík: čtoleanepedem longae
Cs; Lb) kovový prut, roubík:. učuntuv
valeis ferreis pro nummo Cs.

talentuni, č (geo. pl. ob. talentum), n.
[ráAavrorv vi. váha) talent, řecká jed
notka váhy = (podlereztičnýchstátů) 20 až
40 kg (attický t. — 26 kx); odt. početní jed
notka měny t.j. hodnota množství střibra,
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talis

vážícího 1 talent (v nominůlní cené skoro
5000 šv. fr., ale skutečná kupní cena byla ně
kolikraůt většil.

talis, e [z pronom. km. *(0—, srov. čes.
„tolik“ takov ý (v rozlič.význ. jako v Češf.,correlat.gualis):t.— ..atgue(ac)...jako;
ť. ut (gui) s větou výsl. že; ta
kovýto.

talpa, ae, f. (m. V) krtek.
tálus, ©, m. [z *taxlos 1) kotník,

kůtko, hlezno: usgue adďtalos demissam
purpuram C; talos a vertice ad imos
H od hlavy k patě; obr. cadát an recto
stet fabula talo 1 či pevně stojí — ob
stoji, udrží 8€ na jevišti; 2) (hrací) ků
tek, kostka (dorTodya40G, pův. skutečná
zánártní kůstka dobytka, pozd. kostka
tvaru | ze slonoviny n.

stejného
4 rovné stěny

byly označeny body v počtu 1, 3, 4, 6, dvě oblé
ze zlata;

byly bez označení, srov. Čessera ; vrhalo se obyč.
A kůtky a nejlepší hod byl, při kterém se ukázala

všechna 4 čísla).

tam, adv. [od pronom. kim. *to-| tak,
tak velice, tou měrou (vytýká stupeň vlast
nosti n. děje, kdežto ita způsob; correlat. guam)
obyč. u adj. a adv., zř. u sloves a subst.; často

následuje věta výsl. s Uť (gut, guin): ť.
guam (právě) tak (= tak velice, tak
jistě)... jako; non ť.... guamnetak.
jako (spiše): (Demosthenes) non t. dicax
fuit guam facetus Ú; — arch. a básn. č.
magis... guam magis V tim vice...
čím více; — se superl. Guam gUtsgue pes
sume fecit, t. maxume tutus est S čím
špatněji jednal, tím jest bezpečnější.

Tamasus, 7, f. [Táuacoc) město na
Kypru v krajině bohaté mědí (u Homera
Temécn); odt. adj. Vamasenus, a, um
tamaský O.

tam-diů, adv.tak dlouho, po tak
dlouhý čas (correlat. guamuliu).

tamen, spojka odporov.1) přece, ale
přece, piece však, přes to, nicméně,
však lobyč. po větě připoušt. smyslu, jež jest
někdy vyjádřena zkráceně participiei, adjcktivem
n. předl. pidem anebo neni vyjádřena a vyplývá ze
Bouvisloati):capitis adsolvitur, multatur
t. pecunia N; in variis voluntetibus
(přes různost smýšlení) regnari ť. omnes
volebant L; ut in adverso loco victor
t. fuisset S; negue t. a přece ne, přece
však ne, ale ne; zřať. ut... ale (přece)
tak, že...: eguites hosttum cum egui
tatu nostro conjlixerunt, ita t. ut...

11885 Tanaunl

Cs; si ž. bur jestliže přece nobo ale jen
jestliže; 2) druhdy nabývůi Č. ze Bouvislosti
omezovacího význ. ASDOĎ, zejm. ve spojení
st (non).. (at) t.: sť Úpse(muneridus)
facile careret, liberis t. prospiceret N;
st parvulus aula vuderet Aeneas, gui
te t. ove veferret, non deserta vide
ver V

tamen-etsi, spojka
(— tametst) básn. u C

"Tamesis, čs (aec. tm) Čs n. "Tamesa,
ae, m. T řeka v Britannii, nyn. Temnže.

připouštěcí, ačkoli

ftam-eftsi, spojka připouštěcí[srov. tamen
etsi) ačkoli, ač, jakkoli, třeba 1 (onyč.
s ind.: v závětí bývá correlat. tamen): -= Abs.
na začátku věty llavuí 8 význ. opravovacíim a
omezovacimačkoli, než, avšak, a přece:
t. guae est ista laudatio C; t. iam du
dum ego erro Ú.

Tamphilus, cognomen v rodě Bae
biův; adj. Tamphiliánus, a, um Tam
filův X.

tam-guan n. tan-guam, adv. a spojka
přírovnávaci 1) u jednotl. výrazů tak Jako,
jako: naturam optimam ducem t. deum
seguimurC; jakoby: ipsos induai lo
guentes, ut ť. a praesentibus coram ha
beri sermo videatur Ú; 2) vo větáchkon).
= klass.č. st... jako kdyby, jako by:
t. non idem ubiaue di tmmortales stnt
L; věta přirovn. bývá zkrácena part.: resti
tere Romani t. caelesti voce tussí L
jako by jim bylo rozkázáno.

Tanager, gri, m. řeka v Lukanii,
vlévající se do Silaru V.

Tanagra, ae, f. [Távayoa) město
v jihových. Boiotii nad Asopem; adj. Ta
nagraeus, a, um [Tavayoaioc) tana
werský, z Lanagry.

Tanais, is n. dis (aec. tm n. tn, abl.
1), m. [Távars) I) jméno několika řek
1) = Don (u básníků spojovaný 8 představou
nejzazšiho, nehostiného severu a barbarských Getů,

Skythů i báječných Hyperboreů); ») = la
gartes, nyn. Sir-Darja Cu; 3) řeka ve
vých. Numidii 9; [I vlastní jm. mužské:
zejm. vykleštěnec, prý propuštěnec Mae
cenatův JH.

ilis, JÍ.Tanaguil,
Priska.

Vanaum, ž, n. záliv v Britannii (dle
někt. nyn. Firth of "Fay, u něhož město
Dundee) T.

choť Targuinia
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tandem, adv. [z čam-dem) 1) konečně
(jednou), konečně přece, přece tedy (o ději
dlouho očelsáraném a žádoucím): wť Č. aliguando
ttmere desinam C; venisti t. V stedy“;
2) v otázkáchkonečně, přece, Jenom, jen,
pak (naznačuje podiv, nevoli a p.): 7uo USTUC
t. C jak dlouho jen ještě; guo sub caelo
t. tactemur V (to) jen.

Tanétum n. Tannetum, 7, 2. osada
v Gallii předpadské mezi Parmou a Mu
tinou L.

Tanfana, ae, f. bohyně germánská,
jejiž posvátný háj byl v území Marsův
(staroněm. Žanfana).

tango, ere, tetigi, táctum [starolatinsky
i ano; srov. TETGYOVÍdotýkati se
(algd něčeho); 1) a) vl. hmatati něco,
sahati na něco, zavaditi o něco: eas (res)
cernimus, audimus tangimus C;
sup. čactu u adj. při doteku, na dotek,
hmatu: palpebrae molisstmce tactu Ú
(viz i subst.Čactus); — obr. minaces tur pe
solum tetigere mento FMt.j. hanebně se
pokořili; meltus non ť. (se. me) HH(význ.
nedrážditi mne); b) zasáhnouti ©) význ.
bíti, udeřiti do něčeho:de caelo tactus za
sažený bleskem; B) č. algd ré obestřiti,
obklopiti, spec. pokropiti, podkouřiti a p.
něčím:medicamine tactae comae O; tacta
fumanti sulfure ovis O ©) praegn. do
týkati Se něčeho a bráti si z toho: de prae
diis nec attigit nec tacturus est guts
guam Ú; okoušeti: Satyri teťtigere
saporem Ó:; superorum t. mensas jisti
u stolu bohů; d) stýkati se: adeo, ouod
tangit, tdem est O; — odt. přenes.sahati
až k něčemu, sousediti, hraničiti s něčím:
(fundi) Tibertm tangunt C; ut villa
Tusculi tungat moema II; 2) metať.a)
dotknout! Se něčeho a) pří pohybu == d o
jiti, dostoupiti, dospět, dostati se
k něčemu,vstoupiti, vkročiti, vystoupiti na
něco,o lodichpřistati: uť celert passu Cre
meram tetigere O; B) o činnostidáti se
do něčebo, záčíti něco, zabývati 8€ něčím:
aversts utinam tetigisset carmina Mu
sts Ó; trpnězažiti, pocítiti: čalis t.
curas V; %) řečí dotknouti se, připome
nouti, zminiti se: leviter unum guidaue
tangam ČC; h) dotknouti se někoho, Ú0
jim outi, jimati, pohnouti; působiti v ně
kobo; zachvátiti, zasáhnouti něčím:re
ligione tactus L byv jat posvátnou bázní;

o9 tantus

tctigerut animum memoria nepotum L
„prošlehla“ myslí, vynořila se, vyvstala
v mysli; cor tetigisse (perf. o dokonavosti)
guerella L1; ©) praegn. napáliti, ešiditi:
senem esse tactum triginta (0 třicet)
MNiS bůsn. u

Vannětum viz Taneltum.
Vantalus n. Tantalos, i, m. [Teév

raAoc) syn Diův, král fryžský, otec Pe
lopův a Niobin; za to, že prozrazoval ta
jemství bohů, jež byl zaslechl jako host
na Olympu, a zvláště že předložil bohům
k jídlu svého syna Pelopa, zkoušeje je
jich vševědouenost, byl potrestán v pod
světí věčným hladem a Žízní; patronym.
Tantalides, ae, m. 'Tantalovec, potomek
(syn, vnuk) Tantalův (ku př. Pelops, Atre
us, Agamemnon,Orestes); Tantalis, idčs
n. čdos, f. '"Vantalovna (zejm. Niobe); —
adj. Tantaleus, c, um Tantalův, tan
talský.

tantillus — tlass. čantulus v. t.
tantisper, adv. [tantus a -per] tak

dlouho, po tak dlouhou dobu, do tédobyA)ob.snásl.větousdum..© až,do
kud (by) ne: čatendum t. (censeo), dum
ejjervescit haec gratulatio C; Lb)abs. po
tu dobu, v té době, zatím: č. tutela
muliebri res Latina puero stetit IL.

tantopere, adv. [z tanto opere) (vl.
s tak velikým úsilím) tak velice (lze
překl. i tak horlivě, tak dobře a p.), tou
mérou, tolik.

tantulus, a, um [demin.odčantus] tak
malý (maličký, nepatrný), tak skrovný;
subst.tantulum, č, 2. taková maličkost,
(jen) tak málo (maličko, skrovně), jen
tolik (alcis ret něčeho):sč £. morae futs
set C; ne t. guidem commotus est Č
ani „takhle“; cur (bona) tantulo vente
vint Č za tak nepatrnou cenu, tak lu
cino, za babku.

tantum, tantummodo viz čantus.
tantus, a, um |z *ťtam-to-$od tam;

-to- srov. Čoťt; srov. guantus od guam)
I adj.1) tak veliký, takový (tak zna
menitý, důležitý, vzicný, mocný, slavný,
nesnadný, hrozný a p.) buď abs. n. s corretat.
guantus (jak veliký u. ob. jak) n. s větou
výsled.(uť, guč, gutn): tanta pecunia C
tolik peněz; guae tanta tnsanta? V jaký
to nerozum; subst.čantorum victor Ó nad
takovými muži; druhdy uvádí ve způsobu zvo



tantus-dem

lání odůvodnění předcházející věty: omn1i8 in
vidia dilapsa foret: tanta ws gratiae
regis erat S; obstipuere amnimi;tanto
rum terga boum rigebant V; 2) s ome
zenímjen tak veliký — tak malý: pro
vinctarum vectigalia tanta sunt, ut čis
vix contenti esse possimus L; II neutr.
subst. isol., druhdy 8 platnosti příslovcí; 1) nom.
a ace. sg. Úanfum a) tak velice, to
lik (tak veliký počet, taková síla, spousta
a p.), adv. tak daleko, tak dalece, (až)
potud, tou měrou, tak: £. abest (v. t.),
uč; ť. posse míti tak velikou moc; nu
mero (eguttum) alterum t. adtecit L
ještě jednou tolik; 2n guo uno ť. esset,
ut N jediný tolik vážil — měl tak
veliký význam; in t. do té míry, tak
velice, tak daleko; = gen. partit. Č. 8an
guinis O3; často překládáme souřad. přivl.:
t. perticuli Cs tak veliké nebezpečenství:
t.licentiae L; guisť. fati (v.t. 2) b) P))
credat habere locum O; W) s omezením
a) jen tak velice, jen tolik = tak
málo; adv.jen tak daleko, jen potud,
jen tak: €.stbi persuaserant, guantum
natura admonente cognoverant C; t.
tndulsit dolori, ut eum ptetas vinceret
N; praesidii ť. esť, ut ne murus gui
dem cingt possit Cs; ($) toliko, jediné,
jenom, jen, pouze: hoc t. Ascantus
(ac. dixiť) V; v témž význ. spojeno €. modo
(n. tantum modo) (ale cum dixisset tan
tum modo, ut vos exaudise possetis Ús
jen tak hlasitě); non ť. (tantummodo L)
... sed (verum) ettam netoliko... nýbrž
j; u imperat.a konj. Č. patrias ne posceret
arces O — modo ne jen aby ne ..;
věta vyjádřena adj. cum [Foenit aliam con
dictonem, ť. modo aeguam, peterent S
jen aby byla spravedlivá — jen když
bude...; %) tantum non právě tak že
ne — bezmála, málem, skoro, téměř:
cum vtneae t. non tam iniunctae moe
můbus essent L; ©) tantum gnod jen,
sotva, právě: ť. guod ex Arptnati ve
neram, cum miht a te litterae redditae
sunt Č (ale t. guod hominem non no
minat Č toliko že ne = jen tak že ne);
« básn. v témž význ. i samo £.: serta (. Ca

piti delapsa V právě; 2) gen.ag. tanti
jako gen. ceny: č. facere tolik si vážiti,
ceniti; €. esse za tolik státi, tolik pia
titi, míti tak velikou cenu, přenes. býti
tak důležitý, státi za to: frumentum

1190 tarditas

t. fvit Č bylo tak drahé; est mii t.
hutus invidiae tempestatem inire Ú;
3) abl. ag. ÚANŮO jako abl. míry o tolik,
o to, tím (často 8 correlat. guanto oč, čím)
u kompar. A sloves n. adv. Rrov. význ.: (mali
moles) t. potenttor arte est O; dle lidové
mluvypoma mtrata est „tanto“ gue „po
tentior* inauit O (se.es, guam opinata
exam) asi naše „všechna čest!“; ť. praestt
tisse ceterosimperatores, guanto... N;
ť. ante (post) o tolik dříve (později),
před tak dlonhou dobou (po. ...).

tantus-dem, tantadďem, tantundem
[srov. čdem z *is-dem) právě tak veliký;
klass. jen nentr. tantundem, subst. isol. a)
(nom.a uce. též výza.adv.) tolikéž, právě
tolik (abs. n. s correlat. duanfum): s gen.
partit. €. vtae C stejně daleko; B) gen.
pretii voluntatem decurionum tantidem
guanti idem suamfecit C vůle... právě
tolik dbal, jako...

*fapěes, čtis m. |Tá7enc) (u V ace. pl.
ds, abl. 1Ďus 1 18) k pl. neutr. tapětia
[tamůTa k TamÝT10v)utvořen sg. tapěte
koberec, čaloun, přikrývka.

Táprobaně, és, f. [TarzooGávny)in
dický ostrov, nyn. Ceylon

Tarbelli, rum, m. Tarbellové, kmen
v jihozáp. Aguitanii Cs.

Tarcho(n), Znis, m. vůdce Etruskův,
spojenec Aeneův V.

tardě, adv.[tardus] 1) a) zdlouhavě,
váhavě, zvolna, volně, pomalu, lou
davě: (stellae) tum celerius moventur,
tum tardins C; t. mitescunt, cito pro
ventunt (fruges) T; Lb)pozdě: trien
no tardius C; hospestardius adventens
IT; 3) metaf.rozvážně, s rozvahou: ť.
concederet, guoďd datum non adimere
tur

tardigradus, a, um [tardus a gra
dtor) zvolna kráčející, zdlouhavý, lou
davý básn. u Č.

tardipěs, pedis [tardus a pes) zvolna
kráčející: o Hefaistoví t. deus Cat těžko
chodící, kulhavý.

ťarditas, ařis, f. [tardus] 1) zdlou
havost, váhavost, loudavost (vl. při po
hybu,metaf.vjednání): ne tardilatibus uta
mur in ingressu C abychom se při chůzi
neoddávali příliš pohodlné loudavosti, pří
liš pohodlně neloudali; evcogitandi et
loguendi t. ČC v myšlení a řeči; obr. ť.
venení T — zdlouhavé účinkování; zdr



tardo

žování, průtah: delloadfert tardttatem
et moram C; 2) praegn. metaf. (duševní)
lenost, tupost, lhostejnost.

tardo, are, dvi, tum [tardus] 1)
trans.Činiti zdlouhavým,zdržovati, za
držovati, meškati (vl. při pohybu,metaf.
v jednání) A) eguites angustiis ad inse
guendum (v ..) tardabantur C; ut ve
lioui třmoveproptus adire tardarentuv
Cs ze strachu váhali; (ltdidines) matris
reverentia tavdavevat T držela na uzdě;
b) vaditi, překážetiněčemu,tižiti,
stěžovati něco:ascensum t. Ús; nec
me lacrtmae tardarunt, gutn O: nullo
tardatus vulnere fugit O — nic mu ne
vadila rána při útěku; čardante sagtttů
genua tmpediunt V kolena ochromena
ranou; zbavovati sil, ochromovati: ge
lidus tardante senecta sanguts hebet V
pod tihou stáří; 2) intrans.prodlévati,
váhati: numgutď putes tardandum esse
nobis C.

tardus, a, um 1) zdlouhavý, vů
havý, volný, loudavý, Jiknavý (vl. při
pohybu, mietaf. v jednání; abs., ad vem k ně
čemu, v něčem) a) č. asellus V; t. rě zdr
žovaný, zdržený, ochromený něčím: vul
nere t. VO; praed.pomalu, zvolna: tarda
volventia plaustra V; miht tarda ftu
unt tempora H; tarda sunt, guae in
commumnezupostulantur T příliš se vleče
(dlouho nepřichází): bůsn. tarda tela. O
zdlouhavá tkanina (= pomalu přibýva
jicí); hy)metaf. ©) o čase zdlouhavý, dlouho
trvající, dlouhý: čardi menses V (tj.

p kdy jsou dni dlouhé);trvalý: £. sapovV; $) váhavý, opozdujíci se, nedbalý,
liný: utiltum ť.provisor IT; 1) (duševně)
líný, tupý: tardum ingentum Č; ©)básn.
přičin.zdlouhavý, malátný význ. zdlouha
vým činici, zdržujici, ochromující, zma
látňující, otupující tarda podagra FH,
senectus V: tarda et contraria bellum
inchoaturo Ť věci, jež zdržovaly a pře
kážely (tomu, kdo...) početí války; 2)
časověloudavý, pozdě přicházející, pozd
ni: guae tavdis mora noctibus odstet V
(t.j. letnim): čardďiorafata II; semoti
prius tarda Necessitas leti IT; ad st
dera t. eas O; tarda sit illa dies O
nechť přijde pozdě.

Tarentum, %, n. [Tdoac] 1) bohaté
přístavní a obchodní město v Kalabrii,
založené od spartských Partheniů, nyn.
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Taranto; aaj.Varentinus, a, um tarent
ský ; subst.Tarentini, orum, m. Taren
fané; 2) (psánotéž Terentum) misto v se
verní části Martova pole u iberu s pod
zemním oltáiem, na němž byli uctíváni
Bis pater a Proserpina nočními bohosluž
bami (čudi Tarentint), z nichž se vyvi
nuly ludi saeculares.

Tarpeius, a, um I tarpejský:
mons T dle svědectví Varronova starší název pro

pozd.mons Captitolinus; Tarpeium sa
gum (skála) n. rupes Tarpeta (odkudbyli
ehazovánizločinci); č- význ. kapitolský:
T. pater r (— Iuppiter); IT dlepověsti

jméno rodu řím.; zejm. Tarpeěia, dcera
Sp. "Tarpeia, velitele na Kapitolu za
války se Sabiny (za Romula); zradila
tvrz nepřátelům, ale sama byla od nich
usmrcena L.

Targuinii, orum, m. město v jižní
Etrurii, nyn. Corneto; = adj. a) Targui
nius, a, Um; subst.mase.jméno dvou králů
římských, L. Targuinia Staršího (Pris
cus) (jehož otec Demaratos usadil se prý v Tar
auiniich, uprchnuv z Korintbu) a Iu. 'Targuinia
Hrdého (Superbus); adj. (téžTarguinia
nus, a, um) Targuiniův, rodiny 'Fargui
niovy: nomen Targuinium L jméno ,Tar
guinius“;factio Targuiniana I; b) Var
guiniensis, e targuinijský, z Targuinif;
subst.Targuinienses, 7um, m. 'Targui
niané, obyvatelé Targuinii.

Targuitius, jméno rodu římského.
Tarracina (tezVerracina), ae n.Tar

racinae, arum, f. městov již. Latiu při
silnici Appiově v bývalém území Volsků,
starší Anxur, nyn. Verracina; adj. Tarra
Ornensis, e tarracinský, z Tarraciny;
subst. 'Varraciněnses, čum, m. Tarraci
ňané, obyvatelé Tarraciny.

Tarraco, onis, f. přímořské město
v Hispanii sev. vých. od ústí Ebra (nyn.
Tarragona), hlavní město sev. vých. části
Hispanie, zv. provincia Tarraconensts;
aaj.Tarraconensis, e tarrakonský, v Tar
rakoně,z Tarrakony; subst.arracončn
ses, tum, m. Tarrakoňané, obyvatelé Tar
rakony.

Tarsus, ž, f. (Taocóc]) hlavní město
v Kilikii nad řekou Kydnem, nyn.Tarso;
adj.Tarsensis, e tarsský, v Tarsu, z Tar
SU3 subst.Tarsenses, zum, n. Tarsané.

Tartarus, 7, m. n. básn. pi. Tartara,
úvum, n. [Ó Tdoraooc 1 Tů Tdoraoa|



Tartes(sjus

Tartaros, část podsvětí, kde hříšníci
trpěli své tresty, peklo; synekd.podsvětí;
meton. a) bůh podsvětí, Hades; B) smrt:
remorart Tartara O; nec Ťartara sen
tit O 4.j. neumírá; aaj Tartareus, a,
um i) pekelný, metar.děsný, příšerný,
hrozný,strašný; b) podsvětní: so
vores Tartareae V (— Iurčtae); Ť cus
tos V (= Cerlerus).

Tartes(s)us, 7, f. [Tuotioaóc] stará
foinická kolonie v již. Španělsku (= pozu.
Hispalis nad řekou Baetis n. dle jiných pří
rnořské město Carteia v průlivu Gibral
tarském); naj. Tartes(s)ius, a, um tar
teský, z Tartessu: L. Cornelius Balbus
T. (poněvadž pocházel z Gad v Hispanii); básn.
význ.hispanský, západní: sparserat Tar
tessta litora Phoebus O.

Warusates, čum, m. keltský kmen
v jihozáp. Aguitanii Čs.

Vatius, čz, m. vlastní jméno mužské:
ttus T., král sabinský, později spolu

vládce Romulův.
Taulantii, orum, m. illyrský kmen

v krajině kolem Dyrrhachia L.
Tannus, ž, m. pohoří sev. od ústí Mo

hanu.
taureus, a, um [taurus] býčí, volský,

hovězí: taurea terga Ó — buben, bu
bínek.

Tauri, orum, mi. skythský kmen na
nyn. poloostrově Krymu (zv. Chersonesus
Taurica); meton.o zemízemě Taurů, Taur
sko: locus in Scythia, fawvos dixere
priores O; adj. Vauricus, u, um taur
ský: ITuurica ara O (v zemi Taurů byly
Avtemidě přinášeny lidské ohčti: srov. vypravo
vůni o Iigeueii, Orestovi a Pyladovi).

tauriformis, e [taurus a forma) po
dobný býku, 8 býčí hlavou: č. Aufidus
H (jak bývali zobrazování bohové řek).

Tauril Zudi náboženská slavnost, ko
naná v cirku Flaminiově na počest pod
zemských božstev (jinak neznámá) L.

Taurini, rum, m. ligurský kmen při
horním Padu 8 hlavním městem Augusta
Taurinorum, nyn. Turin ('Corino); adj.
Taurinus, a, wn taurinský.

taurinus, a, um [taurus] tuři, býčí,
volský: auratus taurino cornua voltu
F'ridanus V (jako bůhřeky; srov.k ČauTeus).

TVaurois, oentis (ace.oenta), m. [rav
oóerc bohatý býky) přímořská pevnost
jihových. od Massilie, nyn. 'Farento Cs.
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Tauromeninm, čz, n. (ace. © Fauro
menum, dlojiného čtení I auromenén od nom.
*Tauromené, és, f.) město na vých. bř.
Sicilie, sev.-vých. od Etny, nyn. Taor
mina: adj.Pauromenitánus, a, um taz
romenský; subst.Tauromenitání, orum,
m. 'Tauromeňané, obyvatelé "Iauromenia.

Tauropolos, , f. [ravooxzóoc = pro
hiánějicí býky] příjmení Artemidino zejm.
v Amfipoli L.

1. taurus, č, m. [srov. TEĎOOC, čes.
»tur“]tur, býk, vůl; meton.volská kůže,
hovězina: tribus intextum tauris opus
V; — metať. souhvězdí Býka.

2. Taurus, 7, m. pohoří v již. části
Malé Asie: Taurč Pylac Č průsmyk mezi
Kilikií a Kappadokii.

taxatio, ones,f. [taxo) odhad.
taxillus, 7, m. [demin.od talus; dle C

opačnéodvození) kostička, špalíček.
tax0, dve, dvi, datum [freau.-intens.od

tango) vl. ohmatávati; meton. odhadovati
CEnU něžeho.

taxus, 1, f. 118, jehož dřevoa bobule, v po
věrách i výpar květů a stín jsou jedovaté: proto
bývá symbolem smrti.

Táygete, čs, f. [(Taiyčin] dcera At
lantova, jedna z Pleiad3 synekd.souhvězdí
Pleiad V.

Taygetus, č, m. (básn. též Taygeta,
erum, n.) [faiyetrov (000G), pozd. iež
ó Taiyeroc) pohoří na Peloponnesu, tvo
řící hranici mezí Lakonikou a Messenií.

te, příklonka,sosilujícízájm. Ču: Čte (tyť,
ty věru) ty.

Teanum, 7, ». jméno dvou měst; 1) T.
(Apulum) v sev. Apulii nad řekou Fren
tonem; 2) T. (Sidicítnům) v sev. Kam
panii, nyn.Teano; = odt.Teanenses, tum,
m. "Teaňané, obyvatelé Teanu.

Tecměssa, ae, f. [Tézumooa] dcera
fryžského krále Teuthranta (dlejinýchTe
leutanta), kterou ukořistil a za milenku
měl Aias, syn 'Delamonův.

tecte, adv. [čectus] a) skrytě, nepo
zorovaně,tajně; b) opatrně.

tector, oris, m. [tego) omitač zdi,štu
katér, fasádnik.

tectoriolum, ž, 2. [demin.odčectortum)
(malá, hezká a p.) štukatura; „malbička“.

tectorius, a, um [tector] štukatěrský;
subst, ÚeCLorium, čz, n. omítka; štuka
tura, výzdoba stěn, nástěnná malba.



Vectosages

Tectosages, um, m. (C) n. Tecto
sagi, Orum, m. (L) Tektosagové, keltský
kmen v nyn. Provenci.

tectum, i, n. (vl. neutr. part. perf. pass. od
tego| (básn. častopl. význ. sg.) 1) vl a) kryt,
střecha, krov: multeres pro (v.t.) tecťtis
aedijiccovum sara mittere S; muros te
net altague certat prendere tecta manu
V krytbu, cimbuří; b) půda: ramalia
tecto (s půdy) detulit O; ©) strop; d)
nebesa, baldachýn u lože:tecta rumpit FH;
2) synekd.světnice, pokoj, komnata, si;
budova, dům; byt, přibytek, obydli:
arcem (ochrannou tvrz) attollere tectis
(dat. presp.) V3 česta petunt V, vesper ví
tulos ac tecta veducit V domů; —básn.
ferarum tecta Volese; chrám V; úl V: —
meton.přístřeší, úkryt, „krov“, „práh“:
algm tecto vecipere CČs; arcere tecto
T; villula t. praebuit H.

tectus, a, um (vl. part. perf. pass. od tego)
1)a)krytý, opatřenýkrytem, střechou:
naves tectae Čs (tj. opatřené krytem
k ochraně veslařů); b) ukrytý, skrytý
a utajený, tajný: cuntculi tecti Itrť
(polzemní); tectior cupiditas esset C
o) bezpečný, chráněný:čegationtsture
satis t. N; 2) med. kryjící se — ukrý
vavý, „uzavřený“ „tajný“ a) č. recusat
prodere voce sua guemguam V = skrý
vaje pravdu; b) opatrný: guts tectior,
gutis prudenttor ČC.

Tegea, ae, f. [Teyéa] město v jiho
vých. Arkadii; adj.Tegeaeus, a, um te
gejský, z Tegee, básn.téžvýzn.arkad
ský: Pan T. V Pr; —Tegeaea parens,
sacerdos O — Carmenta, odt. Karmentin
n. Euandrův: Auic hospittum domus est
Tegeaea O; T. ensis V; = vírgo Te
geaea O — Callisto; subst.fem.Tegejanka,
spec. Atalante Ó; — od: Tegeates, ae,
m. Tegejan.

tegimen (též tegumen, synkop.teg
men), tnis, n. [tego; srov. tegimentum]
1) přikryvadlo, krytba, kryt: spoltata teg
mine cerae vima Ó t.j. voskové ucpáv
ky; = spec.a) přikrývka, pokrývka;
oděv: č. omnibus sagum (est) T; bar
bara tegmina crurum V (t j. spodky,
u Římanů neobvyklé); s gen. determ. longae Č.
pallae V; bb) odění, ochranná zbroj
(zejm.brnění, přilba, štit): Autus tegmt
nis offictum O vl. služba této pokrývky =
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tato ochranná zbroj; aeneum pectort (dat.
prosp.) €. L — kovové brnění; ©) kůže
(na zvířetii stažená, jako oděv): lupae tegmine
laetus Romulus V; d) (ochranný) kryt,
stříška: tegmimůbus suis obruti L; C)
obr. Čato sub tegmine caeli bísn. Č pod
klenbou nebes; sud čegmine fagi V ve
stinu; 2) metať.ochrana: č. omnis exer
citus L.

tegimenturn (téžtegumentum, syukop.
texmentum), ž, n. [tego; srov. tegimen]
přikrvvadlo, pokrývka: (palpedrae)
sunt tegmenta oculorum Č; kryt: (con
tignatio) guae turri tegimento (dat.účel.)
essetfutura Čs; scutis tegimenta detva
here Čs obaly, povlaky; = spec. oděv:
pennarum contextu corpori (přel.Si) če
gumenta faciebať básn.u C; ochranná
zbroj, odění: ť. corporis L.

tego, ere, těxi, těctum |srov. GTEVO,
něm. decken) krýti (vl. i metaf.); 1) a)
pokrývati, přikrývati: (casae) stramentis
erant tectae Ús; tantum caelo tegitur
O —=stoji pod širým nebem, mů nad se
bou jen nebe; corpus (ossa) humo ť. V T
pechovávati, pohřbivati (do země); za
halovati, zastírati, spec.odívati: obr.
ingenti umůra tegit (eum) V; insignia
t. Cs; (hominem) optima veste texit N: =
tegt význ.med.pokrývati se, zahalovati se,
odivati Se; e ace. vztah. pokrývati Si, Za
halovati si něco:sacerdos dominas pec
tora pelle tegi tusserat O; tectus calt
gine vultum O maje tvář pokrytu, za
halenu — s tváří pokrytou...: b) praegn.
zakrývati; ukrývati, skrývati: egut
tes tegendo satis latebrosum locum L
(—=aď tegendos eguttes); telum veste te
xiť N ukryl pod šatem; arma tecta pa
rant O — podtají uchystaji; obr. uť ho
nesta praescrtptione rem turpisstmam
tegerent Čs; —tegi též význ. med.ukrývati
se, skrývati se (ré v něčem); — metaf. ta
jiti, zatajovati, zamlčovati: č. commis
sum H, causam doloris Ó; 2) praegn.
krýti něco k ochraně, přenes.Chrániti,
brániti, hájiti (algm a re od něčeho):la
tus alcis t. — jiti někomupo boku; učne
tegam Damae latus I abych byl „po
bočnikem“;a patrum suppliciis t. lbe
ros L.

tegula, ae,f. [tego]taška: promitto
tibi tegulam illum tn Italia nullam re
lictirum ČCani tašky na střeše — ka
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mene na kameni; pl. meton. (básn. též 85.)
(tašková) střecha.

tegumen, tegumentum viz čegěmen,
tegimentum.

Teius viz Teos.
tela, ae, f. (+*tex-la od texo] 1) tka

nina, látka: čelam tegxere; 2) synokd.
osnova, dicta telue addere V; vadio
percurvrere telas O; 3) meten.a) tkaní:
telů curas solabar V; assiduis exercet
bracchta telis O; L) stav: stamina
suspendit tela O.

Telamo(n), onis, m. [Težauov] syn
Aiakův, bratr Peleův a Fokův; uprchnuv
z Aiginv pro zavraždění svého bratra
Foka, odešel na Salaminu, kde se stal
králem; jeho synové byli Aias a Teukros;
patron. Telam oniades, ae, m. "Telanio
novec, syn "Telamonův, t.j. Aia8; adj.
Velamonius, «, wm Telamonův, subst.=
Telamoniades.

Telchines, um (ace. ds), m. [TeAyi
VEG)dle pověstí rod pův. kretský, jenž se
přestěhoval na Rhodos a vynalezl zpra
cování kovů; prý se také zabývali čaro
váním a byli zahubeni od Dia Ó.

Veleboae, drum (s. um V) m. [TrAe
Bóou) akarnanský kmen, jenž dle pověsti
osadil pod vedením "Tafonovým Naprej
ský ostrov (Capreae, nyn. Capri).

Tělegonus, ž, m. |In4éyovoc) syn
Odysseův a Kirčin, jenž svého otce bez
úmyslu usmrtil (odt. O pl. o svých milostných
básních, jež jemu, svému původci, způsobliy zkázu);
jemu se přičítalo založení Tuskula.

Velemachus, ž, m. [Tn4éuaxoc) syn
Odysscův a Penelopin.

Teělemus, č, m. [T“2ewoc| syn Eury
mův, věštec Kyklopův Ó.

Telephus, %, m. (Ti2epoc| vlastní
jméno mužské //: zejm. 8yn Herakleův
a Augin, král v Mysii, jenž byl po prvním
přistání Řeků v Asii poraněnuod Achillea,
ale přestrojiv se za žebráka opět od pů
vůdce své rány v Argu vyléčen rezem
z jeho kopi (na zikladě věštby Ó TOEWGAC
LAGETAL).

Velesia, ae, f. město v Samniu, sev.
zap. od Beneventa L.

Tellénae, drum, f. o.Telléna, orum,
+. městečko v Latiu již. od Rima.

tellus, úvis,f. Z€ MĚ jako tělesonebeské,
pak (zejm. bůsn.) v rozlič. význ. jako v češtině;
2 nichzejm.půda, pozemky: multa dives
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telluve If; podlaha: adoperta marmore
tellus O; hlína, prsť: tndictum vocis tel
lure regesta odruiťtO; krajina, kraj:
Ausonta t. V; —person.Vellis (mater) =
pozd. Terra mater Země jako bohyně,
dárkyně úrody, matka Gigantův
(— Telluris tuvenes HH),bohyně pod
světní; v kultu často sdružena 8 Ce
rerou, odt. i bohyně sňatků (V);
měla chrám zejm. na svahu Esguilinu a
hlav. slavnost k její poctě konána 15. dubna
(Hordicidia, edt., že při ni byla obětována
forda).

Telměssus n. Telmissus, č, £. [V'e4
unoocóc| 1) přístavní město na hranici
Lykie a Karie L; 2%)městečko v Karii
nedaleko Ilalikarnassu, proslulé věštírnou
Apollonovou ČC: — aaj. Telměssius n.
Telmessicus, a, um telmesský, z Tol
messu; subst. Telmessii, Orum n. UM, Mm.
Telmessané, obyvatelé Telmessu.

telum, t, n. (básn. téžpl. význ. 85.) 1) a)
(házecí) zbraň, zejm.kopí, oštěp, šíp;
b) váb. (útočná) zbraň: tela armaguezbraněútočnéiochranné,spec.mečei štíty;
esse cum telo CS býti n. choditi se zbraní,
ozbrojen, míti u sebe zbraň; spec. meč,
dýka, sekyra, luk, básn. i roh zvířete; vůb.
vražedný nástroj: relicto tn vulnere telo
L; « básn.blesk jako zbraňDiova:flagrans
telum V; tela manibus fabricata Cy
clopum Oj ©) meton. a) « telo venit in
astra O od kopi t.j. od válečných činů,
konaných na zemi; B) rána: corpore
tela exit (uhýbá se) V; = obr. uť omnt
bus telis fortunae proposita sit vita
nostra C; %2)metaf. zbraň význ. prostře
dek n. podnět, pohnutka k něčemu.

"Temenites, ae, m. [véuevoc posvátný
okres některého boha] spec.příjmení Apol
lona, ctěného v posvátném háji u Sy
rakuas.

temerarius, a, um [temere] neroz
vážný, nerozmyslný, nerozumný, poše
tilý; zaslepený, „slepý“,vášnivý, ne
příčetný; opovážlivý, smělý a) o vě
cech lemeraria vox mea facta tud (se.
voce) est O t.j. z tvého přání poznávám
nerozvážnost svého slibu; b) o 0s. homo
inconsultus eť t. C.

temere, adv. [z koř. *ťem-, vl. loc. 85. od
"temos — „tma“, srov. teneĎrae| (vl. ve tmě,
po tmě) „slepě“, „na slepo“ t. j. neroz
vážně, bez rozvahy, bez rady, neroz



temeritas

umně; nazdařbůh, ma ně, „jen tak“; lehko
myslně, ledabylo: inconsulte ac t. C; t.
ac tmprovide L; náhodou; bez dů
vodů, bez příčiny, nadarmo: guidgnuid
sit, haud t. esse rentur L; bezděky,
mimovolně: ť. tnsecutae Orphea silvae
FH: pohodlně, bezstarostně: ť. tacere
VH; — se záporkou non ť. ne „jen tak“ —
stěží, sotva,nesnadno, netak snadno,
ne tak hned: negue entm t. illo adit
guisguam Čs; nullus dies t. intercessit,
guo non ad eum scriberet N; patres
non ť. pro ullo aegue adnisi sunt L;
non ť. edi guicouam praeter olus Fl.

femeritas, atťis,f. [temere] 1) (slepá)
náhoda, nahodilost,náhodnost,namátka:
t. et casus, non ratio et consiltum C;
2) nerozvážnost, nerozvážlivost,lehko
myslnost, neprozřetelnost, zaslepenost,
nerozumnost; unáhlenost, zbrklost;
ledabylost; opovážlivost, smělost; spec.
vojen. zaslepená odvážlivost, nerozvážlivá
smělost: hend. č. cupiditasgue militum
Cs nerozvážná bojechtivost; s gen. obj.
tanta lucrandt (v.t) perdendive temeri
tate T'; pl non ojfjert se istis temerita
tibus C záchvatům nerozvážnosti.

temero, dre, dv?, dtum [temere](lehko
myslně) zneuctiti, uraziti; spec.zne
světiti; = přenes.poskvrniti, zneči
stiti, pokáleti.

TFemesa,ae n. Temese, és — Tempsa,
ae, f. staré město v Bruttiu s ložisky
rudy; ad. "cmesaeus n. Tempsánus,
a, um temeský, tempsejský, z 'empsy,
v Tempse: Ťemesaea aera Ó (dla jiného
výkladu epitheton ornau8s dle verše z Odysseie:

(mÁčov) tc Teuéarv uetvů važzóv ...,
kde feučéon — Tamasus v. 1.); Tempsa
nus ager L.

temetum, 7, n. [odvoz.z řťěmum vinoj
(arch.) opojný nápoj, zejm. víno F.

temno, ere (tempst), — [srov. orčuBw
šlapati) pohrdati, opovrhovati (algd
něčím), nedbati, nevážiti 8i něčeho (klass.
con-temno): temnendus hodný opovržení,
nepatrný; litot. haud temnendus ne ne
patrný, značný.

Temuos n. Temnus, %,f. [muvoc]
město v aiolské části pobřeží Malé Asie,
sev. od ústí Hermu; odt. Iemnifae,
rum (ss. emnites, ae) m. ČC— Tem
nii, orum, m. T 'Temňané, obyvatelé
Temnu.

1195 temperatus

. temo, ONrS, m. voj (oj) u vozu; u plubu
hřídel, podplužnik; — přenes. VOJ u 80u
hvězdí Velkého Vozu.

Vempe (nom. a ace.), n. [TG Věunn)
údoli dolního Peneia mezi Olympem a
Ossou, příslovečné svými přírodními krá
sami; odt. básn. metaf. (krásné) údolí vůb.:
Heleria T. Ó.

temperámentum, %,n. [tempero] vl.
pravé smíšení; přenes.4) egregium prin
cipatus ť. f' spojení vladaiských vlast
nosti; b) mírnicí přísada: č. tnerat, ne
statím saeviret (venenum) T; c) (pravá)
míra, uměřenost,mírnost.

temperáns, antis [vl. part. praes.odčem
pero) mirnící se, umíirněný, uměřený,
mírný, zdrželivý, střídmý (pozd.a re
n. gen. obj. alcis ret od něčeho, v něčem):
principes temperantiores a cupidine im
perů L; potestatis (v úřadě) temperan
tor T

temperanter, adv. [temperans| umě
řeně, 8 měrou, mírně, zdrželivě,
střídmě.

temperantia, ae,f. [temperans]umir
něnost, uměřenost,mírnost, míra: zdrže
livost, střídmost.

temperate, adv.[temperatus] uměřeně,
mírně, s měrou; střízlivě,zdrželivě,
rozvážně,klidně.

temperáatió, čnis, f. [tempero) 1)
pravé smíšení, náležité složení (spo
jení, sloučení): aeris t. ČC; 2) metať.pravá
míra, přiměřenost, přiměřenén. vhodné
ustrojení (zařízení, uspořádání), dobrý
stav, zřízenost, spořádanost, nrovna
nost: caeli (ovzduší n. podnebí) . C;
corporis t., cum ea congruunt inter se,
e guibus constamus C; disciplina (ústava)
ac ť. civitatis C.

temperátor, óris, m. [tempero) vl.
upravovatel náležité směsi; metaťf.mode
rator et guast t. hutus trtpartitae va
rietatis C rozumný slučovatel.

temperatus, a, um (vl. part. perf.pase.
od tempero) vl. náležitě smíšený, složený:
t. ac bonus sanguts T; namíchaný: uť
t. siť aěr, ita pueros animari Č jaké
jest složení ovzduší; přenes.a) (náležitě)
uspořádaný (zařízený, ustrojený), přimě
řený, náležitý, vhodný; mirný: loca
temperatiora Cs mirnější podnebí; b)
zachovávající míru, uměřený, mírný;
„střizlivý“, „střidmý“, zdrželivý, roz



temperi

vážný,rozumný; klidný: mentemaĎ
insolenti temperatam laetitia H zdržu
jicí se od.... Viz 1 tempero.

temperi, adv. [rl. Joe. sg. od Zempus|
v (pravý) čas, v příhodnou dobu,
včasně, zavčas.

temperičs, čt, f. [tempero) vl. náležité© smíšení,složení:ubitemperiem
sumpsere umorgue calorgue O když se
přiměřeně smísi; metaf.přiměřenost, mír
nost: €. caeli OČu i abs. t. JH mírné
podnebí; obr. (autumnus) inter tuvenem
gue senemague temperie medius () svou
mírnosfi.

tempero, čre, avi, atim [snadz"témum
(srov. temetum, temulentus) a pavň vl. při
pravovati náležitou směs nápoje, zvl. vína;
podleob.výkl.odtempus) [ 1) vi.náležitě
mísiti (skládati, slučovat:): (ačr caeli)
tenuitate et calore temnevatus C nále
žitě promíšen; herdas temperat O t. 3.
svařuje; — bůsn. desideri t. pocula fl
připravovati nápoj lásky; mea (non)
Palernae temperant vites pocula L =
nenaplňují; 2) vůb. mísiti, spojovati,
slučovati,skládati: tale gutddam esse
anmum, ut sit ex igni atgue anima
temperatum C; 3) meton.rozřeďo
vati, rozpouštěti, změkčovati, činiti
poddajným; přenes. vůb. zmirňovati pří
lišnou vlastnost něčeho:básn. (unda) sca
tebris temperat avva V svlažuje: guis
aguam temperet ignibus fŤ svaři (k při
pravě nůpoje zvaného calda); II metaf. 1)
trans. A) zmírňovati, umirňovati mir
niti, upokojovati, tišiti; krotiti, držeti
na uzdě: Tiderius decretas caerimonias
temperavit T obmezil; t. era V, mare
(o větrech)ZT; b) říditi, ovládati, spra
vovati, pořádati: deus, gut cuspide tem
perat undas O; Gentus, natale gui tem
perat astrum FHhvězdu osudu — lidské
osudy řídí (napomináním,varováníma p.); tem
perat Archilocht musam pede Sappho
F svou píseň řídí taktem Archilocho
vým (t.j. skládá básně v jeho rozmě
rech); testuďinis aureae guue strepitum
temperas F; homo multa humanitate
temperatus C; temperatus animus vir
tutesus L řízený, ovládaný; 2) intr. a)
t. alct rei určovati míru něčemu,mír
niti, krotiti, zdržovati uěco:manibus
non t. LČu nezdržeti se násilí, vztáh
nouti ruku (naněkehoj,suppliciis princi
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pis moderatio matorumgue exempla tem
perant T; gulae t. Plin = nebýti labuž
nikem; %rae ť. mírniti, ovládati, krotiti
(svůj) hněv—b) zachovávati míru,
mírniti se, ovládati se, krotiti se
V... n. pii...: ne (natož aby) oldťvic
toriae temperarent 9; in potestatibus t.
S; en multá (t.j. když se jednalo 0 po
kutě) temperarunt tribuni L; t. alci vet
(vl. zachovávati míru vzhledem k něčemu)=
t. (sibi) ab vě (záp.téžs gutů n. guominus)
zdržovali se (od)něčeho(a) lacremis
L.; ně inter Seria Guwdem visu tem
perans L; t. ab inturia Cs; negue sibi
hominesferos temperaturos existimabat,
guin in provinciam exirent Čs; šetřiti
něčeho:femplis temperatum est L (nahra
zuje perf. od parcitur); privignis mulier
temperat H — neubližuje; tam sidi male
temperat unda a carinis V; tásn. s inf.
význ. nolle varovati se: puerum ťempe
raret tollere básn. u C. Part. čemperáns
význ. adj. v. t.

tempestas,
doba, chvile,

atis, f. [tempus] 1) čas,
okamžik (ob. arch. a básn.,

často 9): dlla tempestate; multis ante
tempestatibus; 2) meton.počasí, povětří
a) čdonea t. Čs; tempestatum potens V
pán nad počasím; jako obraz nestálosti Aaec
tempestatis vitu mobilita HH; W) ob. space.
špatné počasí, nečas, nepohoda, bouře,
vichřice, děšť «) vl. tanta £. cooritur
Cs; B) obr. nával, příval, mrak: tur
bida t. telorum V; bouře: t. invtdiae,
pertculi ČC;guo me cumgue rapit t. HI
(t.j. bouře života); bouřlivá doba, nebez
pečenství; ==meton. o 0s. pohroma, zkáza,
neštěstí: o Verrovi£. Stculorum; t. ma
celli H; %) person. Tempestates Bouře
(mořské), jimž bylo též obětováno a které těly
chrám v Římě u brány Kapenské.

tempestivé, adv.[tempestivus] v (pravý)
čas, včasně; vhod.

tempestivitas, dtis, f. [tempestivus]
pravý čas, „svá“doba: sua cuigue parti
aetatis t. est data €.

tempestivus, a, um [tempestas] 1)
včasný, v (pravý) čas: básn.(guando
conventať) tempestivam silvis evertere
pinum V v přihodný čas: přiležitý;
vhodný (ad rem n. alci ret k něčemu,
pro něco): nondum tempestivo ad navt
gandum mari Ú; 00s. zralý k něčemu,
pro něco: £. erat caelo heros O; a dívce



templunt

tempestiva (viro) JÍ zralá pro muže, na
vdání, dospělá; — spec. o obilí a ovoci Včas
dozrálý, zralý: tempestivos fructus ca
pere U; 3) časný, brzký: tempestiva
convivia ÚČT'dlouhé (t.j. začínající se už
odpoledne).

templum, č, n. [z koř. *tťem-(p)-, srov.
TÉHVO, TĚMEVOC, čes. „titi“ (tnouti)) (básn.
často pl. význ. sg.) vl. (odřiznutý =) oddě
lený prostor; 1) význ. sakrál. čtyřůhelní
kové místo od augurů přesně vymezené
a vyhrazené svému účelu (vl. i přenes.) a)
proauspiciapozorovací okrslek (místo
na zemi, širš. význ. i číst oblohy, určená k pozoro
vání), stanoviště: Ť alatium Romulus, Re
musAventinum ad inaugurandum templa
(doplůk. za ...) ceptrnt I; Lb)pro božstvo
posvátné místo, ohrámový okres, metou.
svatyně, chrám: Alinervae t. G — obr.
haec miht in animis vestris templa T
C) ko světskému účelu (©) o kurii poradní
shromáždiště, radní síň, radní místo:
ť. ovdini curiam fecit L; hoc illis curia
t. erat V; strieti feruntur in t. gladii
O (0 kurii Pompejově)) p) o řečništi stánek,
řečuiště: n rostris, in tllo augurato
templo ac loco C; sibi licere tuto esse
tn foro, in templo, in cuvia C; %)oasylu
útulek: sub tutela inviolati templi L;
2) přenes.(ob. básn.) váb. místo, prostor,
prostranství; komnata, síň; příbytek,
stánek: čempla alta Orct básn. u C
prostory; caeli cnerula templa básn. u C
nebeské stany; Ifesperidum templi cus
tos V zahrady; Teucros vocat alta in
templa sacerdos V o věštirněSibyllině;fuit
in tectis t. coniugis V komnata, zasvě
cená manželu.

temporárius, a, um [tempus] časový;
řídicí se časem (okolnostmi) chvilkový“:
liberalitas temporaria N;3 uť sunt (řrae
corum temporaria ingenia Úu t. j. ne
stálé, vrtkavé; dočasný. nomijejicí.

T'empsa viz T emesa.
temptabundus, a, um [tempto) vl.

hmatajici; spec. hmatající (nohama), kam
stoupnouti L.

temptamen, inis, m. n. temptámen
tum, ž, n. [tempto) zkouška, pokus:
negue prima temptamenta tut pepigi
V = nevyzkoušel jsem dříve (tebe —)
tvého smýšlení: prima fide (gen.)tempta
mina sumpsit Ltriope Ó první zkusila
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jeho pravdomluvnost: femptamenta civt
ltum bellorum T pokusy 0....

temptátio, onis, f. |tempto| 1) nával,
útok, o nemocizáchvat; 2) zkoušení,
zkouška (alcis ret něčeho).

temptator, čris, m. [tempto) poku
šitel /Ť.

tempto n. pozd.tento, dve, avi, úťum
I v. ohmatávati (algd něco),sahati
na něco, dotýkati se něčeho:salčunt temp
tatae pollice venae O; t. citharam T
brnkati na kitharu, probirati struny ki
thary; uť satis temptavit pollice chordasO—naladil;(corvus)temntat( ficum)
rostro O klove do něho zobákem; praegn.
ferrum ť. T' sáhnouti ke zbrani — poku
siti se o sebevraždu (zejm. podřezánim
žil): IT přenes. 1) praesn. pokoušeti (algm
někoho),znepokojovati, drážditi; napa
dati, dorážeti, útočiti, činiti útok, hnáti
Se na někoho (vůb., spec. vojen., na, soudě a P.j:
summa res publica in hutus periculo
temptatur C; omnia t. Cs všude hnáti
útokem; na souděa multis temptatus vir
tutum lande crevit N; = o nemocistihati,
zachvátiti: autumnus exercitum vale
tudine (nemocemi) temptaverat (Ss; obr.
básn. me guogue pectoris temptavit ar
dor H; (vitis) temptatura pedes V jež
„vjede“ do nohou; 2) meton.zkoušeti,
zkoumati a) vadum t. Čs; prozkoumá
vati, prohledávati: č.latebras V; b)
pokoušeti se (algď o něco),učiniti po
kus 8 něčim, podstupovati, podnikati a)
temptata res est, si... L byl učiněn
pokus; čemptata per duos est exigua
pacis spes L dva učinili pokus o smír
(třeba) s malou nadějí; praegn. fugam
cursu temptavit eguorum V = pokoušel
se dohoniti tryskem ujiždějící koně; =
básn.a pozd. 8 inf. snažiti se, chtiti; G)
odvažovati 8€ něčebo;pouštěti se, vy
dávati 8€ du něčeho, někam: Bosporum
temptabo HH; aerias temptusse domos
II; ipsum Oceanum illa temptavimus
T; ©) praegn. pokoušeti se ziskati 8i něco
a) hleděti si ziskati, nakloňovati
si, převáděti na svou stranu: ť. provin
cias Cs; precibus t. Ó naléhati pros
bami, uprošovati; talia temptabat O
takto naléhala (žádosti); ť. deos H usmi
řovati; přemlouvati; čp. sm. sváděti:
algm pecuniá t. H podpláceti; G) do
máhati 8€ něčeho,vyhledávati něčeho:



tempus

laborum 1. auxilium V; gratia regum
Pterus temptata modis F.

tempus, ores, n. [ čas, doba (vůb.
i jednotlivě okamžik, chvile, hodina); 1)
a) die, noctis t. doba denní, noční; sud
(hoc) t. L (asi) v tě době, krátce před
tim n. potom; aď ť. a) (jen) na čas, pro
okamžik, na chvilku, dočasně, prozatim,
B) v určený čas, T) v pravý čas, včasně;
pro tempore ©) pro ten čas, prozatim,
B) pokud čas dovoluje, podle okolnosti;
uno tempore ob. v témž čase, zárovei,
ale uno tempore accidit, uť (s jednou;
ud temporis v tě době; medio temportis
T zatím: ne minímo guidem temporis
I ani na okamžik; b) (určený, potřebný)
čas, lhůta (alcis ret pro něco,k něčemu):
t. duorum mensum petere ad dilectus
habendos L; tyranno t. datum ad con
sultandum est L; t. legatorum anteca
pere (v.1.)95 vigiltarum somniyue tem
pora (čas — hodiny) L; suo tempore
v zákonité (předepsané) době (zejm. o za
stivání úřadů v určitém roce věku dle t. zv. lex

Villia annalis); ©) pravý (vhodný)
čas, příhodná (svá) doba (chvíle), přile
žitost (alcis vet k něčemu): ante t. před
časně; hend. £. atgue occasito Čs vhodná
příležitost; tempora guaeram HH; (in)
tempore — ad t. v (pravý) čas (okamžik),
vhod; čempora verum Čs vhodný čas
k (jednotlivým) pracím; ť. est s inf. (n.
ace. ©. inf., ut aby) jest (pravý) čas, na
čase: nunc corpora curare t. est L;
nunc ornare pulvinavr deovum £. erat
JÍ byl by čas = slušelo by se; t. est
tam hinc abire me (; 2) meton.a) doba,
okolnost(i) poměr(y), stav, posta
vení, osud a) cum t. posceret Ú; tem
pore conmutato Čs za změny okolnosti;
ex tempore buď= pro tempore dle okol
ností, hledě k okolnostem, nebo spec. na
místě, bez přípravy, 8 patra: magnum
numerum versuum dicere ex tempore
C; nihil temporis causa dicere C pro
okamžik — v okamžité nesnázi; tempori
servire ČC řiditi se okolnostmi; Aauc
sane temporum homo Cu člověk, který
se neuměl vpraviti v okolnosti (v situaci),
„nebyl páuem situace“; 3) zejm. zlá doba,
zlý stav, tíseň, nesnáze; nebezpečen
ství: omne meum (£. (čas) amicoru,
temporibus transmittendum putavi Č
přátelům, jsou-li V tísni; negue poetae
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tempori meo defuerunt Č (osvémvyhnan
ství); Čen,pus ultimum FH (extremum, su
premum Cat) poslední okamžiky, svrcho
vané nebezpečenství; b) a) roční po
časí: čemporibusparem diversis guat
tuor annum V rovnoměrně. rozdělený
na...; adduzere sitím tempora FI (13.
jaro); počasí význ. pohoda: saevitia
temporis 9; B) čas života, věk, život:
emeritis medii temporis annis O; tem
pora endem lignogue tibigue damus O;
v) událost, děj: tempora fastosgue evol
vere mundi Fl; 6) orientia tempora HH
pokolení; €) tempora cum causis canam
O dni — svátky; C) t.t. metr.základní
doba (yo0voc stotTo0g) taktu, pl. guan
tita, rozměr, rhythmus: sč errpias tem
pora certg (pevný) FH;

II spánek na blavě(ob.pl.); skráň;
básn.synekd. obličej, hlava.

Yempyra, črum, n. město na thric
kém pobřeží naproti ostr. Thasu při via
Lgnatia OL.

temulentus, a, um [*ťěmum(srov. /e
metum) a oleo| vl. páchnoucí vínem =
vinolentus] opilý, zpitý.

tenácitas, dťis, f. [tenax] vi. drželi
vost, držebnost a) (antmalia) cibum un
guium tenacitate avripiunt Č silnými
spáry; b) metaf.skoupost, skrblictví (srov.
„držgrešle“): causa tenacitatis L.

tenáciter, adv.[tenar] a) pevně; b)
houževnatě,vytrvale.

teonax, dcis [teneo] (pevně) držící
(neklass. alecis ret něco), pevně se držici
něčeho: 1) a) držimý, držebný, drželivý,
avíravý, pevný, silný: č. forceps V;
t. hedera Cat; o půdě držící (zachycující)
nohy = vadící, neschůdný: glaebis tena
cisstmum solum Plin; cetera tenacia
gravi caeno erant T'; —obr.fict? pravi
mue t. (Fama) V zachycující (lovicí) vý
mysly a nepravdu; b) tuhý, hustý, lep
kavý, lepící se, přilinavý, vazký: tena
ces cerae V; t. gramen Il bustá; 2)
metaf. držící se něčeho== pevný, stálý,
houževnatý, vytrvalý v něčema) Ga)t.
propositi IL; genus guaesiti t. Ó hle
dicí ei výdělku; S) neústupný, tvrdo
šítný; zpurný, urputný, zarputilý: fata
tenacia O; eguus t. LO; %)spec.šetrný;
skoupý, skrblý (srov.„držgrešle“): patre
parco et tenaci Ú; b) význ. trvalý:
flos t. V3 t. fides O.



Tenctěri

Vencteri, orum (um T), m. Tenkte
rové, germánský kmen při dolním Rýnu.

tendicula, ae, f. [tendo] léčka, oko,
osidlo: metaf. litterarum tendiculae C
záludný výklad písmenek (liter) zákona.

tendo, ere, tetendi zt. tendi, tentum
(těž těnsum) [z koř. *ťen-d-, srov. čeneo,
TelvVU),něm. dehnen, čes. „teneto', „tenký“] 1)
pnouti a) napínati, natahovati: ar
cum £.; odt. básn. sagittas ť. arců FI stři
leti z luku; čentus nervus O; ť. plagas
C líceti (ličiti); odt. čt. tnsidias alci CS
líceti, strojiti, osnovati; = básn. ť. dardi
ton ff vi. natahovati struny na b. = la
diti b. (význ.hráti na b.); tenta cubilta
JÍ s napiatými popruhy, pružné; b) roz
pínati, roztahovati; nadouvati, na
dýmati: udera t. V; ima ilia tendunt
V.j. těžce oddychuji; levare tenta spi
ritu praecordia FIoddechnoutisi z plných
plic“; čentus omaso FÍ nacpaný; básn.Pae
tum ad Pharios tendentem lintea por
tus Pr napínajícího plachty — plujícího;=
obr. ultra sermonem ť. opus IŤ (my abs.
„přepínati“, „přeháněti“); sermone ť. noc
tem IH dlouhými řečmi vyplňovati (my
krátiti si); C) stahovati, utahovati: ha
benas retro t. Ó; zeusm.vim duram et
vincula capto tende V násilím a pouty
svaž; (d) s ace. vnitř. napináním (střechy a
stěn) stavěti stany, postaviti, rozbíti:

prastorium t. Čs: — out. abs. tábořiti,ežeti, státi někde: sud vallo Cs; hic ten
debat Achilles V, isdem hibernís t. T
apud vexillum t. T' sloužiti; €) vz pí
nati, vztahovati «) manustť.ad algm
(básn. též ačci k někomu) při prosbě a modlitbě;
= odt.bůásn.upínati, obraceti, naměřiti,
upírati: ad caelum tendens lumina V;
t. tter algo VO zaměřovati cestou — mí
řiti, spěchati (= intr. .); guofugam ten
ditis V kam prchite; 3) meton.nataho
vati ruce 8 něčím— podávati, vznášeti
něcok někomu,nastavovati, ukazovati: con
tunx patri tendebat Iulum V; 2) intr.
(kvapně) táhnouti; mířiti, zaměřovati,
směřovati; spěchati, spěti, chvátati,
kvapiti, hnáti se a) cursu ť. algo SV
úprkem se hnáti, běžeti; b) motať.©) obr.
cernis tn lucem t. noctes O přecházejí;
via tendit V vede; táhnouti se, sahati:
(guercus) radice in Tartara tendit V;
non dices guorsum haec tendant fŤ kam
to směřuje— co tim myelfš; B) tihnouti,

1199 tenebricosus

táhnouti se k něčemu:frater ad elogutum
tendebat O; tutores ad suum t. L; ad
altenam opem t. L ohlížeti se po po
moci: 1) č. adversus n. contra algm (abs.
contra ť.) vzpírati se, zpěčovati se,
odporovati: č. adversus auctoritatem
senatus L; abs. cum glisceret (in senatu)
certamen, hinc multi bonigue, inde pauci
et validi tenderent T' doráželi, bojovali;
0) abs. napínati se — napínati své síly,
namáhati se, usilovati, snažiti se,
dychtiti; toužiti, přáti si (ut... aby.. .;
bžsn. a pozd. 8 iuf. n. ace. c. inf.): sibi (dat.
prosp.pro sebe) guogue tendente, ut... L.

tenebrae, úrum, f. (srov. k lemere)
tma, temnota, temnost;: 1) dignum
esse, guicum in tenebris mices (v. t.) Č;
conditam tenebris esse lunam T že se
zatměl; básn. £. ramorum V tmavá spleť
větví; 2) spec. a) (noční) tma, noc: če
nebris obortis N když se setmělo; b)
básn. tma očí, slepota: tenedras et cla
dem lucis ademptae obicit O; ©) bůsn.
tma před očima, mrákoty: oculis t.
(sunt) obortae (v. t.) O; ante oculos na
tant t. O; d) básn.tma smrti, smrt:
me tibi ad extremas mansuram tene
bras Pr; 3) meton.tmavé misto, temný
kout a) hend. cum člla cončurelio ex la
tebris atoue ex tenebris erupisset C ze
svých tmavých skrýši; básn.udi stní tuae
t. Čat skrýše; b) temnota žaláře,
žalář: claust tn tenedris 93 ©) básu.
temnota podsvětní, podsvětí:ty
giae t. V; 4) metar.a) temnost význ.
G) neznámost, skrytost, ústraní: guae
(exempla) iacerent in tenebris omnia C
byly by zahaleny tmou; B) nízké posta
vení, nízký rod, původ; nízkost: 0 ť.,
o lutum, o sordes C; %) nejasnost, ne
zřetelnost; b) chmury, pochmurnost,
zármutek: st guid tenebrarum offudit
exsilium Ú; vitam in tenebris luctugue
trahebam V; ©) „mračna“, „bouře“, ne
štěstl: ex superioris anni caligine et
tenebris C.

tenebricosus, a, um [teneĎricus)
tmavý; 1) naplněný ao.zahalený tmou:
tenebricosa popina Č; iter tenebricosum
Cat o cestě do podsvětí; 2) metaf. a) výzm.
neznámý, skrytý: čeneĎxicostsstmum tem
pus ČC; b) nízký, pokoutní, tajný: Zidi
dines tenebricosae (/.



tenebrieus

tenebricus, a, tm [tenebrae] tmavý:
Tarlarea tenebrica plaga básn. Č.

tenebrosus, a, wm[tenebrae] tmavý,
černý, chmurný, pochmurný, mrákotný
(básn. zejm. © podsvětí).

Tenedus n. Tenedos, č (ace. umi n. on),
f. (Tévedoc) ostrov u trojského pobřeží,
nyn. Tenedo; adj. Tenedius, a, um te
nedský: přísl. securt Tenedia C 1 j. se
vší přisností a bezohledností (odvozenood
vlastností myth. kraálo teoedského Venm); subst.
'Venedii, orum, m. Teneďané.

tenellulus, a, um [demin.od tener|
útloučký, mladičký, hezoučký.

teneo, čre, už, (tentum) [stov.k tendo)
držeti (vl. i metaf.); I 1) 1) algď manu
(v ruce) ť. (obr. o věci docela zřejmé); alam
(amplexu) t. držeti v objetí, objimati;
b) držeti v nějaképoloze:tenut a pectoré
manus (); odt. obraceti, zaměřovati, o zraku
upírati: omnes intenti ora tenebant V
zrak (naň) upírali: oculos tn se tenen
tem extimut O; ©) držeti se něčeho:
rupis tenens tuga stnistrů Oj aram t.
N dotýkati se oltáře; — praegn. držeti se
něčeho(L) jako vodítka: č. vesťigia L jiti po
stopách, neztráceti stopy; bůsn. 2ťen t.
algo býti na cestě někam,jíti, spěti, smě
řovati, plouti; meďium Aeneas classe te
nebat iter V byl s loďstvem na širém
moři; B) jako cíle (— petere algd) smě
řovati k něčemu,spěti, plouti a p.: Huan
der Flesperiam tenet Oj 2) obr. a) me
morta t. alod chovati v paměti, miti
na paměti, pamatovati (86); abs. i samo
L.: numeros meminí, st verba tenerem
V: uť cito dicta percipiant animi te
neantgue fideles Il; Lb) pojimati, chá
pati, rozuměti; věděti: auladanimo
t.; t. causas rerum futurarum C; 3) spec.
držeti místo,zaujímati a) vojen.miti
obsazeno (v držení, v rukou), obsa
diti: (a předin. rozvedeným)lenent Danat,
gua deficit ignis V3 L) vůb. €) vl. me
diam tenentes ovbis humum (střed země)
Delphi O; munifionis circuitus XI mi
lita passuum tenebat Cs zaujímal, obsa
hoval; bydliti, obývati, sídliti, usaditi
Se někde: Fama tenet (se. illum locum)
O tambydli; naplňovati: atria turba
tenet O; pokrývati: amnis obducto
tenet omnia limo V; B) obr. locum alcis
ret £. zaujimati misto v něčem n. něčeho:
eum locem amicitiae t. Cs N. býti v tak
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přátelském poměru, býti takovým příte
lem; theatrum, guod arcis tenebat locum
Cs zastupovalo; ©) perf. tenuisse (locum)
dostihnonti místa,dospěti, doraziti
k místu:Montes Sabiní petebant et pauci
tenuere L; metas t. O; o lodíchpřistati,
přiraziti, zakotviti někde:deneam classe
(s...) ad Laurentem agrum tťenuisse
L; classis Geraestum (portum) tenuit
L; Cytlnum insulam tenuit T; 4) metař.
míti a) nomen ť. VL; Poppaeam mu
trimonio (v. ..)tenuerat T'; perf.téžvýzn.
obdržeti, dostati, dosáhnouti,dojiti
něčeho:čenuisse, guicguid speravit Uli
zes O; senatus (tus) libens tenuit I
byl rád, že je dostal; b) spce. miti
v moci (v držení, v rukou), spravo
vati, říditi; ovládati, míti vládu, pa
novati něéčeniu,nad něčim: tmpertum £., ler
ras dictone (pod svou vládou) č. V; te
neri im potestate alcis Čs býti v něči
moci; T'ročanos eas tenuisse terras L
opanovali; maritimas Alpes tenebat pro
curator Alarius T spravoval; abs. an
tis me dem, guč tenent Č „jsou u vesla“;
obr. orator tenebit venas animorum T;
11 (pevně) držeti; metef.1) poutati a)
vázati, býti závazný; pass. býti vázán
něčím, podroben něčemu: legibus, sacra
mento teneri; poend teneri T; — básn.
teneas, Damastppe, tuts te IŤ važ se =
omezuj se svými věcmi — „zametej pi'ed
svým prahem“; hb)výzo.upoutati, jímati,
zaujmouti,naplniti, zachvacovati,
uchvacovati G) elsi me tuo sermone
tenuisti C3 tenuit nostras Horatius
aures O okouzlil; o zamilovanémdum me
Galatea tenebat V; G) talis amor Dapů
nim teneat V; ille non magno desi
derio tenebitur virtum Ú nebude cititi
touhy; ne vos falsa opinio teneat L
abyste neměli: haec, guae nunc tenet
saeculum, neglegentia deum L zanedbá
vání bohů, které jest rozšířeno v našem
věku; Decium spes tenut L měl, choval
naději; ©) spec. čenert býti držen t.j.
chycen, dopaden při zlém činu, out.býti
usvědčen (in re, re, alcis ret z něčeho):
tn furto tenevi; vepetundarum teneré 1";
me teste teneris O; guod perinde cen
seo ac si lege maiestatis teneretur T
jako kdyby byl vinen (podle zákona =)
zločinem proti zákonu 0....; d) vůb.ob
sahovati,zasahovati něco,týkati se



(ener

něšebo: haec formula populos tenet HH
pass. náležeti k něčemu, býti obsažen v ně
čem:genus officiovum, guod teneatuv ho
minum societate Č vyplývá ze společ
nosti, zakládáse na...; 2) zdržovati,
zadržovati, zastavovati, potlačovati;
překážeti, zabraňovati něčemu(též me,
guominus, guin... abyne.. .): £.lacri
mas ČsO, risum F; saeva tene tympana
H; manum stomachumgue teneto H; Cae
sar poteritne se t., guin... ČC;res aut
pudore au! metu tenentur Ús; abs. ne
dtutius teneam ČCabych (vás) nezdržo
val; 3) stále (pevně)držeti a) a) lo
cum t. Čs — se loco t. Čs držeti n. udr
žeti se na svém místě; t. cursum Ús,
viam Ó zachovávati, dodržovati, podržo
vati směr běhu, cesty; domě set. N držeti
se, zůstávati; 3) intr. držeti se: inter
utrumgue tene O; b) zachovávati
a) podržovati; vytrvávati v něčem:č.
voluptatis fruendae modum C; haec duo
t. in amicitia C mitistyto dvě zásady;
silentium t. L; propositum t. ČsN (16t
prsegn.prováděti); 3) udržovati: cum
vita teneatur cibo C; s doplň. in
dulgentia patrum concordem (ve svor
nosti) ctvitatem tenuit L; %) se ť. cho
vati se: guteti sesetenuere L; se intra
stlenttum t. Plin; držeti 8e něčeho,říditi
Be něčím:gentem dei se more tenentem V;
C) Intr.držeti se, udržeti se, trvati:
tmler per noctemtotam tenuit L; incen
dtum per duas noctes tenuit L; ob. te
net fama a ace. e. inf. drží se, udržela se,
jde, jest pověst, že.. .; d) praega.udržovati
—=prováděti, obhajovati, dokazovati,
zastávati a) causam t. CHO vyhráti; te
nuevepatres, ut Fabius consul crearetur
L; abs. si recte conclusi, teneo C vy
hráno — mám pravdu; P) spec.význ. t v r
diti: guoď Peripatetici non tenent C. —
8 np. ÚENÉnesmí se zaměňovati Lene (= 2
a tázací Ne) v ace. c. inf. při zvolání Ly že
bys..

tener, era, erum 1) útlý, měkký,
slabý zejm. o dětech, mláďatech a mladých rostli
nách, odt. meton. mladistvý, mladý:
excolimur tenert O v útlém mládi; res
tenerae V mladá příroda; (annus) ť. vere
novo est O; in teneris V v útlém věku;
a teneris V —=a teneris ungutculis C
od útlého věku, mládí; = jemný (svou
látkou): č. mundi orbis (nebeská klenba)

J.atiusko-český slovník,
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V; 2) přenes.a) měkký význ.poddajný,
ohcbný: nihil tam tenerum guam illius
comprehensio verdborum C; (virtus) est
tenera atgue tractabilis C; b) jemný,
něžný, citlivý: nimium teneri versus
H uhlazené; ©)změkčilý, choulostivý,
slabý, křehký: čtenerae nimis mentes;
lehký, rozkošnický: tenert saltatores C.

tenere, adv. [tener] měkce; změkčile,
rozkošně: €. dicere T.

teneritás, útes, f. [tener]útlost,
jemnost; slabost, křehkost: tn primo
ortu (se. hominis) tnest t. C.

tenesmos, ž, m. [retveonóc) nucení
na stolici (nemoc) N.

Tenněs n. Veněs, (ae), ace. En, m.
myth. král a eponymos ostrova Tenedu
(v. 1 t.), ctěný jako heros.

tenor, Oris, m. [teneo] vi. udržování
1) (nepřetržitý) pohyb, běb, „proud“:
(stgna) placido educta tenore O; hasta
servat tenorem V let, silu letu; = obr.
(veluť) uno tenore ČL jedním proudem,
v jednom kuse, nepřetržitě, bez
ustání: uno tenore, ex guo in amict
tiam populi Romani venerit, fidem co
lutisse L; 2) metať.a) průběh, postup:
dies alium habuisse tenorem V; tenore
eodem consiltorum L týmž postupováním
ve svých (válečných) záměrech; b) způ
sob, míra, ráz, „tón“,„duch“: eoďem te

nore duo inseguentes consulatus ossL; hic t., haec concordia venit ad al
bentes comas Ó poměr.

Venos n. Venus, č, f. [Třvoc) ostrov
v Aigajském moři v souostroví kyklad
ském; odt.Těnii, rum, m. Teňané.

tensa, ae, f. [tendo] slavnostní vůz,
na němž bývaly voženyý sochy bohů do cirku při

průvodu před zahájením her, „boží vůz“: čen
sas ducere L doprovázeti vozy bohův
(o magistrátech).

tentabundus, tentamen, tentamen
tum, tentátió, tentátor viz lempta
bundus atd.

tentigo, inis, f. [tentus od tendo) v.
napiatost, napětí; meton.(vilný) chtíč JÍ.

tento viz čempto.
tentorium, 7, n. [tendo) stan (na

zvaný tak od napiatých stčn kožených n, plá
těných).

tenuiculus, a, úm [demin.od čenuis)
vl. tenoučký; přenes. skrovňoučký, chu
dičký: ť. apparatus C.
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tenuis

tenis, 35 (Wíisn.druhdy se souhl. U, Čti
tenvis, tenvia) [z koř. Ťťen-, arov. TAVU-,
„tenký“ a výkl.k čendo] 1) tenký a) te
nučsstma cauda Ó nejtenčí část ocasu;
štihlý, útlý, vytáhlý; hubený, vyhublý;
o voděmělký: t. agua L; b) úzký,
těsný: €. alveus T; tenue foramen O;
tnstgnem tenui fronte Lycorida H níz
kým čelem (jež pokládáno kdys! za krásné) ;
©) vob. drobný; hebký; d) obr.0 zvuku
tenký — vysoký, pronikavý: č. tinni
tus Cat; 2) řídký a) význ.nehmotný,
vzdušný, lehký: aether tenutssimuas
est ÚČ; t. ventus V; tenues animae st
lentum O; b) meton.čistý, jasný: če
nues undae O; 3) metať.a) jemný:
tenues parvi discriminis uměrae (od
stiny) O; přesný, důkladný, podrobný:
in verbis t. serendis If; b) skrov ný,
slabý, mdlý, nevelký, chatrný: ť. spi
vitus T (obr. IŤ); tenuisstma valetudo

8; ©) prostý, nepatrný, skromný;
chudý, nuzný, „hubený“: £. victus C;
perparva ac tť. civitas C; t. res H
skrovné pomery; č. Afinerva (v. t.) V; =
subst. dn tenui labor (se. est) V v malém
oboru — skrovný jest předmět mého dila;
= spec.Čenutoves, um, m. „menší“ lidé t. j.
lidé nižší, z nižších tříd, nižšího stavu,
chudi (op. tllustres T).

tenuitás, čtis, f. [tenuis] 1) a) ten
kost, útlost; hubenost; malá šířka,
těsnost; drobnost; b) řídkost; ne
hmotnost, vzdušnost; 2) a) jemnost,
přesnost;b) skrovnost, slabost; pro
stota, jednoduchost; chudoba, nuz
nošt.

tenuiter, adv.[tennis] tence a) alu
tae t. confectae Ús na tenko; b) a)
jemně, přesně: £t. disserere C; p)
prostě, jednoduše; skrovně, slabě,
chatrně; nuzně: č. aestimaie Č nízko.

tenuo, dre, avi, datum [tenuis, srov.
homer.i«©vůw)tenčiti, ztenčovati; I)
vi. a) asstduo vomer tenuatur ab usu
O obrušuje se; pod.(tempus) tenuat den
tem aratri O; corpus parco victu te
nuatim Ť vyhublé; b) zůžovati, úžiti:
spatium ... vetuť in cuneum tenuatur
T'; zeugm. VOX vOCÍSgue via est tenuata
O seslabcn.... zúžena; luna tenuata O
ubývající; ©) rozřeďovati, rozpouštěti
artus tenuavit in undas Ó; pass.roz
plývati se: nocturna siguid crasst est
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tenuabitur aura FH(o čištěnívína); 2) metať.
a) činiti něcojemným; básn. 8 ace. vnitř.
činiti něcojemného: guo carmen tenua
stis in antro Pr —=vytvořili jste tak
jemné básně; b) zmenšovati, sesla
bovati: uť meaefamam tenuent obli
via culpae O; magna modis ť.parvis H
(vl. „rozdrobovati“ t j. kaziti).

Lenus, předl. s a bl. n. též gen., kladená vždy
za svůj pád [srov. subst. Čenu8, Oris, N. na
piatý provaz, oko, „teneto“; tendo, teneo)
(vl. napiatě se táhnouc) 1) až po něco,
až k něčemu a) Tauwro t. ČC; pectortbus
t. L až po pr8a; gen. zejm. při pl. Čate
rum £. V; obr. est guadam prodtre tť.
H až po jistou hranici; b) přenes.vol
neribus ť. L až do zranění; 2) praegn.
jen až poněco (a ne dále) aj summo
t. attigit ore V jen krajem rtů; iron.dum
egregius tmperator tanuď ac ltmtne t.
domum ctudit T (t j. a dále se neod
váží vyjíti); W) přenes.verůo t. L jen
(až po slova —) slovy; nomčne tť.T jen
podle jména; Graeca doctrina ore t.
erercitus T jen ústy (t. j. jen co do vý
mluvnosti). — Složenipyjako hac-tenus,
ea-Lenus v. t.

Tenus viz Tenos.
„Veos, 37 (ace. Teum L), £. (Těwoc)]

ionské město na pobřeží maloasijském,
sev. záp. od Efesu, rodiště básnika Ana
kreonta; adj.[ěius n. Veius, a, um tej
ský, z Tea (zejm. o Anakreontovi!, básn. též
meton. význ. anakreontský ; Teli,
orum, m. Teané.

tepefacio, ere, fěci, factum (pase.te
pefi5, fterT, factus sum) [tepeo a facio)
oteplovati, ohřívati, zahřívati,hřáti:
in matris tugulo ferrum tepefecit (se.
sanguine) IT.

tepeo, ére, ui, — [srov.„topiti“, „teplý“)

1) býti teplý, vlahý, vlažný: sole t.
H býti zahřiván; S) metaf.o láscea) (gw0)
mox virgines tepebunt fi pro nějž se bu
dou rozehřivati; b) býti „vlažný“, „chlad
ný“ (up. amare) Ó.

tepěsco, ere, puř, — [inchoat. od te
peo) oteplovati se, zahřívatise.

tepide, adv. [tepidus) teple: natare
tepidius lin v teplejší vodě.

tepidus, a, um jtej-eo]1) teplý, vlahý,
vlažný: s básn. záměnouepithet Čepidrř re
cens caede locus V (= tepidus recenti
caede); 2) praegn. jen vlažný, ne příliš

subst.



tepor

horký, chladný: uttot.guamvis haud
tepidos sub pectore senserat tgnes (přenes.
o lásce. O.

tepor, čris, m. [tepeo])1) teplost,
teplo, vlažnost, vlahost: nocturnos for
midare tepores IH zahřátí (vínem), 2)
praegn.malá teplota, chladnost: cum
teporem incusaret T“; metaf.ečusdem len
titudini8s ac teporvis libri T.

(er, adv. [starolat. čerr z *ťers, jež z *ťris
od Úres, srov.T0ic) třikrát: básn. č. am
plus (v. t.) Geryones H; = básn. synek..
a) význ.několikrát: capitis concusstit ter
gue guatergue caesariem O; db) výza.
mnohokrát, velice: tergue guatlergue
beati V.

ter-decies n. ter-decičnS, adv. číselné
třináctkrát: JS (—sestertium) t. (se.cen
tena milia) C 1,300.000 sesterciův.

terebinthus, 2,f. [rTeoéBivdoc])tere
binth (strom), řečík terebinthový (botan.
Ptstacia terebinthus).

terebro, dre, dvi, dtum |terebra ne
bozez odtero] vrtati, provrtati; přenes.
propichnouti,proraziti: (sanguis) longe
terebrata prosilit aura Ó.

tercdo, inis, f. (ÓTeondov] červotoč.
Terentilius, jméno plebejského rodu

římského; zejm. C. Terentilius Harsa,
tribun lidu r. 462 př. Kr., známý svým
návrhem na sepsání zákonů (lex Ieren
tina).

Terentius, římské jméno rodové; zejm.
1) C. Terentius Varro, jako konsul za
vinil svou ukvapeností porážku Římanů
u Kanen r. 216 př. Kr.; 2) A. Teren
ttus Varro, bojoval jako praetor r. 184
vítězně proti Keltiberům L; 3) P. Te
renttus Áfer (mající jméno jako propuštěnec
po svém bývalém pánu, senátoru P. Terentiu Lu
kanovl), rodem z Karthaginy (* asi 185,
+ 159 př. Kr.), skladatel uhlazených ko
medií zejm. po vzoru Menandrově; 4) M.
[erentius Varro * r. 116 pi- Kr. v Reate
v Sabinsku, římský polyhistor, velmi plod
ný spisovatel zejm. v oboru starožitností;
politicky byl přivržencem Pompejovým,
ale od Caesara dostal milost; byv pro
skribován od Antonia, zachránil se 8 po
mocí přátel; + r. 27 př. Kr.; 9) Teren
tia, choť Ciceronova od r. 80, 8 níž se
Cicero r. 46 rozešel; 6) P. Terentius
Varro Atacinus (rodištěm Jeho bylo město
Atax v narbonskéGalii), epický a satirický
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básník římský (82—37 př. Kr.); — adi.
Verentius a Terentianus, a, um Te
rentiův.

Terentum viz Tarentum 2).
teres, teretis [tero]) (vl. oškrabaný,

osoustruhovaný) 1) oblý, válcovitý; za
kulacený, kulatý: č. Aastile L, fusus O;
tereti tinnitus aere ciebant Cat t j.
cymbálem (vizi cymdalum); obr. (sapiens)
ť. atgue rotundus H (viz 1 lěvis); 2)
přenes.a) oblý, štíhlý, táhlý: £. collum
O; t. puer H; b) hladký; ©) (do ku
lata) spletený, odt. meton. tuhý, silný:
t. habena V; teretes plagae H; d) jem
ný, vkusný: teretes aures C jemný
sluch.

Teretina tribus (psánotéžTerentina)
jedna z venkovských tribuí, zřízená r.
299 př. Kr. CL.

Věreus, eŤ n. €08 (voe. 6U; básn. synls.
Těre V, Těrev), m. [Tmoeúc) král thrá
cký, choť Proknin (viz Philomela); meton.
tragedie Acciova, nadepsaná Tereus: de
lectari mihť Tereo videbatur Č.

tergeminus viz frigeminus.
tergeo, čre (zř.Útergo, ere), rsi, rsum

otírati, utírati, vytírati; spec.Čistiti:
spicula luctda (prolept.)tergent V leští; =
básn.gallina t. palatum If pochutnati si
na... Part. Lersus význ. adj. v. t.

Tergeste, is, n. nyn.Terst; odt.Ter
gestinus, a, um terstský; subst.er
gestini, Orum, m. obyvatelé Tergesta,
Terstu.

tergiversátio, onis, f. [tergiversor]
vl. obracení (se); loudání, otálení,
prodlévání.

tergiversor, dri, atus sum [tergum
a verto) (vl. obraceti se zády k něčemu);
přenes.A) „vytáčeti se“, „vykrucovati
se“, vymlouvati se; b) loudati se, otá
leti; rozpakovati se.

terg0 viz lergeo.
tergum, 7, n. [srov. TÉOGOGn. GTÉOOG

kůžej (b:ísn.často pl. význ. ss.) I záda, za
dek, hřbet; 1) a) praedere (v. t.) Phtoebo
terga O; (aper) tergo decutit hastas V;
sordida terga suis O; nisi de tergo ple
bis Romanae satisfiat L nevymsati-li se
na zádech (t.j. mrskáním); = vojen.
alci terga caedere L bíti do zad, do
zadu; tn tergis haerere býti v patiách,
dotírati; terga vertere obrátiti se zády,
spec.Vojen.dáti se na útěk — terga (fu
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tergus

gae) dare; terga dare alci utěci před
někým; obr. tnflexo dare terga genu Pr
vzdáti se, podlehnouti; b) spec.záda utíkajícíhon.ustupujícíhovojska,© meton.
útěk, ústup: negue eXercitus negue du
cis terga tuta esse T'; insignis tuter
conspecta cedenttum pugnae terga 0b
versts ad tneundum proclum arms L
význačný (— význačně se odlišuje) mezi
muži, kteří, jak bylo viděti, ustupovali
vyhýbajíce se bitvě, tím, že obrátil.. .;
cum frontis et tergi vices (essent) T vl.
střídavé obracení (8e) čelem a zády =
bylo (neustálé) střídání útoku a útěku;
2) metaf. a) zadní strana a) vůb. post t.
vzadu, za sebou (za mnou, za námi a p.)
o. Ze zadu; a tergo od zadu, ze zadu
n. za zády, v týle; im č. V do zadu;
B) spec. záda, týl ve vojenském postavení (op.
frons): frontem tergague ac latus tuti
T; terga invadere L vpadnouti v týl;
b) a) hřbet, vrchní strana, povrch:
o řece VO; B) proscisso guae suscitat
aeguore terga V hrboly, hroudy; 3) synekd.
tělo: magnorum centum terga suum V
sto kusů; II kůže 1) čaurinum t. V;
aurea terga Ó zlatě rouno; 2) meton.
věc, zhotovená z kůže a) měch: ventos
bovis tnelusos tergo O; B) bubínek: fe
vtunt molles tauvea terga manus O;
v) řemení (— caestus): duro intendere
(v. t.) dracehta tergo V; 0) vrstva štítu
(vl. kožená, metaf. vůb.): terga novena
boum O; linea terga V; clipeum, tot
ferrt terga, tot aeris V.

tergus, Oris, n. srov. k tergum]) (básn.
a pozd.)1) záda, zadek, hřbet: resecat
de tergore partem O;
divipiunt costis V stahují se žeber; tau
rorum tergora septem O vi. sedm býčích
koží — štit ze sedmi býčích koží (u lo
mera GÚEX0G ĚTTGAÓDVELOV)

Verina, ae, f. město na záp. pobřeží
Bruttia; aaj.Verinaeus, a, um terinský,
z Teriny.

termes, Ulis, m. (srov. TĚO
větev, ratolest fď.

Lerměssus, 7,f. [Teoumacóc])horská
pevnost v Pisidii; odt. [ermessénsés,
tum, m. Teriressané.

Vermestinus, a, um [Termes město
záp. od Numantie, nyn. Tiermes] termest
ský: nattonis Termestinae T.

zvoc větev]
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2) kůže: tergora

teró

terminalis, e [terminus] mezní, hra
niční; subst.Verminália, čum n. tórum,
n. 'Terminalie, mezníková slavnost, ko
naná 23. února, při níž se sousedé scházell na
hranicích pozemků, obětovali u mezníků a společně
se veselili; jménem státu byla konána taková slav
nost pův, na hranicích řím., pozd. u 6. milníku na

silnicl Laurentské, eponymem Terminalii stal 86

později bith Terminus (v. t.).
terminatio, onis,f. [termino] 1) ome

zení, vymezení, vyměření, určení: 8 gen.versus tnventus est terminatione
aurčtum ČCna základě n. podle „sluchu“;
s gen. obj. £. rerum expetendarum Č vy
mezení — stanovení; 2) ukončení, závěr
periody C.

termino, are, avi, dtum [terminus|
omezovati, ohraničovati; 1) vl
s8tanoviti něčemumeze, hranice: (Caesar)
impertum Úceano, famam gui terminet
astris V; 2) metaf. a) obmezovati
(algd rě 'sěco něčím, na něco): sonos vocis
paucis litterarum notis terminavit C
pro (mluvené) hlásky stanovil jen něko
ik málo znakův; b) končiti, dokoná
vati: bellum ť. L; ©) vymezovati, vy
měřovati,určovati, stinoviti.

terminus, %,m. [srov. Téona, TÉONOV)
1) a) mezník; b) meze, hranice:
básn. stabilis rerum t. HHpevný řád světa;
(přenes.o čase) ())sas guamvis angustt ť.
aevt excipiat (v. t. III) V; meton. pi.
obvod, okršlek, území; ©) personiť.Ter
minus bůh mezníků, ochránce soukro
mého majetku i hranic říše, vl. zosobnění
této jedné stránky významu Jovova; Jemu svědčila
pozd. t. zv. Terminaha (v. t.); 2) metaf.
cíl, konec: ť. čaborum L.

terni, ae, a (neklass.sg. Úernus, a, um),
čísl.podilná[čer-] 1) po třech: ternae (le
giones) datae consulibus L; při násobení,

= myužívámečisl.zákl.: Černos ter cyathosH: 2) básn. trojí, trojitý, trojnásobný;
tři: černa Medusaet guttura monstrt O;
ternis ululatibis Oj terna hiberna V
tři zimy; 1 sg. terno consurgunt ordrne
remi V v trojité řadě — ve třech řa
dách (nad sebou).

tero, ere, trivů, tritum (tristi Cat —
trivěsti) (sov. TELO“ m. TEOKO, TEPÉM,
ToíBo, čes. Aříti“, „potírati“ « p.) tříti
1) a) něcoo něco,otírati, odírati:
colla trita labore O otlačená: tpse la
bore manum terat V —=přikládá ruku

suUbj.



terra

k práci; (tempus) silices terit O otlrá,
obrušuje; (corpus) ferrum terebat O otu
povalo; — zejm. ©) suducula trita H
odřená, obnošená; odt. obr. ohmatati, ošou
Dati, vůb.opotřebovati: catillus Euan
dri manibus tritus M; guod legeret te
veretgue pudlicus usus JH co by se vše
obecně čtlo a trhalo; příčin. (nomtna)
consuetudo trivit Č učinil běžnými; B)
spatium tritum Ó ujetá, vyježděná drá
ha; odt. přenes. č. úter V (Appiam H)
ušlapávati, často stoupati, kráčeti (jez
diti) po cestě (srov. u nás „brousiti“ někudy);
+) oškrabovati, ořezávati,strouhati:
vadios tvivere voťis (dat.pro..., k...)
V; odt. přenese.tříbiti: čritae auves
(sluch) ČC; ©) otirati 8e o něco, dotý
kati 8€ něčeho, narážeti, zavaditi o něco:
calcem (v. t.) terit calce V; sultecta te
vunt vineta carinae O; b) roztirati
«) teritur daca trapetis V lisuje 8c;
t. cíbum C rozmělňovati; B) zejm. o obili
mlátiti (vl.roztírati šlapáním n. zvlášt
ním nástrojem, zv. trtibulum): ť. culmos,
fruges V, milta frumenti JH(básn.a podm.
area, v. t.); bis frugibus area trita est
O —=obili bylo mláceno na mlatě; 2)
jiná metaf, rčení A) tempus (otitum, aeta
tem) ť. vé n. in rě G) tráviti Čas něčím;
altera teritur bellis civilibus aetas H
prochází ve válkách; B) ob. šp. sm. mařiti,
tratiti, utráceti, zabijeti čas něčim;b) se
ť. in re mořiti se, trápiti se, trmáceti se,
hmožditi 8€ něčím:ne tn opere longinguo
sese tererent L; med. teri in re Plin
stále 8e něčím zadývati, „ležeti“ v něčem.

terta, ae, f. [srovn.k čorreo) (v1.souše)
země (v rozličných význ. jako v češt., ku př.
těleso nebeské, hlina, půda, souše, kra
jina a p.); 1) abl. čer- na zemi, po zemi:
terrá vivere: terra marigue, aut terrá
aut marť; loe.terrae na zemi: sacra ter
ae (dlejiných terra) celuvimus L: toto
protectus corpore terrae V3 pl. terrae
(báso. též význ. eg.) Země, svět: in lerris
na světě; udi terrarum kde na světě; —
ovbis terrae n. terrarum okršlek zem
ský, země: Anťiocho prope extra orbem
terrae exacto L „až na konec světa“;
(Čererem) orbem omnem peragrasse ter
varum C; Africanus, gut suo cogno
mine declarat tertiam partem orbis ter
rarum se subegisse C; spec.(římská svě
tová) říše (v tomto význ. ob. čerrarum):
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ego statum ordis terrae redemi C trvání
říše; = básn. Phoebus utrágue distat
tdem terra Ó stejně jest vzdálen od obou
konců země (od východu 1 od západu); 2) per
son. Terra (mater) jako božstvo— Tellus
(v. t.); čerrae filtus (v. t.) Č.

Terracina, Terraciněnsis viz Tar
racina.

terrénus, a, um [terra] 1) zemitý,
ze země, hliněný, z hlíny, hlinitý:
t. tumulus Cs; subst. čerrénum, %, n.
půda, pozemek: guidguid herbidi ter
rent extra murum erat L; aloterrenum
omne dividitur Č všechno, co jest ze
země; 2) a) zemský, pozemský, na
zemi (G) vescímur bDestiis et terrenis et
aguatilibus et volantibus C; B) meton.
význ. lidský, smrtelný: čerrent artus V;
b) podzemský, v zemi: čerrena nu
mina (božstva) O.

terreo, čre, uč, ttum [z Šterselů,
srov. T0ĚC, čes. „lřásli“ (se)] (vl. otřásati)
strašiti, nahánětistrachu,děsiti,
poděsiti, vyděsit, lekati (algm. rě
někoho něčím) A) čerrendi causa pro po
strach; pass.červení strachovati se, lekati
se; elephanti eguis odore insolito terri
tis fugam faciebant L polekavše koně;
pater terruit gentes, ne rediret saecu
lum Pyrrhae H že se (snad) vrátí; b)
zastrašovati, odstrašovati: terret
Phačthon avaras spes [Ť; ut (terreret)
guo minus hostes inseguerentur Cs; id
non terruit Galbam, guominus in castra
pergeret T; c) zaplašovati, zaháněti:
nist sonitu terrebis aves V; has illá
pastor regione fugatas (prolept.)terruit
O zaplašil je na útěk z...; profugam
per totum tervuit orbem O štvala.

terrestris, e [terra] zemský, po
zemský, pozemní, země (gen.),na zemi,
po zemi: confectis omnibus maritimis
terrestribusaue Dellis Cs na moři i na
zemi; tfer terrestre LT pochod po souši;
ť. exercitus (op. classis); ne aguodter
restvis deesset auxilii genus ť aby ne
chyběl žádný druh pozemské (,polní“)
branné moči; subst. lerrestria vevunt
H pozemští tvorové.

terreus, a, um [terra] (neklass.)zem
ský: virum ťerrea progentes V ze země
pocházející (vyrostlé).

terribilis, e [čerreo]strašný, hrozný,
hrozivý, děsný, děsivý (alct někomun.



terriculum

pro někoho):subt. Cum terribiliora adfer
ventur L hrozivější zprávy.

terriculum, č, n. [terreo] pl. strašáky:
sine triduniciae potestatis terriculis L.

terrifico, are, dvi, dtum [terrificus]
strašiti, děsiti, lekati V.

terrilicus, a, um [ťerreoafacio] pů
sobící strach, hrozný, strašný, děsný,
désivý VO.

terrigena, ae, m. i f. [terra a gigno]
zrozený ze země, syn země: ťervigenae
(fratres) O o lidech, vyrostlých z dračí setby
Eadmovy a Jasonovy; o hlemýžd! terrigenam,
herbigradam . básn. u Ú zvíře, zro
zené ze země.

terripavium a terripudium [čerra
a pavio) slova, předpoklůdaná od k výkladu
etymologieslova tripudium (v. t.).

territo, are, vě, atum [freau.-intena.od
terreo) strašiti, zastrašovati, přestrašo
vati, děsiti, naháněti strachu někomu:
fnis Gallis territandi fuit, ut... L
Gallové přestali naháněti strachu.

territorium, či, n. [terra] území,
půda, pozemky (náležící městu n. osadě): Uť
florentis coloniae t. minueretur C,

terror, Oris, m. [srov. k červeo) 1)
strach (aulcis U) něčí, B) někým působený,
s někoho, před někým), hrůza, zděšení,
bázeň a) act. čriduní praefectigue cum
ferrore et armatorum catervis volita
bant T vzbuzujíce postrach; negue erit
busta causa imperatlori, guare suum
terorem tactari paltatur Č strach,jenž
z něho jde; hendiad.etusdem vim dicendi
terrovemgue timuerunt ( strašné sily
jeho výmluvnosti; bb) pass. (defintunť)
terrorem metum concutientem Č; terro
rem inferre, intcere alci nahnati strachu;
fer?07i (dat. účel.) esse býti na postrach;
guo novus ť. additus Romanis L znova
se polekali; ť.pericuči z nebezpečenství;
t. externus L z vnějšího nepřítele; nup
ftas ob etus modi terrores dilatas T
obavy; 2) meton.věc působící strach, po
strach, hrůza, příšera,strašák; hrozný
zjev, hrozná událost, strašná zpráva,
hrozba a p.: duos červores hutus imperii,
Karthaginem Numantiamaue, deleverat
C; tervores ac prodigia L; non medio
cres tervores tacit C populis t. eras O;
terrores magici JM kouzelná strašidla.

terr-úncius viz čerunctus.

1200 tesserárius

Lersus, a, wm |vl. part. perf. pase. od če?'
geo) (v. utřený) čistý (vl. i přenes.);přenese.
hezký, pěkný Pvtn.

tertiadecumání, orum, m. [tertia de
cima se. legio| vojáci 13. legie T.

tertianus, a, um |tertia] 1) tertiana
febris Č třetidenní,obdenní; 2) tertiiini,
črum, m. (7 collect.čertianus) vojáci 3.
legie T.

tertius, a, um [tres: srov.TOÍTOG,něm.
dritter, čes. „třetí“]třetí; [ čertia para
třetí díl, třetina (ale pl. čertiae partes C
třetí úloha t. j. úloha tritagonistova); básn.
tertia regna O (t.j. podsvětí), pod.tertia
numina Ó; o rodokmení a fove t. (est)
Atax O 1.j. jest pravnuk Jovův; = význ.
partit. mancipia venibant Saturnalibus
tertiis C o třetí den Saturnalil; —praed.
význ.po třetí: te'tia nudandas acceperat
area messes O; II význ. adv. 1) ace. sg.
tertium po třetí; 2) abl.sg. terlio
a) po třetí; b) na třetím místě, za
třetí Čs.

ter-Úncius (staršíterr-UncCius), či, m.
[uncia) tři uncie = "/, assu (viz as) =
guadrans; a) vůb.čtvrtina: fecil me
(se. heredem) ex terruncio ČC dědicem
čtvrtiny (svého jmění); b) přenes.nepatrná
mince, „haléří: de praeda mea terrun
ctum nec attigit nec tacturus est guis
guam

tesuua, Orum, n. [srov. staroslov.UbŠÍB,
staročes. tŠČÍ, tščivý —prázdný, odkudna čtí
trobu = nalačný žaludek] pustiny, poušťH.

tessera, ae, f. [TěĚ0Ga0u, ivn. TÉG0ECG)
vl. čtyřboký hranolek ze dřeva nebo z ka
mene; zejm. a) kostka (hraci, na níž bylo
všech 6 stěn označeno čísly 1—6; hrálo se ob. třemi

kostkami; srov. Čalus): tessera8 tacere C;
b) (dřevěná) známka pobostinská,jaké sl
dávaly spřátelené rodiny, pův. kusy rozpoltéěného
dřeva, jichž shodnost byla průkazem, průkaz
bostiného přátelství (GÚuOožov): hospittum
cum L. Čornelio Gaditanos fecisse dico,
proferam ťesseram C; ©)vojen.deštička,
na které bylo napsáno heslo, rozkaz n. oznárnení a
která byla předávána od oddělení k oddělení; meton.

heslo: čt dello t. signum V; rozkaz,
vyhláška, oznámení: ťesseram dare L;
tesserá data incolumes reverti L.

tesserárius, čž, m. [tessera ©)] roz
nášeč vojenských rozkazů, vojenský posel
(ordouance, ordonanční poddůstojník) T.



tesserula

tesserula, ae, f. [demin.od čeesera)
kostička; apec.kostka, kamének, dlaždička
v mosalce básn. u (Ú,

testa, ae, f. [texo] (vl. uplelená věc)
1) a) nadoba pův. upletená z proutí a
vymazaná hlinou, pak 1 pouze bliněná), džbán,
hrnec, popelnice a p. Gu0 semel est tm
buta (v. t.) recens servabit odorem t.
diu JM; ( ardens V lampa; aceipitat
manes pavvula t. meos Pr; b) slřep,
střepina z nůdoby i vůb. úlomek, kus ka
mene a p: ď. pavem fecit (se. pedem
mensae) O; (venae) testů. aperiuntur
T; — spee. střepina o. hliněná tabulka,
n+ jaké psali Alheňané při t. zv. slře
pinovém soudě (lestarům suffragia
N = doroazianóc) jména občanů, kteří
by měli býti vypověděni: 2) přenes.a) ci
bla: caementis ac testistectorum meorum
C; b) skořápka, skořepina měkkýšů,zejm.
mižo: č. marina F skořápka mořskéježovky;
= meton. zvíře, opatřené skořipkou, lastu
rovec: generosa t JH„skořepina“; €) básn.
lubrica 1. premebat aguas Ó „kůra

testamentari us, a, um [testamentum]
týkající se závěti, závětní: lex Cornelia
(t.j. Sullův) testamentaria Č o závětech;
= subst. Úestameníárius, 2ř,m. spec. pa
dělatel n. podvrhovatel závětí.

testamentum, ž, n. [testis] závět,
poslední vůle, pořízení, testament: ť. fa
cere; testamenti factio C právo, činiti
(platnou) závět; čestamento závěti, v zá
věti; čestamentlo cavere (algd, ut...)
ustanoviti v závěti; ex testamento podle
(ustanovení) závěti; hinc falsa testa
menta nasvuntur Č falšování závěti.

testati0, čnis, f. [testor] dokládání,
dovolávání (se) (alcts někohojako svědka)L.

testatus, a, um (vl.part.perf. od testor]
dosvědčený, doložený,dokůzaný,
zřejmý; známý, pevěstný,

testes, tum, m. (as. ťestis ař.) varle,
testilicati0, onis, f. [testificor])svě

dectví (alcts ret o něčem),dosvědčo
vání, dokazování; (svědecká) výpověď,
projev o něčem,důkaz: st etus zet ť.
tolleretur Ú; — přenes. ť. Čuorum in se
offieiorum Č; repudiatae legationis t.
sempiterna C; b) dosvědčení, doká
ziní, důkaz.

testificor, ari, útus sum [testis afa
cčo)1) svědčiti, dosvědčovati,
osvědčovati,dokazovati, jako svědek
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vypovidati (algď, aco. ©. tnť. n. nepř. ot.),
abs. býti svědkem a) vl. Aaec cum
summa hominum freguentiď testificare
tur Č; guos testificando rex mísisset T
jako svědky; b) metať.ujišťovati, tvrditi;
prohlašovati, projevovati,ukazovati:
nos, uť testificor saepe, de sapiente guae
rimus C; Ť- part. perf. význ. pass. dosvěd
čený, dokázaný, projevený: abs te ali
guando testificata tua voluntas ČC;mira,
sel et scaend testificata O; 2) neklass.
bráti za svědka, dokládati 86 někoho
Jako svědka: Stygiae numen testificatur
aguae Ó.

testimonium, 17,n. [testis] svědec
tví (alcis subj. něčí, obj. o někom) u) svěd
čení, svědecká výpověď (ústní n. písemná),
osvědčení: uť consiltum tn medio testi
mono dimitteret C — přerušiv svědka;
cutus eliam sermo testimonii auctovita
tem habebat Č: t. dicere Č učiniti svě
deckou výpověď, vypovidati jako svědek,
abs. býti svědkem; algď pro testimonio
dicere jako svědectví, svědeckou výpo
věď, jako svědek: petiit a Pharnadazo,
uť ad ephoros sidi t. daret a nepř.ot. N
(pisemné) osvědčení k eforům, vysvěd
čení; b) přene. důkaz: čestimonio (dat.
účel.) esse býti důkazem, dokazovati.

testiis, 18s,m. if. [odvezenood koř.čísl. (7'e8,
vl. třetí o:o0ba, která je přítomna pří smlouvě a p.
dvouosob; podrus. tretejskij —=rozhodči] 8 vě
dek, svědkyně (alcis ret o něčem) vl.
i přenes.,o věcechtéž svědectví, důkaz: algm
testem adhibere C, facere L bráti si za
svědka; čestemproducere Č vésti si svěd
ka. testibus uti C dokládati se svědků;
Č. Sum 8 ace. c. inf. n. nepř.ot. jsem svědkem,
mohu dosvědčiti; algo teste svědectvím
něčím,dle svědectví něčiho,jak někdo svědčí,
může dosvědčiti.

testor, ari, čtus sum [testis]) 1) či
niti (si) svědkem (algm de re někoho o ně
Čen; ACC.©. inf.), bráti (si) někoho Za
svědka, dokládati se, dovolávatise
někobojako svědka: tlla deos de suo sce
lere testatur Ú; ego vos testor populum
tllum intustum esse L; multa lovem
et laesi testatus foederis aras V; za
přisahati se někým:čestatus tusgue
Jidemgue hospitiigue deos O; per sidera
testor.... tollite me V zapřisahám vás
hvězdami; —prohlašovati předněkým:
ego me mortalem esse et vo8 testor et...



testu

T; 2) býti svědkem, svědčiti, do
svědčovati, vydávati svědectví (algd
o něčem, ace. c. inf.); -= přenes. prohlašo
vati, ujišťovati; dokazovati (přiklady);
osvédčovati, ukazovati, projevovati: (vé
nae, arteriae) vim arťificiost operis te
stantur C; t. gaudia dictis O, amorem
V, lacrimis dolorem T'; testatur locum
V vydává svědectví — vypravuje o místě ;
Trotana tempora testatus If dokázav,
že žil za trojské doby; = part. perf. če
status drubdy pass. a význ. adj., v. t.; 3) spec.
(před svědky) činiti závět, dělati po
slední vůli: de filič pupilli ve t. Č; (pa
ter cum) immemor in testando nepotis
decessisset L; testatae tabulae Cat závět.

testů, abl. sg. subst. schodného pády, 7. (ne
klass. též nom. a ace. Česťtum, abl. Često, pl.
testa) [testa] a) (hliněná 1vůb.)poklička:
(calir) £. pressus utergue suo O; b)
(hliněná i vůb.) nádoba, hrnec, mísa:
ignem curto fert t. Ó.

testůdineus, a, um [testudo) želví:
testudinea lyra TibPr (tj. ze želvího
štítu n. vykládaná želvovinou).

testůdo, inis, f. [testu, testa] 1) v
želva: fiuviatiles testudines ČC;2) sy
nel. Želví štít; meton.ozvuční deskau lyry
in fidibus testudine vesonatur aut cor
nu C; = synekd. lyra (dle báje zhotovil
první lyru Hermes ze želvího štitu): cava
t. VH. dapibus grata t. fovis H; 38)
meton.želvovina: vartos pulclhra testu
dine postis V; +) metat A) vojen. želva,
přístřešek, ochranná střecha, kryt (ze
Aovny) G) zvláště vystavěný, zejm. ke krytí bo
flciho beranu: Čurres testudinesgue agere
(v. 1. I 2)) Cs: odsessum acta testudine
limen V; B) sestavovaný při útoku ze štítů tak.
že vojáci první řady drželi štíty před sebou, ostatní
nad sebou, kryt ze štítů: čestudine facta
Cs; elatis super capita scutis densa
testudine succedunt T; b) klenba,
klenutá místnost (zejmt zv.cavum
aedium, bylo-li kryto): commentatum in
gnadam testudine fuisse Ú; media tes
tudine templi V.

testula, ae, f. [demin. od česťa)j hli
něná deštička, střepinka; spec.testularum
suffragiis N z= meton. řestulá N setřepi
novým soudem (viz česta 3)).

teter viz čaele?.
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'Věthýs, y0s (dat. ?4%, ace. yn), f. (Dn
Jvc] mořská bohyně, dcera Uranova a
Gaiina, choť Okeanova.

tetraclmim, T (gen. pl. ob. um), n
|[tĚTOGYUHOvm. TETOROVOaXNov) čtyřdrach
ma, stříbrná mince attlcká (viz erachma) L.

tetrarches, ae, [TeT0G0715]
vládce nad čtvrtinou země, tetrarcha,
kníže (titul vládeů v monSieh zemích, zejm. asij
ských).

tetrarchia, ae, f. |tTeToaoxic)tetrar
chie, panství tetrarchovo, knížectví (vis
tetrarches).

tetré viz taetre.
tetricus, a, um zamračený, ponurý,

zasmušilý, přísný, nevlídný: č. domt
tor Chimaerae O; disciplina tetrica ac
tristis veterum Sabinorum L; aubst.Te
trica, ae, f. (se. rupes) příkrá hora v Sa
binsku V

Teucer a Veuerus, 2, m. [TeĎx0oc]
vlastní jméno mužské; zejm. 1) syn 8a
laminského krále "Velamona, nevlastní
bratr Aiantův, nejlepší lučištník z Řeků
před Trojou; vrátiv se od Troje bez Aiantu, byl
od Telamona vyhnán a usadlv se na Kypru, založil
tam město Salamlnu, 2) syn Skamandrův,
nejstarší král trojský; adj. Leucrus (n.
Teucrius), a, um teukerský, básn. význ.
trojský, spec. Aeneův: Teucrit virt V;
Teucras carinas O; subst.Teueri, črum,
m. Teukrové — Trojané (zejm. druhové
Aeneovi V); Veuecria, ae, f. země Teu
krova, Troja V; Teneris, idis, f. vl.
Trojanka, uC pseudonym== Cornelta, choť
Sestiova, jenž byl guaestorem Antonio
vým, sprostředkovatelka peněžních pohledávek Ci
ceronových u Antonia.

Feuthrás, antis (voe.Teuthra V), m
„Teťdoac| 1) vlastní jméno mužské ; zejm.
myth. král v Mysii, otec "Thespiův; adj.
Teuthranteéus n. “Deuthrantius, a, um
Teuthrantův, básn.myský; 2) řeka v Kam
panii Pr.

Leutoburgiensis saltus Teutoburský
les mezi horní Iimží a Veserou (porážka
Varova r. 9 po Kr.).

Veutoni, órum n. um, m. germánský
kmen, který spolu 8 Cimbry vpadl do
Italie, ale byl poražen od Maria u Aguae
Sextiae r. 102 př. Kr.; adj.Veutonicus,
a, um teutonský, šírš. význ. germánský.

tex0, ere, texuč, textum [srov.TÉZTOT,
TĚYVI,,čes.„tesati“] 1) a) plésti, splétati.



textilis

vplétati, viti, zejm. tkáti a) texta
de vimine cista Oj o šatě vestes fe
mina teruit Tib; in avaneolis aliae
guasi rete texunt Čj —básn. texunt um
bracula vites V splétají stinné loubíj B)
obr.parčetibu8 terrtum caecis iter V sple
ttá cesta mezi bludnými stěnami; če
xunt fugas et proela ludo V vl. splé
tají hrou — spletitými pohyby napodo
bují; b) tesati, stavěti, roubiti: čera
mus robore naves V; molem roboribus
textis V; básn. o včeláchfloribus (t. J. ze
šťav květů) Aorrea texent V; 2) přenos.
spee.oslobu skládati: epistulas. coti
dianis verdis t. solemus Č. Part.textun1,
význ. subst. v. t.

textilis, e [texo]tkaný: textiliístra
gulo C; básn. textilibus onerat donis V
obdaruje četnými rouchy; peste interni
mor textili básn. C jedem šatu (— otrá
veným šatem); subst.textile, is, n. tka
nina: picturam negue in tabula negue
in textili (futsse) C.

textor, čris, m. [texo) tkadlec: ext
guae togae t. H (my „krejčí“).

textrinum, ž, n. [texo) tkalcovství,
tkalcovská dílna, tkalcovna.

textun1, i, n. [vl. neutr. part. perf. pass. od
texo) 1) tkanina, (tkané) roucho, (tkaná)
pokrývka: (sedili) supertniecit t. Bau
cis O; 2) stavba, sroubení: cava texta
cartnae O; pinea texta O sosnové srou
bení (— loď); —básn. cdipet non enarra
bile t. V štít nevypověditelné práce.

textiira, ae, f. [texo] tkanina Pr.
Tháis, iďis n. idos (ace.ida), f. [(Oaťc]

vlastní jm. ženské; zejm. 1) pověstná he
tera athenská, milenka Ptolemaja, syna
Lagova; 2) hetera v Terentiově komellii
Eunuchu básn. u Č.

hala, ae, f. město v Numidii již.
od střed. toku řeky Mutiulu.

thalamus, ž, m. [dAanoc) (básn.;
drubdypl. význ. 85.) 1) komnata, svět
nice, pokoj; odt.příbytek, obydlí: fer
rei Eumenidum thalami V; o včeláchV;
2) A) spec. ložnice, zejm.manželská lož
nice; synekd. manželské lože; b) meton.
manželství, sňatek (alcis s někým):
consors thalami O choť; thalami alieni
orbis O manželství v cizí zemi

Thalea viz Talia.
Thales, čťis n. is (ace. em n. én), m.

(OcAns, OaAic] řecký filosof z Miletu
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v 1. pol. 6. st. př. Kr., zakladatel ion
ské filosofie, počítaný mezi sedm mudrců.

Thalia n. Thalea, ae, f. [OdAeia
„Kvetoucí) 1) Musa veselejšího druhu
básnictví (zejm. komedie a zpěvů pastýř
ských):; synekd. vůb. Musa; "= meton. básně:
nota facta T. meu est O; 3) jedna
z Charitek; 3) nymfa.

Thamyras, ae, m. [9auťoac n. Bc
uvoic) myth. pěvec thrácký, jenž se od
vážil zápasu 8 Musami, ale byl přemožen
a za trest oslepl.

Thapsacus, ž, f. město v Syrii nad
středním Eufratem Ču.

Thapsus n. Thapsos, %,f. 1) polo
ostrov a město na vých. břehu Sicilie
nedaleko Syrakus VO; 2) město v pro
vincii Africe jihových. od Karthaginy
(památné vítězstvím Caesarovým r. 46 př. Kr.) L.

Thasus n.Thasos, č,f.i9cooc] ostrov
v Aigajském moři u thráckého pobřeží;
adj. Thasius, a, um thaský, z Thasu;
subst. Thasii, črum, m. 'Thasané, oby
vatelé "Thasu.

Thaumaci, orum, m. n. Thaumacum,
Z, n. opevněné město v již. Thessalii,
chránící průsmyků othryského pohoří L.

Thaumás, antis, m. [9ainuac] syn
Pontův, choť Okeanovny Elektry, otec
Iridin a Harpyil; aaj. Thaumanteus, a,
um Thaumantův: virgo Thaumantea O;=
patronym.Thaumantis, tdi3 n. idos, f. ==
Thaumantias, adis, f. Thaumantovna,
t. Iris VO.

theatralis, e [theatrum)]divadelní,
v divadle (o hledišti a divácích) : ť. con
sessus Ú; dux theatraltum operarum
(v. t. d)) T; legata, theatralis operae
corollartum, acciptent Půin jako odměnu
za své divadelní výkony.

theatrum, ž, n. [PéaT00v odVedoucu
divám se) divadlo; 1) vl. a) význ. diva
delní budova; první kamenné divadlo
v Římě dal vystavěti Pompejus r. 55
př. Kr. na poli Martově, r. 13 př. Kr. pak
zřízena divadla Balbovo a Marcellovo:
pro tribus resonant terna theatra fo
ris (v.1forum 1) c)) O; consessus thea
tri C obecenstvov divadle; structo utrim
gue theatro O (= amphitheatruma v.t.);
b) hlediště; c) jeviště: tngreditur
th. (Nero) T; 2) meton.a) a) obecen
stvo, diváci: moďis, gui totis theatris
maestitiam inferant C; theatvri licentia



Thebae

T'; B) přenes.posluchačstvo, posluchači:
spissts theatris 11; Orphet titulum thea
tri O (appos.k volucres...) slavné po
sluchačstvo Orfeovo; b) divadelní před
stavení: miles theatro adsideret T; 3)
metaf. „divadlo“, „jeviště“, působiště:
forum, guod fuisset guasi t. illtus in
genii C; ut me guast tn aliguo terra
rum orbis theatro versari ecistimarem
C býti na jevišti světa = jako by celý
svět se na mne díval; pod. udicumgue
pugnabo, in theatro terrarum orbis esse
me credam Cu.

Thebae, črum, f. (97Ba:])jméno měst;
zejm. 1) „sedmibranné“ hlavní město Boio
tie, založené dle pověsti od Kadma, nyn.
Thiva; 3) „stobranné“ Tleby v horním
Egyptě nad Nilem; 3) thessalské T hebae
Phthiotides u zálivu pagasského; 4) (ho
merské) město v Mysii jihových. od Troje,
kde vládl Eetion, otec Andromašin; =
adj. Thebanus, a, um thebský; často
o Thebách boiotských: Th. deus Pr (— He
rakles); Thebana dea Ó (t Ino jako
Leukothea — Water Alatuta); Thebana
mater Ó (— Agaue); Thebana soror Ó
(— Antigona); Thebaní modi H (t 3.
Pindarovy); subs. Thébani, órum, m.
Thebané; Theébána, ae, f. — Thebais,
tdis, f. "Thebanka (spoe. z Theb v Mysii,
t. Andromache O).

Thebe, es, f. [O%6r]) 1) neklass. —
Thebae; od. Thebes campus L Thebské
pole, území starých Theb (viz Thebae 4));
2) manželka tyranna Alexandra Fer
ského C.

theca, ae,f. [dňxn] pouzdro, schrán
ka, truhla; skřínka: tA. nummaria Č
pokladna.

Thelxinoe, čs, f. [dédyw a vodo
„okouzlující ducha“) jméno Musy n C.

Themis, čďis (ace. in, voc.Them), f.
[9éurc) dcera Uranova a Gaiina, bohyně
spravedlnosti a řádů, první choť Diova,
jež věstila v Delfech před Apollonem Ó.

Themiscyra, ae, f. [Oeuioxvoa], mě
sto v Pontu nad řekou Thermodontem Cu.

Themista, ae, f. [9eniorn] vzdělaná
žena z Lampsaku, přivrženkyně epikur
ské filosofie C.

Themistocles, is n. ž (ace. em n. En),
m. [OerworoxAřc) slavný státník a voje
vůdce atlenský za válek perských (7 r. 460
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př. Kr.); aaj. Themistocléus n. Themi
stoclius, a, um 'Themistokleův,

Theocritus, ž, m. |O9eóxorroc]idyl
lický básník řecký v 1. pol. 3. st. př. Kr.

Theod: mis n. Thiodamás, antis, m.
(9erodauec| král Dryopů; odt. Theoda
mantéus (n. Thiodamanteus), a, um
Vheodamantův (o jeho synu Hylovi Pr).

Theodectes, čs n. 7, m. [DeodéxTnc]
z Faselidy v Lykii, žák Isokratův a Ari
stotelův, básník tragedil a rhetor.

Theodorus, 7, m. |9eó0oooc] vlastní
jm. mužské: zejm. 1) T. z Byzantia,
řecký rhetor v 5. st. př. Kr. (Aoyodai
da Ao dle Sokrata u Platona); 2) TA. z Ky
reny, přivrženec filosofické školy kyren
ské ok. r. 300 př. Kr., zvaný Ó dĎeoc.

theogonia, ae, f. (deoyovia) původ
bohův; tirul básně Hesiodovy O vzniku světa a
božských rodův,

theologus, 7, m. [PeoAoyoc] boho
vědec, badatel o bozích a jejich rodech,
mytholog.

Theomnástus, 7, m. [9eónvaatod)
vlastní jm. řecké, zejm. T. ze Syrakus,
pomocník Verrův, jemuž přezdívali Theo
ractus (*Edpongxroc— od boha poražený,
stižený šílenstvím] C.

Theon, ónis, m. [9čéwov]vlastní jm.
mužské; odt. Theoninus, a, um theon
ský: dente Theonino H (dle staréhovýkl.
narážka na jizlivého libertina Luthiena "Theona).

Theophanes, is n. 7 (ace. em n. En),
m. Oeopávnc) z Mytileny na Loesbu,
historik, jenž provázel Pompeja na jeho
výpravách.

Theophilus, T, m. [9eógr4oc] vlastní
jm. mužské; zejm. propuštěnec M. Mar
cella C.

Theophrastus, 7, m. [Beópoaaroc]
z Eresu na Lesbu, žák Platonův, ná
stupce Aristotelův v řízení peripatetické
školy, vymkající přírodopisec.

Theopompus, 7, m. [9eónxouroc]
z Chia, žák Isokratův, význačný děje
pisec řecký ve 4. st. př. Kr. (napsal
Dějiny řecké a Dějiny Hilippovy); adj.
Theopcmpeus, a, um Theopompův.

Theoráctus viz Theomnastus.
Théra, ae, f. |Oňea) nejjižnější ostrov

v Kykladách, nyn. Santorin; adj. The
raeus, a, um therský; subst.Theraei,
rum, m. Theřané: colonia Theraeon
(řec. gen. pl.) 4.



Théráamenes

Thérameněs, ts, m. [Pnoaubvrc] žák
Prodikův, mírný člen vlády 30 tyrannův
v Athenách, odpůrce Kritiův, jehož při
čtněním byl odsouzen k smrti r. 403
pi. Kr.

Therapně, čs, f. [(9eodrrvrn) město
v Lakonice nedaleko Sparty; adj. The
rapnaeus, a, um z Therapny, básn. tóž
význ.lakedaimonský: Therapnaeo de san
guine O (tj. z krve spartského Hya
kintha),

Thericles, is, m. [BormAřňo]výtvarný
umělec korinthský, jenž vynikl zejm. ve zbo
tovovánivůz, ad). Thericlius, a, um [0
oixÁetoc) Therikleův, theriklejský, po způ
sobu Therikleově: pocula Thericha C.

1. thermae, črum, f. (sc.aguae) [Ďeo
tÓc) lázně (s horkouvodou),thermy.

o Thermae, drum, Í. |vizpředeh.| mě
sto na sev. břehu Sicilie; adj. Thermi
tanus, a, um thermský, z Therm; subet.
Thermitani, črum, m. Thermané.

Therme, čs, f. [9éour] přímořské
město v Makedonii, pozd. Thessalonike,
nyn. Soluň (Saloniki); adj. Thermaeus,
a, um thermský: sinus TA. T.

Thermodon, ontis (ace. onta Cu),
m. [OcoudĎwov) řeka v Pontu, vlévající se
do Černého moře, při níž dle pověsti by
dlily Amazonky;adj.Thermodontiacus,
a, um thermodontský, meton. Amazonek:
bipennis Thermodontiaca Ó (t 3. krá
lovny Amazonek Penthesileie).

Thermopylae, drum, f. [(Peononxůka
— „Brána u teplých vřídel“| — Pylae,
průsmyk v Lokridě mezi pohořím Oitou
a zálivem Malijským, důležitý vchod do
středního Řecka (památný hrdinským bo
jem Leonidovým r. 480 př. Kr.).

Therodamas, antis, m. [Onoodápnac)
n. Théromedon, ontis, m. [Omoonédov]
myth. král skythský, který prý krmil
své Ivy lidským masem.

Thersilochus, , m. [9sociAoxoc]Tro
jan, zabitý od Turna V.

Thersites, ae (ace.čn), m. [Oeocirnc]
Řek před Trojou, známý z Iliady svou
ošklivosti a prostořekostí O.

thésaurus, 7, m. [Pyoavoéc] 1) po
klad; 2) meton.pokladnice (spec.chrá
mová); ==metaf. výza. skladiště, zásobárna:
bůásn. o ůúlijako zásobárné medu st servata

mella thesauris relines V; e guibus lo
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cis gnasi thesauris argumenta depro
merentur C.

Theéseus, ei n. 608 (ace. ea, voc. éů),
m. [9nwoetc] král a národní heros athen
ský, slavený jako sjednotitel Attiky, syn
Aigeův a Aithřin, otec Hippolytův; zba
vil Attiku loupežných škůdců, na Kretě
zabil 8 pomocí Ariadninou Minotaura,
účastnil se lovu kalydonského i výpravy
proti Amazonkám a se svým přítelem
Peirithoem sestoupil do podsvětí pro Per
sefonu; cmadj. Théseus n. Theseius, a;
um Theseův, thesejský, meton.athenský:
Thesea fides Ó (t věrnost k přiteli Pei
rithoovi); patronym.Thesides, ae, m. The
seovec, 8yn n. potomek 'Theseův (t. Hip
polytos ©, pl. význ. Atheňané V).

Thespiae, rum, f. [Oeoruai] Tbes
pie, město v Boiotii záp. od "Theb na
úpati Helikonu 8 kvetoucím kultem Mus
a Erota (sochy Praxitelovy);adj. Tůespius,
a, um (fem,též řec.Thespias, adis) theg
pijský: Thespiae rupis specus Cat (1.
helikonské); Tespiades (deae) CO —=
Musy; subst.Thespienses, čum, m. Thes
piané.

Thespis, iďis, m. [BéGitic| dle starého
podání vynálezce a šiřitel tragedie v At
tice: tragicae genus invenisse camenae
dicitur et plaustris vexisse poemata
TA. H (dle pověsti, že Th. jezdil se svým diva
delním vozem od města k městu; v Athcnách vy

stoupil po prvé kol. r. 534 př. Kr.).
Thesproti, črum, m. [Oeocnoorol)

Thesprotové, kmen usedlý v jihozápad.
Epeiru sev. od Ambrackého zálivu v kra
jině zvané Thesprotia, ae, f.; adj.Tihes
protius, a, um theaprotský.

Thessali, orum, m. (sg.Thessalus, 7,
m.) (9eooadot) Thessalové, kmen usedlý
za histor. doby v sev. Řecku v poříčí
řeky Peneia, v krajině zv. Thessalia,
ae, f.; = adj. Thessalus n. Thessalicus,
a, um (fem.též řec.Thessalis, zdis) th es
salský, spec. zejm. Z) o Achilleovi,jenž vládl
v thessalskéFthiotidě: I hessalus victor H;
Thessali ignes H; B) o kouzelnictví,ve kte
rém Thessalovévynikali: T hessala venena HE;
subst.Thessalis, zďis, f. Thessalka O.

Thessalonica, ae n.Thessalonice, és,
f. [BeooaAovíxr] přímořské město v Ma
kedonii, zvané dříve Therme, nyn. Soluň
(Saloniki); oat. Thessalonicenses, šum,
m. "Uhessaloničané.



Thestius

Whestius, 27,m. [9čarT10] syn Ageno
rův, král v aitolském Pieuronu >odt. patronym.
Thestiaděs, ae, m. Thestiovec, syn n. po
tomek Thestiův (zejm. u O jeho synové
Plexippos a Toxeus n. vnuk Meleagros):
Thestias, ads, f. Thestiovna, dcera
Ihestiova (t. Allhaia, matka Meleagrova,
Leda a Polykaste).

Thestorides, ae, m. [PBeoTovióncod
Oearee] Thestorovee (t 4. Kalchas) O.

théta, neslcl.(Wmra] písmě V, začátek slova
VávaT0g (smrt) na soudě, značka odsuuzení

rop. ©
Thetis, iděs (ace. im, voe. č),f. [OéTic]

mořská bohyně, dcera Nereova, choť Pe
leova, matka Achilleova; = meton. temp
tare Thetim ratibus V význ. moře.

Thia, ae, f.(9eia) Titanka,choťHyperio
nova, matka Slunce, Měsícea Zory Cat.

thiasus, i, m. [Piaooc] tanec provo
zovaný na počest boha Dionysa; meton. (taneční)
sbor.

Thisbe, és, f. [9icBrm]1) dívka v Ba
byloně, milenka Pyramova O; 2) město
v jihozáp. Boiotii, bohaté holuby (proto
u Homera JT0ÁVTONOMU);aaj. Thisbaeus,
a, um thisbajský, v Thisbě: Thtisbaeas
columdbas O.

Thoas, antis (ace. anta), m. [P9óac]
vlastní jm. mužské; zejm. 1) myth. král
v zemi Taurů, u něhož byla Ifigeneia
kněžkou Artemidinou; adj. Thoanteus,
a, um Thoantův, meton.taurský; 2) král
na ostr. Lemnu, otec Hypsipylin, od níž
byl zachráněn, když ženy na I.emnu pobijely všechny
muže;odt.Thoantias, adis, f. Thoantovna,
dcera "Thoantova (« Hypsipyle).

tholus, 2, m. [PóA0c] (klenutá) ko
pule chrámu;synekd. svatyně, chrám Ó.

thoráx, dcis (ace. se. dea, pl. deůs V)
m. [$doaé] brnění, pancíř (srov.k Žorica).

Thorius, jméno řím. rodu, zejm. Sp.
Thortus Balbus, tribun lidn z doby po
grakchovské, původce agrárního zákona,
jimž dle C „zavedením poplatku (z polností) zbavil
obeení polnosti nesprávného a zbytečného zákona“
(t. Grakcbova o rozdělení pozemkův).

Thrácia (n. Thraecia, Thrěcia, Thrá
ca, Tůhraeca), ae (n. Thráce, T hrěce,
ěs), f. [DPoaxia]Thrakie, sev.-vých. část
poloostrova balkánského; —»Thrax, cis
n. Thraex. aecis (ob. pl. TAráces, um)
m. Thrak, přívl.thrácký: Thracis egut
O (t. j. Diomedovi); přenes. gladiator
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s thráckou výzbrojí (zvanouThraecidica,
orum, n. Č): Thraex est Gallina (vl.
jm.)Syropar? H; Thraessa (n.Thraeissa,
TArěssa) Thračanka; = adj. Thrácius (a.
Thraecius, Thrěcius, Thréicius) a, um
thrácký: TAre'cius sacerdos V (— Or
pheus); přenes.7 /'ečciae Amazones V (význ.
z dalekých severních krajů).
. Thrasea, ae, m. (Th. Paetus) důstojný
Riman za vlády Neronovy, vzácného tehdy
charakteru, konsul r. 56 po Kr.; svou
přímostí vzbudil proti sobě hněv císařův
a jeho okolí, byl odsouzen a podřezal si
žily r. 66 T.

Thraso, onis, m. [$oacic] jménochlub
ného vojáka v Terentiově komedii Eu
nuchu.

Thrasybůlus, z, m. [(OoaciBovdoc)
slavný vojevůdce athenský, který porazil
r. 403 př. Kr. athenské oligarchy, od
stranil vládu 30 tyrannů a obnovil demo
kratii.

Tůvax, Threx, Thressa, Tihrecius ap.
viz TAracia.

Thronium o. Thronion, %ž,n. [90ó
ov) hlav. město v Lokridě Epiknemid
ské L.

Thůcydides, tS n. %(ace.pl. ds C), m.
[9ovxvdidnc] slavný dějepisec řecký (asi
460—400), skladatel dějin peloponneské
války; aaj.Thiicydiděus n.Thicydidins,
a, um Thukydidův, thukydidovský: subst.
aligui se Thucydidios esse profitentur
C Thukydidovci.

Thule, ES, f. [OoVAn] dle domněnky sta
rých nejsevernější ostrov, druhdy báječný
a pokládaný za konec světa, ve skuteč
nosti snad nyn. Shetlandy sev. od Britan
nie: dispecta est et Tů. T.

thuunus viz thynnus.
Thůrii, orum, m. (Ooúotor]) Thurie,

město v Bruttiu u zálivu tarentského, vy
stavěné za Periklea od athenských osad
níků na místě rozbořené Sybaridy, pozd.
řím. kolonie Copia; aaj. Thiůirinus, a,
um thurijský, z Thurií, u Thuril; subst.
Thůrini, órum, m. "Thurijané; Thuri
num, 7, n. území thurijské.

thůs víz čus.
Thuys, ýnis (ace. jnem i Thuyn n.

Thuym), m. [9oivc] vládce Paflagonie
za Artaxerxa Mnemona, přemožený od
Datama X.



thva

thva, ae, [. [ťa n. *vov) thuje, ze
rav (strom); adj. thvius, a, um thujový,
z thujového dříví Pr.

Thyamis, idis, m. [Ořamc) řeka
v Epciru, vlévající se do Ionského moře
naprosti ostr. Kerkyře C.

Vhyatira, orum, n. n. -(, ae, [. | vd
TEroG]městov Lydii sev.-vých. od Mag
nesie |..

Ahybris, viz Tiberis.
Vhyestěs, ae (ace. -én II) n. is. Mm.

[Ovéanjc) syn Pelopův,bratr ALreův,otec
Aigisthův; s Alrcem žilv hrozném nepřátelstvía
proklel jej i jeho rod, kayž pozdě poznal, že nu
Atreus předložil Icjídlu jeho vlastní svny ($Thyo

stovyhodv“);adj. Thvestčus, a, um Ihye
stův: Thyeslteac cenae O; Thyesteae preces
H: palronym. Thvestiades, o2e, M. : nye
stovec (= Aigisthos).

ThYias, adis, f. (Wvrác) básn.— Mae
nas, bakchantka.

1. thymbra, ae, /. [HÝuBoe] saturej
(zahradní izop) n. marjánka V

2. Thymbra, ae, [. [Bťu oa] rovina
a osada v Troadě se slavným chrámem
Apollonovým: adj. Thymbraeus, a, um
thymberský ,subst.příjmeníApollonovoV.

Thymoetěs,ae,m.[ Bvuoit1c]1)Trojan,
jenž radil, aby dřevěnýkůň byl dopraven
do města, dle pověstis úmyslem,pomstíti se Pri:
movizato, žemu dal usmrtí syna Munippa,naroze
ného současně s Paridem v den, označený věštbou

jako dennarození zhoubceTrojeV; 2) Irojan z
mužstva Aencova,zabitý odurna V.

thymum, 7, n. n. thymus, 7, m. [di
oc] mateřidouška, dymián.

Phyni, rum, m. | Govoi] kmen, si
dlící pův. ve vých. Thraki, odkud se
přestěhoval do sev. části Bithynie, zv.odt.
Thynia, ae, [3 aaj. ThÝnus, n. Thyýnia
CHs, a, UM (fem.řec. hinias, adis, dat.
pl Thyniastn Pr) thynský, syneka.bi
thvnský AH.

thynnus. č,m. [$Úvvoc]tuňák(ryba) H.
Thyóně, es, [. (Gróx] 1) matka Dio

nNySsova, druhdy ztotožňovaná se Semelou; odt.
TVhvoneus, eř, m. “hyonin syn tj. Bak
chos II; subst.UhyOniánus, ?, m., Thyon
ský mok“(t.j. víno) Cat; 2) jedna z Flyad,
dříve dodonských nymf, chův novoroze
ného Dionysa 0.

Ihyrea, ae, |. [Ovočaj hlavní město
peloponneské krajiny Kynurie (=Thy
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reátis, idis, [. Thyrejská země O), o niž
byl dlouhý spor mezi Argolidon a Spar
tou.

Thýreum n.Thýrium, či,n. [ 9óptor]
město v sev. Akarnanii; oat.Phyričnsts,
tum, m. "Thyriané L.

Uhyrsis, idis (ace.č), m. jméno pas
týře V

thvrsus, i, m. |*čococ) thyrsos
(tyč ovinutá révovým nebo břečtanovým
listím, mající na konci piniovou štšku),
odznak boha Bakcha a účastníků jeho
slavnosti: meton.ubt mola calení viridí
mea peclora tlujrso O t j. (básnickým)
nadšením, podobným opojnémuvytržení
bakchickému Ť

T. jako zkratka= Tiberius (pracnonen).
tiárás, ac, m. [0 riápac) n. tidrat,

ae, f. (ů ridoc) bisn. též pl. význ.sg.)ara,
pokrývka hlavy, podobné turbanu, již nesili zejm.
orientální vládcové.

Tibarání, orum, m. kmen v Kilikii C.
"Vibertolus, 7, m. [demin. oa Tibertus|

důvěrněmilý [ibertus T
Viheris, iS (aec. im, abl. F), 7. = básn,

Thybris, idis (ace. £m n. in, voc. [), m.
| Gč3orc] Tiberis, Tiher, řeka protékající
Římem, nyn. Fevere; —person. bůh řeky
Tiberu: — adj. "Piberinus (fem. básn. též
řec. Tiherinis, čdis n. Thybris, (dis)
tiberský, liberu: T pater (deus)= subst.
Tiberinus. ř, zm. ce) bůh řeky Tiberu,
Tiberinus, jenž měl svatyni v Římě na ostrově;
dle pověsti byl dříve jedním ze starých Ikrálu alb

ských a utonul v řece, nazvané po něm Tiberem,

jež se jmenovala dříve Albula; i3) meton. řeka
Hiber VO.

Tiberius, ii, m. římské praenomen
(zkrác. Ti. n. 1ib.); — spec. Ti. Člau
dius Nero, druhýcísař římský (14—37
po Kr.); aaj. Tiherianus, a. um Tihe
riův.

tibia, ae, f. 1) holenní kost, holeň:
genu auť l. aut talus DPlin; 2). metaf,
dechový nástroj, podobný našemuklari
netu
statně zejm. v divadle a bohoslužbě, spec. v Ikuflut

(jchož se užívalo k doprovodu mo

frvžské bohyně Rybely; proti nástrojun strun
nym měla dechová hudba ráz vášnivý a účinek

rozčilující), klarinet, ob. se překl.pišťala,
flétna (=ač4óc): acrí tibia 11 proni
kavou; l. curva V = adunco l. cornu
(ahl. gual.) O se zahnutou násadou (roz



tibicen

šířenou na způsob rohu k seaflení zvuku),
op. č. lčonga Ó (t j. rovná); hudebník ob.
brával současně na dvě pišťaly, druhdy spojené,
různéholadění,odt. čidiis cantare N pískati
na píšťalu,

tibiceu, tnis, m. (tibia a cano] 1) hu
debník na (klarinet) píšťalu, klarinetista,
pištec: canere ad tibicínem ČC8 prů
vodem pištce; plštel, kteří hráli při státních
obětech, tvořili zvlaštní cech (collegium tibi
cínum Itomanorum, gui sacris publicis
praesto sunt) s některými výsadami a zvl.
svátkem, spojeným 8 hostinou v chrámě kapitol
skéhoJovaL; transit turis consultus tibi
cinis Latint modo Č po způsobu Latin
ského pištce, jenš na jevišti doprovází hned
toho, hned onoho herce; (hostiae) ad prae
conem et ad tibicinem immolabantur Č
za účinkování hlasatele a pištce; 2) sloup,
podpora, pilíř u domu: stantem tibicine
villam O.

tibiciua, ae, f. [tidicen] hudebnice,
pištkyně.

tibicinium, 27, n. [tidicen] hra na
píšťalu, pištectví, vůb. hudba.

Tibullus, %,m. (Aldius T'.) vynikající
římský básník elegický (asi 564—19 př.
Kr.), přítel IMoratiův a Ovidiův (zvl. krás
nými básněmi opěvuje svou lásku k divce, již

jmenuje Delií),

Tibur, uris (abl. e, loc. Tiburč v Ti
buru), ». staré město v Latiu nad řekou
Anienem, již za starověku oblíbené k ven
kovskému pobytu, nyn.Tivoli; = adj. Ti
burs, rťis n. Viburtinus (Tiburnus),
a, um tiburský, v Tiburn; = subst.€)
Tihurtes, tum, m. Tibuřané; B)Tiburs,
rtis, n. Tibursko, okolí Tiburu; Tibur
Úinum, 7, n. tiburská villa, statek v Ti
buru; v) Tiburtus n. Tiburnux, č, m.
dle pověsti zakladatel a eponymos Tiburu,
vnuk Amfiaraův (s nímž se jmenují Jako za
kladatelé i jeho bratří Catillus a Coras), odt.
Tibuv Argeo positum colono FH.

Ticinum, č, n. město v předalpské
Gallii nyUL.Pavia.

Ticinus, z, m. řeka v předalpské Gal
hi, přítok Padu na levém břehu, nyu.Ti
cino.

Tifáta, orum, n. hora v Kampanii
již. od Volturnu 8 chrámem Dianiným L.

Tifernum, č, n. 1) město v Umbrii
nad horním Tiberem (sabin. — lat. 7'ile
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rinum) Plin; 2) město v Samniu nad
řekou Tifernem L.

Tifernus, ž, m. hora v Samniu u řeky
Tifernu L.

Tigellinus, 7, m. (Sophontus T) zlo
pověstný oblíbenec a důvěrník Neronův,
praefectus praetorio; později přestoupil
na stranu Galbovu, po jehož smrti byl
odsouzen k smrti a donucen k sebe
vraždě T.

Tigellius, dř, m. jméno rodové; zejm.
1) znamenitý zpěvák a dobrý společník,
rodem ze Sardinie, nepřítel Ciceronův,
přivrženec Caesarův, stíhaný od Kalva
ostrými epigrammy ČH; 8) M. Tigel
lius Hermogenes (příbuzný n. propnštěnco
předch.) hudební skladatel a virtuos, ne
příznivý kritik Horatiův H.

tigillum, 7%,n. [demin. od lignum)
trámec; laf, tyč, tyčka: sororium t.
L „sestřin trám“, brána (Zanus) v Římě
blíže amfitheatru, skládající 86 ze dvou trámův
svislých a jednoho příčního, u níž byly každoročně
1. října konány obětl Janovi a Junoně a která byla
spojena a vypravováním o NMoratioví,jenž usmrtil
svou sestru L.

tignarius, a, um [tignum) tesařský:
faber t. Č tesař.

tignum, %,n. otesaný kus dřeva, tesa,
trám, trámec, břevno, kláda: modicis
tnstravit pulpita tignis IH tj. zřídil
jeviště ze skrovného (= nízkého) lešení;
o lodi čigna cava Fr.

Tigráněs, is, m. (Tryodvyc| 1) král
Velké Armenie, zeť Mithridata VI., krále
pontského, 8 nímž válčil proti Římanům,
r. 69 byl poražen od Lukulla u Tigra
nocerty a později se úplně vzdal Pom
pejovi C; 2) syn předešlého, který byl
od Pompeja přiveden do Říma jako ruko
jmě ČC

Tigráno-certa, ae, f. -a, črum, n.
vi /Vigranovo (viz Tigranes) město“
hlavní město říše armenské Ť

L. tigris, 88 (ace. 8M n. 8%, abl č n.
e) u. tďt8 (pl. ob, Čigrés, tum) m. n. zejm.
básn.f. [Tíypic, avest.tigra- ostrý, tigri
šíp) Ly gr, zvíře přísl. svou ukrutností; u řím,
bůsu. tygii vozí boha Bakcha; — meton. Mas
sicus aerata secat aeguora tigri V t. j.
lodi, jež má za odznak (zaodonnov) tygra
a odt. i jméno „Vygt“.



2. Tigris

2. Tigris, ts n. tdis (o jednotl. tvarech
viz předch.) m. [Iíyoic n. Iiyorc) řeka
Tigris.

Tigurim, orum, m. 'Tigurinové,jedna
ze čtyř žup, na které se dělili Helvetové,
sev. od jezera Ženevského Čs; aaj. Ti
gurinus, a, um tigurinský.

tilia, ae,f. pa.
Tillius, římské jm. rodové; zejm.(snad)

bratr Tillia Cimbra, jednoho z vrahů Cae
sarových; po smrti Caesarově dostal se
opět do senátu, z něhož byl od Caesara
vyloučen, a dosáhl praetury JH.

Timaeus, č, m. [Truaioc) 1) pytha
gorovec z Lokrů v již. Italii, vrstevník
Platonův, jenž po něm pojmenoval svůj
dialog o světě (Cicero jej přeložil do latiny);
2) řecký dějepisec z Tauromenia na 8i
cilii (asi 340—250 př. Kr.), napsal ve
liké dilo o dějinách Sicilie,

Timágenés, is, m. [Tiuayčvys) pro
puštěnec rodem z Alexandrie, rhetor a
historik, oblíbenec Asinia Polliona, když
byl pozbyl přízně Augustovy pro svou
jizlivost FH.

Timávus, č, m. řeka, vlévající se mezi
Terstem a Aguilejí do Adriatického moře,
nyn. Timavo; vyvěrá z Krasu několika prameny,
jež se spojují a tvoří rozsáhlou vodní hladinu, odt.
ad lacum Timavt L.

time-factus, a, um [timeo]zastrašený,
zaleknutý.

lime, čre, ui, — báti se, obávati
se, strachovati se, miti strach (obavu,
starost); býti starostliv; I) abs.: básn. č
muiť exterrita pennis ales V vl. pro
jevil strach — zatřepetal křídly; 2) a)
«) ť. alci (dat. prosp.), básn. a pozd. 1 pro
al0 o někoho: suis rebus t. Čs o svou
vlastní bezpečnost; timuere dei pro vin
dice terrae O; t. pro capite amicissimo
Plin; t. de ve buď (stran) něčehon. o něco:
nihil de bello timendum existimaverut
Cs; de suo periculo t. Cs báti se ne
bezpečenství pro sebe — biti se o sebe;
de re publica valde timeo Č; B) t.
ut... (ne non...) skonj.aby..., že
(snad) ne...: omnes labores te excipere
video; timeo, uť sustineas C; t. ne...
s konj.aby ne..., že (snad). ti
muit,.ne guid praeteriret Č; — a nepř.
ot.haec guo sint eruptura, timeo C; =
s inf. báti se, ostýchati se, rozpakovati
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se, váhati, neodvažovati se, nechtíti:
(flammae) pectoribus pasct (non) ti
muere tui8s O; *= neklass. a ace. ©. Inf.
význ.8 obavou očekávati, pozorovati, my
slitis; I) trans. č. algd něčeho: aeternam
timuerunt saecula noctem V (t j. aby
nenastala); pase.čtmert býti na postrach,
vzbuzovati strach, lekati; Čimendus, a,
um jehož jest (třeba) se báti, hrozivý,
hrozný, strašný, nebezpečný (ačc? někomu,
pro něhoho).

timidé, adv. [tčmidus| bázlivě, bo
jácně; nesměle, ostýchavě, plaše; =
speo. zbaběle; úzkostlivě, opatrně,
prozřetelně.

timiditas, ačis, f. [timidus])bázli
vost, bojácnost; nesmělost, ostýcha
vost; spec. zbabělost.

timidus, a, um [ttmeo] 1) váb. bá z
livý, bojácný, plný strachu; nesmělý,
ostýchavý, plachý; básn. s gen. obj. m
inf. bojící 8€ něčeho: £. procellae [13 t. de
orum O bohabojný; Čodrus pro patria
non ť. mort H; %2)spec. a) zbabělý,
subst. zbabělec: ttmidisstme Ó největší
zbabělče; b) úzkostlivý, opatrný, pro
zřetelný: subst.malrem timidi flere non
solere N.

Timocratěs, ts, m. [Tinoxodrnc) epi
kurský filosof v polovici 3. atol. př. Kr.,
bratr Metrodorův C.

Timoleon, ontis (ace. onta N), m.
[Tiuo4émv] vojevůdce z Korinthu v pol.
4 st. př. Kr., jenž osvobodil svou vlast
a Syrakusy od tyrannů V; aaj. Tino
leonteus, a, um Timoleontův.

Timoluys viz Tmolus.
Timón, ons, m. (Dineov] vlastní jm.

mužské; zejm. Atheňan za doby pelopon
neské války, piislovečný misanthrop ČC,

timor, čris, m. [timeo) 1) bázeň,
obava, strach, úzkost, hrůza (a/cis obj.
z někoho, před někým, sbj. něčí; mimo
to 8 vazbami jako sloveso timere): timore
perterritus N ze strachu; čtmorem ca
pere V býti pojat strachem; č. deorum (I
z bohů (Óe1010Gruovia, zavrhovaná od filo
sofů epikurských i steických):; básn. mare vi
dere mihi fit t. O pojími mě strach,
pohližím-li; 2) meton. co vzbuznje stracl,
postrach, hrůza: CČucus,dvenlinue t.
silvae O; loca plena timoris O hrůzy
plná; hrozivé, nebezpečné postavení: 1



Timotheus

summo timore N; 3) person.Timor Strach,
Hrůza JO.

Timotheus, ž, m. [TiuóĎeoc) vlastní
jméno mužské; zejm. 1) syn Kononův,
athenský vojevůdce, vítěz nad Sparťany
v několika bojích na moři (1 r. 354 př.
Kr.); 2) syn Thersandrův z Miletu, nej
slavnější hudebník své doby, vynikající
zejm. vt. zv. nomech ($ r. 357 př. Kr.).

tinetilis, e [tingo) čím může býti něco
smočeno,kapalný: ferro tinctile virus
tnest O — hrot jest napuštěn jedem.

tinea, ae, f. a) mol (v oděvu,knihách
a p.): o knize Útneas pasces taciturnus
tnertis IŤ; vůb. každý malý kazivý živo
čich,červ; b) housenka: agrestesti
neae Ó

tingo, ere, tinxi, tinctum [ze starš.
tingu0, srov. TÉVYG, něm. tunken) smá
četi, namáčeti; skrápěti, svlažovati,
navlhčovati, porositi (algď rě něco něčím,
v něčem);1) a) básn. gua tingitur India
Gange O jest svlažována, omývána; te
t. poculis H svlažiti, napojiti; pono
čiti, pohrouziti (ré do něčcho):fin
gunt aera laciů (v. 4 1.) V; mucronem
tingit tugulo V353se t. = med. tingi po
hrouziti 8€: básn. o cirkumpolárních soubvězdích
arctos Oceani metuentes aeguore tingi V;
b) spec. G) napouštěti, barviti (smáčením
Lvůb.): tingedat murice lanas O; part.
obarvený, nabarvený, zbarvený: (tincta
corpora T (tmavě) nabarvená; B) význ.
potřísniti, zbrotiti: cultros sangutine
t. O; victima securim cervice tinget FH
2) metaf. napojiti, naplniti: (Laeliam)
patris elegantid tinctum C.

tinni0, Zre, Tvi, (18), dtm [slovo ono
matop.| cinkati, zvonili, zníti; spec. cin
kati penězi = „zacinkali měšcem“, „klo
piti“ (e. 4. platiti): exspecto, ecguiďd Do
labella tinntat C.

timitus, čs, m. [ttnni0) o zvukukovn
cinkání, cinkot; řinčení, zvonění, řin
kot, břinkot (ap. ©zbraních): tinnitůs dare
O řinčeti; —=metat. t. Gallionis T „klin
káni“ (== ozdobné, ale prázdné mluvení).

tinnulus, a, um [tinnto] cinkavý,
břinkavý, zvonivý, chřestivý: čin
nula aera O cymbály; básn. o hlase Caf.

tintin0, dre výza.— tinnio.
(inus, %,f. kalina.
Tiphys, yos (ace. yn, voo. y), m. [Tř

ov) Boiot, kormidelník na lodi Argo.
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Tireslás, ae, m. [Teroeciac] slepý
věštec v "Ubebách, známý z pověstí 0 Oidi
povi, jenž také Odysseovi předpověděl
jeho osudy při návratu z Troje AH.

fMiridátes, ts n. ae (ace. em n. en)
1) jméno několika armenských králů T;
2) náčelník odboje proti parthskému králi
Fraatovi (vizPhraates), jehož panství se
na čas zmocnil, ale posléze (r. 27 př.
Kr.) byl nucen utéci se do Říma k Au
gustovi AH.

1. tIro, onts, m. 1) vl. vojen. nová
ček (op. veteranus): collect.tironem a
veterano dissoctant T; přívl.Útrones mt
lites C —=exercitus t. L nevycvičené
vojsko; obr. gut ante hanc pugnam £.
esset Ú; 2) přenes. a) mladý muž, vstupu
jici po obléknuti inužské togy do praktického ži
vota vojen. n. civil.: uč Úironem eelebrare
freguentia posset O; nomina sectatur
modo sumpta veste virili tironum FH
b) vůb. začátečník v něčem,člověk ne
zkušený, neobratný: hominem non aetate,

sed usuDorens atgue exercitatione ttronem
2. Niro, čnts, m. římské cognomen;

zejm. Ciceronův propuštěnec (odt. M. T'ul
dus Tiro), přítel a pomocník, vynálezce
římské soustavy těsnopisné (notae Ttiro
nianae).

tirocinium, dž, n. [tiro]) 1) vl. začá
tek vojenské služby; 2) meton.a) no
váčkové, oddil nováčků: cum contemp
tum t. barbavos excitare possit L; b)
nezkušenost (ve vojen. službě, přenes. vůb.):
tirocinio et pevturdbatione tuvenis L;
C) metaf.zkouška, pokus, (první) vý
stup: in L. Paullo accusando t. ponere
L po prvé vystoupiti na veřejnost.

tirunculus, %, m. [demin. od ččro) no
váček, mladý začátečník, člověk docela
nezkušený Plin.

Tiryns, Tirynthis (ace. a), f. [Tl
ovvc) staré město v Argolidě; adj. Ti
rynthius, a, um tirynthský, z 'Tirynthu,
zejm. o Herakleovi, jehož matka Alkmene byla
chotí tirynthského krále Amfirryona, odt. 1 He

rakleův; subst. Tirynthius, 27, m. Ti
rynťan (— Herakles) V, Tirynthia, ae,
f. Tirynfanka (— Alkmene) O.

tisanárinm visplisanartum.
Tisias, ae, m. [Teuciac) ze Syrakus,

vedle svého učitele Koraka zakladatel
theorie řečnictví (v 5. stol. př. Kr.).



Tisiphoneé

Tisiphone, čs, f. [Tioipóvy „msti
telka vraždy“) jedna z Erinyí (viz Fu
ria); adj. Tisiphoneus, a, um vl nále
žící (== propadajici) Tisifoně, meton. pe
kelný, zločinný, hříšný: tempora T'tst
phonea Ó.

Tissaphernes, is, m. [Tioaapéovny]
perský satrapa v Malé Asii za pelopon
neské války, podporovatel Sparťanů, po
praven r. 395 př. Kr. pro porážku u Sard.

Tisse, čs, f. [Ticor) město v sev.
vých. Sicilii; oat. Tissenses, tum, m.
obyvatelé 'Tissy C.

Titan, amis n. latlnis.TItanus, č, m.
(Tiráv] 1) a) ob. pi. Titánes, um (Ti
tani, orum), m. Titani, božské potom
stvo Urana a Gaie (6 bytostí mužských
a 6 ženských), z něhož nejmocnější dvo
jice, Kronos a Rheia, vládla světu, ale
musilá 8ama zase ustoupiti novému po
kolení, Diovi a ostatním bohům olymp
ským, po krutém boji zv. titanomachie,
načež byli "Titani svržení do "Tartaru;
b) sg. spec. Hyperion, bůh světla, básn.
meton. Slunce (ob. Helios, syn Hyperio
nův): udi primos ovtus extulerit T. V;
2) adj. Titanius n. Titaniacus, a, um
(fem. též řec. Titanis, zdis n. dos) ti
tanský, Titanův: Titantacis draconibus
O (jež Medeia dostala od svého děda Helia);
3) subst.Titánis, čdis n. Titinia, ae, f.
a) 'Titanka, ku pr Tethys; P) Tita
novna, dcera (vnučka a p.) Titanova, ku
p Pyrrha (vnučka Titana Iapeta),
Leto (dcera Titana Koia), Kirke (dcera
Heliova), Artemis (— Selene, dcera
Hyperionova).

Tithonus, %,m. |Trbovóc] myth. syn
trojského krále Laomedonta (dle jiných
bájí král Aithiopův), manžel Eoin, otec
Emathionův a Memnonův; Eosvyžádalaproň
od Dia nesmrtelnosti, ale poněvadž nevyžádala
též věčného mládí, Tithonos zestárl a posléze 8e

scvrklv cikádu; adj. Tithonius, a, um Ti
thonův, tithonský: Tithonta coniux O;
mbst.Tithonia, ae, f. (božská) choťTi
tkonova (— Eos) Ó.

Vities, tum n. Titienses, zum, m.
a) druhá ze tří starých tribuí římských,
podlestaršíhovýkl. utvořená připojením Sabinů
a pojmenovaná po sabinském králi Titu
Tatiovi; odt. b) jedna ze tří nejstarších
jizdních centurií, sestavená z tribue Ti
thův L. (Dle jiného výkl. jm. cdvozeno z ti

[.atinsko-českýslovník,
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tio, čms „hořící kus dřeva“ „hlaveň“,
„oharek“ a ukazuje na Titie jako na staré obětní
družstvo.)

Titii (orunm, m.) sodales staré nábo
ženské družstvo, obnovené později od cí
saře Augusta, zřízené dle ob. výkladu
k zachovávání sabinských kultů a po
jmenované dle svého zakladatele Tita
Tatia nebo na jeho památku (dle jiného
výkl. pocházíjm. od Čitt — columůae agres
ČeS, ptáků významných při jistých auguriích).

titillátio, onis, f. [titillo) lechtání,
Šimrání, přenes. dráždění: voluptatum
guasi ť. C.

titillo, čre, dvi, dtum [srov. TÉÁAo)
lechtati, šimrati: obr.nisi sensus guast
titillarentur voluptate C.

Titius, a, um 1) a) subst. římské jm.
rodové; zejm. Sex. Tůtius, tribun lidu
r. 99 př. Kr., demagog a navrhovatel
agrárního zákona ve smyslu Saturninově;
proti němu vystupoval řečník M. Anto
niu8 3; podle jeho chůze byl prý nazván 1 jistý
tanec C; b) adj. lex Tina O guaestuře C;
2) Titů (v. t.) sodales.

titubanter, adv. [titudans od čitudo|
vl. Vrávoravě; obr. kolisavě, nejistě.

titubátio, čón?s,f. [titubo) vl. vrávo
rání; kolísání, rozpaky, nejistota.

titubo, are, vi, dtum 1) vrávo
rati, potáceti se (zejm.o opilém): st tantu
lum offensum titubatumgue sit C jestliže
jen dost málo se klopýtne a zavrávorá;
titubantem annisgue merogue O; bám.
med.Uuvenis vestigia haud tenuit titu
bata V neudržel ujevších mu nohou; =
klopýtati, zakopnouti: gut paulum
titubassent L; cave, ne titubes H; 2)
přenes.a) koktati, zajíkati se; b) kolí
sati se, rozpakovati se, býti nejistý,
váhati: omnibus titubantibus et de re
bus summis dubitantibus N53 ©) po
klesnouti, pochvbiti.

titulus, 2, m. nápis (alcis rei na ně
čem n. o něčem); 1) vl. a) statua cum tt
tulo lamnae aeneae inscripto L; titulus
breve carmen habebat O; L) spec. a) nů
hrobní nápis: neglectum cinerem sine
titulo tacere Plín; 3) nápis na věci, která
jest na prodej, návěští: legit titulum
auditogue pretio... Plim; ite sub im
pertum sud titulumaue lares TU t.j. do
dražby; %) nadpis, titul: legum lata
rum tituli anteferrentur I; ©) (čestný)

7



Titurius

nápis na sochách, u t. zv. tmaglnes předkův a p.
o životě a zásluhách něčích, odt. meton. titul,
(slavné) jméno: (populus) gui stupet in
titulis et imaginibus FH;2) meton.titul,
jméno a) €. consulatus C jméno kon
Bula; obr. Č. hic (so.sapientis) insignis et
pulcher C; b) metaf.«) čestné (slavné)
jméno, čest, sláva, pocta, vyzname
rání: praedae O sláva z kořisti; hunc
titulum meritis pensandum (v. t) red
dite nostris O; par titulo tantae glo
riae fwut L dovedl si zachovati lesk
slávy; clementiae t. a věro claro pete
batur T (muž.... měl mu získati...);
B) záminka, jméno: haud parva res
sud titulo minime atroci ferebatur L;
sud titulo aeguandarum legum I.; acce
pisse sestertia decem mtilia foedisstmo
titulo Plin.

Titurius, čz, m. (©. Titurtus Sabi
nus) legát Caesarův v Gallii, padl r. 54
v boji proti Ambiorigovi.

Titux, 7, m. [arch. čiťus holub, srov.
Titii) římské a sabinské praenomen (zkrác.
T.); — spec. T. Flavius Vespasianus,
římský císař (r. 79—81 po Kr.).

Tityos, %(ace.on), m. [Tirvóc) myth.
obr, syn Gaiin, jenž byl pro pokus ná
silf na Apollonově matce Letě od Apol
lona (n. Dia) zabit, dle jiné pověsti svržen
do podsvětí, kde mu supové požírají játra
stále narůstající.

Tityrus, ž, m. a) vl. jméno pastýře
v básních bukolských; b) spec.meton. bu
kolské básně (Eklogy) Vergiliovy: Ť et
segetes.... legentur Oj; — meton.význ.
Vergilius Pr.

Tlépolemos, 2, m. [(TAynóAenmoc|syn
Herakleův; účastnil se trojské války jako
vůdce Rhoďanů Ó.

Tmaros, ž, m. [Tudoocg n. Tóuaooc]
pohoří v Epeiru blíže Dodony; adj. Tma
rius, a, um tmarský V.

Tmoólus n. Timolus, 7, m. [Tnodoc)
pohoří 8 městem téhož jména v Lydii
jihových. od Sard, bohaté vínem; básn.
meton. bůh pohoří Tmolu O; odt. Tmóoli
tčs, ae, m. "Tmolan; =>adj. Tmolius, a,
um tmolský; subst. mase. (se. oŽvoc) "Tmol
ské (víno): (gutbus) Tmolius adsurgit V.

tocullio, onis, m. [z *TozÚúÁAtov,de
min. od TÓx0c) v. vyběrač „úročků“, lich
vář, vydřideen Č

tofus n. tophus, 4, m. tuf (nerost).
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toga, ae, f. [tego] pův.váb. oděv, šat;
ob. spec. toga, svrchní roucho římských
občanů mimo válku, polokruhovitý n. ellip
sovitý kus vlněné látky, pravidelně bilé
barvy, obtáčený v ladných řasách kolem
těla tak, že pravá ruka byla volná a na
prsou byl vytvořen velký záhyb (klin, si
nus); 1) ť.praetexta (v. t.); bílou togu (ť.
pura = virilis n.libera) oblékali dospělí
jinoši po prvé v 17. (později v 16.) roce
svého věku ob. o Liberaliích, kterýž vý
znamný den vstupu mezi občany byl oslavován obětí
Jovovikapitolskému;odt. mutata t. F; scuto
frameague tuvenem ornant (Germant):
haec apud illos t. (est) T; %2)praegn.
toga jako odznak a) Římana vůb.: ancilio
rum et nomtnis (se. Romant) et togae
oblitus H; Germanos numguam satis
excusaturos, guod inter Albim et F'henum..© togamviderintT;b)občana
mimoválku (op.paludamentum): pacis est
insigne et otii t. C; nec in armis prae
stantior guam in toga C, guae in toga
fecisset T (jv civilu“)= v činnosti stát
nické, v občanských úřadech, v míru; =
meton.Činnost neválečná (v míru,
občanská), mír: ceďdantarma togae básn.
C; Marte togágue praecipuus O; ple
bem, guae togá enitesceret T (t. j. řeč
nictvím a znalostí práva); ©) druhu římské
komedie,zv. čogata (v. t.): dicitur Afrani
t. convenisse Menandro H vl. že by..
toga byla slušela Menandrovi n. byla, jako
by ji byl svlékl M. (tj. A. napodoboval
Menandra); d) lehkýchženštin,jež nosívalymisto
počestné stoly barevnou togu: o muži sum psistt
virilem, guam statím muliebrem togam
reddidisti (; =>meton. lehká ženština,
„holka“: sť tibi cura togae est potior T'iů.

togatus, a, um [toga] oděný togou;
"= meton. (z praegn. význ. slova toga) a) vyzn.
římský: Gallia togata C Htirt (poří
maněná část Gallie předalpské, t. Gallie
předpadská); mase. subst. Riman, římský
občan: guem voles testtum sive togatum
sive Siculum C; h) neozbrojený, odt.
občanský (op. vojenský), civilní, nevá
lečný, praed. mimo válku, bez války,
doma, v míra, „v rouše mírovém“: cohors to
gata T (bez brnění a štilů): togatt me
uno togato duce vicistis C; Romanos
rerum dominos gentemgue togatam V
mirumilovný; mase. subst. občan (nevá
lečný), měšťan: tmmixti tuvbae militum



togula

togati L5 togatim se mansisse T pro
stým občanem; €) o komediifadula to
gata n. subst.togáata, ae, f. togáta, t. j.
komedie, v níž jednajícími osobami byli
měšťané z italských měst (op. fadula
paliiata): z básníků tohoto oboru vynikl
zejm. L. Afrantus (nar. kolem r. 150
př. Kr.): cum ageretur t. Č.; d) o leh
kýchženštináchlehký: ancilla togata H.

togula, ae, f. [demin.od toga| (malá,
pěkná n. vůb.) toga Ú.

Tolbiacum, č, n. město jihozáp. od
nyn. Kolína n. R., nyn. Zitlpich T.

Tolenus, ž, m. řeka protékající úze
mím Aegnů a Sabinů a vlévající se do
Velinu Ó.

tolerabilis, e [tolero)snesitelný,
obstojný, ucházející; lehký: cerťtis me
dium et tolerabile rebus concedi H pří
pustná prostřednost.

tolerabiliter, adv.[tolerabilis) trpělivě,
toleráns, antis [vl part.praes.od tolero)

snášející, snášelivý, trpělivý (e gen.obj.
alcis v něčem):corpus laborum t. T.

toleranter, adv. [tolerans) trpělivě.
tolerantia, ae,f. [tolerans]snášení,

snášelivost,trpělivost.
tolerátio, čnis, f. |tolero) snášení:

(dolorum) t. C způsob snášeti bolesti.
tolero, are, avi, dtum [srov.tollo, tuli

(perf.kfero)] snášeti, něsti (sč.v1.); trpěti,
zakoušeti a) labores, dolorem t. C; s abl.
instr. famem t. rě Ca zaháněti hlad ně
čim; desidertum wmariti solaciis honestis
t. Tčiniti si snesitelným; b) snésti, vy
držeti, přestáti, přetrpěti:ne duces
summam belli parum tolerarent T aby
neklesli pod tíhou války; = abs. vydr
žeti v něčem, někde: noos. paulo longius
toleravi posse Cs; nubendum an in pe
natibus isdem tolerandum haberet T;
©) (těžce, nesnadno, nuzně a p.) udržo
vati, zachovávati, živiti, uhájiti: eguos,
eguitatum t. Cs; vitam ť. i abs. £. udržo
vati (8e) n. zachovávati (8e) na živu,
(nuzně) živiti se: č. colo vitam V; miles
fame absumptus (est), nisi guos corpora
eguorum toleraverant T.

Toletum, ž, n. město v Hispanii nad
řekou Tagem, nyn. Toledo; ad: Toleta
nus, a, um toletský; subst. (Foleláni,
Orum, m. Tolefané.
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tolléno, čněs, m. [to?ďo]v. zdvihadlo;
váha, jeřáb L.tollo,ere.sustuli,| sudlátum[urov.
tuli m. tetuli (perf. k feró, starolat.praes.tudo),láatus(z*%ilatos),| TÁm
Vat, TŘÁGO, TŘÁGVTOV, TFÁGMV, něm.
dulden) I zdvíhati (vl. 1£metaf.); 1)
z vedati, pozdvihovatia) a) unde dia
dema? non enim abiectum sustuleras C
nezvedl — nenašel jsi ho na ulici; č.
manů sarum V; puram (se.Řerbam) tol
lito L utrhni; manůs ad caelum ť. O;
ancoram ť. vyzvednouti, vytáhnouti; alym
in crucem t. přibíti; vojen.stgna t. Cs =
vytáhnouti, vyraziti; €. aulnea O zve
dati, vytahovati (k zakrytí jeviště); tem
pus, guo (infantes) sustulisset [Lzvedl =
nalezl (a přijal k sobě); aure sudlata H
se vzpřímenýma ušima; —básn, ť. jfluctus
V, freta H zdvíhati, vzbouřiti (op. po
nere); obr.verba cadentia tollit H lapá“;
odt. hoc tibi dictum tolle memor F ulož
v pamět; B) se ť. — med. tolli zdvíhati
se, vymršťovati se, povstávati, vstávati,
vyvstávati; básn.o stromu Vyrůstati: guae
se sustulit arbos V; b) spec.zvedati novo
rozené dítě (o otci, který je tím uznává za své
a naznačuje, že je chcevychovati— suscipere),
meton. nechati si, vychovati, přenes. zplo
diti, zroditi: nec dubita t. guicguiď erit
O; filium ante sublatum amisit T =
narozeného; gui ex Fadia sustulerit li
beros C zplodil, měl s Fadit; Helenor,
regt guem Licymnia sustulerat V poro
dila; ©) s ace. vnitř. £. clamorem CsL,
risum, cachinnum CH. zdvihnouti —
strhnouti, dáti se do.. .; pod.proelia
tollunt V; (coludbrum)tollentem minas V
hrozivě se vzpínajícího; 2) vznášeti,
povznášeti,povyšovati a) tollemus in
astra nepotes V; med.fuscis tollitur alis
V vznese se; b) metat. a) (laudidus) t.
algm vynášeti chválami, velebiti, sla
viti; B) význ.posilovati, těšiti: ani
mum ť. mysl (něčí n. svou) zvedati, vzpři
movati, dodávati n. nabývati mysli (zmu
žilosti, odvahy), povzbuditi někohon. vzcho
piti se: amicum t. HHtěšiti; %) praegn.
sudlatus zpyšnělý, zpyšněv,bujný,
zpupný: mens rebus sublata secundis V;
3) a) bráti na sebe: plus oneris sus
tuli guam ferre me posse intellego C;
guid oneris in praesentia tollant C;
naves, guae eguites sustulerant Cs byly
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vzaly na sebe— vezly; b) bráti k 80
bě (ré na...): sublatis rebus amigrant
Romam L sebravše své věci (== jmění);
Triptolemum gremio sustulit suo O
vzala si na klin; guem £. raedů vellet
JH; ©) odt. míti na sobě, nésti, držeti:
Atlas, caeli gui sidera tollit V; A) za
nésti, donésti; vézti, dovézti, dopra
viti: cras ferramenta Teanum tolletis
H; mod.odebrati se: tn arduos tol
lor Sabinos H; II praegn.odstraňo
vati (vl. l metaf.); 1) brátťi něco odněkud,
odklízeti, odnášeti, odvážeti, odnímati
a) ne ille tolleret secumgue wuceret (0.
amphoras) N; b) spec. «) sklizeti
(s pole): ez area t. C; cultů praemia
tollet humo O; PB)vynášeti, vyváděti
« nebezpečnéhomista, zachraňovati: me Mer
curtus denso sustulit aěre II; tollefuga
Vurnum V; %) (de n. e meďio) ť. alým
sprovoditi se světa,
výz. usm rtiti: Drusumferro, Metellum
veneno sustulerat C; 2) vymýtiti, vy
hladiti, potlačiti, dáti výhost něčemu,vy
nechati, nechati něčebo;o slohuerať,
guod ť. velles IH; pod. dixi fluere hunc
lutulentum, saepe ferentem mlura tol
lenda relinguendis I (— vice špatného
než dobrého); tolle moras Ó nech od
kladů; tolle gutetis et securitatis excu
sationem T; 3) a) rušiti: €. legem,
sacramentum Cs; Caesar rem totam
gustulit Cs zrušil veškeré jednání o té
věci; dictaturam funditus ex re publica
sustulit C odstranil; nkončiti, dokon
čiti: controversias t. Čs ukliditi; b) ma
řiti, zamezovati: spem fugae t. Cs od
niti; stmulatio tollit tudictum vert C;
seugm.omnipotens pariter tpsosgue ne
fasgue sustulit O vzal je se země a za
mezil zločin; ©) ničiti, kaziti; o městě
rozbořiti: Čeviora tolli (ad tollendum)
Fergama H (snadnější —) přístupnější
zkáze, snáze dobytná; = spec. t. t. o jed
nání v senátě diem t. (dlouhými řečmi n.
obnuntiací pro jednání) zmařiti (jobstruk
ce“). = Part. Sublatus význ. adj. v. t.; nerf.
Sustuli též od slov.sujfero (v.4 t., sajm.D06
nas sustulit C).

Tolosa, ae, f. město v Narbonské
Gallii nad řekou Garumnou, nyn. Tou
louse; adj. Tolosánus, « wm a. Tolo
SCnsis, e toloský ; subst.Tolosátes, tum,
m. Tolosané.
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odstraniti, euf.

tónsillae

Tolumnius, či, m. vlastní jméno muž
ské; 1) věštec Latinův; padl v boii V
2) král vejský L.

tomentum, %,n. [z*towementom, srov.
tumeo) vycpávka polštářů(8eno n. sláma).

Tomi, orum, m. [Tóuor) n. Tomis,
tdis, f. [Tóuic) město na záp. pobřeží

erného moře, kde žil Ovidius ve vy
hnanstvi; odt.omitae, drum, m. Dom
ští, obyvatelé Tomů; aaj.Tomitanus, a,
um tomský.

Tomyris, s, f. [Tóuvoi] skythská
královna, která prý zabila v boji Kyra
Tů.

tonde0, čre, totondi, tonsum [srov.
TĚVdO, att. TéVÝE ohlodávati, okusovatij
ostřihávati, střihati; 1) t. oves VH; =
spoc. Sstříhati vlasy a vousy, holiti: č.
bavbam; tonsá cute F (po způsoběkyniků);
rusticius tonso FH;refex. £. = med.tonděri
střihati si vlasy, holiti 88; obr. arbor
tonsa comas Ó ostřihav si témě (na zna
mení smutku); básn. č. algd ré ustříhávati
8 něčeho něco ——zbavovati něco něčeho: fon

dens purpured regna paterna coma Pr;
2) přenes.1) o stromecb ořezávati, 0s8
kávati, oklešťovati: ilex tonsa dipenni
bus HH o věnci přistříhávati (vyčnívající
větvičky):in morem ťtonsa corona V; ton
sae foltiis olivae V; b) požínati, ko
siti: £. prata V, humum O; tonsis in
vallibus V; c) okugovati, oškubávati,
Bpůsati: tondentes gramen oves O;
dumeta V; vrostro voltur tecur tondens
V ožirající; d) trhati, škubati: comam
tondebat hyacinthi V; violas manut. Pr.

tonifrus, čs, m. n. tonitruum, ž, n.
[čono) hrom; pl. hřímání, hromobití.

tono, dre, ui, — [srov.něm. Donner;
příbuz. GTÉVO, čes. „stenati“)| hřmíti, hři
mati; 1) vl. A) neos. čonat hřmí; b) básn.
os. fuppiter tonadat Pr; Iove tonante
C když J. hřmí — za bouřky; odt. To
nans, anťis, m. epithetonJovovo Hřmící,
subst. Hřimatel, Hromovládce; 2) motať.4)
o silném zvuku (význ. rachotiti, buráceti):
horrificits tonat Aetna rutnis V; L) spce.
o řeči„hřímati“: oratio tonat, fulgurat
Plin; tona eloguto V; trans.sacerdos ter
centum tonat ore deos V (vi. hromo
vým —) silným blasem vzývá.

tonsa, ae, f. [tondeo| (vi. osekaná a
oškrabaná tyč) veslo (hásn.,.

tonsillae, drum, f. mandle v tiku.



LORSOr

tonsor, oris, m. [tondeo) střihač, spec.
střihač vlasů, holič, bradýř: tnaegualis
(v. 1.) č. FH.

tonsorius, a, um [tonsor) holičský:
culter (v. t.) t. €.

tonstricula, ae, f. [demin.od tonstrůr
(fem. k čonsor)) („nějaká“) střihačka vlasů,
holička, bradýřka C.

tonsůra, ae, f. [tondeo) ostříhání.
tophus viz tofus.
topiárius, a, um [topta (se.opera, od

TÓm0c) krajina jako nástěnná malba) nále
žící k okrasnému zahradnictví; = subst.
topiarius, zi, m. umělý zahradník; to
piaria, ae, f. (se.ars) umělé zahradnictví.

topica, črum, n. [T tomixd) nauka
o všeobecných schematech (zó7t0r) k na
lézání důvodů a důkazů; název spisu (Ari
stotelova a) Ciceronova, sestaveného pro potřebu
při soudních přich a objasněného přiklady z právn.
praxe.

toral, úlis, n. [z neutr.adj. *torale (lož
ní) odčorus) (ložní) přikryvka, pokryvka;
přehoz na lehátku JŤ.

torculum, ž, n. [torgueo) lis.
toreuma, aťis, n. [Tóoevua)]vypuklá

práce, relief; synekd.ciselovaná nádoba C.
tormentum, 7, ». [m. *ťorc-mentum

od torgueo) (sg. zař.) nástroj k točeni; 1)
kolo na hřídeli, vratidlo, rumpál: (fal
ces) tormentis introrsus veducebant Cs;
3) vojen. a) metací stroj, samostříl,
dělo (úhruný název pro t. zv. catepultae a
ballistae, Jjiehž se užívalo zejm. k hájení opev
něných mist): čela tovrmentis mittere Cs;
) meton.(těžká) střela: fenestrae ad
tormenta mittenda Ce střílny; ť. mit
tere Cu; 3) mučicí nástroj, ekřipec
a) vl. dare algm tn tormenta n. tormen
tis; dare se in tormenta C podstoupiti
mučení (obr.); obr. básn. lene ť. ingenio
admoves II + j. lahodnou trýzní srdce
otviráš; |) meton.mučení €) tormentis
n. per tormenta guaerere de algo vý
šetřovati někohona skřipci, útrpným prá
vem; čovmentis servorum patefacta sunt
ftagitia T; (P) metaf.muka, trýzeň,
útropa: tormentafortunae C; longi tor
menta doloris Ó.

tormina, um, n. [m. *ťtore-mina od
torgueo, srov. předch.)svírání (hryzení, ují
mání) v břiše,kolika.

torminosus, a, um [ťormina) trpici
kolikou, náchylný ke kolice.
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torno, are, vt, tum [tornus]sou
struhovati, kroužiti: sphaeram t. Ú;
obr. male tornatos tncudi reddere ver
sus fŤ t. j. nepovedené.

tornus, %,m. [zóovoc]soustruh:
torno rasile buzum V; přenes.dlůto: torno
facili (obratným) superaddita vitis V; —
obr. angusto versus includere torno Pr.

Torone, čs n. Torona, ae, f. [To
odvr] město na chalkidském poloostrově
Sithonii; adj. TorOnaeus n. Toronáicus
toronský: T. sinus T' (mezi Sithonil a
Pallenou).

torosus, a, um [torus) svalnatý, ma
sitý.

torpedo, ins, f. (torpeo) 1) strnu
lost, tupost mysli,malátnost: si tanta
t. animos oppressit 9; tanta ť. inva
serat animum T'; 2) meton.trnák, rej
nok elektrický (ryba, jež elektrickýmiranami
omračuje svou kořist): forpore torpedines
(se tutantur) C.

torpeo, čre, už, — [srov.čes. „trnonti“
s „trpnouti“,„trpký“]|trnouti, býti
ztrnulý, ochrnulý, nehybný, ztuhlý,
zdřevěnělý; apce. A) (Z) mrazem křehnouti,
mrznouti, býti zkřelhlý, zmrzlý: cervi
torpent mole nova V; P) co dost býti
ochromen, chabý, nemíti vlády, sily:
tovpent infvactae ad proelia vires V;
odt. torpebať vox spiritusgue L tajil 8e,
vázl hlas i dech; lp) nečinnostímalá t
něti, býti zmalátněiý, otupen, tupý,
mston.lenošiti, zaháleti: deum sic fe
riatum volumus cessatione t., ut... Ú;
instare miles... t. Vitellius T; hend
animalia, guibus si cibum suggeras,
tacent torpentgue T' nehybně (líně) leží;
c) duševně, zejm. silným dojmem býti 0 má
men, omráčen, bez sebe (rč něčím): 8%
tua rě subita consilia torpent L jestliže
jest tvá vůle ochromena; Paustaců tor
pes tabellá F trneš úžasem nad...

torpěsco, ere, puž, — [inchoat.od tor
peo) trnouti, ochrnouti (vl. i metaf) a)
ustrnouti, „ztuhnouti“,„zdřevěněti“: tor
puerat gelido lingua metu O; h) ma
látněti, chabnouti, slábnouti, dřevěněti,
tupěti: tngenium incultů atgue socor
did t. sinunt S; torpuerant pectora
morá O; choulostivěti.

torpidus, a, um [torpeo| ztrnulý,
nehybný, ztuhlý, „zdřevěnělý“ (vl. £ me
taf.);= spec.A) (mrazem) zkřehlý, zmrzlý;



torpor

meton.pecora torpida frigore L (dle ji
ného čtení čorrida) zakrslý; Lb) č. somno
L vrozespalý; ©) ustrnulý, „omráčený“,
bez sebe: prolept.guoď malum cum stu
poreacmiraculotorpidos defixt8
set L omráčilo.

torpor, ris, m. [torpeo)ztrnulost,
ztrnutí, ochrnutí a) meton.čorpore tor pe
dines (se. se titantur) C omračováním;
b) malátnost, ochablost;tupost; c)ustrnuti.

torguatus, a, um [torguis] opatřený
řetězem, s řetězem na krku, ovinutý ře
tězem: básn.přenes.Allecto torguata (ovi
nutá) colubris O; = jako vlastní jm. Tor
guatus, cognomen v rodě Manliův (v. t.)
prý po T. Manliovi, jenž odňal zlatý ře
těz přemoženému obrovskému Gallovi (ko
lem r. 300 př. Kr.).

torguco, čre, tovst, tovtum (arch. inf.
praes. pass. torguerier H) [srov. ATOENNÍG
(vl. nezkroucený), ÚT0OGZT0G, čes.
stračec“ — řetěz, pás, popruh] točiti:
1) a) stáčeti, kroutiti: stamina pol
lice torgue O přeď; otáčeti, obtáčeti,
ovijeti: plerigue círcum dracchia torta
veste T; ohýbati, zakřivovati: taďi
torguentur in arcus V; part. tortus, a,
um stočený, skroucený: ť. funis sple
tený; torti crines T kudrnaté: torta
guercus V dubový věnec (viz i dále); b)
otáčením pohybovatia) valiti: Pllege
thon torgwet saxa V; flumina unda tor
guentia montes V; B) zvedati: torguet
lapidem machina H; e) viřiti, čeřiti,
brázditi: č. undam, spumas V; meas re
mis torsit aguas O; d) otáčeti, obra
ceti: oculos t. V535torguet ab odscenis
sermonibus aurem IL odvrací; — odt. ří
diti (vl. 1metaf.): cuncta gut della tor
gues V řídiš chod války; e) zatočiti,
mávnouti, rozmáchnouti, meton.vymrštiti,
metati, házeti: hastas t. Ú; eminus

glandes t. T; tortum plum bum O; imer tortus V= krupobití;fulmina t. V;
Iuppiter torguet htemem V spouští, roz
poutává; £) a) stočiti, zkřiviti: ora
t. CV; B) metaf. kroutiti, křiviti, měniti,
převraceti, vytáčeti: (naturam) huc et
tlluc t. ac flectere Ú; patres versare
sententias et huc atgue illuc t. T; g
s ace. vnitř. točením způsobovati: torguet
medios Nox cursus V= jest uprostřed
své dráhy; 2) spec. meton. (otáčením mu
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rak“

torridus

čicího stroje) mněiti, natahovati na
skřipec pro vynucení odpovědi n. příznání a)
cum eculeo torgueatur (sapiens) C; obr.
commissum teges et vino tortus et ira JH
mučen (donucován) k přiznání; b) metaf.
a) trápiti, trýzniti, týrati,znepoko
jovati: torguetur ab auro Ó; soužiti,
truditi, namáhati, med.... 8e: ludentis
speciem dabit et torguebitur H; B) (dů
kladně) zkoumati, zkoušeti: čtorgue
atur vita Sullae C; t. mero algm Fl.

torguis (zř. torgues), 78, ob. m., též
f. [torgueo|] 1) řetěz ob. ze zlata, nošený
na krku, náhrdelník; 2) a) obojek, cho
mout. čpsis e torguibus aptos (vitulos)
V; b) pletenec z kvíti, věncoví, věnec (fe
ston): nexis torguibus V.

torrenS, entis [vl.part. praes.od torreo|
vl vysušující; 1) pražící; žhavý, žhou
ci, palčivý, parný: £.flamma V; per
pice torrentes atrague voragine rivas
V vroucis 2) vroucí, kypicí,
bouřlivý, prudký: ť. agua V; subst.
torrčns, enčis, m. bystřina, ručej,
přival, potok: obr.fertur guasi ť. ora
tio C; metať.guo torrente saeculum no
strum defendit T přivalem (řeči).

torreo, čre, torruč, tostum [z *tor
Se)O od koř. Ťťers-, srov. TĚOGOWGI, TE0
Gai16), něm. diirr, děrren, Durst; odt.
i terra) 1) sušiti, vysoušeti (ohněm);
od. pražiti, péci, smažiti: fruges t.
jlammis V; tosta frux O = chléb; guad
ruricolis semina tosta dedit O (1.j. Ino,
manželka Athamantova); artus subiecto
torruit igní O; dextram ť. L; básn.solo
torrentur aristae V — zrají; o hvězdách,
vycházejících (ráno) v době největších veder pá
liti: čorrens Sťrčus Indos V; torrentia
agros sidera IH; nullius astvi gregem
torret impotentia JH; — pass. torrerí
prahnouti; 2) vůb.žíci, páliti, rozpáliti,
opáliti, připáliti, spáliti a) tosti partetes
básn. u ČCopálené, ohořelé; Vulcanus car
mina torreat Tib; b) metaf.viscera tor
rentur O páli; = básn. zejm. o žáru lásky:
me torret face (v. t.) mutua Calais H;
ť. tecur idoneum JIH (my všeobecněji „ra
niti“).

torridus, a, um [torreo) 1) a) suchý,
vysušený,vyprahlý, vypálený: canpt
torridi siccitate L; circa torvidosfon
tes rivosgue L vyschlých; básn. význ Č08
tus pražený: torrida farra O; b) spá

odt. metaf.



torris

lený, opálený, rozpálený: torridam
incendio rupem L; ©) básm.pražící,
žhavý, žhoucí, palčivý, parný: tor
rida aestas V; t. aer Pr; 2) obr. meton.
vyschlý, suchý význ.hubený: hominem
vegrandi macie torridum C; zakrslý:
pecora torrida frigore L (dlejinéhočtení
torpida).

torris, 18, m. [torreo] hlaveň, hořící
n. opálené poleno, opálený kůl.

tortilis, e [torgueo) točený, kroucený,
točitý: bucina t. O; tortile aurum V
zlatý řetěz; zatočený, zakroucený, za
hnutý: ť. piscis Ó.

tortor, Oris, m. [torgueo] mučitel, kat,
tortuosus, a, um [tortus) 1) plný

závitů,závitkovitý, kroucený, zto
čený, klikatý, křivolaký,křivý: (al
vus) multiplex et tortuosa C; ex tor
tuosis locis C; t. amnis L; 2) metaf.a)
spletený, spletitý význ. nejasný, ne
srozumitelný: visa guaedam tortuosa et
obscura C; b) zavilý, záludný, „tajný“:
multiplex ingentum et tortuosum €.

1. tortus, a, um viz torgueo.
2. tortus, s, m. |torgueo) točení,

kroucení, zatáčka, závit, oblouk: tortu
(abl.gual.) multiplicabili draconem básn.
Č spletitě se svijejicího; (serpens) lon
gos dať corpore tortus V v dlouhé oblouky
tělo svíji.

torus, 7, m. výčnělek, vyvýšenina:
rtparum toros incolimus V t.j. na sva
zích břehů; zejm. 1) uzel: adďit ali
guos ut in corona toros Č smyčky
((mašličky“); 2) sval: lucertorum tori
C; luxuriat toris pectus V; colla tu
mere toris O3 comantis excutiens cer
vice toros V — hřívu na svalnaté šíji;
u dobytkalalok: induit alle toris lacer
tos O obemkne lalok; 3) a) polštíř,
poduška (vl. 1obr.): concuťtunt torum de
molli ulva O; b) syneka.lože, lůžko,
lehátko; ©) spec. ©) manžetské lože, meton.
manželství: consors tori O družka=
manželka; femina, guam mthi ť. tunxit
O; contunx in nostro (non) firma (v. t.)
futura toro O3 tuncti vincla tori Ó;
B) umrlčí lože, pohřební lůžko, máry,
katafalk: stabrant ante toros fratrum
sorores O; proposttam toro effigiem T.

torvitás, atis, f. [torvus] divokost,
zasmušilost, nevlídnost: č. vultůs T.
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torvus, a, um (srov. TGOBoc zděšení]
hrozivý,hrozný, děsný; divoký; po
supný, škaredý, zamračený, zasmušilý,
nevlidný, hněvivý (vl. o očícha pohledu,
přenes. 1 o hlase, vzezření a povaze): adspicič
hanc torvis (se.oculis) O; continuit ma
num torva O s vytřeštěným zrakem (jsouc
ve věštném vytrženi):; ace. neutr. význ. adv. ČOTUG
tueri V chmurně; torvum clamare V.

tosillae viz tonstllae.
tot, neskl. [m. *fofi od zájm. km. *to-,

srov. tantus, tali8 a j., řeo. TÓGOG,čes. „to
lik“] tolik (correlat. guoťt); vazbu má sou
řadnou:guoť homines, tot sententiae Ú';
též eX 8 abl.: tot ex tuis amicis C; t.
manůs L tolikeré ruce; —apec.jen tolik,

toti-dem, neskl tolikéž, právě n.
zrovna tolik (correlat.guoť; ť..... atgue
n. GC Jako); vazbu má souřadnou: 2Stum Čo
cum t. verbis a Dicaearcho transtuli C
(právě tolika slovy — nezkráceně —) do
slova.

totiens n. čoťiěs, čís. adv. [toť] toli
krát, tak často (correlat.guoftens n. guo
tienscumgue); — básn. fer die claro to
ttensgue grata nocte I právě tolikrát
(také).

totus, a, um (gen. ag. totius, básn. ték
totius Úat O; dat. ag. čoťi, výjimkou též
toto OCu a tótae N [m.*touetos = vy
cpaný od *ťoveo, srov. čumeo] (vl. plný)
celý (o úplném a neporušeném celku), Vše
chen (o číselné úplnostl všech částí) jako v Češt.
vl. i metaf.; doplůk. zcela, úplně (,s tělem
i duší“, vší silou a p.): %% gut 86 totos
tradiderunt voluptatibus Čj— subst.to
tum tn eo est, ut tibi itmperes Č celá
věc; odt.adv. ex toto O zcela, úplně; in
toto Č v celku, vůbec.

toxicum, %, n. [to61xóv od TÓE0V)vl.
jed k napouštění šípů, přenes.vůb. jed.

Ti. jako zkratkaznačí tribunus n. tribu
metus.

trabalis, e [trabs] trámový a) cla
vus (v. t.) č.; b) podobný trámu, (veliký)
jako trám: telo trabali V.

1. trabea, ae, f. [(se toga) od trads,
vl roucho trámové, t. j. se Širokými nacho
vými pruhy) trabea, starobylé slav
nostní roucho králův, pozd.nejvyšších
úředníků, někt. kněžstev (zejm. Sahův) a
stavu jezdeckého ; přenes.— logu praetexta.

2. Trabea, ae, m. římský básník ko
mický ve 2. pol. 2. st. př. Kr.



trabeatus 1

trabeatus, a, um [trabea] oděný tra
beou.

trabs, dis, f. 1) kláda, břevno,
trám; 2) meton. a) kmen stromu, básn.
strom: fraxineae trabes V; b) a)loď:
mare turbavi trabibus videbis V; t. Cy
pria H; t sacra O; B) krov, střecha:
sud tsdem sit trabibus H; sub trabe ci
trea H.

Trachas, antis, f. — Tarracina O.
Trachin, žnis, f. [Toaxis n. Toaxiv]

město na již. hranici "Thessalie na svahu
Oity, kde vládl Keyx a kde pobýval He
rakles v poslední době svého života; adj.
Trachinius, a, um trachinský, z Tra
chiny (spec. o Keykovi); subst. Trachinit,
órum, m.Trachiňané; Trachiniae, drum,
Í. Trachiňanky, titul tragedie SofokleovyC.

tractabilis, e [tracto) dotknutelný;
1) hmatatelný význ.hmotný: aspecta
bile itemaue tractabile C; 2) přístupný
dotýkání a zpracování, přenes. povolný, pod
dajný, „měkký“,vlídný: non tracta
bile caelum V drsné, bouřlivé; (nullas)
voces t. audit V = slova se ho nedotý
kaji; (virťtus) tenera atgue t. C; mite
ac tractabile ingenium Cu.

tractátio, onis, f. [tracto) w. tahání,
dotýkání; 1) a) zacházení (alcis ret
s něčím),užívání, způsob zacházeti n. uží
vati: (fidium, tibiarum) t. C; t. belua
rum C; b) spec. zpracování látky, vý
klad; 2) zabýviání se, pěstování, pro
vozování, pracování o něčem:ť. Čitteravum
C vab. duševní práce.

tractatus, ús, m. [tracto] (vl.tahání,
dotýkání)a) zpracování, výklad:dig
nam tractatu guaestionem T'; b) zabý
vání se (alcis rei něčim),pěstování:
artium t. C.

tractim, adv. [traho] táhle V.
tracto, dre, dvi, datum [fregu.-intens.od

traho) I tahati, vláčeti, smýkati: ob.
persona, guae minime in tudiciis trac
tata est Č; II ohmatávati, hmatati,
dotýkati se, bráti do rukou; 1) ea,
ouae gustemus, očfaciamus, tractemus,
audiamus Č počitky hmatové; trac
tata notam vremittunt atramenta IT;
puer unctis tractavit calicem manibus
H ohmatal; cera tractata pollice O hně
tený; bůsn. sua ť. pericla O pohrávati si
8...3 2) praesn. držeti n. míti v ru
kou, zacházeti seněčím,vládnouti ně
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čím a) arma t. LFT: přenes. temeritatem
victa arma tractanttum T — bojujících
za ztracenou věc; venena, dapes t. H
strojiti, připravovati; bb) metať. G) význ.
říditi, spravovati: gubernacularet
puhlicae t. C; pecuniam pubdlicam t. C
t. bellum LT věsti; a praetoribus trac
tabatur aerarium T; B) t. algm za
cházeti, nakládati s někým,chovati 5e
k někomu:guanta sanctitate socios trac
tasset N; pater parum pie tractatus a
jilio C; benignius ipsum te ť. voles H
hověti si; tractari molltus aetas imbĎe
cilla volet [Ť; liberaliter tractati sunt
C byli pohoštěni; se t. chovati se,
vésti si: dla me in re republice trac
tabo, ut... Ú; %) spec.o látce Zpraco
vati, od. vykládati, vypisovati, 11
čiti: gune desperat tractata nitescero
posse, relinguit IH; motum civicum trac
tas IM; 3) metaf.a) zabývati 8€ něčim,
pracovati o něčem,provozovati, dě
lati, pěstovati, strojiti, chystati, u ží
vati nějcho:č. rem publicam C býti po
liticky činný; guatenus síní ridicula
tractanda oratori C uváděti; partes t.
secundas IH hráti; Augustus cognitio
nem de famosis libellis tractavit T' dal
konati — ustanovil; b) jednati oněčem,
projednávati, vyjednávati: ď.con
diciones Čs, de condicionibus N; t. cau
sam alcis C; condiciones pocis et ar
bitria belli t. T vyjednávati o podmín
kách míru a rozhodovati o válce; ťrac
tatis religionibus (in senatu) T; C)
pojednávati o něčem,probírati, vyklá
dati: guae pertinent ad eam, guam tam
dudum tracto, constantiam C; d) my
sliti, přemýšleti o něčem:(Germani
cus) t. proeliorum vias T.

1. tracůus, a, um [vl. part. perf. pass. od
traho) nepřetržitě se táhnoucí, vedený;
o slohu tažný, „široký“, plynný.

2. tractus, s, m. [traho) 1) tah,
smyk, tažení, smýkání a) vl. ratem, cut
superpositum convivium navium alia
rum tractu moveretur T; limum....
fuctus trahunt: Syrtes ab tractu no
minatae S unášejí.... od unášení(040W
vl. smýkám): b) význ. pohvb a) lougo
vellera mollibat tractu O tahem; tractu
gementem rotam V při jizdě; obloukovitý
pohyb, oblouk: čanto tractu se colliait
anguis V; longoper ačra tractu fertur



traditio

O5 B) spec.zdlouhavý pohyb, volný po
stup, klidný chod; zdlouhavost, roz
vkičnost, protahování, průtah: přenese.
t. belli, mortis T'; zejm. o slohu č. verbo
rum (C5(historia) tractu et suavitate
placet Plin: 2) konkr.a) tah písma:sigua
incerto fallet te littera tractu Pr; b)
řada, řetěz: £. arborum N; c) rozsah,
rozloha, obvod: ť. casťtrorum L; d) směr
ftumen, a guo aberat mons tvactu
part S horstvo stejného směru —=rovno
běžné; e) plocha, prostor, kraj, svě
tová strana, končina: ť. maris V; nu
bium t. Hj corrupto caeli tractu V ze
zkaženého ovzduší; okres, čtvrt: č.
Venafranus Č; t. oppidi Ús. Leckdybývá
zaměňováno s Čactus v. 1.

tráditio, ons, f. [trado] předávání
a) odevzdávání, postupování, postup; b)
vydávání; vzdání: č. Gomphorum L;
C) vypravování, zpráva, pověst((tra
dice“) (alcis rei o něčem):ť. supremorum
T o jejich konci.

trádo, ere, didi, diťtum [trans a do)
předávati, odevzdávati, vydávati, po
dávati, dávati, doručovati, odváděti,
přenechávati, postupovati (vloi metaf.); 1)
alad per manus t. Čs předávati, podá
vati (si) z ruky do ruky: obr. consula
tum nobilitas inter se per manus trade
bat S; guae čpse sti tradit spectator
H podává t.j. (zrakem) vnímá; Penelo
pam potiort trade H přiveď mu jakoby
hodně jšímu (jí); často 8 gcrundivem doplňlk.:
gui testamentum tradet tibi legendum
H dá čisti; 2) zejm. a) předávati €) jako
dědictví,odkazovati, zůstavovati,
zanechávati:čnterfamiliam... egui tra
duntu: T dědi se; = přenes.traditum
a prioribus morem L zděděný po před
cích; subst. uč ad Jomulo traditum ce
teri servavent reges L zařízení Romu
lovo; traditum inde fevtur, ut... L
odtud pochází obyčej; |) prodejem,pro
dávati: saepepater dominis Triopeida
tradit O; servos condicionis hutus per
commercia tradunt (se.aliis) T
b) dávati za manželku,zasnubovati, vdá
vati (Juliam) traditam Tiberio T; ©)
odevzdávati,poroučeti, svěřovati
Z) v ochranu Ovrestillam commendo tuae
gue fidet trado S; B) doporučovati,
přimlonvati 8C za někoho u někoho, posilati
k někomu: hendiad. commendare eť t. algm
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CCs — snažně (vřele) doporučovati; %)
se ť. alci n. alci ret oddávati se, vě
novati se: če tn discíplinam meam
tradideras Ú; se totum alci t. zcela,
celou duší, tělem i duší; gui se ťoťtos
tradiderunt voluptatibus C; d) vydá
vati a) arma t. Čs; algm ad suppl
cium t. CsS; B) praegn. vydávati na mi
lost i nemilost, opouštěti, zrazovati;
v) se t. alci vzdávati se, poddávati
se: cum se sub leges pacis tradiderit
V; e) předávati znalost něčeho řečí u. písmem
a) svěřiti, pověděti: traderet vert
sibi signa parentis O; zeuzm.Contugem,
cu cogitationes, cui liberos tradat T
svěřoval by; memoriae ť. (vi. předati pa
měti) i samo£. vypravovati (algď, de
Te, ace.n. nom,c. inť.): (memoriae) traditur
n. traditum est vypravuje se; pruden
tisstma civitas Athenienstumfutsse tra
ditur C dle souvislostidruhdy zaznamenati,
psáti, podávati, udávati a p.; =
novissímo momento scriptoribus plera
gue tradidit T nadiktoval; B) vyklá
dati, přednášeti, učiti,vyučovati:
guae de officiis tradita ad illis eťprae
cepta sunt (i ut céleriter acctperet,
guae tradebantur N; ad tradendam
disciplinam immixti manipulis 1 k vý
cviku (jinstruktoři“); spec. zasvěcovati
doněčeho:cučOrpheus orgia tradiderat O.

tráduco, ere, důx?, ductum [trans a
duco) 1) převáděti, přepravovati,
vésti přes něco il) s ace. 08. a věci někoho
přesněco:exrercitum Ligerim t. Cs: (egt
tes) Hiberum t. L; ne maior multitudo
Germanorum Rhenum traducatur Ús; zt.
s abl. ZegionesPoeninis Alpibus (přes...)
traducuntur T“ a abl. instr. egrercitum
vado t. Cs (per vada L); s předl.trans
přiudánícile: ne guam multitudinem ho
minum trans Ithenum in Galliam tra
duceret Cs; guod per fines Seguanorum
Helveti 3 traduxisset Čs územím; popu
lum Aldanum Romam t. L přestěho
vati; (plebs)... ad alia traducebantur
opera L tj. bylo jich používáno k ..j
t. t. traduc e0uum, slova, jiuuž censor pro
pouštěl bezúhonného jezdce při t. zv. recognit%0
eguitum; |) metaf.gentem pacis tradu
git ad artes O; cura in vilulos tradu
citu: V obrací se; 8a*as alte ť. messi8
V (čarováním) převádéti ná jinou půdu

(což bylo výslovně zakázáno v zákonech XII desk):



traduetio

— spec. ©) is ad plebem P. CČlodřum
traducit Č převedl «.j. byl činný při jeho
přestoupení k plebejům; ad octavis or
dinibus ad primipilum ť. Čs povýšiti;
G) přivésti na svou stranu n. k něčemu, zí
skati pro něco:miles urdanus ad desti
tuendum Neronem arte traductus T';
vy)prověsti; prožíti, stráviti: mu
nus ť. Čj (vitam) tranguille placidegue
t. C; t. leniter aevum /H; básn. me mea
paupertas vita traducat tnerti D10nechť
mě vede životem — provází; 2) vésti
podél něčehon. předněčím,předváděti,
ukazovati: phalerae... traducta (sunt
in trtumpho) I obr. vestros lideros tra
ductos (esse) per ora hominum L „byly
postaveny na pranýř..

traductio, onis, f. [traduco) převá
dění, převedení a) ť. aď plebem C mezi
plebeje: b) procházení, průběh: č. tem
poris C; ©) řečn. figura, zejm. metonymie.

tráductor, oris, m. [traduco) pře
vodce, převáděč: hic noster Hiero
solymarius t. ad plebem C (o Pompejovt,
s jehož pomocí Klodius přestoupil mezi plebeje).

trádux, ďducis [traduco) vl. převod, t. t.
„ručička“, úponka révová I.

tragice, adv.[tragicus] tragicky, s tra
gickým pathosem, patheticky Č.

tragicus, a, um [Toayixóc)tragický;
1) vi. náležející tragedii n. tragickému
b:snictví, vystupující n. líčený v trage
diích, tragedií, v tragediich, z tragedil:
t. poeta; tragicae Brinyes Pr; subst.
spirat tragicum JÍ — má smysl pro tra
gický výraz; 2) metaf.a) tragicky
děsný (t j. jako v tragediích): sceleris
tragict exemplumL; b) tragicky
vznešený: grandis et, ut ita dicam,
t. orator C; ©) pathetický, theatrální.

tragoedlia, ae, f. [toayeodia) 1) vl.
tragedie, truchlohra; 2) přenes.a) tra
gické pathos: st tragoedias agamus in
nugis Č kdybychom mluvili 8...; b)
Appiae nomen guantas tragoedias ex
citat C co nadělá hluku (my naopak „ko
medie“).

tragoedus, z, m. [rogyeodóc]tragický
herec.

trágula, ae, f. tragula, házeci oštěp,
opatřený řemenem:
nové.

trahea (n.traha), ae, f. [traho] smyk,
nástroj k mlácení obilí, vl. k vydrcování klasů

užívali ho Gallové a llispi
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tvaho, ere, tráaaxi, tractum (synkop.
trare V—=traxisse) táhnouti, vléci;
1) vob. a) ť. currum; obr. caudam (v. t.)
t. H; vellera t. O česati n. přisti; med.
(obr.) guae mox ventura trahantur V
co se vleče, aby přišlo — blížicí se bu
doucnost; —druhdysilnějim. nésti, vésti:
ť. purpuras JH (nachové roucho); avo
puerum trahedbat V nosivala; Lb)praegn.
vléci s námahou:fessum cursu ť. corpus
L; — metaf.fama malum trahit H (vleče
Jako přitěž—) trpl zlem; €) vláčeti,
smýkati a) Llectoriscircum sua Per
gama tracti O; obr. poenam tragre per
omnem V; P) metaf. vláčeti v mysli sem
a tam — přemítati, rozvažovati,
uvažovati: Afarius ť. cum (v...) anímo
suo 9; alia animis trahebant S; d) bůsn.
8 ace. vnitř.(tažením, vlečením a p.) vytvo
řovati: anguis septena volumina traxit
V stečil se v sedm závitů; čardos tra
hiť sinus ultimus ordes V posledním
stočením svíjí se v kruhy; fluctus stnum
trahit V vzdouvá se; ručnam t. V sřititi
se, skáceti se; 2) táhnouti 8 sebou
n. za sebou, 8 sebou vléci, nésti, vésti
a) gudernaculum praecipitans traxi me
cum V strhl jsem (8 sebou); caelum st
dera trahit Ó s sebou unáší; aulaea
vuinas fecere trahentia (pulverem)
baldachýn spadl a 8 ním tolik prachu ...;
pastor cum traheret Helenen H unášel;
coniuges, guae stimul trahebantur T
musily zároveň odejiti; bráti 8 sebou
někam: ne feminae tn gentes externas
tvaherentur (se. a magistratidus) T; bh)
spec.odvlékati kořist,odnášeti,
uchvacovati, bráti: praedam t. LI; abs.
stdi guisgue ducere t. vapere 6; odt.
pleniti: proximos Aeduorum pago8
trahebat T; tam de Armenta conces
sum (esse), proxima trahi I; — obr.
omnibus modis pecuniam trahunt S roz
hazují; ©) metaf. a) (s sebou) uchvaco
vati, zachvacovati, strhovati: zeusm.
pereat spemgue patvis trahať patriaergue
runam O strhne s sebou — zničí naději
a vlast strhne v zkázu; ne pars sincera
tvahatur O — aby se nenakazila; B)
přinášeti 8 sebou, přiváděti:črahe
rent cum crepuscula noctem O; 3) táh
nouti k určitémucili, přitahovati; =
metaf.a) zavlékati, přiváděti, zaváděti,
sváděti lákati, vábiti: hostes studio



traho

instandi trahuntur ad locum insidiarum
L daji se zavésti; ul nullogue errore
traharis O t. j. abys nezabloudil s pravé
cesty; b) strhnouti k něčemu,uchvaco
vati, hnáti, doháněti, puditi, nutili,
přiměti, volati: trahimur studio laudis C;
lacessere ac t. ad decernendum L; in n. ad
bellumt. algmLT: haud magna molePiso
in sententiam lrahilur T dá se získati
pro. .; —pass. frahi — abs. frahere tih
nouti někam:uť altus in aliam parlem
mente atgue animo traheretur Cs; si eodem
princeps trahat T; e) táhnouti, vztaho
vati, obraceti k něčemu;odnášeti, pi'e
nášeti; vvkládati, pojiímati, rozuměli
něčemunějak: nomen Lumulati lraxvil in ur
bem Opřenesl; publica mala singulis (dat.
puv.) dn. occastonem gratiae trahuntur T
jednotlivci použivají jako přiležitosti...;
omnia non Ďene consulla in. virlulem
trahebantur S bylo pojimáno za
auclores utrogue lrahuní (se. rem) L =
rozcházejí se; Tiberio cuncla Germanici
in delerius trahenti T vykládal v horší
stránku: ornalum (CČaecinae)in superbiam| trahebantT;cur| abslinuerit
spectaculo, varie trahebant T; 4) táh
nouti k sobě; —metaf.a) přivábiti
k sobě, získati si, převésti na svou
stranu: volunlarios t. L; h) táhnouti
SC na něco, přisvojovati si, osobitisi,o přivlastňovatisi:hi.numero
avium regnum trahebant L —=činili ná
roky na... flumen vt trahuní (iler
munduri) T; munia magistratuum in
se [. T; přejimati, přijímati: Venedi
multum ex moribus (Sarmalarum) fraveruní| T;—básn.gui.insecrůmen
traxit O vzal na sebe; 5) táhnouti do
sebe n. na sebe, vtahovati do sebe,Na
tahovati nasebe,a) pocula arente fauce
L. H piti; auras ore 1. O vdechovati;
egrediens nubem. trahit O zahali se
v oblak; pohlcovati, ssáti; h) metať.
bráti na sebe, nabývati, dostávati,
přijímati, obdržeti: faciem ť. virorum O;
colorem L. VO; aguitlae vetere ligno
trarerunt flammam T chytily, vzňaly
se; obr. pariler traxere calorcm O vzpla
nuli vášní; (vicinum malum) 1. Ó na
kaziti Se) 6) táhnouti něcoz něčehon. s ně
čehovytahovati, stahovati a) cť
puleis aguam 1. C vážiti; lelum de cor
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pore l. O; (veslis) gua (frahilur, trahil
illa cutem O strhovati; lunam t. O sta
hovatis oblohy (coždie starých pověrdovedly
kouzelnice, způsobujíce tím zatmění měsice); bra
chyl. laborem sorte t. V (tažením losu =)
losemurčovati; b)obr.vydávati, vyrážeti,
vysílati: suspiria ť. O; gemilus a corde
trahuntur Ó derou se z prsou; ©) metaf.
vážiti, čerpati, dobývati, nabývati;
odvozovati, vyvozovati: nomen,origi
nem 1. O; ni hinc (tz alie) parlem pa
triae traheret V; Marius ex copia rerum
consiltum trahil S učiní rozhodnutí podle
okolností; začí na ti odněčeho:ad isto inilto
tractlum esse sermonem C vzala počátek;
1) natahovati, roztahovati, prota
hovati a) význ.prodlužovati: aures tru
hit in spatium O; pedumdigilos l. O; med.
trahi táhnouti se,rozkládati se:(zonae)
trahunlur V; obr. omne guod ultra per
fectum traherelur IH; |) metaf. časově ©)
bellum t.; rem 1. L; abs. ab imperatore
consulto trahi S že vojevůdce činí prů
tahy; l. lempus S mařiti; zdržovati:
Celerem, guta absolvere neguibal Caesar,
trexil T 1 j. nerozhodl o něm; 9) trá
viti, prožívati: vitam t. VT (bídně)
„vléci“; noclermňsermone t. VO (my naopak
„krátiti sl“); 8) stahovati, utahovali,
přitahovati: vela f. V svinovati; vincla
t. galeae Ó.

traicio ere, déci, ieclumn [trans a
tacio| hoditi na druhou stranu I 1) pře
hoditi (algd trans algd něco přes něco,
algd rě něce něčím), hoditi něco přes něco:
vexillum trans vallum hosltum tratecil
L; murumiaculo 1. C; (turres) pontibus
traieclis coniungi Hirť přehozenými (od
věže k věži); lraiecto in fune V na
přehozeném = na provaze nahořeuváza
ném; básn. per acervos lraicias strenua
membra O —=hbitě skákati přes. .;
2) přenes.a) spec. «) p řepraviti, pře
vésti (algm algd. zi. trans algd někoho
přes něco): eguiles flurnen 1. Cs; Hibe
rum copias ť. L; — básn. med. in Cor
trateclo lateris dolore FH když (se pře
pravi —) přejde do. .; 6) se Ú. a ob.
reflex.I. algd přepraviti se, dostati se přes
něco, přejíti překročili něco:s abl.
instr. l. vado amnem L přebroditi řeku;
L. Alpes L; básn. Aurora medium cursu
tralecerat avem V překročila střed své



tralectio

dráhy; = abs. a? nas tratectuvum tillud
incendtum esse L: odebrati 8€ někam,
utéci: filia ad Achillam sese ex regia
tvaiecit Cs; pecunia, guacum traiecerat
C; b) vůb.přeložiti, přenésti, přesaditi:
arbitrium litis tratecit in omnes O;
II (prohoditi)proniknouti, protknouti,
proraziti (algd ré něconěčím)a) ferro
pectora ť. probodnouti V; tratectus pilo
C; — básn. 8 ace. řec. Fector per pedes
tratectus lora V majici nohy protknuty
řemeny; tratectus penna pectora olor O
s hrudí prostřelenou šípem; b) pars egut
tum traiecit aciem L.

traiectio, onis, f. [(traicto]) 1) (vl.
přehazování) překládání, přestavování: t.
t. řečn. ©. tn altum ČC svádění, svalování
na jiného («erdatacic); 2) a) přepra
vení, převoz, abs. od jezd, cesta (op.
mansio) C; traiectiones motusgue stel
larum C změny poloh (dle ob. výkl. „čiš
tění“, padání hvězd); b) t. t. řečn. veri
tatis t. C „přehánění“— nadsázka, Úmep
Boář.

tralectus, s, m. [traicio) přepra
vování, převoz, přecházení, přechod
(alcis ret přesněco): tn tratectu Albulae
amnis L; petiturus maris Hadriae
traiectus T hodlaje se přepraviti.

tral... vizčransl...
Trallés dum n. Trallis, čs, f. [TodA

Aeic| bohaté obchodní město v sev. Karii;
adi.Trallianus, a, um trallský, z Trall;
subat.Trallianí, Orum, m. Trallané.

tram... viztransm...
trames, čťis, m. [trans a *mit-, od

meo, srov.sémita) vl. příční cesta; a) po
stranní cesta, stezník,stezka, pě
Šina zejm.lesní: non viis, sed tramitibus
C; per tramites occultos ST; — básn.
význ. collect. lesní stezky — les: ad Um
bro tramite Pr3 st meo tramite guaeris
atem Pr; )) přenes.vůb. a) cesta,
dráha: palantes error certo de tra
mite pellit H; B) meton.„cesta“, dráha,
běh, let: ceto decurrit tramite V.

tra-natů n. Úrans-nato, dre, dot,
atum přeplovati (abs., algď něco).

tra-no n. trans-no přeplovati (abs.
někam, algd něco) a) vL dn Tiderim de
siluťt et incolumis ad suos tranavit
L; t. flumen; Lb)přenes.procházeti,
pronikati; prostupovati:čurdida tranat
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nubila V leti mračny; (genus tgneum)
tranat omnia Ú.

tranguillé n. tranguillo, adv. [tran
guillus) klidně, v klidu, pokojně, tiše.

tranguillitas, dtis, f. [tranguillus)
klidnost, klid (klidná pohoda, klidný
život), pokoj, ticho, tichost: navium
agmen trangu?llitatem lintribus praebe
bat L zjednávalo člunům klidnou plavbu.

tranguillo, dre, dvi, datum[trangnil
lus) uklidňovati, klidniti, uváděti
v klid, upokojovati, tišiti.

tranguillus, a, um [trans (význ.velmi)
a *guilnos, srov. guies] (zcela) klidný,
pokojný, tichý (v rozlič. význ. jako v češt.);
subst. Úranguillum, 7, n. klid, pokoj,
klidný stav, ticho: (čn) tranguillo ČL
za klidné pohody.

trans, předl.8 ace. (vi. pavt praes. k šťrare,
srov. Zntrare) (+1. „překračuje“) 1 1) na ot.
kam? přes, ZA s ace.: vexillum t. vallum
traitec t L; multitudinem t. Rhenum tra
ducere Cs; 2) na ot. kde? Za 8 Instr, ha
oné straně, s oné strany: cogito t. It
berim hortos parare C; [II ve aloženíse
alovesy (před někt. souhl. ČrG-, před 8 črán-)
1) pře- (transire, tradere); 2) za- (trans
marinus); 3) (naskrze) pro- (transjigere).

trans-ahco, čre, 18,— (naveskrz) pro
jiti, probělmouti, proniknouti (alagd
něčím): ensis transabdiit costas V.

transactor, čris, m. |transigo) pro
jednávatel, prostředkovatel, prostředník.

trans-adig0, ere, čgi, dctum pro
hnati a) rem alad něconěčím,skrze něco:
transadigit costas ensem V; b) algm
algd někomuněco, proraziti, probodnouti,
propíchnouti někomuněco:tuvenem transa
digit costas V.

trans-alpinus, a, um zaalpský, za
Alpami (vzbledem k Římu, t. j. severně od Alp).

transcendo, ere, scendi, scénsum
[trans a scando) přestoupiti, překro
čiti, přelézti, přejíti a) intr. in Ita
liam t. L3 přenes.transcendet haec li
centia tn provincias T; b) trans.č. alad
něco, přes něco: £. fossas Cs, moenta L;
přenes.st prohibita impune transcende
rs T.

tran-seribo, ere, scripsi, seriptum
přepisovati, opisovati; I) čestamen
tum in alias tabulas t. Ú; praegn. pa
dělati: č. tabulas pudblicas C; 2) spec.
A) obcb.přepsati (převésti) položku na něčí
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jméno: in socťns noměna t. L přepiso
vati dluhy na jména opojenců: — metaf.
přenášeti na někoho,předávati, postu
povali někomu:patiere tua Dardanůs
transcribi sceptra colonis V; cuiguam
tuae spattum t. vitae O; L) přepsati
někoho do jiného seznamu: básn. Eranscri
bunt urbi matres V přikáží.

trans-curro, ere, curri n. cucurri,
cursum přebíhati, přeběhnouti, pro
běhnouti, běžeti (přenes.jiti, letěti, plouti)
přes něco, po něčem, mimo něco, něčím a) intr.
remos transcurrentes detergere Cs plu
jice mimo; = metat. ad meltus t. H při
lepšiti si; praegn.o časeprobihati, ubihati:
patior aestatem t. Plin; b) trans. cae
lum t. V; = obr. (Cyrus et Alexander)
suum cursum transcurrerant Č (rychle)
proběhl.

trans-do, trans-důco viztrado, tra
duco.

transenna, ae, f. ik) SÍŮk chytáníptáků;
b) mříž, mřižové okno (fenestra cla
tivata) C.

trans-eo, tre, až (zv), ttum pře
cházeti, přejíti, překročiti; přestupovati
I intr. 1) a) sedem, ex gua transierit
(deus Alexandriam), Alemphim perlu
bent T přesídlil; in dracones transit O
vstoupí; h) spec. G) přejíti k nepřátelům,
přeběhnouti: ad hostes t. Cs; B) vtrh
nouti, vpadnouti do něčízemě:in agrum
Sadinum t. L; 1) o hlasovůnírozestoupením
in alia (v. t.) omnia t. Flirt; (©)metaf.
a) a patribus ad prebem t. L; B) o čin
nostipřecházeti, přistupovati, přikro
čiti: transterat ad opus palaestrae O;
= spec. © pochodu myšlenek: detuceps ad
partitionem transeamus Ú; — praegn.
v) transeamus ad úlla instituta T při
jměme; ubi consiliis vincerentur, ad tus
imperii transibant T' použili svého veli
telského práva; G) přecházeti, měniti se:
transit in aestatem annus O; úlle in
humum saxumague transit O; 2) pro
chůzcti, pronikati: Žasta per linea
terga transit V; 3) přecházeti= mi
jeti a) význ.předejiti: spatta si plura
superstnt, transeat elapsus prtor Vs
b) meta.přejiti — minouti: Auncnim
bum cito transisse laetor C; II trans.
Č. alod něco, přes něco, něčim, někudy; 1) a)
flumen £t.vado (navibus) přebroditi se
(přepraviti se) přes řeku; serwens, guem
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rota transit V přejede; b) metar.©) pře
kročiti: jinem et modum t. C: B) vitam
silentio t. S, tribunatus annum gutete
t. T prožíti, stráviti v...; spatčum tu
ventae t. O; přestáti, překonati; v)
o činnostiprocházeti: leviter t. ac tantum
modo perstringere unamguamgue rem
C; — praegn.odbývati: Brevi auditu (v. t.)
guamvis magna transidat T; 2) pro
cházeti, pronikati: hasta transit prae
cordia V; 3) přecházeti něco— jíti (táh
nouti, plouti a p.) přes něco, mimo něco, vedle
něčeho,míjeti a) templa transibant O;
předejiti: virgo transit eguumcursu V
předběhne; b) metať.silentio t. alad C
mlčením pominouti.

tráns-fero, ferre, tulí, latum 1) pře
nášeti (vl. i metať.), přenese.přepravovati,
převážeti, převáděti; překládati,
přesazovati, přendávati; vůb. pi'emístiti
a) stgna ad algm t. Čs T — (vojen.)pře
jíti, přeběhnouti k někomu,přestoupiti na
něčístranu; Nereus bella non transfert
Ó nedovoluje přenésti války; ť. sedes T
přestěhovati se; Nero matrem transfert
tn eam (domum) T přestěhuje, vykáže
ji obydlí; se t. algo odebrati 86 někam;
b) zejm. ©) v řeči a písmě přenášeti slova,
přejimati; opisovati: uť de tuo edicto
totidem verbis transferrem in meum C;
překládati: istum locum totidem ver
bis a Dicaearcho transtuli ČC; měniti
Codo smyslu= užívati v přenese
ném amyslu: verdbatranslata C =
metafory; (P) přenášeti, obraceti něco
někam, vznášeti na někoho,předávati ně
komu:Čranslatos alio amores I; omnia
(všechno štěstí) Zuppiter Árgos trans
tulit V t.j. dal Argejským; cooptatio
collegtorum ad populi beneficiumtrans
ferebatur C mělo býti přeneseno; — se
ť. obraceti se, oddávati se, věnovati se
(ad algď k něčemu): totum se ad artes
componendas transtulisse Ú; spec.pře
stupovati k něčí straně, přidávati se
k někomu:covitas verterat se transtule
ratgue (se. in Mucianum) T; 1%)spec.
sváděti, svalovati, strkati něcona ně
koho:causam in algm t. N; tradito Co
tye veniret transferretgue tnvidiam crt
minis (se. in Cotyn) IT' svalil se sebe
(naň); G) převáděti, uváděti: Caesar
nattones Alptum maritimarum in ius
Latii transtulit T zařadil mezi obce



trans-f14,0

8 latinským právem; frwstra nostram
tgnaniam alia ad vocabula transferri
1 jest přenášena k jiným jménům = jsou

ji dávána jiná jména; — praegn. promě
ňovati: onmta in species translata no
vas O; €) časověodkládati: religutt
annum 8uum Sesegue in prorimum an
num transtulit ( počkal do příštího
roku; 2) nésti něcomimoněkoho, předvá
děti, ukazovati: o triumfudie prěmo arma,
tela... transtulit L.

tráns-figo, ere, fixt, ftrum pro
bodnouti, proklati: (alc?) scutum t.
Cs; puellam t. L; — básn. hasta dupli
cať virum transfixa V prohnané = (na
veskrz) projevši.

trans-fodiú, ere, fódi, fossum pro
bodnouti: Galli transfodiebantur Cs;
proraziti, rozraziti: básn.pectora (ace.
řec.) transfossit ligno V s hrudí rozra
ženou.

transformis, e [trans a forma) pro
měnlivý, měnivý O.

trans-formo, are, dvě, čťum přetvo
řovati; přeměňovati,proměňovati
(algd in alyd).

tránsfuga, ae, m. 1f. [transfugio]
přeběhlik, zběh, uprchlík (vl. vojen.; též
obr.): appos. pastorum plebs, t. ex suis
populis L dav uprchlý od...

trans-fugio, ere, fiigi, — přeběh
nouti, zběbnouti k nepříteli; obr. aĎ ad
flicta amicitia t. C.

tránsfugium, dž,n. [transfugio] pře
běhnutí, přebíhání k nepříteli.

trans-fundo, ere,fudi,fisum vl.pře
lévati; = přenes.non tn effigies mutas
divinum spiritum (Augusti) transfusum
(esse) T; přenášeti: omnem se amo
rem tn hanc transfudisse Ú.

transfůsio, onis, f. [transfundo) vw.
přelévání; obr. eam gentem toť trans
fusionibus coacuisse Ú „míšením“.

transgredior, gredi, gressus sum
[trans a gradior]| překročiti, pře
stoupiti, přejíti 1) intr. A) vl. creďibile
est Gallos in Germaniam transgressos
(esse); b) metaf.; spec. U) k někomu, na něčí
stranu, přidati 8€ k někomu: Gn partes (al
cis) t. T; guidam in domum Caesaris
transgressi (se.)liderti T (t. j. zvolivše si
císaře za patrona); transgresst (part.význ.
subst.) tn. morem eorum idem usurpant
T (t. j. proselyté); B) o pochodu myšlenek
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(iudices) oratorem al'o transgredientem
revocant I; T) význ přikročiti, při
stoupiti: aď vím transgressus T'; 2) trans.
(algd něco.přesněco) a) ť.ftumen Cs, po
mertum C, Alpes L; part. perf. význ. pass.
transgresso Apenntno L; h) procházeti,
jiťi skrze něco, někndy: colontas ť.

transgressio, onis, f. [transgredior]
1) přecházení, přechod: t. Gallorum
C; 2) přenes. t. t. rhetor. přestavení slov
k sobě něležících, GÓgurazv. ob. úněobaTov C.

transgressus, čis, m. [transgredior]
překročení, přechod (alcis ret přesněco)T'.

transicio viz tratcio.
transicetio, transiectus vlz čraiec

tio, tratectus.
transig0, ere, égi, actum 1) pro

hnati, proraziti, probodnouti: gladio
eum transigit T; 2) přehnati; metat. a)
prověsti, vyříditi: č. tudictum C,
cognitionem L; Galba comitiu tmperii
transtgit T provede volbu nástupce; b)
projednati, ujednati, vyjednati; do
hodnouti se, smluvitise: religua cim
Bestia et Scauro secreta transegit 9;
de paterna pecunia transegerat T; c)
dokonati, dokončiti, skončiti:zčer
t. N; rixae caede et vulneribus trans
tguntur T končí se; cum spe uxoris se
mel transigilur T naději činí se (= jest)
Jednou pro vždy konec; eo tempore trans
acto N po uplynutí té doby; d) o čase
tráviti, proživati: plus (temports) per
ottum (v...) trausigunt T; diem sev
monibus t. Plin.

transilio, čre, silui, — [trans a sa
lto| přeskakovati (vl.i metaf.)A)inir.;
metaf.aĎ uno consilio ad alterum t. L;
b) trans. č. muros L; básn. rates transi
litunt vada HH„přelétají“ ; —metaf. U) význ.
vynechávati: ne rem unam pulcherrimam
transiltat oratio C; imlčením) pomi
nouti: prorima pars vitae transilienda
O; PB)překročiti: ne guis modici transit
tat munera Lideri H.

tránsitio, čnis,f. [transeo]přechá
zení, přechod, přestupování; 1) et (dii
cernantur) tmaginibus, sitmilitudine et
transitione perceptis Č (t. 3. z bohů k li
dem); pod. č. vistonum Ú;— spec. vojen.
přeběhnutí, zběhnutí: pacto transi
tionis Albanorum L úmluvou o přeběh
nutí — že k nim A. zběhnou; přenes. ad
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plebem t. C; 2) meton.průchod: transit
tiones perviae C průchodní oblouky.

transitus, čis, m. [transeo) přechá
zení, přechod, přestupování; 1) a) od
něčeho k něčemu U) obr. Guo č. inde parva
tur O kam jest možno odtud přejiti =
kam vede takové jednání; P) metať.pře
stoupení k jiné straně:facili transitu
aď proximos et validiores 1'; = přechod:
opportunos magnis conatibus (esse)tran
sttůús rerum T' změna ve vládě; t. lu
mina fallit O přechod barev; drevis in
gelidas memůris exilibus undas t. est
O přechod — změna; bb) přes něco (alcis
rei) a) fossae ť. C; transitum ostendere
L možnost přechodu = místo přechodu;
průchod: transitum dare L dovoliti
průchod= dovoliti projíti: Italtam ipso
transitu erercitus vastam esse T; B)
meton. konkr. přechod, průchod (o místě):
vada transitusgue paludis Hivt; tran
sttis Alpium praesidiis occupati T prů
smyky; 2) cesta (tažení, pochod) mimo
něco,míjení a) capta (esť) in transitu
urds T' na cestě; b) metať.přejití, mi
nutí, uplynutí: č. tempestatis C.

translaticius (n. tralaticius“, a, um
[transfero) 1) vi. přenášený: edictum
translatictum Č prohlášení, přejímané po
předchůdcích a podržované, ustálené,
staré; 2) přenes.obyčejný, obvyklý,
běžný.

translatio n. tralati0, onis,f. [trans
fero] přenášení, přeuesení a) o majetku
převedení: Caesaris (gen. subj.) pecu
niarum (gen.obj.) ť. a tustis dominis ad
alienos C; b) t. crtminis Č odvrácení,
svalení; ©) odmítnutí někt.soudcen.ža
jobce; d) t. t rhetor. přenáška, metafora,
tropus, obraz.

translativus, a, um [transfero] t. t.
soudní odmítavý, spojený 8 odmítnutím
někt. soudce n. žalobce. :

translator, čris, m. [transfero] pře
nášeč: ť. guaesturae Č o Verrovi,jenž přešel
od svého konsula Cn. Papiria Karbona k Sullovi.

tráns-|uceo, re prosvitati: idle in di
ouidis translucet aguis O.

trans-marinus, a, um zámořský,
za mořem, ze zámořských zemí, přes n.
zn moře: privatam rem transmarinam
obire C —=konati cestu přes moře v 80u
kromé věch
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tráns-meo, re, vi, tum prochá
zeti někudy:Čransmeantibus terra mart
gue ducibus T' táhnoucím přes země
i moře.

trans-migro, re, dvě, dtum intr.pře
stěhovati se, přesídliti L,

transmissio, onis,f. [transmitto| při
voz, přeplavení, cesta pomoři:ad ea
urbe t. in Graeciam laudabatur C spo
jení“ do Řecka.

transmissus, s, m. [transmitto| přt
voz, přeplavení, plavba Cs.

trans-mit(0 n. tramit(0, ere, měst,
missum vl. posílati přesněco I 1) a) pře
sazovati, překládati, přendávati: č.
per vitam tigillum L dáti (svrchu) přes
cestu L; — metaf. tdeo funtum mensem
transmissum (se. esse in nomen Germa
nici) T — dostal nové jméno; W) ob.
přepravovati, převážeti,přenášeti,
přeplavovati, převáděti: augilia in Ita
ltam t. L; ubi transmissae steterint trans
aeguora classes V přeplujíce moře; —metaf.
eandem vím in me t. T obraceti proti
mně; 2) metaf.a) předá vati, odevzdá
vati, podávati, dávati, přenechávati, pře
pouštěti: (Agrippina poma) servis tra
míst T; hereditatem t. alci Plin; me
famulotransmisit habendam V
dal; věnovati: omne meum tempus
(v. t.) amicorum temporibus t. C; svě
řovati: guin hutc hoc tantum bellum
transmittendum sit C; hb)pouštěti:
exercitum per fines suos ť. L; in Ita
lam t. bellumL vpouštěti; venenum
tramisit exsoluta alvo T vypustil — jed
z něho vyšel; II refex.přepravovati
se, přeplavovati se, přecházeti, pře
jíti; překročiti (abs. n. alad přesněco,
něco); 1) transmiserant adď vastandam
Raliae oram L; cur tot maria trans
mísit C; in transgressu Euphratis, guem
ponte (po mostě) tramittebant T'; básn.
tramittunt cursu campos V probíhají;
grues cum maria transmittant Č leti
přes moře; guantum funda potest medii
(v. t.) č. caeli O proletěti; = básn. 8 ace.
vnitř. €. cursum V přeplaviti se; 2) metaf.
a) přejíti, vynechati, nevšimnouti
si: guod uť atroctus vero transmissum
(est a senatu) T; st summa disstmula
tione (v. t.) transmitterentur T'; silentio
t. algd T mlčením přejiti, pominouti, za
mlčeti; b) projíti a) přestáti: febrium
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ardorem t. Plin; B) prožíti, stráviti:
omne tempus gutete (v...) Úransmisi
Plin.

tránsmontánus, a, um [trans a mons]
záhorský, bydlící za horami; subst.Úrans
monťtani, orum, m. záhorské kmeny, zá
horáci L.

trans-move0, čre, móvi, mótum pře
saditi, přemístiti,přeložiti: Syriů
transmotae legiones T.

trans-můito, are, dvi, dtťtumpřemě
ňovati, měniti: Fortuna transmutat ho
nores HH.

transnat0, transno vizťranato,trano.
tráns-padanus, a, um [trans a Fadus]

za Padem, zapadský (vzhledemk Římu, t. j.
na levém břehuPadu): Gallia transpadana
L; subst.Transpadání, orum, m. kmeny
zapadské.

trans-pono, ere, posuž, posiťum pře.
kládati: onera t. in ftumen Plim.

trans-porto, are, avi, dtum přená
šeti; převážeti, přepravovati, přepla
vovati A) někam,též význ. dováželi, dopra
vovati: exercitus in Graeciam t. C; bh)
t. alad přes něco: milites his navibus
flumen (přes řeku) transportat Cs; nec
ripas datur et fluenta ť. (se. e0s) V

traus-rhenanns, a, um [trans a Ihe
nus) zarýnský (vzhledem k Římanům v Gallii,
t. j. na pravém břehu Rýna): transrhenaní
Germani Čs; substTransrhénani, orum,
m. Zarýňané, kmeuy zarýnské.

Úrans-S... vizčran-8....
trans-tiberinus, a, um [trans a Tt

ber) zatiberský, bydlicí za Tiberem; subst.
Transtiberini, orum, m. obyvatelé za
"Tiberem.

trinstrum, č, n. [trans] vl. příčka;
spec. A) (příční) trámec, na jalkých ležela pa
tuba, pl. spodek paluby Cs; h) ob. veslař
ská lávka VO.

transulto, are, dvi, atum [fregu.od
transtlio) přeskakovati L.

tran-su0, ere, už, úťum propichnouti:
veribus transuta exta O napichnutána...

transvecti0 n. travectio, onis, /.
[transveho) přejetí, spec.přeplutí, plavba:
t. Acherontis (přes. ..) Č.

trans-vehoO n. travehO, ere, věxi, vec
tum 1) a) převážeti, přepravovati,
přeplavovati: čegionesex Sicilia in Afri
cam transvectae (sunt) S; ) med.trans
vehi přejížděti, jeti přesněco: (gladia
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tovum manum) navibus transvectam co
hortes tn tpso flumine trucidaverant T
převážející se, při přeplouvání; s ace. místa
nemohaec est transvectus caerula
cursu básn. ČCneplavil se po...; 2)
převážeti, věézti mimo, med. transveht
přejížděti, jeti mimo a) transvectae a
fronte pugnantium alae T přejevše po
děl fronty, objevše frontu; b) spec. o slav
nostních průvodech:arma spoltague multa
carpentis travecta L; hulicro circen
stum Britannicus in praetexta, Nero
trtumphali veste travecti sunt T; tnsti
tutum, uť eguites idibus Autnctilibus
transveherentur L (t. zv. transvectio egui
tum, defilování, při němužjezdci ve slavnostním
odění jeli přes forum na Kapitolium; jiné bylo 76
cognitio eguitum při censu); C) metaf. o čase
přejiti, mijeti, ubihati, uplynouwuti:
transvecta (erat) aestas T'; transvectum
est tempus T.

trans-verbero, are, avi, atum pro
hnati, proraziti,probodnouti.

transversárius, a, um [transversus]
příčný: transversaria tigna Cs.

trans-versus (tranS-vorsus) n. Úrá
versus, a, um [trans a verto| a) příčný,
napříč jdoucí (položený, obrácený), šik
mý G) urdis partes una via lata per
petua multisgue transversis divisae Ú;
transvorsis itineribus cotidie castra mo
vere pochody kříž na křiž; tncompťis
versibus allinet (v. t.) atrum tvansverso
calamo signum JH: přísl. nec transver
sum unguem n. digitum (discedere) C
ani na píď; ;$) praed. napříč; častovojen.
na straně, v boku, se strany, s boku,
v bok: Ičomant transversam tnvadunt
hostium aciem L; egui transversos aut
odvios (Romanos) incursabant I obr.
cutus in adulescentiam traversa incu+
rit misera fortuna ret publicae C na
přič v cestu vběhl; %) adv. čransversa
(ace. neutr. pl.) úuentidus htrcis HM úko
sCm; pod. čransversa fremunt venti V
se strany; er n. de transverso vl. se
strany, 8 boku L, přenes. z nenadání,
náhle Č; hb)postranní, pobočný:
transversis tramitibus L.

trans-volo n. trávol0, are, dvt, dtum
přeletěti 1) přes něco A) intr.; přenes.
(egues) transvolat inde in partem alte
ram L; b) trans. Alpes Č. n. C; 2) inimo
něco;pracgn.mijeti: (Cupido) transvulut
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aridas guercus II letf (dále) mimo..
odt. metaf.(mens amor) transvolat in me
dio posila H mijí, nevšímá si.

trans-Vorsus viz Čransversus.
trapes, éčís 10b.pl.)m. 1 trapětun, 7,

n. lis va olej, stoupa na vylupovaní pecek z oliv.
trapezophorum, 7, n. [rToarešogů

o0v] vl. NOSIČ o. podstavec stolu, synold.
ozdobný stolek s uměleckyvyřezávaneu
nohou, druhdy v podobě soškkv.

Trapeziis, UGntis(ace. ob. a, též em), f.
[Toanečovc| město na jižním pobřeží

erného meře, nyn. '[rebisonde.
Trasumennus (Trasimenniis) n.Tra

suměnus (Trasiménus), a, um trasu
menský, zejm. T. (lacus) (též subst.)jezero
ve vých. Etrurii blíže Perusie, nyn. ago
di Verugia (vítězství Hannibalovo nad Flami
uiem r. 217př. Kr.) Trastmena litora Ó.

trav... viz Úrans-v
Trebatius, římské jméno rodové; zejm.

C. Trebatius Testa, učený právník řím
ský, přítel Ciceronův, později Augustův
a Horatiův.

Trebellicnus. Rufus, poručník děti
thric. krále Kotya T.

Trebellius, jméno římského rodu; zejm.
1) Z. Trebelltus, tribun lidu r. 47 př. Kr.,
odpůrce návrhů Dolabellových, později na
straně Antoniově C; 2) Trebelltus Magi
mus, konsul za Nerona, správce Briťan
nie, nenáviděný pro svou hrabivost 7;
3) Al. Trelelltus, legát Vespasianův T.

Trebia, ae, m. přítok Padu na pra
vém břehu, vlévající ge nedaleko Placen
tie, nyn. "Prebbia (vitězství Hannibalovo r. 218
př. Kr.).

TrehOnius, jméno plebejského rodu
římského; zejm. C. Trebončus, legát Cie
sarův v Gallii a později účastník spik
nuti proti němu, přítel Ciceronův; T r. 43
př. hr. ve Smyrně v boji 8 Dolabellou
COs.

Trebulai, ae, f. jméno města v Kam
pánii a dvou měst v území sabinském;
adj. Trebulánus, a, um trebulský; subst.
Trebuláinum, %, ». statek v (kampan
ské) Trebnle, náležejicí Ciceronovu příteli Pon
tiu Agvilovi C.

tvecční, ac, a, čísl. podilní [trecenti]
po třech stech; básn. synekd. vůb. o velikém
počtusi Črecenis guotguoť eunt dtes pla
ces Plulona tauris. ÍŤ = Tpidiv. čzTOI.
Latinsko-český slovnfik.
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trecentěsimus, a, um, číst. fud. [tr'e
centi) třistý.

irecenti, ae, a (gen. též Úrecentumi)
čísl. zákl. [tres a centum) tři sta: ad tre
cenlos viros trucidavit Ú5 bůsn. synekd.
vůb. o velikém počtu: trecentae Pirithotwn
cohibent catenae JÍ.

trecentié(n)s, čísl. adv. [trecenti] tři
stakrit.

tredecim, čisl.zákl. [tres a decem] tři
náct.

tremebundus n.tremibundus, a, tm
[tremo] třesoucí se, chvějicí se, tře
savý, třeslavý.

treme-facio, exe, féci, factum (pass.
tremefi0, fieri, factus sum) třásti, otřá
sati, zatřásti, zach vivati (algdďněčim):
(Iuppiter) totum nutu tremefecit Olym
pum V (u Homerauěvav O'EAčdišev "OAvut
jtov); tremefieri těž význ. med. třisti sc,
otřásati 86: básn, s ace. řec. (Ornus) treme
facta comam V třesa listím.

tremendus, a, um [tremo] vi. před
kým jest potřebí třísti se; odt. hrozný,
děsný, strašný.

tremesco (n.tremisco), ere, tremui, —
[inchoat.od Čremo) otřásatt se, zatřůsti
se, zachvivati se a) vůb. tudeo t.
montes O; L) spec. třásti se strachem,
přenes.strachovati se, hroziti se (abs,
básn. algm před někýin, též 8 inf.: že., ):
Myrmidonum proceres Phrygia arma
tremescunt V; telum instare tremescit V.

tremibundus, tremisecoviztreme....
tremo, ere, uř, — [srov. TOÉMO),čes.

„třásti se“; čremor, tremulus) třásti se,
chvěti se, teteliti se 4) váb. /ectorem
toto pectore trementem Č; básn. s ace, řec.
t. artus V na údech, na (celém) těle; b)
spee. A) zimou: liguet has gentes axe Úv0
mente premi O že (je) svírá mrazivá
točna ; B) strachem, přenes.hroziti se, str
chovati se (neklase. algd před něčím, něčeho):
magistri eguttum virgas ac securesdicta
toris t. atgue horvere solití (sunt) I;
Tunonem ojfensam t. O.

tremor, čris, m. [tremo) třesenií,
chvění, třesot, otřes, záchvěv a) vůb.
É. terrae, básn. i sama č. zemětřesení; b)
spec. o strachu, Strach, hrůza, „mráz“; C)
personif. 7 remer 'T'řesot O.

tremulus, a, um [tremo] třesavý,
třeslavý, třesonci se, chvějící 8e, o pla
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(repidanler

meni plápolavý V, o rouchuvlající (: hásn.
přič.2.horror Pr „mrazivů'

trepidanter adv. [/repido) nepokojně,
rozčileně, úzkostlivě.

trepidatio. onis, (. [Erepido] va. rýchlé
pobíhání sem a lam; spec. (vl. i meton.) a)
spěch, chval: /repidaltone ferenftum
Gatba protectus est T; h) zmatené pobí
hání, zmatek, poplach: postremiet
varta treptdaltoné cum tn unumcollige
renfur 1; vozčilení, vzrušení, nepokoj:
(/errum) frustra pectort per Ereptdaltonem
admovens T v vozčilení — Wřesoucíse ru
kou:strach, zděšení, úzkost:cammay
na trepidattone agrestiumpopulantur I. zavelikého.© cumsupercelera(—kcvše
mu ještě) /repidaltone sud LurbarenturT..

trepidé, adv. [/repidus] spěšně, ve
spěchu, kvapně. na kvap: zmateně,
ve zmatku; rozčileně, v rozčilení; ve
strachu, zděšeně, úzkostlivě.trepido.| re,avi,dlum[trepidus]
1) a) třepelati se: volucris. trepi
dans adstringit vincula O: penna re
pidante O; fiammae trepidant [T plá
polaji: hb)třásti se, chvěli se, letelili
se «€) spec. strachem: s abl. přič. drepidat
formidine peclus O; melit 1. Vy [rept
danlem morte fulura Ó 1řesoucího se
před smrti; 6) nt nepevné půdě, metal. de
fensto tn. celeris. Ureptdavil T viklala
se, byla slabá; 2) metar.rychle se pohy
bovali a) spěchali, kvapiti, chvátali
©). praecipilem, dum. Erepidal, ferruni
rapuisse Metisce V ve chvalu; guanlo
trepidet ftumultu Orton IÍ; — básn. s inf.
ne trepidale meas defenderc navis V;
cutus octavum trepidavit aelas claudere
(v. 1.) lustrum JI pospišil si, přikvapil;
sace. vnitř. mmudlamanu medica trepidal
V mnoho ve spěchu zkouší; 9) agua [re
půdat 3 laborat (v. te) lympha 1. H
b) praesn.©)pobíhati (sem a tam, zejm.
zmateně, neklidně, rozčileně, úz
kostlivě), meton.býti zmaten, býti
rozčilen, strachovali Se, 0 konipla
ŠILI SC: hendiad. 4 el concursare Čs zma
teně pobihati sem a lam; concursu pa
storum, trepidantůun I; ul trepidarení
magis guam consulerení L; lerrení [re
pidantve (Germanť) T; trepidalur jest
(naslává) zmatek, poplach, zděšení; fre
pidans polekaný, poděšený; ne Ireptdes
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in usum aievé[Ť nerozčiluj se o potreby
života; „) přebihali s mista na místo,
zejm.zmateně, v nejistolě, metar.koli
sati se, poláceti se: infer pugnae fugacdueconstltum.o treptidanteegutlalu1:
trepidantt inter scelus melumaue T

trepidus. « um [srov.„řepati“, „Uřepe
tali] 1) třepelajícíse; Uřesavý, třesouci
se ahundam trepidi ační Ví Irepidae mi
cant venae O tepavé škubou sebou cévy:
b) spec.(ČeSOuci se,chv Č LCÍSCstrachem,
2) metar.rychle se pohybující it) Spěšný,
kvapný, chvalný, rychlý: arma manu
trepidi poscuní Vchvatně; / nunttus LT
(viz též niže?; b) pracen. pobíhající (sema
tam, zejm.zmateně, neklidně, rozčile
ně, úzkostlivě), meton.Zmalený:; nepo
kojný, znepokojený, vzrušený, roze
chvěný, rozčilený, zastrašený,ustra
Šený, postrašený, zaleknutý, polekaný,
poděšený,zděšený; úzkostlivý, bázli
vý, bojácný, plachý (ré něčím,proněco)G)
re nová 1.rex I; exercilu tn novis tgnomt
nits (pro nedávné ——)Hrepido I. zastra
ŠenĚ: sablovztah.Vtlelltus vullu el incessu
L. T dávající najevo strach; básn.a pozd.
s sen. obj. na označenou příčinytrepidi rerum
suarum I. obávajice se 0. L. admiru
ttonis el metus T vozčlen podivením a
strachem; («apes) trepidae rerum V =
nevědouce si rady; 9) příčinně,význ. Zn 0pokojujíci,| rozčilující,poplaš
ný: £ nunlius LT: vzbuzující obavu,
strach: Hrepidae lilerae. Cu; res. [re
pida povážlivé postavení, tíseň, nebezpe
čenství (ale též zděšení, zmatek $): re
pidam stbí vitam (esse) T že se bojí
o svůj život; v) kolisající se, nejistý:
trepidi, fortuttusne furor an dolus. forct
V v úzkosllivém zmatku.

tres, dria, gen. Erium, isl zákl. Jze km.
*[rt-, jenž se objevuje ve složeninách, ku př.

Irt-ennis; srov. TOEIC,něm. drei, Čes. „tr
tři: (dtes) nefastus ertl, per guem tria
verbasilenlur O t.j. soudní výrazydo,
dico, addico; subst. mase.Lři muži, tři lidé,
neutr. (ři věci; svnekďd. k vyjádření Čískt ne

perbis charta nolata tribus O.
tres-viri, (ZL virů), trtum. virórum,

m. trojčlenný sbor (úřad, kolegium), viz
friumovir.

Lreveri n. Erěvert órum, m. (se. ré
vir, €, m.) Ureverové, germánský kmen

pitrného:



iri-angulus 1:

při dolní Moselle s hinv. městem Augusia
I reverorum (nyn.'Urier, Trevír); adj. Tre
vericus, a, um treverský.

tri-angulus, a, um trojůholný; subst.
triangulum, U, u trojúhelník, astrolog.
trigon ČC

1. triárii. orum, n. [*tri-dstos) tri
arltové, záloha, vojáci třetího šiku legie
V postavení mnanipulovém (jméno všuk nonechánu
j později k rozlišoviíní manipulů v jednotlivých ko

hortách), srov, hastati, princi)?es; mezi ně
byli zařazování zkušení bojovníci (veteranus
males speciatae vartutis J,); v bojzasaho
vali jen tohdy, jestliže přední dva šiky nestačily:
res ad triarios vedit I došlo na tri
arie, přísl. význ. došlo k nejhoršímu.

©. Triarius, cognomen v rodě Va
Jeriňv.

Triballi, orum, m. [Tor3aZ*oi] '[ri
ballové, kmen v Moesii.

Triboces, um n. Triboci, črum, m.
Tribokové, germ. kmen na levém břehu
střed. Rýnu Čs.

tribolus viz tridulus.
tribuarius, a, úm týkající se tribue

n. tribui: zn hoc sodalictorum tribuario
crimine C v obvinění ze zločinu tajného
spolčování, spáchaného v tribui.

tribůlis, e [tribus] ob.subst,mase.tribul,
občan, náležící k tětéž tribui, z tétéž tri
bue; básu. conviva čt.[Ť soused na hostině.

tribulum, č, n. [tero) tříb, jakýsi vozik,
jehož bylo užíváno k mlácení obili, válec V

tribulus (staršítribolus), 7, m. [roi
BoÁoc) nadseda, bodlák, ostí V.

tribůnal, člis, n. [z adj. "tribu nčile oa
tribunus] tribunál, tribuna,vyvýšené
místo, výstupek 1) v městě (v Římě zejm.
4 komitiu), kdo úřadoval nejvyšší úřednici,
sedíce na t. zv, sella curulis u) pro tri
dunali sedere L vpředu na tribunálu;
pro tribunali cton aliguid ageretur Ú
před tribunálem; = zejm. tribunál jako
misto soudu, soud; W) Lásn. meton. o úřed
nicíchna tribunále: Dir Úonus, omne forum
guem spectat et omne t. IH; 2) v tů
boře, řačniště a úřední místo vojevůdcovo: přenes.
t. Epilaphnae (Germanicoadditumest)
T t j.pomník na způsob tribunálu.

tvibůnatus, s, m. [tridunus] tri
bunát, úřad tribuna, hodnost tribuna
«) lidu: ť. (plebis): kominem tribrnatum
etiam nunc spirantem (v. t.) ČL:3) vojen.
ského: 4. (malitaris).

JO tribunus

tribůnicins, a, um [tribunus])tri
buuský, (týkající se) tribuna (tribunů)
n. (pocházející) od tribuna (tribunů) buď
vojenského n. lidu: čridunicia potestas;
comitia tridunicia tribunská volby, volby
tribunův; — subst. tribinicius, č, m.
bývalý tribun.

tribůnus, z, m. [iridus] tribun;
1) pův. za doby král. náčelník (staré) tri
bue, zejm.jejiho vojska; £. celerum(v. t.)
byl velitel 300 jezdců (dle J, pův. tělesné
stráže Romulovy), osobně podřízený králi;
náčelníci pozdějších tribní nazývali se
curatores tribuum; J) za dobyrepubl. 1) č.
plebis (plebi, přebetus)i samo£. triban lidu;
tribuni byli plebejští úřednici, zřízení podle
starých zpráv r. 494 př. Kr. na základě t. zv.
lergessacratae k hájení zájmůlidu; počet
Jejich se ustálil na 10, voleni byli na
rok; osobně byli nedotknutelní (sacro
sancti) a nezodpovědní; jejich moc zále
žela zejm. v právu veta (čus zntercedendi,
intercessto), jež si časem rozšířili proti
všem magistrátům (kromě vojenského im
peria) i proti usnesení senátu; Sulla ji
obmezil, ale Pompejus opět obnovil v bý
valém rozsahu; později i císařové přijí
mali titul tribuna jako důležitý pramen
své moci; D) tribuni militum n. měli
tares, vojenští tribunové, 6 nejvyšších
důstojníků v legii, z nichž vždy 2 stří
dal se po 2 měsíce ve velení; 8 po
čátku je jmenoval konsul, od r. 207 pí.
IXr. bylo voleno 24 tribunů v komitiích
tributních (triduni comitiati) a konsu
lové jmenovali obyčejně jen tribuny pro
přespočetné legie (triduní rufuli, v. 1),výjimečně(kupř.Caesar)i jinénebo
všechny: byli vybírání ze stavu sena
torského n. jezdeckého, později z mla
dých lidí bez zřetele k vojenské schop
nosti, čímž pozbyli ve vojště významu,
jehož nabyli legáti: consensisse Gadita
nos principes cum tribunis cohortium,
guae essent ibi in praesidio Čs 4 i.
8 vojen. tribuny, kteří tam s kohortami
přišli; za doby císařské byli podřízeni
legátu legie a mívali samostatné velení
nad kohortami: Sfilontum Priscuim, gui
t. cohortis sud. Classico fuerat Plin:
C) tribuně militum consulari potestate,
tribunové vojenští (t j. 8 vojenskou moci)
8 konaulskou moci, úředníci, kteil bývali
po ušnesení senátu od r. 444 př. Kr.

1S*



tribuó 1

někdy voleni z patriciů i plebejů misto
konsulů, aby tak bylo částečně vyhověno
plebejům, kteří se domáhali přístupu ke
konsulátu (proti konsulům měli moc zmen
šenou zejm. o censuru, tehdy zřízenou,
a pak tim, že jich bylo více, 3—6); po
přijetí zákonů Liciniových-Sextiových r.
367 př. Kr. tento úřad zanikl; d) tri
buni aerarii, účelní tribunové, pův. po
mocníci guaestorův zejm. při vyplácení
žoldu vojsku; pozd. „„důvěrníci tribuí““, bo
hatí a vážení plebejové, kteří byli vybírání
po zákonu Aureliově r. 71 př. Kr. (do zá
kona Juliova r. 46 př. Kr.) z jednotlivých
tribuí jako jedna třída přísedících v soud
ních dvorech (vedle senátorů a jezdců).

tribuo, ere, u?, Gtum [srov.ktribus]
I děliti, rozdělovati: rem universam
t. in pavtes ČC;II rozdíleti, rozdělo
vati, rozdávati; udělovati, poskytovati,
propůjčovati,dávati; 1) vl praemia
militibus t. C; pete munus, ut čllud me
tribuente feras O — z mých rukou; si
altert paulum modo tribuisset fortuna
Cs — bude-li jen trochu přáti;
nec tamen hoc tribuens dederim guogue
cetera JÍ přiznávaje; 2) metaf. a) dá
vati: gui triduit vocadula monti O;
vzdávati, prokazovati: honorem, čaudem
(t alci; b) a) věnovati něčemut. j. k ně
čemu, nějakému účelu, vynakládati na něco: č.
tempus litteris (spisovatelství)V; guan
tum (temporum) alii tribuunt conviviis
N; [) činiti něco pro někoho,k vůli
někomu:atgď ret publicae t.: Dolabellae
petentí adnuit tvtumphalia Tiberius,
Setano tribuens (se. id) T (čině to) k vůli
Seianovi; Tiberius discumůditultra soli
tum, guast honovi ubeuntis amicí tri
bueret T (posteri) satis memorviaemeage
triduent, ut... I dosti učiní pro.
(tak, že... —) jestliže...; y) povolo
vati někomuněco,vyhovovati, býti
po vůli ego non censeo, guod peťit,
triduendum (esse) L; ©) přikládati
něconěkomu,přiřknouti, přičitati, při
pisovati: G) vůb. memůra Řominis deo
t. C; ego tantam vím non tribuo sapt
entiae contra dolorem C; — spec. $) cenu,
důležitost, dáti na něco, dbát). něčeho,
vážiti si, ceniti: plus libertati t. Čs;
ala multum t. velice si vážiti někoho;
abs. %€ 00 eam rem suae magnopere
virtuti tribueret Čs aby příliš nepři

-— obr.

36 tribůitim

čítal — aby si příliš nezakládal na...;
T) přičinu něčeho, smysl, význam: 80. volurů
uccusare, přetati tribuo C; vykládati
n. pokládati za něco, vykládati 81 něco
z něčeho, něčim; s dat. účel. algd ť. větio,
laudi; s dat. os. negue hoc dlli gučsguam
tribuebat supevhiae N; zejm, přičitati za
vinu, vytýkati: guoď esset acceptum
detrimenti, cudusvis pottus ouam suae
culpae debere tribuí Čs. komukoli «ji
němu) Spiše než jemu za vinu klásti.

tribus, čs (dat. a abi. pl. drtbudus), f.
[z koř. *trč- (tři): srov. trřbuo) (vl. třetina)
tribus, název oddilu řím. národa; 1) za nej
star. dob název tří Čáslí, z muchž se
skládal patricijský populus Itomanus (£
Ramnes, Tities, Luceres); 2) dla rozdělení
Serviova Okre8 ve smyslu místním; Servius Tul
lius rozdělil město Řím a řimské územi
na okresy, jichž počet byl později roz
množovin, až byl za 1. punské války
ustálen na 35, z nichž byly 4 městské
(urbanae), ostatní venkovské (rusticae);
občané byli do nich zařadění podle po
zemků a bydliště; každá tribus měla své
jméno a pořadí, v celku pak byla přísluš
nost do venkovských více vážena než do
městských, naplněných hlavně chudinou;
před koncem 3. st. př. Kr. bylo rozdělení
na tribue kombinováno 8 rozdělením na
centurie při reformě centuriátního zřízení
ve smyslu demokratickém, odt. jsou tribue
vyšší celky než centurie a mají význam
zejm. při volbách; tribne měly význam
pro odhad jmění ke zdanění a vřadění
do tříd, pro scházení t. zv. comitia tri
buta a concilia pledis, po tribtích roz
dělovány peníze a obilí, což byl za doby
cís. jejich jediný význam: tribu movere
vyloučiti z tribue, do které někdo dosud ná
ležel, po případě přesuditt z trestu z venkovské
do městské, což byl jedon z censorských trestů;
fteri pro tribu aedilem L podle výsledku
hlasování tribuí; čridum ferre dostati
hlasy tribue; 3) přenes.grammaticas am
dive tribus HMcechy grammatiků.

tribůtárius, a, um [tridbutum]týka
jící se dávek; přenes.tabellae tributaviae
C darovací listiny (op. commendattctae),
t. 3. ve kterých jsou slibovány dary.

tributim, adv. [tridus) po tribuích:
ut, guod t. plebes tussisset, populum
teneret L — plebiscita, usnesení plebej
ských sněmů (concilia plebis); (Luci



tribiitio

dius) arripuit populum t. H po tribuích
(== všechny tribue „po pořádku“).

tribůutio, onis, f. [tribuo] dělení, adě
lení, rozdělení.

tvibůtus, a, um [tribus] tributní,
rozdělený na tribne, sestavený dle tribul:
comitia tributa sněm tributní, jaké po
čaly býti svolávány r. 447 př. Kr. od
kurulských úředníků po příkladu starších
koncihí plebejských; účastnili se jich pa
triectové 1 plebejové a jejich. pravomoc
byla 1) volební; volili kurulské aedily,
ouaestory, vojen. tribuny, kněžstva, nižší
úřednictvo a kommisse; 2) zákono
dárná, nejdříve jen ve věcech práva
soukromého, později i v ústavních; 3)
Foudní při některých provokacích; subst.
tribůťum, z, n. a) daň z majetku (vymě
řova:á dlo censu konaného po tribuích), jež byla
zprvu vybírána mimořádně zejm. před
válkou a podle možnosti vracena, později,
po zavedení vojen. žoldu, pravidelně, ale
přestala po pokoření Makedonie r. 168
př. Kr.; všeobecná přímí daň byla za
vedena až za pozdní doby císařské; b)
přenes. (zejm. o době po r. 1068př. Kr.) daň,
dávka, poplatek, tribut. podmaněných
temi, význ. stipendium; = básn. lamenta
bile Athenae pendere desierant t. O
(t.j. sedm chlapců a sedm dívek vizdfinv
dattrmus).

tricae, drum. f. mrzutosti C.
Tricastini, rum, m. keltský kmen

v Narbonské Gallii mezi Rhodanem, Isa
ron a Druentií s hlav. městem Augusta
Tricastinovum, uyn. Aouste.

Tricea, ae, f. [Toéxxr] město v záp.
Thessalii L.

tricení, ae, © čisl. podil. [triginta] po
třiceti.

triceps, cipičis [tres a caput] třihlavý,
trojhlavý: £. Cerberus ().

tricésimus (staršítricénsimuS, pozd.
trigčsimus), a, um |triginta] třicátý;
subst. Úricesima, ae, f. (se. dies) třicátý
den, spec.uŽidůsvátek novoluní: žodtie t. sab
bata I (asynd.)dnes jest sobotní novoluní
(t.j. novoluní sedmého měsíce Tišri— října,
Jež bvlo slaveno jako sobota svůteční n klidem).

trichila, ae, f. loubi, besídka, pavil
lon Cs.

tricieS n. starší triciens, čisl.adv. [éri
ginta) tiicetkrát. čestis non tnvenilur

1237 tricns

tn ducentěies et tvicies sestertio C (t. j.
23,000.000 sest.).

Tricipitinus, ž, m. cognomen v rodě
Lukretiův.

trichnium, 77, n. [totxÁtvov] 1) ji-.
delní n. stolní) tehátko, pohovka (vl.
pro tři osoby): č. sternere C prostříti,
připraviti; 2) (jidelní) stůl se třemi le
hátky, přista
venými tak, že 2

strana ke dvo- +
řím zůstala vol
ná; (1 t. zv. lecLus© SUMMUS,
2 lectus me- 3 1
dius (pro nej
vzácnější hos
ty), 3 č. imus;
-+ misto čestné (locus consularts), * místo
hostitelovo); 3) váb.jidelna.

Úricor, Gri, dťus sum [tricae] činiti
nesnáze, potiže, „vykrucovati se“, vytá
četi se (cim algo někomu).

(tricorpor), tricorporis [tres a cor
pus] trojtělý: forma čricorporis umůrae
V (tj. Geryones).

tri-cuspis, čďis trojhrotý, trojzubý O.
tri-děns, entis třízubý, trojzubý, troj

hrotý: rostris tvidentidus V; subst.mase,
trojznb, trojzubec (TočGtva), nástroj a
odznak Poseidonův.

tridenti-fer tridenti-ger, era,
erum trojzub nosící, s trojzubem (přívi.
Poseldontiv).

triduum, č, n. lz "ťri-divom srov.tres
a dies) tři dni, doba tří dní; tridui via
Cs třídenní cesta; abl. tridďuo buď ve třech
dnech Č n. (trčduo post L) po třech dnech,
třetí den: čriduo návem ascendere 5.

triennis, e [tres a annus) třetiroční,
každý třetí rok (— vždy po dvou letech)
se opakující: subst.Úriennia, em, n. třeti
roční svátky Bakchovy O (= trieterica).

triennium, 27, n. [tres a annus) tři
leti, tři léta, doba tří let: abl. friennio
(po) tři léta L; triennio aute před třemi
lety L; triennio post mortem Ú (za)
tři léta po smrti.

triens, entis třetina a) vůb.(keres)
ex triente C dědic třetiny jmění; b) */
assu jako jednotky — 4 unciím, jako váha
A mince: UČ rTeMissts senis et trientibus

gutnta prope pars vectigaltum tollere
tur Cu. j. odpuštěním 6'/, assu, za kte



trientabu luin

rou cenu měl se dle zákona Grakchova
prodávati lidu modius obilí; ©) jako míra
třetina sextariu — + cyathům, „třetinka“,
„sklinka“:cum fuerit multis egacta tri
entibus hora ['.

trientábulum, 7, n. [triens] třetinová
náhrada t. j. zaplacení třetiny dlužné
summy polnostmi L.

trierarchus, 7, m. [rorňoaoz0g) trie
rarch, velitel triery.

trieris, is, f [torřo
řadami vesel, trojřad
triremis).

trietericus, a, um [roternorz0s] třeti
roční, každý třetí rok (= vždy po dvou
letech) se opakující, konaný: trieterica
orgia V, sacra Ó o slavnosti Balechověna
Kithaironu.

trietéris, iďis, f. [roretmoíc)doba od
jednoho roku do třetího — 2 léta; meton.
třetivoční (každý třetí rok konaná) slav
nost C.

Urifanum, 7, m. město v Latiu blíže
ústí řeky Livis L.

trifariam, adv. [srov. difariam]) na
třech stranách, se tří stran, na tři strany,
na tré, trojmo L.

tri-faux, cčs náležicí třem chřtánům:
latratus t. V štěkot tři tlam.

trifidus, a, um [tres a findo) vl. na
tři dily rozštípnutý: trefida famma Ó
trojklaný plamen (t. j. blesk).

triformis, e [tres a forma) a) troj
tvárný, trojí podoby: č. Chimaera II
(již Homerliči JZ0Ó0VEčar, jeden dě
dodzov, něcorn dě yiucaioa); diva t. II
t. j. Artemis, jedna ve třech osobách (Lu

cina, PE Luna):b) trojitý t. dea(diva) O . Hekate, Jež byla představo
vana se třemi hlavami n. těly: mundi regha
trif ormis O (nebesa, zeluě, moře).

tri-geminuN (bůsn.ob. tergeminus),
a, um trojčatný, trojitý a) vl (fra
tres) trigeminí L (1 subst.) trojčata, tři
bratří, odt. trigemina spolia L odění tři
bratří; hb) přenes. trojitý, trojtělý: č. věr

(Geryones); canis O (Kerberos);tergeminao FecateV(viztriformis);
porta Trigemina [L (na sev. výběžku
Aventinu); trojnásobný: črigeminae
věctoriae triplex trčumphus [Li terge
minis tollere honoribus 11 (minénaaedilita,
praetura, kousulát).

Lrigesimus víz tricestmus

ns) loď s třemi
k d X (= ob.
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Uvisinta, číst, zákl. třicet,
trigon, onis, m. |tovyóv] trigon,

bra mičem, při které byli hráči rozestavení v troj
úhelniku.

trilibris, e [tres a ltůra] třiliberní Z.
frilinguis, e [tres a lingua) trojja

zyký, s třemi jazyky.
trilix, řcčs [tres a Čictum] ze tří niti

setkaný, trojtkaný: loricam auro tri
licem V brnění z trojitého zlatého driitu.

trimenstris o. friměstvis, e [tres a
mensis| tříměsíční, na tři měsíce.

Tcimerus, 7, f. ostrůvek v adriat.
moři sev. od Garganského poloostrova.

trimetrus n. trimetros, a, um [rof
nerooc) obsahující tři metra; subst. tri
metrus, z, m. trimetr, spec.iambický
trimetr (—senarius) II.

trimns, a, um [z *trí himus oa tres
a hiems) vl. tři zimy starý, tříletý.

Trinacria, ae n. Trinaeris, idis, f.
[Towvazoia od Tele a Gzoa vl. Třirohý
ostrov) básn.= Sicilie; adj. Trinacrius,
a, um (tem. též řec. Irinacris, idis) tri
nakerský — sicilský.

trini, ae, a (se. (rinus, a, um zř.)
čísl, druhová [tres] troj Í, klass, u subst. plur,
tantum význ. tres, tři Tudlia mihť lit
teras reddidit trinas Č tři dopisy: gu
trinos ludos aedilis feceram Č troje hry;
za. (rinum nůndinum
8g. neutr. n. v témž neutr. u.

tem. (pak sc. tempus) trojí týden, tři týdny
n. doba tří týdnů (viz nundinus); neklnss,
i u Jiných subst. črina bella civilia T tři
války.

Vrinobantés n. správnějiTrinovantes,
um, m. Trinobantové, kmen v jihových.
Britannii sev. od Temže Čes T.

trinodis, e [tres a nodus) trojsuký:
clava t. O.

Vrinovantes viz Trinodantes.
l. trio, čnis, m. [tero) (vl. zvíře vy

drcující, t. j. vyšlapávající obilí) vůl;
metaf.pl, ÚriOnes, um, m. název cirkum
polárních souhvězdí Velkého a Malého
Medvěda, jichž otáčivý pohyb upomínal na po

buď nom. a ace.

význ. en. pl.

hyb volů, odcházejících v kruhu a vyšlapávajících
z klasů zrní, spec. souhvězdí Velkého Med
věda: sepltem triones (collect.septem Úrto
V) viz septentrin.

2. Trio viz Fnlcinčus.
Wriocala. orum, n. [Toréxaža) opev

něné horské město na Sicilii nedaleko



Triopás

nelinuntu (nym.Troccoli); adj. Triocali
nus, a, um triokalský; subst.Triocali
Sum, 7, n. území triokalské C,

Triopás, ae, m. [Totóstac] král v "Thes
salii, otee Erysichthonův; adj. Triopeius,
a, um "Triopův, subst. mase. "Triopovec, syn
"Triopův(t.j. Erysichthon) O; Triopcis,
idis, f. Triopovna, spec.vnučka T'riopova
(£. 3. Mestra) O.

tripartitus viz čripertitus.
tripedalis, e [tres a pes) třistopý L.
tripertitus n.tripartitus, a, um[tres

a partior) rozdělený na tré (na tři díly),
třídílný, trojitý, trojnásobný; abl. ss.
tripertito n. Úripartito význ. adv. ve
třech částech n. odděleních: Hanni
dbal uvbem t. adgreditur L se tří stran:
na tré, na tři díly: t. dividere CCs.

tri-pes, pedis třinohý.
Triphylia, ae, f. [Torpv4ía] 1) kra

jina na Peloponnesu již. od dolního Al
feia L; 2) krajina v Epeiru, část Molos
sidy L.

triplex, plicis [tres a koř. *pel (sklá
dati, srov. plico) vl. trojmo složený: tro
jitý, trojí, trojnásobný; 1) vl vďt rodi
et aes ť. circa pectus erat II — dubové
dřevo trojnásobně okované (obr. z lodi;
subst.paulo post triplices remiseras U
dopis o třech. (tabulkách). listech; 2)
přenese. u) acites £. (ÚS ob. bitevní formace
Caesarova; tviplices. Conjinia mundi O(nebe.moře);© Plate| tripiicemJinait© animumC;£t.cuspisO(tj.
Poseidonův trojzabec); gens dlli t. Vtrojínárod(každýjiné| národnosti);Den
theos im triplices funera grata greges
fr smrt milou trojitému zástupu (t. matce,
jejím dvěma sestrám a ostatnim bakchantkům);
b) trojí význ.tré, tři: triplices sorores
(deae) O (— Farcae); poenarum deae
treplices Ó (— Furiae); ©) subst. tři
krát tolik, trojnásobně: sume tidi de
ctens, tibí tantundem, tibí t. H.

triplus, a, um [tres a koř.*pel- (sklá
dati, srov. plico), srov. duplus) trojni
subný.

Tripolis, is, f. [Toixzodic) vi. město
n. Krajina, vzniklá spojením tří obcí;
zejm. 1) nejsevernější krajina "Thessalie
L3 2) osada v Thessalii nad Peneiem
nedaleko Larissy (zv. Scaea) L; 3) kra
jina v jihových. Arkadii L; =aaj. Uri
politánus, a, um tripoliský, tripolský.

země,
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Triptolemus, č, m. [TormTó2en0g)
eleusinský heros, syn eleusinského krále
Kelea, miláček bohyně Demetry, jež ho
vyučila orbě a učinila zakladatelem a
hlasatelem rolnického života; dle pověsti
stal se soudcem v podsvětí.

tvipudio, dre, avi, datum vl. tančiti
třikrokový tanec (o Saliich); přenes. a) tan
čČiti válečnýtnnee: tripudiantes more suo
L; b) tančiti radostí: obr. tn. funeriůus
rei publicae exsultare et t. C.

tripudium, zž, n. () něco, co se komi
na tři rázy a) spec. tříkrokový ta
nec ve zbroji, jaký prováděliSaliové na
počest boha Marta; D) vůb. válečný tanec,
ku př. u Hispanů a Galů L; 3) v mluvě augur
ské znamení ze žraní věštných kuřat,
jež pokládánoza příznivé (č. stnistrum solli
stimum), jestliže kuřatům při hltavém zobítnípa
dala potrava ze zobůků.

tripůs, podis, m. [reiztovc) 1) tří
nohý kotel n. kotlík, buď k potřebědo
mácí n. jako odměna vitězství, cena při zápasech
a obět bohům, ke kterýmž účelům bvlo užíváno
ozdobně pracovaných kotliků i ze vzácných kovů:
3) třínožka k sezeni; spec. třínožka
v delfské věštírně: (Ierculem) concerta
visse cum Apolline de tripode C; odt.
meton.(delfská) věštírna: mittitur ad
tripodas Ó.

triguetrus, a, um třirohý: insula
natuvrá triguetra (Čs (o Britannii); jakovlastníjm.oStciiiTriguetrá.© anItala
tellure H (srov. Trinacria).

triremis, e [tres a remus] třiveslý,
t.j. 8 třemi řadami vesel: navis £. n.
subst.Úriremis, is, f. trojřadka.

triste, adj. význ. adv. [vl ace. sg. neutr. od
tristis] a) pochmurně,smutně, žalost
ně: (resonare) triste et acutum Il; guid
Jles tristius Andromachá Pr; b) ne
vlídně, nepřivětivě;přísně, chladně:
tvistius respondere C; ©)trudně, obtížně:
(adulescentes) tristius curantur (.

tristieulus, a, um [demin.od tvistis|
(poněkud, velmi) smutný.

tristilicus, a, um [tristis a facto]
smutek působící (piinášející), strašný básn.
u .

tristis, e 1) a) zachmuřený, za
smušilý, neveselý, sklíčený: t. aegrimo
ná IH; L) zejm.a) smutný, zkormou
cený, zarmoucený, žalostný, truchlivý;
p) zamračený, nevlídný, nepřívětivý,



tristitia

mrzutý, nevrlý: navita t. V(t.j. Charon);
v) vážný, přísný, chladný: tuďex t. et
integer C; tvrdý, necitelný, nelitostný,
ukrutný; 2) příčinně,zejm. o věcechA) po
chmurný, pošmourný, chmurný; nevlíd
ný; smutný: solis £. tmago O: (erma
niam tristem cultu aspectugue T; tris
les Hyades JÍ (poněvadžpřlnášejí deště); ne
milý, nepříjemný, odporný, hořký,
trpký (vl. 1metaf.): č. sapor O trpký; 5)
neblahý,bolestný; zhoubný, nešťastný,
příšerný, osudný, zlověstný, hrozný,
„černý“: subst. Duste (est) lupus stabulis
V hroznou věcí, hrůzou; %) ukrutný,
krutý, surový, hanebný: subst. Galeria
non itmmixta tristibus T' hanebnosti.

tristitia, ae, f. [tristis) o 08. 1 věcech
a) zachmuřenost, zasmušilost, skl
čenost; b) smutek, zkormoucenost, truch
livost; ©) zamračenost,nevlídnost,
mrzutost, nevrlost, hněv; d) vážnost,
přísnost, chladnost; tvrdost, necitel
nost; krutost; e) nepříjemnost, od
pornost.

tri-suleus, a, um trojbrázdý; přenos.
trojklaný: činguistrisulcis V; troj
hrotý: trisulci ignes O, trisulcum te
čum O (tj. blesk..

triticeus, a, um [triticum] pšeničný.
triticum, 7, ». [tero) vl. „co 8e vy

drenje“ (t.j. mlátí), spec.pšenice.
Triton, ónis, m. [Toirer] L) mořský

bůh, svn Poseidonův a Amiitritin; jeho
odzuukem byla veliká Instura, ua niž troubil, neb
i trojzub; též pl. 4rufones mořští daimo
ROVÉ;= moton. Žrne vehit immanis T. V
t.j. loď, zvaná U. podle svého odznaku;
2) (též T'ritonis) jméno několika řek a
jezer (zojm. říčka v Boiotii), 8 nimiž bylo
v bájích uváděno v souvislost narození
Pallady Atheny (jež slove u Homera Vortro
VĚVEC ve skutečnosti bylo toto jméno přeneseno
na Athenu, když byla stotožněna s mořskou bohyní
zv. Trita, Trito n. Tritogeneia, souvisící 8 bohem

Tritonem);= udj. Tritoniiis n. Tritonia
Cus, a, um (fem.téžTritonis, dis) Tri
tonský a) souvisicí 8 Palladou Athe
nou: Tritonia are O (t j. athenský);
Tritončaca harundo Ó (t.j. píšťala, vy
nalezená od Atheny); Zvičonis pinus
ť. j. loď / rs ', při jejiž stavbě Athena pomá
hala); gubt. [ritouia, ae n. Tritonis,
tdis, f. Uritonka (— Pallas Athene); G)
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souvisící s řekou n. jezerem 'Iritonem
(Tritonidou): Tritťontaca palus O.

tritůra, ae, f. [tero) mlácení (v. tření,
vydrcování) obií V

1. Úritus, a, um (vl. part. perf. pas8. od
tero) vl. třený, otřený a) o cestě vl ušli
paný, vyježděný: subst.per tnvia circa
nec trita antea L místy, lidskou nohou
před tím netknutými; přenes.obyčejný,
obvyklý: tritum relinguunt guadritugi
spattum O; b) ošatě odřený, ošumělý;
C) o sluchu„protřelý“, vytříbený: tritae
aures C; d) vůb.často užívaný, obyčejný,
všední, běžný: tritum sermoneprover
bium Ú. Viz i tero.

2. tritus, zs, m. [tero] tření C.
triumphális, e [trtumphus]) náležící

k triumfu, triumfální, vítězoslavný,
vítězný a) vesťis £.; porta t. ČT“; t. ho
nos T; triumphalia insignia (ornua
menta) T'— subst.Úriumphália, um, n.
vítězné odznaky, jichž nošení bývalo za doby
císařské povolováno vítězům misto vl. triumfu, vy
hrazeného sumčinu císaři; pod. Č. onos /,
trtumphale decus T; b) provincia t. C
poskytující příležitosti k triumfu; ©) ví
tězný-= kdo slavil triumf, trinmfátor:
trtumphales senes LO, avi I; subst.
triumphiilis, s, m. triumfátor, kdo sla
vil triumf; = meton.tmagines trtumpha
les masky, obrazy vítězosiavných před
ků; čuaedomui triunphale nomen T =
tvůj dům se honosí triumfem.

triumph8, are, dvi, tum [trium
phus) 1) slaviti triumf, trinmfovati
(aba., do n. eX algo nadněkým):trtumphans
tn urdem veďůt L v triumfu, u vítězo
slávě; ex transalpinis bellis t. C pro
války, po válkách; básn. Črttmphantes
egui O triumfální t. j. táhnoucí triumfá
torův vůz; «= básn. a pozd. č. alem trium
fovati nad někým,meton. Zvítěziti nad ně
kým, přemoci, pokořiti někoho: FřUUM
phata Čorintho V; trtumphati Medi H;
Germaní triumphatí magis guam victi
sunt Ť vítězství nad G. bylo spíše ala
veno než (vskutku) dobyto; = básn. de
triumphato viscera bove O v1. v triumfu
vedeného — ukořištěného ; 2) metaf. trinm
fovati— jásati, plesati: trčumphans
gaudio C s vitězoslavnou radostí.

trium phus, ž, m. [snadzYolaeGoc) tri
umí, vítězoslavný průvod, jenž býval za
určitých podmínek od senálu povolán vítěz



trium-viť

nému vojevůdci a konal se za účasti senátu,
úřadů 1 všeho obyvatelstva s pole Mar
tova přes forum do chrámu Jovova na
Kapitoliu za provolávání to triumphe
(asi — „sláva!“) a zpěvu vojska; ověnčený
vítěz při něm jel na slavnostním voze
4 odznaky jeho byly tunico. palmatu,
toga picta, žezlo ze slonoviny a zlatý
věnec, jejž otrok držel nad jeho hlavou;
v průvodu byli též vedení vznešení za
jatci a vezena kořist: trůonphum agere
de n. ex algo slaviti triumf, triumfovati
nad. někým; Ú.

pro ...; per tvtumphum n. in triumpho
ducere při n. v triumfu; trčumpho cla
visstmo L, triplici V invectus v triumfu,
u vítězoslávě; básn. ace. vnitř. laela tri
umplhum voz canet O bude zpívati při
triumfu; personif.20 tritumphe IŤ sláva,
triumfe; == meton. vitězosláva, vítěz
ství: Giganteus t. H nad Gigantyý;
Africa terra triumphis dives V.

trinmm-virť, 7, 792., ob. pl. Čriunavirí
(— trés vir) rum n.um, m.(psánaZITŤvi
vt) [nom. utvořen z gen. part. Čouna virum
(esse, creurr)] vi. muž ze tří (mužů), člen
tříčlenného sboru, kollegia (zejm.) úředni
ckého; pl. trojčlenné kolegium, trojka, tri
umvirové (jejich. úkol se vyjadřujeob. účel.
dativem subst. 8 gerundivem,též adjektivem); zejm.
1) “. capitales trestní, kteří dohlíželi
na vězení, prováděli rozsudky smrti a
bičování a sami soudili lidi nižšího stavu
a otroky; 2) €. noctumu, kteří pečovali
o bezpečnost města v noci; 3) £. aeri
argento auro (flando fertundo) — t. mo
netales správcové mincovny; 4) v munici
piích tříčlenná městská rada, obecní úřad;
5) tříčlenné komise, které bývaly mi
mořádně sestavovány k rozličným úče
lům; zejm. ť. coloniae deducendae = L.
agro dando n. asstgnando = ť. agrarů
pro založení osady (sz. člen trojčlenného
sboru pro... 9): ď. mensarii L správ
cové státní banky pro upravení dlužních po
měrů; č. epulones (v. t.); t. reč pudlicae
(se. constituendae) N triumvirové (t. An
čontus, Lepidus a Octavianus) k zaří
zení státu (,pro reformu státního zří
zení“) a j.

triumvirális, e [triumvir] triumvir
ský; spec. friumvirův (v. t.) zv. capita
les: tviumvirale supplicium I hrdelní
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tropaeum

trest; sectue jlagellis tytumviralibus H
triumvirův,

triumvirátus, čs, m. [triumvir] tri
umvirát, úřad triumvira (v. t.).

Trivicum, 7, n. osada v Samniu v úze
mí Hirpinův, nyn. 'Urevico.

trivius, a, um [tres a via) vl. troj
cestný, týkající se křižovatek; = sub-t.
1) Trivia, ae, f. bohyně křižovatek, uctí
vaná na křižovatk:ich(srov. řec.'oro0řz:),
t. Mekate, druhdy stotožňovaná s Arte
midou; Triviae lacus V jezero v Latin
blíže Aricie s posvátným hájem a chrámem Dia
niným, nyn. lago di Nemi; 2) trivium,
UT,n. vl. trojcestí, rozcestí, křižo
vatka; přenes.hlučné n. veřejné misto,
„ulice“: arripere maleďictum ex trivio
C pouliční (uličnickou) nadávku; obr.
velut innati tviviis FMjako osoby z ulic
(se svým přilavkem UúCpaene forenses má význ.
urbaní protisilvis deducti).

Troas viz T'ros.
trochaeus, č, m. [roozaioc) trochej,

stopa ob. tvaru — u,
trochus, z, m. [reoxós] kolo, obruč

hrací s navěšenými rolnička mi.
Trocmi, drum, m. keltský kmen v Ga

latii L.
Troes viz Tros.
Troezen, čnis (ace.čna), f. (oočýv)

přímořské město na Peloponnesu na polo
ostrově argolském, sídlo Pitthca, děda
Theseova; adj. Troezeuius, a, um troi
zenský.

Trogilus n. Trogiloórum portus, pří
stav na sev. strině Syrakus L.

Trog(Dodytae, črum, n. [Towy4odt
Ta vl. obyvatelé jam, „Jamníci“| aithiopský
kmen na pobřeží Arabského zálivu.

Troia, Troiánus, Troicus viz T708.
Troilus, č, m. (Teerdoc) nejmladší

syn Priamův; usmrcen od Achillea VF.
Vroiugena, ae (gen.pl.um), m. [Troia

a gigno) (vi. zrozený v Troji), pocháze
jit z Troje a) Urojan V Cat; b) Ří
man (po Aeneovi):amnem, T., fuge Can
nam u L.

tropaeum, 7, 2. |T0ÓTTGLOVod T0ÉTTE
spee. obraceti na útěk) 1) a) znamení
obrácení nepřátel na útěk, znamení ví
tězství, vítězné znamení, trofeje, pův.
kůl, postavený na bojišti, na nějž bylo pověšeno
odění, odňaté nepřátelům, pozd. kamenné n. kovové
pomníky, jež Římané stavěli ob. na Kapitolu: č.



"Vrophonius [24

statuere, ponere C; bb) syneka. zbroj,
odění. odňató padlým nepřátelům, kořist:
magna tropaeaferunt (se.eorum),guos...
V; pulsae t. virginis V; ©) meton. Ví
tězství: Salaminii tropaeč memoria
C; trofeje, „vavřiny“, sliva: Themisto
cles respondebat Milttadis tropaeis se
e somno suscitaví C: 2) metaf. znamení,
památka: ť. necessttudinis atgue hos
pitii C.

Trophonius, 17,m. [oogdvwog] myth.
lékař a stavitel, jenž prý vystavěl a bra
trem Agamedem první chrám v Delfech;
jako heros byl ctěn zejm. v boiot. Le
badeii, kde byla jeho věštírna, a jeho
jméno přikládáno tam i jiným bohům tam
ctěným, ku př. Diovi; aaj. "Drophoniá
nus, a, um týkající se 'Trofonia.

Tros, čis, m. [ods] au) Trojan, ob.
plo Vroes, um, m. Trojané; b) Tros,
eponymos Troje, syn Erichthoniův, vnuk
Dardanův, otec Ilův, Assarakův a Gany
medův; — adj. Troicus (básn.též Uroius
n. '[rous) n. (odvoz.od Troča) Iroianns,
a, um (fem.též řee.Tr0as, adďis) trojský,
z Troje: Trotus heros V (— Aeneas),
O (= Aesacus); Troitca sacerdos JI
== llia — Rhea Silvia z rodu Aoucova);
V'roica Vesta O (posvítný oheň Vestin byl dlo
jedné pověsti přenesen do Říma z Troje od Aeney);
Trotanus tudex JIO (— Faris); eguus
Trotanus (dřevěný) kůň trojský, obr.
o skrytém nebezpečenství C, titul tragedio Nae
viovy ČC; Troťana tempora H dobytroj
ské války; = subst. a) "[roianus, č, m.
Trojan; spec.Aeneas O; b) Troia, ae, f.
Vroja a) homerské město v Malé Asii
(— Ilion, Ilios); B) město založené od
Helena v Epeiru VO; +) osada založená
od Acney v Latiu u Laurenta V; ©) me
ton. trojská hra (jakýsi turnaj, zavedená
prý od Askania: ludicrum roiae T;

c) Troas, p. f. a) Irojanka; spee.Hekabe O; pm.Troades, titul několika
tragedii, ku oi. tragedie O. Cicerona C;
p) 'Troas, Trojsko, území náležící k městu
Troji; d) Úroianum. 7, n. "Urojský sta
tek (v Latiu) Č.

Trosmis, 15(ace.tn), f. město v Moesii
nad Istrem Ú.

trucidatio, onis, f. [trucido| porá
žení (ku př.na jatkách:,vraždění, zabí
jení: non pugna, seď t. velut peco
vumI

LO trunco

trucido, are, dvi, dtion [(—caedo)
poř úžeti (ku př.dobytekva jatkách), vraž
diti, pobíjeti, zabijeti: 1) cavete, ne
capti sicuti pecora trucigeminí 9; bůsn.
seu piscis seu porrum et cuepe truci
das HH žertovné přehánění učení Ernpedokloova,
v němž, jako v Pythagorově, bylo zakůzůíno poži
vatií masa a něktorých rostlin, což souvisclo 8 n:

ukou o převtělování duší; 2) přenes. ničiti,
uváděti v záhubu, ve zkázu a) faenore
t. algm CL; b) slovyhanobiti: a Servi
lto trucidatus C.

truculenter, adv.[truculentus] divoče,
hrubě, nevlídně.

truculentia, ae, f. [truculentus] di
vokost, hrubost, drsnost: ť. caeli (pod
nebi)

truculentus, a, um [trux] divoký,
posupný; hrubý, drsný, surový; prudký,
hrozný, hrozivý; o moři bouřlivý; =
Truculentus. titul Plautovy komedie ((£ru
biáný“).

trudis, is, f. (trudo) bidlo, sochor.
trudo, ere, s7, sum [srov.truditi) tla

čiti, strkati, valiti, hnáti, puditi; 1) a)
(formicae) trudunt frumenta V;fvustra
oppositum trudentes pectore montem V
snažící se odvaliti; hh) spec. o rostlinách
tlačiti, hnáti, vyrážeti: pampinus trudit
gemmas V; se t. = reflex.trudi vyrážeti
V; c) Hlačiti,zatlačovati, tisknouti
někami abs.: trudit multa cane apros in
přagas HH;(egues et cohortes) trudeban
tur tn paludem T'; zejm.vojen.(Cherusci)
trudunt adversos T; obr. truditur dies
dte H ,dnové se stíhají“; 2) metaf. (ná
silim) hnáti, puditi, vléci k něčemu: ad
mortem trudi Č; rabie semet in arma
trusos (esse) IT; — praegn. tn comitia
trudit noster Magnus Auli filium ČC
„tlačí do předu“ (= podporuje jej).

trulla, ae, f. 1) naběračka, sbě
račka (jíž nabíirali víno z krateru a nalévali do
picíchnádob); 2) pánev: trullis ferreis
tgnem portadant L.

trunco, úre, avi, tum [2. truncus)
1) oklešťovati, osekávati, ořezávati:
truncat holus foliis O otrhá se zeleniny
listi; b) zkomoliti, zmrzačiti, znetvo
ři, zohaviti; pochroumati,poško
diti: (dene stonum) vetustate trunca
tum est Plin; ©) praegn. rozsckávati,
usmrcovati: matore aliorum vi trunca
bantu T.

o



1. truncus

1. truucus, a, um [trunco] zkomo
lený, kusý a) okleštěný, osekaný:
tvunca pinus V; b) o těle zmrzačený,
znetvořený, zohavený: čtruncas nolnerenaresV;trunca.ostendens| detectisvulnera© memůrisO.zkomolené| rány
—=krvavé pahýly) po. urvaných údech;
c) zlámaný, rozlámaný, zpřerážený:
tela trunca V; membra cavinae trunca
O; d) básn. s abl. n. gen. odi. F"ANASs (v 1U01CaS

pedibus V — bez noh; animalia suis
trunca numeris O bez (všech). svých
údů — kusých údů; animalia trunca pe
dum V beznohá; €) obr. urůs trunca,
stne senatu L.

2. Úruncus, č, m. 1) kmen stromu,
peň; kůl, tyč: obr.(stirpes aegrituclints)
ipso trunco everso elidendue sunt Ú
2) přenea. a) trup; b) o člověku bloupéimn.
bezcitném „Špalek“, „pařez“.

trutina, ae, f. [ztovrěvy) váha: obr.
Jtomant pensantur ešdem scriptores tru
tina JH 1.j. jsou stejně posuzováni.

trux, črucis (abl sg. e i ©) divoký
(e vzhledu, řeči, jedniní, povaze, též o věcech),
sveřepý,posupný,hrozný; prudký, hru
bý, drsný; surový, krutý, zarputilý,
urputný, zpurný; prudce rozčilený, ro zlí
cený, vzteklý, ©mořirozbouřený, bouř
livý.

ÚU, zůjm. 08. 2. 08. (pl. VOS v. t.) [arov. GŮ
(dor. TÚ), něm. du, čes. „ty“| ty (klade se
jen tehdy, je-li na něm důraz, zejm. při
protivě); dat. ččĎě často jako dat. ethický: ecce
tibí consul, praetor.... nova edicta
proponuní C; = sesilováno bývá u) v nom.
příklonným -tě (tuťe); 3) příklonným -met
(neklass. Čidimeťt, temeť); %) v ace. a abl.
zdvojením (čéťe);
třeba sesilení zvláště naznaČovati.

tuba, ae, f. [tubus roura] trouba,
tru bka, polni ce (kovová,rovnáa na konci
rozšířená, zdéli asi polovici muže; ve vojště ji dá

v čes. překladu druhdy není

vino znamení k útoku a ústupu, které přejimali
cornicines pro menší oddily ; užívalo se ji též
při obětech, pohřbecha p.): tuba canere trou
biti na polnici; — metoa. troubení: ante
tubam V než zní polnice = před bojem;
obr. £. dellí civilis Ú znamení, signál
k válce.

Tubantes, um, m. germánský kmen
na pravém pobřeží dolního Rýna T.

tuber, eris, n. hrb, hrbol, nádor, boule:
obr. gut ne tuberibus proprůs ojffendat

tueor

amiícum postulat, Úgnoscet verrucis 1
ltus H (o velkých chybách; srov. v pismě
sv. o mrvě v cizím oku a břevně ve vlastním).

Vůbero, čnis, m. (srov. předešl.; vl.
„Hrbáč“) cognomen v rodě Aeliův; zejm.
1) O. Aelius Tubero, synovec Scipiona
Mladšího, přísný stoik, jako tribun lidu
r. 133 př. Kr. odpůrce Ti. Grakcha ČT';
23) Z. Aelius Tubero, legát Pompejův,
po praetuře správce Afriky Cs; 3) (.
Aelius Tubero (syn předch.),skladatel řím
ských dějin, přivrženec Caesarův, žalobce
Ligariův ČL.

tubicen, ints, m. [tuba a cano| trubač.
tubilustrium, iř, n. [tuba a lustro]

svátek (náboženského) očišťování trubek,
zasvěcený Martovi a slavený 23. března a 23. května.

tueor, črř (arch. Ú100, čre, bůsn. též
tuor, 2), (tuťus, jež se stalo zcela adj. pass.
význ. v. t.) zř. Čuitus, ob. tutiitus sum (od
tutor) 1) hleděti, divati se, patřiti, zí
rati, zřiti, pozorovati, viděti 4) taedet
caeli convexa t. V zirati na klenbu ne
beskou (= býti na světě); s ace. vnitř.význ.
adv. torva (v. t.) tueniem V3 b) motať.
guod ego perinde tuebdar, ac si usus
essem Ú (na kterou nabidku) jsem tak
pohližel.. ..j 2) praegn.metaf. a) „hli
dati“, opatrovati, ostříhati, stříci (algd
ab rč, contra rem, zř. ad rem, pozd.ad
Versus rem něco od něčeho, proti něčemu),
chrániti něčeho, bdíti nad něčim ©) vůb.
vitam famamgue ť. incolumem (prolept.)
HHchrániti od pohromy; dozirati na něco=
starati 8e o něco,vésti, řiditi: uť 86
cum tueatur bella O: legato datur me
dia acies tuenda L na starost; armenta
t. V chovati, pěstovati; B) vojen. chrá
niti, krýti: HHispantamt. Cs; eguttatu
dextrum cornu tť.Ču; hájiti, brániti,
uhájiti, ubrániti: t. se ab hoste L
ubrániti se nepříteli; %) řečí,zejí. na soudě
hájiti, obhajovati, zastávati, ujímati
se: facundiam tuendis civibus exerce
bat T; guod hodie exemplis tuemur 1
ospravedlňujeme; b) hleděti si něčeho,
přihližeti k něčemu,dbáti, zachovávati:
guid sit veri videre et t. decet C; za
stávati: alcis cdientelam t. C; hono
res t. T; ©) zachovávati, udržo
vati a) aedem Castoris t. C: se, vitam
corpusgue t. C; ut amicorum in se tu
endo caruerit facultatibus N v péči
o sebe sama — pro 8vóu potřebu; pecus



tururium

in tuendos natum homtnes O = k užitku
lidí; P) význ.vydržovati, živiti: ma
gnum comitatum non nist ví bellogue
tuvare T; nostra nos nemora tuehm
tur T.

tugurium, čí, 2. chyše, bouda, chata,
chatrě.

Tuistó, ones, m. [srov. něm. zwci|
v mythologii starých Germánů dvoupo
hlavní božstvo, zrozené ze země, praatee
Gerimánův.

tnitio, onrs, f. [tueor] zachovávání,
udržování.

Vulingi, rum, m. germánský kmen
na pravém břehn Rýna záp. od Bodam
ského jezera.

Tulliola viz Tullčus.
Tallius, a, um 1) Servius Tullius,

šestý král římský; 2) jméno řím. rodu,
z něhož joeznáma zejm. rodina Cicerones (v. t.);
Tullia n. ob.demin.Tulliola, ae, f. milo
vaná dcera řečníka Cicerona, * 76 př.
Kr.; jejim prvním chotěm byl Č. Čad
purnius Piso Frugi, druhým. Furius
Crassi pes, třetímP. Cornelius Dolabella;
T r. 45; = adí. Tullius n. Tulližinus,
a, um Tulliův, "Tullijský, spec.Cteeronův:
lex Tula zákon Tulliův (Ciceronův) ďe
amditu; subst.Tulliánum, č, n. podzemní
část Mamortinského žaláře v Římě (na
jihových. úpatí Kapitoha).

Tullus, ž, m. vlastní jméno 1) T'ullus
Hostilius, třetí král římský; 2) Altius
Tullus, náčelník Volsků, k němuž se utekl
Xoriolanns Z; 3) L. Volcaťtus (v. t)
V'ullus.

(um, adv. [vl ace. sg. neutr. zájm. km. *ť0-,
srov. čam, tot, tantus) 1) o čase tu a)
aba. n. o ději současném 8 jiným tehdy, ten
kráte: ď. primum buď tu po pyvé u. tu
teprve; korrelat. se souvialostíčasovou(CUM ...
ť.) n. podmíinkovou: CUM locus declivis
suberat tum magno erat in peri
culo ves Čs; verum haec tum gueremur,
st guid de vobis agetur C; přívl.teh
dejší: disscessu t. meo C; fortuna t.
uvůts crtmen adfirmante L; Lb)o ději ná
slelném pak, potom, tehdy ©) ť. ille (ac.
dix't); korrclat. (druhdy— teprve n. jen
tehdy): responderunt t. id se factiuros,
cum ille venisset Lemnum N; Cyrenatci
t. aegritudinem censent exsistere, si ne:
copinato guid evenerit Ú; 5) přenos.
o výčlu a postupu myšlenok: primum de

1244 im lius

tude „. tim (pak)... postremoz ©)
o střídání(UNL.. . fun tu tu, hned.
hned: uť (res publicae) t. a grincipibus
tenerentuv, £. a populis, aiguando a
stngult3 C; 2) srovnávací zejm. ve spojent
cum ... tum jak.. tak zvláště (ob
zvláště, především, nejvice), při čemž se
8 důrazem vytýká druhý člen (druhdy přistupuje
k Čiomještě ettam, magtme a p.): hoc vero
cum únfinitum, t. odscurum et occul
tum ÚČ;cum cetero habitu se augustio
rem, tum maxime lictoridbusfecit I..

tumefacio, ere, fěc?, factum (pass.
tume110, Jfieri?, factus sum) [tumeo a
facio) nadýmati, vzdýmati: vis ven
tovumtumefecit humum O; tumefactus,
a, um nmadutý, vzdutý i) vi. pontus t.
O; b) metr. aetitiď t. Pr výpinajici se;
pyšný: nostris tumefacta Uměria li
dris dr.

tume0, čre, uč, — [srov. čes. „Lýti“„luk“
a p.) dmouti se, nadýmati se,
vzdoavati se; býli pln, býti nalit;
1) vl a) dum musťtis uva tumebit O
bude se nalévati; obr. rabče corda tu
ment V; meum btle tumet tecur H (,žluč
ve mně kypi“); b) o moři, řece a p. Jiu
včus tumens V; bouřiti se; C) o tělobýti
naduřelý, naběhlý, opuchlý,oteklý:
pedes tumentes V; obr. vere tument ter
ae V jitři se, zapaluje se; 2) metaf.a)
pýchoua p: DPontus Můthridateis nomt
nidus tumens Oj s ace. vnitř. význ. adv,
vana (marně) tumentem V; laudis amore
tumes H nadýmá tě touha — stůněš tou
hon; aspernantem tumentemague lacrt
mis fatigant TŤpyšně vzdorujícího; b)
hněvemjitřiti 80: sapientis animus
numguam tumet (Ú; ©) nepokojně bou
řiti se, jitřiti se: tument negotta C;
ouoniam Galliae tumeant T (jv Gallii
je vření“); d) o slohubýti nabubřelý:
(Cicero) tumens T.

tuměsco, ere, muž, — (inchoat.od tu
meo) dmouti se, nadýmati se, vzdou
vati se; I) a) o mořia p. tumescit Oce
anus T; b) o tělenaduřeti, naběhnouti,
opuchnouti, otéci: č se (dovnitř) tumes
centibus faucidus T; obr. tumescentia
victrictcum partium vulnera T jitřící se,
zapálené; 2) metsf,jitřiti se, bouřití
se, vříti: operta t. delta V.

tumidus, a, um [tumeo]| nadntý,
vzdutý; 1) a) tumida vela H; tumť
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dis cervicidus C; plný: tumidi racemi
V; crudi tumidigue lavemur JH s ne
vytráveným a plným žaludkem; — básn.
příč.čumido inflatur carbusus austro V
nadýmajicím; b) o moři a p. £. mare; t.
Ničus H; rozbouřený, bouřicí 80; ©) o těle
naduřelý, naběllý, opuchlý,oteklý:
memůrum tumidum Č; 2) metaf.a) py
choua p nadutý, pyšný: č. novo prvae
cordia (ace. vztah.) "egno V novým svaz

kem s královskou rodinou; in Zeopastanonihil tumidum, aadrogans fuit T žádná
pýcha ani domýšlivost; = bůsn. příč. č.
honor Dr; b) hněvema p. rozjitřený,
rozpilený, rozčilený, vzkypělý, vzbou
řený: tumida corda residunt V; ©)
o slobua spisovatelinadutý, nabubřelý,
plný: in scriptis adnotasse guaedam ut
tumida, guae ego sublimia avbitrabur
Plin; Čhremes tumido delitigat ore H
hledanými slovy.

tumor, orče, m. [tumeo
nadutí, vzdutí, vypuklost; 1) a) č.
čoct O3 b) naběhlost, otok, oteklost:
mans, cum in tumore est Č = otekli;
ocutovum t. C zůnět; 2) metať.A) nadu
tost, pýcha; b) rozjitřenost, rozčileni,
bněv, nevole: 7. animť C; t. et irae
deum V; jitření, nepokoj, bouře: dese
rere hunc rerum tumorem

tumulo, are, dvi, dtum [tumulus]
přikrýti mohylou, pohřbíti Cat O.

tumwulosus, a, um [tumulus] pahrbko
vitý, kopcovitý S.

tumultuarius, a, um 1) na kvap
sebraný (sehnaný): t. miles, exercilus
L; tumultuavriam pr ovineialium manum
armat T; t. dux L na kvap zvolený:
2) kvapný, na kvap zřízený: locum,
guem tumultuavio opere communirent,
captunt L na rychlo opovniti; 3) náhlý,
nespořádaný, nepravidelný: tumultua
vtum certamen L šarvátka.

tumuliuiti0, onis,f. |tumultuor] po
plach Z..

tumultuov, črř, aťus sum [tumultus]
bouřiti, hřmotiti, dělati hřmot,po
vykovati: gutď tumultuavis, soror C;
spec. vojen. (poplašně) hřmotiti, činiti
poplach: (eguites) negutguam tumul
tuantes volvere turmas vidit L s jalo
vým rykem; neos. pass. hostidus nuntia
tur in castris JRomanorum t. Čs že jest
hluk; č. coeptum est L; cum Gallis tu

nadýmání,

NMjeN3 tumulus

multuatum verčus ouam Delligeratum 7,
s Gally byly aváděny sapiše náhlé boje
(tumultus) než vedeny řádné vůlky; =
obr. tumultuuntem de gradu deict (v. 1.
Cv rozčilení pozbýti duševní rovnováhy

tumultuose, adv.[tumultuosus] bouř
livě, hřmotně, 8 hlukem, 8 povyken:;
poplašně, na 'kvap.

tumultuosus, a, um [tumultus] bouř
livý v nejširšímam.A) tumultuosum mare
H: tumultuosae contiones C; guod tu
multuosisstmum pugnae erat L nejbouř
livější == nejprudší nával boje; tťer (pxo
proelto tumultuostus L bouřlivější, horší
nad ..; hřmotný, hlučný: tuznultuoso
et minaci genere pugnae L; b) pobu
řující a) buřičský: čn otto tumultuosi,
tn dello segnes L: P) poplašný: tu
multuosior fama L.

tumultus, s (starolat. 7), m. [tummeo]
(vl. vzdutí, vzkypční, vůb.vyrušení z klidu)
bouře v nejširšímam.; 1) zejm. a) corDu8
mortale tumultus non tulit aetherios O;
tremendo Iuppifer ruens tumultu II;
stomacho tumultum lenta feret pitutta
H pobouří žaludek; b) metať. č. mentis
FH; species sceleris tumultu permixtas
H představy zmatené (duševní) poruchou
ze zločinu; rozčileni, rozruch; 2) hřmot,
hluk, povyk, ryk, vřava, lomoz; 3)
výtržnost, nepokoj; zejm. vojen. a polit.
vzbouření, vzpoura, rozbroj, povstání,
pozdvižení: legionun t. T; servilis t.
Cs; bouření, řádění: o napodobitelíchmiki
bilem vestrí movere tumultus H ; 4) po
plach a) spee. poplach, vzniklý náblým
vypuknutím války na blízku, „válečný
stav“ (výjimečný stav“): čumultum de
cernere Ú; pacis est instgne toga, con
tra autem avma tumultůs ataue belli
C; nullo tumuitu pubdlice concituto C;
od. náhlá válka (op. Oellum pravidelná
válka) dello vacationes valent, tumultu
non valent; b) válečný poplach
((alarm“); meton.náhlý útok, přepadení:
Hannibal spernens Gallicos tumultus
castra locat L; ©) vůb. zmatek, zma
tení: (amnis) tngentem transgredientibus
tumultum fecit (způsobila) L.

tumulus, 7, m. [tumeo] (vi. vzdutí,
vypuklost) 1) a) výšina, návrší, kopev,
pahrbek, pahorek,vrch; b) hromad:
2) sp:c.a) mohyla, rov, hrob: tumr o
(dat.) dare — tumulo (abi.) condere VO
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pohřbiti,
hrobka.

tune, adv. [fum a příkl. Ce, srov. 100,
sic, htc n p.) tehdy, tenkráte, tu (pak):
utrum ille fevat molestius me t. tacuťsse
an nime dicere ČC; t contra hanc Ro
mam illa altera Roma guaeretur Č.

tuado, ere, tutudi, tůsum a tunsum
tlouci, tepati, biti, bušiti (algď něco,
do něčeho) (vl., obr. o vodě a větru) a) con
čerso daculo oculos misero tinulere coe
pit C tlnuci ubohého do oči; pectoru t.
VO Uonci, biti se v prsa (na znamení
smutku);med. Iřtades tunsae pectova pal
mis V bijice se v prst; o obili mlátiti:
tunsis. genut area frugibus V3 voz
tloukati; čunsumgallae stporem V=
tunsae gallae saporem V; bj) obr. (řečí)
dorážeti naněkoho:sstduis line atgue
kkřnevocibus heros tunditur V: tundat
Amycle nat lem esse tuum Pr.

Tunes, éťis (ace em n. a), m. město
na sev. břehn Afriky, nyn. Tunis.

Tungri. Orum, m. germánský kmen
při dolní Mose okolo nyn. Lutychu T.

tunica, ae, f. [jako řec.ZITWTze semlt.]
tunika, spodní šat Římanů, podobný
košili; mužská tunika sahala po kolena, byla bez

pochovati; bb) náhrobek,

rukávů n. jen 8 kratiíčkými rukávy a nosila 86
přepásana; nositi tuniku dlouhou, 8 rukávy nebo
neprepásinou bylo pobládino za zženštilost; tu
nika Členů stavu senátorského a jezdeckého byla
vyznůčena nachovým pruhem (clavus v. t.);

povlak, obal. gemnae rumpunt tu
nicas V.

tunicitus, a, um [tuntca] oděnýv tu
niku, (jen) v tunice, t.j. o muži bez togy,
jak chodil na ulici chudý lid pracovní:
pohrdlivě č, popellus I; subst. gui metus
erat tunicatorum tllorum Č.

(ua viz Črreoy.
turarius, a, um [ťus; kadidlovy:

cus t. L.
turba, ae, f. (srov. oÚody, ate. TŮOBI

hřmot) 1) ruch a) hřmot, vřava, hluk,
povyk: nova t. atgue vixza C; inter
turdbam sacri Ó za šumu obětního; b)
zmatek, nepořádek, nepokoj: mutatus
princeps licenttam turdavum ostendebat
T; 2) meton.dav a) tlačenice, smě
sice, nával; lidé: extrahe turdd oppo
sttis umeris IŤ; b) a) zástup (vl. i obr.),
hlouček, tlupa: plebes turde conspectior,
cum dignitates deessent I. množstvím;

Ut

16 turbidus

Latonne t. Ó (o dvou dětech); ter
rerum nos duo t. sumus Ó jsme lid
stvem; o psech smečka; o ptácích hejno;
5) o věcechneživ. množství, velký po
čet, hromada, kupa: č. čoluminum C:
ignis turba vovactor tpsá est O v: ším
množstvím (látky); ©) lid, národě tin
cola t. O.

turbamentum, 7, a. [turbo] prostře
dek k pobuřování; turdamenta vulgi
T lidu.

turvate, adv. [durbatus] zmaleně, ve
zmatku, nepořádně.

tuvbatio, onis, f. [turdo] zmatek L.
turbator, čris, m. [turĎdo])buřič,

pobuřovatel: t. vulyí L; turbatores
bellt L (k válce, rozněcovatelé války).

turbatus, a, um (vl. part. perf. pass. od
tuvdo] 1) zmatený, nepořádný; 2) roz
bouřený, bouřlivý, neklidný; vzrušený,
rozčilený; poděšený; rozhněvaný (viz
12. čivdbo).

tuvben viz I. čurdo.

turbidé, adv.[turdidus] nepořádně,
zmateně; nepokojně,bouřlivě,
buřičsky,odbojně.

turbidus, a, um [turba] 1) a) vne
pořádku jsoucí, rozházený: coma tur
bida Ó rozcuchaný; hb) vzbouřený,
rozbouřený: č.pulvis V zvířený; = o vodě
zkalený, kaluý: €. caeno gurges V;
auro t. Hermue V zbarvený (zlatým pis
kem); odt.přenes.eh murný, temný, po
nurý: čoca turbida V o podsvětí; — o meři
a počasíbouřlivý: čardčda nudila V;
turbidi tměres T: ziměnouepitheta duď
(pán) čt. Jadriae I; 2) obr. a metaf.
vzbouřený, rozbouřený, bouřlivý,
neklidný, nepok ojný a) o životěveřej.
i soukr.Čurdida tempora — turdidae res,
též subst. neutr. čurĎiďdum n. pl. durbida CT

bouřlivé doby, bouře; ) 0 povazea jednání
SudlnePlautigue berbicum ingentum T
prudký ata č. tnfít V prudce; = spec.
buřičský, rozbrojný,odbojný: (Va
lentinus) t. miscendis seditionibus T
buřič, dovedný v rozněcování. .; měli
tes minus turbdidos et imperia accipt
entes T; ©) o duševních hnutích mens pec
tore turdidum (ace. vnitř.) Čaetutur H
bouřlivě plesí; vzrušený, rozrušený,
rozčilený; = spec.©) znepokojený, ustra
šený: ec cculis se t. adstulit Arruns

tan.

spec.



turbineus 12.

V3 6) prudký, hněvivý: ©) význ. po
buřující: turdidi vumoves T

turbineus, a, um [1 turbo] viřivý O.
1. turbo, inis, m. (n.turben n 1),

[turda] vír; 1) a) vichr, vichřice,
smršť: pulris collectus turdine IH; £.
ventorum 1'— smršť; — obr. hunc tam
ouam turdine aliguo aut. tempeslate
pervertere C; Flavianus turůine guodam
ad exitium poscedati: T jakoby za
chvácen vichřicí; — meton. bouře: obr.
in magximis tuvbinidus ac fluctibus ret
publicae Ú; meton. o os. buřič: duo reč
pudlicae turbines Čj t. ac. tempestas
pacis Č buřič a rušitel míru; b) vir
vody; vír prachu, kouře 4 p., kotouč: nu
bem turbine fumantem piceo V; ©) abstr.
vÍr vůb.: obr. miserarum t. rerun O po
hromy; víření: č. rotarun Ó (spr. čtení
truda); přiházení rozmach: no. turbine
torgueat hastam V; (silné) vymrštění,
síla: turdine adrgere (v.it.) V: 2) (ví
řící) kotouč, kolo «) vlk V 70; $)
vřeteno: tereti versabat turdrne fusum
Cat přeslen u vřetena; = citum retro solve
turbinem I odviň (čarovné) vřeteno (řec.
d01Boc, jehož užívali při konzlech, zejín. by
připoutali milovanou osobu láskuu) t j. zbav
mě kouzla; 3) závit: Oucina turůine
crescit alb tmo Ó.

2. turbo, are, dvi, tum [turba] ru
šiti pořádek n. klid něčeho; 1) a) roz
házeti, rozmetati: čurůavit tanua fron
des V; Tisiphone canos turdata capillos
(ace. řec.) Ó majíc rozcuchány; ť. signa
Ó zmásti stopy; b) rozehnati, rozpla
šiti, rozprášiti, zahnati, zaplašiti: cyc
nos t. V; ©) vůb. uváděti v nepořiá
dek, ve zmatek, másti, abs. působiti
nepořádek, zmatek, řáditi: omnia di
vina humanague t. L rušiti všechen
řád i pořádek; lec per ovilia turdans V
Ť.dě; - 8pec. u) věc, Činnost n. stav TU
šiti: £. festa O, auspicia L, ausptci
orum tus C, foedera V, comitia L, pa
cem T; někohopři Činnosi Vyrušovati,
přerušovati: Drusus clumoreturba
tur T; exordium operis bello turbatum
erat L; [) vojen.uváděti ve zmatek:
č. ordines L; působiti poplach: turůdaťtur
jest poplach; meton.náhle přepadnouti,
napadnouti,překvapiti: ne ďispersos
et opus molientes sudita eruptione tur
davent T; %) ve výkladu másti, plésti:

7 tiurbulentus

Aristoteles in tertito de phkilosoplta li
bro multa turdat C píše mnoho zmate
něho; 2) bouřiti a) č. egnos plašiti;
b) o vodě rozbouřiti, vzbouřiti: aegnor
t. O; čeřiti: mare t. trabibus V; Intr.
turdant ostia Ni V chvějí se; kaliti:
aguam £t.; ©) o počasí diem tonitrua ct
fulgura ultra solitum turlaverant T
V ten den způsobily neobyčejnou bouři;
= obr.re,ente ť. (intr.)fortuna coepit T
„kaliti se“; 3) obr. a metaf. a) bouřiti,
pobuřovati, činiti rozbroje, rušiti
pořádek (zejm. polit. a vojen.), působiti
převraty, aváděti k odboji: dnittum tur
úandi omnia L začátek všech převratů;
vemRomanam magno turlante tumultu
V zmítanou velikou bouří; med. turdavt
— intrana,turůare bouřiti se: Tiberio
haud ingratum accidit turbavi res Ort
entis — nepokoje v Orientě; si una alte
rave civitas tuvdet I; = s ace. vnitř. ť.
bellum vzbouřiti válku, způsobiti bouři
války; L) duševněpobouřiti, vzrušiti,
rozrušiti, rozčiliti; zmítati, rozněco
vati; másti; mysl másti, zbavovati klidu
0.) vůb.: brachyl.Žaec duo genera, voluptaas
et libido, bonorum opinione turbantur
C vi. jsou působeny při (současném) vzru
šování (ducha) — tyto dva druhy vzru
šení souvisí s představou něčeho dobrého;
altuď improvida pectora turůat V ne
tušeně pobouří; B) znepokojovati,
strašiti, děsiti: prodigiis turdatus pec
tora (ace. řece.)O; v) rozněcovati k hněvu,
jitřiti, hněvati: turbata VPullasV
hučvivá.

3. Vurbo, ons, m. gladiátor thrác
kého původu Fď, dle starého výkladu „parvo
corpore, sed animosus in armis“.

turbulente i turbulenter, adv.[tur
bulentus] nespořádaně, zmateně; bouř
livě, nepokojně; vzrušeně, neklidně,
rozčileně: non t. humana pati C bez
rozčilování, klidně.

turbulentus, a, um [turba] 1) vl.
vyrušený z pořádku, nespořádaný,
nepořádný, zmatený a) atomorum ťur
bulenta concursito C; bb) metaf. errores
turdulenti Ú; 2) rozbouřený, vzbouřený,
bouřlivý; nepokojný a) turbulenta
tempestas Č bouřlivá nepohoda; = obr.
tempora ret publicae turůulenta ČC;con
tones turbulentae C; h) o duševníchhnu
tichvzrušený, neklidný, rozčilený,



Turdetáni

vášnivý: motus turlulenti tactationes
gue animorum Č; ©) act. pobuřující,
vzrušující; spec.«) buřičský, rozbrojný:
tuvbulenti triduní T; P) zejm.vojen.bou
řící 50, odbojný, nepokojný T.

Turdétaní, orum, m. 'Turdetanové,
kmen v již. Hispanii3 jejich země "Uurdé
tania, ar, f. F..

Vurdah, črem, m. Turdulové, kmen
v již. Hispanii; adj. "[urdulus, a, m
turdulský L.

turdus, (I, m. (srov. oroovdus, Čes.
„drozd“)drozd, kvíčala.

1ureus, a, um[tus] kadidlový: turea
virga (keř) V.

turgeo, čre, tursi, — [sror. tumeo)
býti naduřelý; 1) a) o rostlináchbýti
plný (šťávy),nalitý, nalévati se: turgent
in palmite gemmae V; herda turget O:
frumenta lactentia turgent V: b) býti
nadutý: turgens rana Pr; býti ote
klý, naběhlý, opuchlý: čurgentia ora
parentis O; gemitu turgentia lumina
Pr; 2) metaf.o slohuprofessus grandia
turget AHpíše nadutě (bombasticky).

turgesco, ere, turs?, — [inchoat.od
turgeo) duřeti: 1) o rostlinách nalůvati se:
od. pnčeti: turgescit tn avdoreramus
O; 3) metať.nadýmati se, durditi se, ji
třiti se (zejm.hněvem):saptentis ani
mus numguam turgescit, numguam tu
met (

turgidulhus, a, um [demin.od tur gidus)
napuchlý: turgiduli ocelli Cat.

turgidus, a, um [turgeo])naduřelý,
nadutý, vzdutý; 1) a) čurgida vela
HO; b) o mořimare turgidum FH;fluvii
nive turgidi IH; ©) o těle oteklý, na
běhlý: memůrun tumidum ac turgt
dum ČC; haedo, cut frons turgida cor
nidus primis JÍ jemuž „puči“ na čele
růžky; 2) metať.nadutý, nabubřelý:
ť. Alpinus HH (zde dvojsnmyslně, o slohu a též
fysicky).

Vuria, ae, m. řeka ve vých. Hispanii,
vlévající se u Valentie do moře, nyn.
Guadalaviar; odt. adj. (Miriensis, e tu
rijský: proeltum Turiense Č nad Turii
(mezi Pompejem a Sertoriem r. €ó př.
Kkr.).

tůribulun, č, n. [tus] kadidelnice.
tůvicremus, a, um [tus a cremo) ka

didlo pálicí: turicremae arae V; turi
cremi ignés Ó.

13243 turpis

tirifer, fera, ferum [tus afero) ka
didlonosný, kadidlo plodicí (.

túrilegus, a, um [tus a lego) kadidio
sbirajicí O.

Turils, jméno římského rodu; zejm.
C. Tuvrius, podvodný a úplatný. prae
tor Z/.

turma, ae, f. 1) turma, četa jezdců,
obyč. desetina oddělení zv. ala, asi 30
jezdců; pl. turmae jizda fHtrt; 2) metať.
vůb.četa, šik, voj; tlupa, zástup, dav,
shluk: Zitanas tmmanemaue turmam /1
šik obrů (tj. Giganty)3 €. inauvatartm
eguestritum (statuarum) C.

turimaális, e [trrma] náležící k četě
(turině): subst.Úurmales, zum, n. jezdci
(Jedné n. něčí) čety.

turmátim, adv. [čurma] po četách
(turmách), dle čet: eguiles se t. expli
care coeperunt Cs; po (jednotlivých) od
dilech L.

Tarnus, 7, m. 1) rutulský král, sok
a nepřítel Aencův; 3) Turnus Herdo
nius, odpůrce Targuinia Hrdého L.

Vurones, um n. Turoni, orum, m.
keltský kmen při řece Ligeru 8 hlavním
městem Caesarodiwiwmmn,nyn.'Vours ČsT.

turpiculus, a, um [demin.od turpis)
(dosti n. hezky) ošklivý, šeredný: č. na
sus Cat; přenes.tocus in tuvpiculis (re
bus) ponitur C.

turpilicátus, a, um [turpis a facto)
zohavený, zohyžděny: význ. mravn. Č, ani
mus

Vurpilius, jméno římského rodu; zejm.
1) Sex. Turpilius, komický básník, vrs
tevník Terentiův; 2) T. Turpiltus St
lanus, prefekt města Vagy Ó.

Turpio, čnis, m. viz Ambivius.
turpis, e šeredný, ošklivý, ohyzd

ný, škaredý, nchezký 4) o vzhledu: subst.
turpta celave II vady (tělesné); spce.zne
čišttný, zamazaný, Špinavý, nečistý:
turpita memůra fimo V3 tupe toral H;
pulvis t. O; aliae (apes) tuvpes horrent
V; -—význ. příčín. Č. macies I; b) mravně;
hanebný, ohavný,potupný, hnusný;
sprostý, mrzký, nečestný: miles coniuge
barbara t. maritus vígit IT v. potupený
manželkou = v potupném manželství s bar
barkou žil; turpe est s inť. jest hanebno,
hanba; algd turpe ducere pokládati za



turpiter

hanbu: £. (confusus) honesto H sprostý
(rodem a postavením) 8 Urozeným; gu0 Úu,
turpisstme JH kam pak, darebo; — spce.
nemravný, neřestný,necudný,

turpiter, adv. [turpis| Šeredně,
ošklivě, ohyzdně,nchezky; hanebně,
obavně, potupně, hnusně, sprostě, mrzce,
nečestně, nemravně, necudně: č. factum
C ehavný čin.

turpitůdo, tnis, f. (turpis] šered
nost, ošklivost, ohyzdnost, škare
dost a) o vzhledu;b) mravně;hanebnost,
ohavnost, potupnost, sprostota, mrz
kost; nemravnost; «—.meton. potupa,
hanba: čurpitudint esse býti k hanbě,
8 potupou.

turpo, dre, dvi, atum [turpis] zohy z
diti, zohaviti, poskvrniti (též obr.); za
špiniti, pošpiniti, zamazati: capillos
sanguine t. V; guod tpsos scabtes tur
paverat T.

Vurránius, jméno římskéhorodu; zejm.
1) A1. Turrančus, praetor r. 44 př. Kr.

2) tragický básník O; 3) ČC.Tur
rantus, za cís. Tiberia a Klaudia prae
fectus annonae.

turriger, gera, gerum[turris a gero]
věžatý (o hradebních věžích) |) o městech
turrigerae Antemnae V; 2) přijmeníbo
byně Kybely, jež byla zobrazována 8 hradební

korunouna hlavě: Čurrigera dea Ó.
turris, ts (ace. ob. čm, tóž em, abl. ob.

%, též €), f. [1 řec. TÚOOIG n. TÚOGIC Opev
něné město, obezděný dům) vysoká stavba
váb.;I) hrad,palác: Afartusprojicis
oitur obsessum turrim regtam Š; mors
aeguo pulsat pede pauperum tabernas
regumgue turres IH; 3) věž, zejm.vevo
Jenstvía) k ochraně hradeb města, náspu
táboru n. mostu; b) obléhací, skládající
se z několika (až 10) pater (tadulatum),
z nichž v dolním byl bořicí beran, v hor
ních stavěny samostříly; posunována byla
na válcích n. na kolečkách; pod. věže
zřizovány i na lodích; 3) holubník:
prius inciptent turres vitare colum
bae O.

turritus, a, um [turris] 1) věžatý,
opatřený věžemi (viz tusris) A) turritae
puppes V; turritt muri O; b) příjmení
bohyně Ky bel y, Jež byla zobrazována8 hra
dební turrila dea Pr; 2) metaf.
vysoký jako věž: turrilt scopuli V.

korunou:

Latinsko-český slovník,

1249 tutelá

ťurtur, uris, m. [onomatop.|hrdlička.
tůs, čuris, n. [Doc] kadidlo: tria

tura O tři zrnka kadidlová; — pl. obě
továníkadidla, kadidlová obět: tura
dare Ó.

Tusculum, č, n. město v Latiu jiho
vých. od Říma, založené dle pověsti od
Telegona, nyn.Frascati; adj."Tusculauus
(básn. též Tuseulus 7%d), a, um tuskul
ský, v Tuskulu; subst.Uuseculaní, orum,
m. "Tuskulané,obyvatelé Tuskula; us
culánum, ž, n. statek (a villa) v Tus
kulu, zejm. Ciceronův; oat. Tiisculánen
sis, e týkající se 'Tuskulana: dčes T'us
culanenses Č (krásně) dni strávené v Tus
kulanu.

Tuseus, a, um (4 *Turs-cos, srov.
Tvoa-rvoi) tuský, etruský, tyrrhenský,
týkající se italské krajiny Etrurie a le
jich obyvatelů: T. amnis VH (= Ti
ber0s); dux T. O (= Mezentius); T. san
guis O (tj. Vejských, jichž město leželo
v Etrurii); T. vtcus ulice v Římě, ve
doucí z fora na jihozápad, jež měla špat
nou pověst; ==podle pověsti byli Etruskové po
tomci Tyrrhenů, kteří se přestěhovali z Lydie do
Italie, out.Lycadas T'usca pulsus ad urůde
O — z lydského města; — subst. Tusei,
Orum, m. a) Tuskové, Etruskové, oby
vatelé Etrurie; b) (se. agri) Tuský sta
tek Plinia MI. nedaleko města "'[iferna
(v Umbrii nad horním Tiberem) Půn.

tussicula, ae, f. [demin.odčussis) ka
šel Pln.

tussio, čre kašlati.
tussis, is (ace. čm, abl. č), f. kašel.
tůtámen, čnis (V) n. (itamentum,

z (L), n. [8. tutor] ochrana.
1. tů-te viz tu.
2. Úute, adv. [tutus] (posit. ob.

bezpečně, jistě.
tutěla, ae, f. [tueor] vl. hlídání, opa

trování; 1) vůb.ochrana, dohled a) a.)
in n. sub tutela alcis esse; dii, guorum
tutelae (gen. posses.)ea loca essent L pod
jejichž ochranou.. .; pod.čutelae nostrae
durimus (se. e0s esse) L vl. měli jsme
za to, že náležejí pod naši ochranu = pe
kládali jsme je za své chráněnce; fB)za
stávání, správa, řízení,starost (alcis
ret o něco): č. hauď minor pacis guam
regnt L starost o udržení míru; diaxit
Tiberius se guaecumaue pars (reč pu

tuto)
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tůticns

blicae) sibi mandaretur, etus tutelam
suscepturum TI; zachovávání, udržo
vání: non sumptuosa ť. (villae) Plin;
b) meton.G) akt. ochránce (ochráncové),
strážce, hlidač: templi t. fuere O; t.
prorae Ó = tuv. proreus (v. t.); B) pass.
chráněnec (chráněnci), kdo jest pod
ochranou něčí:Deliae t. deae H; La
nuvium est t. draconis Pr; 2). epec.
poručnictví, poručenství a) č. mu
liebris (ženy) L; in tutelam alcis ve
nive dostati 86 V něčí poručenství; in
suam tutelam venire (pervemre) = státi
se zletilým; per tutelam fraudare C
jako poručník; čudieta tutelae C pro ne
poctivé poručnictví; )) meton. jmění
poručencovo: nihil potest de tutela
deminuí Č.

tuticus viz meddix.
tuto, adv. [vl ubl.ag. noutr.od tutus) bez

pečně, jistě, v bezpeči, bez nebezpečen
ství (aĎ re se strany něčeho).

1. tůtor, 07is, m. [tueor) 1) ochránce,
strážce, opatrovník, patron; 2) spec. po
ručník (alcts 1 alci něčí, někomu); obr.
nos guoniam post Hortensti mortem
ovbae eloguentiae guasi tutores velicti
sumus C; cum tutoribus annuis esset
orlata (res publica) Č t.j. konsulů.

2. tůtor, dri, atus sum [fregu.intens.
od tueor) hlidati, opatrovati, stříci, ostří
hati, chrániti, bdíti nadněčim:hájiti,
braniti, zabezpečovati (abs., a re, contra
n. adversus rem od něčebo, proti něčemu) it)
metu vegnum t. L (chrániti si); aliae
(bestiae) fugd se, aliae occultatione tu
tantur Új vojen.krýti: cutus (agmi
nis) frontem et terga Aorsi tutabanturv
L; na soudě hijiti, zastávati: reos ť. T
přenes.čutatur favor Euryalum V: bh)
starati 8e o něco, vésti, řiditi: Plautus
guo pacto pavles tutetur amantis ephebi
H zastává, provádí; ©) inopiam t. Cs
vl. chrániti od nedostatku — pomáhati ně
komu V nedostatku.

tutus, a, um [vl. part. perf. pass. od čue01')
(vi.hlidaný) chráněný, odt.bezpečný,
zabezpečený, jistý (abs, a re, ad n. ad
versus rem proti něčemu) 1) a.) £. muněti
onibus L; plebs nullis tuta tribunis O;
tuttor lépe chráněný; oppida ab omni
periculo tuta Ús; ale speculatores ad
ea exploranda ťutiores L kteři byli ke
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zvidání toho bezpečnější — jimž bylo
možno vyzvěděti to 8 menším nebezpe
čím; často doplňk. bezpečně, v bezpečí,
jistě, bez nebezpečenství: medio tuťisst
mus ibis H; subat.tuta et parvola laudo
H; b) básn. refex, chránící se: recalet
trat undignue t. FH; oat opatrný: ser
pit humi t. I 2) akt. význ.chránici, po
skytující ochrany, bez nebezpečí. spo
lehlivý: veetis nihil tutum est Cs nic
nechrání; nehilo et par tutior fmit L
nezaručoval větší bezpečnosti; non est
tua tuta voluntas O není bez nebezpe
čenství; male tutae mentis Orestes A
nebezpečné t. j. (nebezpečně) šílené; =
subst. Útlum, 7, n. (i pl.) bezpečné misto,
bezpečí; bezpečnost, jistota:tn tuto
esse; tněra čuta domorum V v (bezpeč
ném) úkrytu domů.

tus, a, UM, zájm. přivlast.2. 08. 85. |srov.
GÓG z T.FŮC, čes. „tvůj“ tvůj (vl. Í přenea.
jako v češt.); m. gen. obj. tuti: desiderium
tuum C po tobě; tuae tnturiae S tobě
učiněné; guts ť. usus erat O z tebe; —
subst. 6) mase. ču? tvoji lidé (přátelé, spo
lečníci a p.); $) neutr. Cuum tvá věc, tvůj
majetek (zvyk, úkol, výrok a p.): guod
spiro et placeo, tuum est H tvůj dar.

Vyaua, orum, n. [Tůava) městov Kap
padokii: aaj. Vyaneius, a, um tyanský,
v Tyanech Ó.

Vyba, ae, f. město na hranici Syrie
vých. od Palmyry ČC.

Tycha, ae, f. [Tťym])jedna ze čtvrtí
syrakuských, nazvaná dle chrámubobyněTyche.

Tychius, ti, m. [TÓyroc] u HomeraZnA
menitý štitař v boiotské Hyle Ó.

Tydeus, ež n. e0s, m. [Tvóeúc] syn
krále Ojnea v Kalydonu, otec Diomedův,
jenž odt. sluje "Wydides, ae, m. (Tvoeidyc]
Tydeovec, syn Vydeův.

tympanum, č, n. [růnzravor| 1) bu
bínek (tamburina), jehož se užívalozvl.v or
iastických kultech bohyně Kybely a boha Dionysa:
2) metaf. kolo, jaká někdy bývala u náklad
ních vozů, t. massivní dřevěný kotouč bcz papisků.

hinc tympana (trivere) plaustris V,
Tyndareus, eč, m. [Tvvdáoeoc) král

spartský, manžel Ledin, otec Nastora,
Polydeuka, Heleny a Klytaimestry; patro
nym.Tyndarides, ae, m. Tyndareovec,
syn nm.potomek Tyndareův; Tyndaris



Tyndaris

(v. 1 t.), tdis n. tdos, f. "Tyndareovna,
dceraTyndareova; pi.Vyndaridae, črum,
m. 'Tyndareovci, děti "Tyndareovy, apec.
Kastor a Polydeukes (viz 1 Dioscuri):
v přirovn.fortisséma Tyndaridarum H
(druhá Klytaimestra“).

Tyndaris, čďis, £. 1) viz Tyndareus;
2) (tez Vyndarium, z, n.) město na sev.
břehu Sicilie; ad. Vyndaritanus, a, um
tyndarijský; subst. Tyndaritani, črum,
m. Tyndařané C.

Tynes viz Tunes.
Typhoeus, ei n. e0s, m. [Tvpocúc) =

Typhoón, čnis, m. [Tvgwv) myth. obr,
syn Tartarův a (Gaiin, jenž se odvážil
boje 8 Diem o vládu nad světem, ale byl
pi'emožen a svržen do hlubin země (dle
někt. pod Aetnu), odkud občas chrlí oheň;
také mu přičítali původ žhavých větrů i větrů vůb.;
aadj.Typhoius, a, um (fem.též Typhois,
idis) Tyfonův.

tvpus, ž, m. [růztoc) obraz, figura.
tyrannice, adv. [tyrannicus] jako ty

ran, despoticky: regie seu pottus t. U.
tyrannicus. a, um [Tvoavvizdc) ty

ranský, despotický.
tyrannis, čdis, f. [vvoavvic) 1) a)

u Řeků pův. 8amo vláda (bez haulivéhovýzn.),
vláda; h) u Římanů význ. tyranství, násilná
vláda, despotismus; 2) meton. tyrannis,
říše samovládcova L.

tyrannoctonus, 7, m. [TvoavvozTŮ
voc) tyranovrah C (o vrazích Caesarových).

tyrannus, %, m. [Tůoavvoc) 1) u Řeků
pův. S8amovládce, vládce bezhanlivého
význ.; —=básn. vládce, pán: čnfernus t. ©
(t j. Hades); €. Hesperiue Capricornus
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undae H (die astrologů přísluší jednotlivým sou
hvězdím zodiaku vláda nad určitými částmi nejen

oblohy, nýbrž i země); *2) u republikánských Ří
manůvýzn tyran, despota (téžobr.).

Tyras, ae, m. [Tůoac) řeka vlévajici
se do Černého moře, nyn. Dněstr

Vyrius víz Tyrus.
tyrotarichum, %, n. [TVoÓc a TGOt

oc) paštika z nasolených ryb a sýra C.
Tyrrhéní, črum (n. m V), m. [Tvo

onvoi z *Tvooyvoi, srov. Tuscus] Tvr
rheni — Etruskové, obyvatelé Etrurie; adj.
Tyrrhénus, a, um tyrrhenský—etruský:
Tyrrhenum ftumen V (= Tiberis); rex T,
O (= Mezentius); Tyrrhena regumpro
genies ff potomek Tyrrhenských krůlů
(v1 šlechticů, velmožů), t. j. Maecenas;
subst.Vyrrhenia, ae, f. — Etruria.

Tyrrheus, ež n. Tyrrhus, ž, m. pa
stýř krále Latina; patron.Tyrrhides, ce,
m. Tyrrhovec, syn Tyrrhův V.

Tyrtaeus, č, m. | Tvorařoc] eleg'cký
básník ve Spartě za messenských válek
(v 7. st. př. Kr.).

Tyrus a. Tyros, %, f. [Tú0o0s) při
mořské město ve Foinikii, proslulé ob
chodem a v průmyslu zejm. barvením
látek nachem červcovým; jeho osadou byla
Karthago; aaj. Tyrius, a, um tyrský
u) 1. Lyria paelex O (— Europa); p)
význ.karthaginský: Tyriae arces V; Ty
růt tort O (1 j. láska Didonina k Aeneovi);
+) meton.zbarvený (tyrským) nachem, na.
chový, purpurový: Tyrit flores O; T
sucus O 1 j. pokrývka, obarvená tyr
skou šťavou (= nachem); —subst. Tyrif,
orum, m. Tyřané a) vl.obyvatelé, Tyru;
B) význ. Kartkagiňané VO,

U

1. úber, erts, n. [srov. oŮWa0, něm.
Euter, čes.. „výmě“) 1) výmě, cecek;
prs: ubera distenta H; ubera ducere O
Bsáti; synekd.prsa, hruď: obr. (tellus) vos
ubere (na hruď) laeto aceiviet V; 2)
meton.L) plnost, bohatost, úrodnost,
úroda: u. agri VÍ (srov. u HomeraoůVďao

dooťon<); b) meton.půda: »+arum (den
sum) u. V.

2. úhber, eris [1. uber) úrodný,
plodný, žírný, tučný (aba.básn., rě i alcis
ret něčím, na něco) a) o půdě; b) přenes.
bohatý, hojný, plný, vydatný v nej
rozman. S8pojenícha) lactis uberes vivt HH;
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tibertás

Sulmo gelidis uberrimus undis O; B) spec.
co do látky a slohu guis ubertior in dt
cendo Flatone C; uberiorem securio
remgue materiam T; uberiora perscri
bere (v. t. 2) a)) Cs.

úbertas, atis, f. (2. uder] plnost,
úrodnost (vl. 4 metať.)A) vl. mammarum

C; u. agrorum C; b) meton.bohatá
úroda, bohatost, bohatství,plnost,
h ojnost: bacarum u. básn.u C; = spec.
o řečiu. orationis C bobatost řeči; sunt
guast prima elementa naturae, guibus
u. orationis adhiberi vix potest C.

ubertim, adv. [2. uber] klass.jen comp.
Uberius a superi.Uberrime bohatě, h oj
ně Cat; spec. Široce, obsažně, obšírně
(o slohu: locus a Platone tractatus uber
rtme C.

uberto, dre, dvi, dtum [2. uber]
zůrodňovati Plin.

ubi, adv. [vl. loc. od Zujm. km. *guu

(*guo- ) (srov. guis a p.) m. *cuĎdi, srov.
st-cubi, ne-cuĎi3 srov. ukaz. tdi: ts] 1)
(o místě vl. i přenes.) k de (tázací n. vztažné):
e gen. part. u. terrarum (gentium) kde na
světě; zdvojenéfacile, udi udi essent, se
conversuros aciem L kdekoli; často m.
relat. s předl.1% n. apuď: vitam, ubi alie
nae superbiae ludibrio fueris S —=in
gua; 2) o čase kdy, když a) vůb. s ind.
všechčasů; b) a) u. n. sesilené u. primum
8 ind. perf. n. praes. hist. jak, jakmile;
B) o ději opětovaném (ob. s ind. plsapf., pozd. též
a konj. imperf. n. plsapf.) kdykol l; c) neklass.
relat. cetera maleficia tum perseguare,
ubi facta sunt 9; = klass. ve spojenie8ť
udi... a konj.= tnterdum druhdy, někdy,
v některých případech.

ubi-cumgue (n. ubicungue), adv.kde
koli a) relat. (ob. s ind. slov. €88€); a gen.
part. (virtutem) gut adeptus erit, u. erit
gentium, a nobis diligetur C kdekoli na
světě; hb) abs. význ. leckde, všude: do
nam deperdere famam malum est u. H.

Ubii, orum, m. Ubiové, germánský
kmen na pravém břehu Rýna naproti ústí
Moselly; r. 37 př. byli přesazení od M.
Vipsama Agrippy na levý břeh rýnský:
Ubiorum civitas (oppidum) T — Čolo
na Agrippinensis (vizAgrtpoina) nyn.
Kolín nad Rýnem; ara Ubiorum T oltář
(ke cti císaře Augusta) v městě Ubiův;
adj. Ubius, a, um Ubiův, ubijský.

1952 ulciscor

ubi-nami, adv. tázací kde (pak jenom).
ubi-gue, adv. 1) význ. et (atgue) udi

a.) a kde, B) a když: seu recreare
vočetcorpus, ubigue accedent annt, trac
tari mollius aetas volet JH a věk, až
přibudou léta, bude chtiti...; 2) neurč.
(podobně j. guisgue ob. po předcház. zájm. táz.
n. vztaž.) kde, všude: omnes copiae,
guae u. sunt, ret publicae sunt C; 3)
abs. kdekoli, všude: u. luctus, u. pa
vor V; captes u. testamenta senum AH.

ubi-ubi viz udě.
ubi-vis, adv., vl.

koliv, všude.
Ucalegon, onis, m. [Oůzalévov]

jméno Trojana ; meton.proximus ardet
U. V soused U. (t. j. jeho dům).

údus, a, um [staž.z uviďus) vlhký,
zvlhlý, navlhčený, mokrý: uda poma
ria rtvis JH zavlažované; udae vocis
iter V —=udum vocis iter; udi rami H
syrové; uda vina Ó tekutá; =
uda Lyaeo tempora JH zrosené,

Uféns, entis, m. [(—uder] 1)řeka
v již Latiu v území Aeguů; aaj. Ufen
tinus, a, umufentský: Ufentina tribus
L; 3) vůdce Aeguů V.

ulcero, dre, Gavi, atum [ulcus] ji
třiti, rozjitřiti, způsobiti boláky: non
dum ulcerato Philoctete Č dokud se ne
rozbolavěl; čumbos onere u. H otlačiti;
obr. non ancilla tuum necur ulceret Fl
(„raniti“).

ulcerosus, a, um [ulcus] plný boláků,
bolavý,trudovatý: ulcerosafacies T;
= obr. (láskou) bolavý, rozjitřený, roze
rvaný: iecur ulcerosum H.

ulciscor, č, ultus sum [ulcus] (vl. „ji
třiti 86“ na někoho) mstiti (se) A) abs.
omnium animi ad ulciscendum arde
bant Čs práhly po pomstě; b) algm n.
algd a) někomu, nad někým n. něčeho,
trestati, kárati někoho,něco: guos pro
scelere eorum u. velint Cs; ultum ire
inturias festinat S spěchá (v úmyslu)
pomstíti křivd; pass. guteguid sine san
guine civtum ulcisci neguitur S; B) ně
koho, něčeho význ. zjednávati pomstu,
dostiučinění někomu, něčemu, mstít. se
za někoho, pro něco: gut patris ulciscendi
causa matrem necavisset Ú; ultus pa
rente (zabitímmatky Erifyly) parentem (otce
Amfiarax)O; Caesaris mortem u. C; vy

kde chceš — kde

spec.



ulcus

mstíti si něco:pass. ob tras graviter ul
sas L.

ulcus, eris, n. [srov.EAxoc) vřed, bo
lák, hlíza; bolest, rána; = přenes.„bo
lavé, choulostivé místo“ význ.vada, chyba:
gutcguid horum attigeris, u. esť C; in
curata pudor ulcera celat Fl.

úligo, inis, f. [m.*udigo z udus, uvt
dus)| vlhkost, mokro: uligines palu
dum T bařinaté močály; locus uligine
profunda T močálovitá půda.

Ulixěs, čs (též ez H, i Č V, ace. n
HO, voc. € O), m [z dialekt. tvaru slova
"Odvaceťc sÁ m 0 (ku př. "OAvrTeÚc na
att. vásách)| Odysseus, král na Ithace, syn
Laertův (die jiné pověsti Sisyfův), manžel
Venelopin, otec "Telemachův, znůmý z Ho
mera 8vou Chytrosti a svymi osudy při návratu
od Troje.

úllus, a, um (gen. sg. ulltus, básn. též
ullius, dat. sg. ulit, jednou ullae fw) (m.
*unulus demin. od unus) vl. jedinký (pův.
při záporu, ku př. né ullus), odt. zájm. naurč.
(vůbec)některý, který; nějaký, jaký
(ob. ve výrazech zápor. n. záporného sm.): haud
(non) u. — nullus žádný; negue u. a
žádný; sine ulla spe beze vší naděje;
sine ulla dubitatione (v. t.); ==subst. mase.

některý, někdo, záp.nikdo: negať se posse
iter ulli per provinciam dare Ús; stne
ulltus imperto L; pl. ulli nahrazuje pl. od
guisguam ; zř. neutr. NĚCO, zápor. nic
(Z klass. ulla res): nemo ullius nist fu
gae memor L.

ulmas, ž, f. jilm.
úlna, Í. [z řolenč, srov. DÁEVY,

něm,Elle) loket a) vl.; b) synekd. paže;
c) přenes. loket jako délkovámíra (= cubi
tus).

Ulpius, jméno řím. rodu pův. hispan
ského; zejm. M. Ulpius Traianus, řím
ský císař (* r. 52 po Kr., vládl r. 98
až 11%).

*ulter, tra, trum (v posit. jen i8ol.ady.
ultro a ultrá, v. t.) [z *ol-tero- (kompar.
od km. *ol-, srov. olim, arch. ollus a p.)|
i kompar.ulterior, us (vl co jest více
na oné straně)vzdálenější, odlehlejší;
zadnější, zazší, zadní (vl. o místě,přenes.
o čase a pořadí) a) u. ripa VL protější,
druhý břeh; Gallia u. (= transalpina),
Hispania u. zadní; význ.partit. ultertus
medio spatitum sol habebat O více než
polovici; b) subst. G) maso.ulteriores Cs

1253 *ulter

vzdálenější (obyvatelé); B) neutr. ultert
ora Boit tenuere T' vzdálenější krajiny:
= ulteriora mirart, praesentia segu T
vzdálenějším (minulým) věcem; pudor est
ultertora logui O další; ©) adv. ulte
riuS (vl. ace. ag. neutr.) dále (vl. 1 přenes.
o míře a způsobu): u. nihil est nisi fri
gus O; u. ventum foret L; u. tusto O
dále než slušno; II superl.ultimus, a,
um [z*ol-timo-]nejvzdálenější, nej
odlehlejší; nejzazší, nejzadnější, zadní;
nejkrajnější, krajní;poslední, ko
nečný; 1) vl. o místě a) «) ulťima pars
telae O — okraj tkaniny; obr. mors
ultima linea (v. t.) rerumst F; B) praed.
nejdále, nejzáze, na (samém) kraji; 4)
význ. partit.: překlůdáme ob. subst. ne jvzdá
lenější část, kraj, konec s gen. subst.: Ap
plus in ulttimamprovinciam se coniectt
C; ultimum tugum Čs konec hibetu; ul
tima via O konec cesty, cesta na konci;
b) subst. G) mase. ulťimi nejvzdálenější,
nejzazší, poslední (lidé, obyvatelé); B)
neutr. ultčima nejzazší končiny, (zadní)
kraje, hranice: campti ultima O pozadí;
ultima distant (v. t.) O; stimul ulťtima
stgnant V cil; 2) o čase a pořadí o nej
krajnějším t. j. posledním n. též najvzdáleněj
ším — nejstarším, prvním členu (časové) řady
a) a) poslední: primus et u. ardor
(láska) O; ulťima tussae nox fugae O
před cestou do vyhnanství: u. lapis Pr
— náhrobek; nejstarší, prvotní,první,
původní: memoriam recordari ulťimam
C; sanguinis u. auctor V; ulťima ex
origine Cat; ulťimaecausae F; ab stirpe
ultimá orsus L od samého (jeho) pů
vodu; — metaf.poslední význ. nejnižší,
nejnepatrnější, nejchatrnější: ulťími mt
litum L; non ultima laus IL; B) praed.
naposled, posléze, konečně: manum
ultimam imponere (alci reť) O poslední
ruku přiložiti =—dodělati něco; uť ulťima
(fem.) divideret mors H posléze = te
prve; ultima Targutntus habebaťregna
O; tum vuvenemflevere, ultíma plorato
suddita fiamma rogo est O; b) subst.
neutr. ullimum n. pl. ultima posledek,
konec: ultimum orationis L; ad ulti
mum L k posledu, na konec, konečně (n.
též do posledního okamžiku); ad ultima O
až do konce význ. ustavičně; ©) ace. sg.
neutr. význ. adv. čllud ultimum LCČu tehdy
naposled; 3) přenes.o stupni nejkraj



ultió l

nější, krajní, poslední; nejvyšší,
svrchovaný; nejhlubší; největší;
nejhorší, nejhroznější; rozhodný,
(kritický) a) illud extremum algue ul
limum scnalus consullum Čs nejkraj
nější a poslední; dimicalio ultima L
rozhodný boj; ultimum supplicium L;
ultimum discrimen V, tempus HH; pracd.
ultima Teucrům ussa seguar V do
kraj nosti = slepě všech; b) subst. neutr.
ultimum n. pl. ulfima krajnost, vrch,
nejvyšší stupeň: ad ullimum demens
L krajně, svrchovaně; ad ullimum dt
micalionis rem venturam L že dojde
k nejhoršímu boji; ultima audere I. od
vážiti se posledního; ultima pati O nej
horší věci; ullima cernere V nezbyti,
konec; velus aelas vidit, gutd ultimum
in libertale essel T krajní svoboda: ira
citra ultima stetit T dostoupil nejvyššího
stupně.

ultio, Onis, f. [ulciscor) msta, po
msta, trest (alcis rel j. gen. subj. něčí,
něčeho, gen. obj. za něco): s gen. suhj. Ul. trae
J, pomsta z hněvu; s gen.obj. scelerum u.
T'; person. Ulfi0 jako bohyně pomsty T.

uKor, oris, m. [ulciscor) mstitel,
trestatel, odplatitel (alcis rei něčeho,za
něco): u. caedis L; etus morlis ultores
C , přivl. Mars Ultor Mars, k jehož poctě vy
stavěl Augustus na svém foru chrám na památku
pomsty nad vrahy Caesarovými;ultores diůiO
(mstící, trestající).

ultrá, adv. a předl. [isol. abl. sg. fem. od
*ulter] (op. cilra) Á adv. 1) o mistě Na
oné straně, tam, onde; dále: nec ci
tra nec u. O ani sem ani tam; přívl.
immensus u. Oceanus TI; doplňk. nullae
u. lerrae (sc. sunt) IT dále (za námi);
přenes.U. negue curae negue gaudio lo
cum esse St.j.za hrobem; 2) přenes.o čase,
způsobua míředále; déle; nad to, více:
u. decipi plebem non posse L; o budouc
nosti budoucně, příště: negue facluram
u. T již; — guid u. provehor (v. t. ke
konci) V; u. guam licet H, guam salis
est H; praegn. u. non sileas HHnad míru,
příliš; II předi. s acc. I) o místě na oné
straně, na druhou stranu, s onéstrany,
za: cis Padum ultrague L.; u. iHibe
rum ea gens eral L; — obr. fines, guos
u. cilrague neguil consislere rectum FH;
2) přenes. o čase, způsobu a nuře dále (déle)

JÁ ululo

než, za, nad, přes: u. biennium T;
u. modum C, placitum (v. t) V, per
fectum (v. t.) fŤ; vires u. sorlemgue se
nectae V nad sily: nec u. minas pro
cessum L dále než k nrozbám; nihil u.
nervos atgue cutern H nad, mlno; Tria
ria u. feminam jerox T vice než žena
bývá = nežensky.

ujtrix, čcis, f. [ultor) mstitelka,
mstitelky ně; častopřívi.mstící, trestající:
u. sagilla V; udtrices Curae V (t j.
výčitky svědomí); personit.animum ex
plesse ultricis flammae V plamennou
touhou po pomstě.

ulír6, adv. [isol. abl. sg. neutr. od *uller]
1) o místěna onu stranu, tam: ob.ve
spojeni u. el Cilro, u. Cilrogue, asynd. u.
cilro (my naopak)sem (a) tam, sté i soné
strany, s obou stran; 2) přenes.a) nad
to (ještě), k tomu, ke všemu,ještě více;
dokonce, naopak ještě: (Remum) cap
tum regi (Iradidisse u. accusanles L
nad to ještě; u. implacavilis ardet V
ještě nesmiřitelněji; non despeclum id
apud barbaros ultrogue polentiam ha
bel T naopak ještě; b) praegn. (vl. ještě
nad povinnost, nad očekávání) se své
strany, (sám) o sobě, od sebe, sebou;
samoděk,o své vůli, dobrovolně, (sám
napřed, bez vyzvání, beze všeho, ne
očekávaně: u. nomina dare L dobro
volně se hlásiti; vojen.útočně, vybojně:
u. bellum inferre SL —=počiti útočnou
válku; obviam ire ullrogue adgredi ho
stem T; —eundiu.. .eandem moz facultalem,regressiis.© inalienapoteslaleesse
Tjíti proti někomu,zakročit — bez pří
činy: u: gui meliorem vocel in ius H.

Ulubrae. rum, f. osada v Latiu
u Pomptinských bařin CH; aaj.Uluhrá=
nus. a, um uluberský.

ulula, ae, |. [srov.ululo) svček.
ululátus, ds, m. [ululo] A) o zvířatech

řvaní, řev; skučení, vytí; b) o lidech
hulákání, křik, pokřik, výkřik; ryk, po
vyk; volání; výskot; nářek, úpění,
bědování.

ululo, are, UVÍ, átum |onomatop,, srov.
dAokťčo] A) o zvířatech řváti skučeti,
výti; houkati; b) olidechhulákati, kři
četi; povykovati; volati; výskatli;
naříkati, úpěti, bědovati; —básn.trans.
Hecate ululata per urbes V volaná,



ulva

vzývaná; ©) přenes.o mistech plangoribus
aedes ululant V zvučí, ozývá se.

ulva, ae, f. rákosí, siti.
Umber viz Umůdr+a.

umbilicus, č, m. [umdo) pupek;
1) vl. ut alibř umůdilico tenus aguu es
set L po pás; 82) metaf. A) význ. střed:
(Henna) u. Siciliae C; (Delpht) u. orbis
terrarum L; b) pl. konce hůlky, na niž
byl navinován popsaný pruh papyru ve
svitek, zdobené obyč. hlavicemi (růžky,
cornua); hlavičky, knotlíky: 2nceptos
tanbos ad umbilicum adducere H = do
končiti; ©) skořápka, lastura, mušle C.

umbo, čnis, m. [srov. OuEa.éc, něm.
Nabel] a) pukla, puklina na štítě; b) synekd.
štit.

umbra, ae, f. stín; 1) vl. a) iacere
sud umůra ve stínu; cervus arborea frt
gus ducebat ab umdra O — vdechoval
chlad stinných stromů; ) meton.©) stinné
misto: čonsoris u. IH dilua. Pompeia u.
Pr —=porticu8; = metar.přítmí, ústraní
(soukromého bytu n. školy), soukromý ži
vot, klid, pokoj (op.forum, obr. sol):
cedat stilus gladio, u. soli (výsluní) C;
tn umůra atgue otto C; studia in umůdra
educata T; pohodlí: nos umůris, de
lictis ... anémum infecimus C; P) co
stíní, (stinné) stromy, (stinné) listí:
tnducite fontibus umdram V: falce pre
mes umůdram V; %) metaťf.a) tmavost,
temnost, tma, mrákota, noc: rutť no£
involvens umdrů terram V3 ad umdram
lucis ab ortu I; formido atgue u. fe
ralis exercitus T strašidelnost a po
chmurnost; b) v barváchstín, odstin: če
nues parví discriminis (gen.gual. 8 nepa
trnými přechody) umOrae Oj ©) ochrana,
záštita: u. vestvi auxilii L; d) na ozna
čenou něčebo nelmotného n. neskutečného, zejm.

G) o duších zemřelých a viděmich stín, duch,
podoba, přízrak, přelud, vidění, mátoha:
exsangues umůrae V; forma tricorporis
umůdrae V; pl. básn. též m. 8£. Actaeonis
umůrae O; — pl. meton.říše stínů (pod
světi): Tartara, tristes umůrae V; um
brue silentes V; tre sud (per) umůras
V do říše (říší) stínů — zemřiti; umdra
rum 7TET O; £) proti něčemu živému a 8ku
tečnémufraternas condere umůras O bez
duché tělo; (pouhý) stín: pulvis eť u.
sumus H; umůrae hominum L; u. re
gis Tj abstr. u. gloriae C, pietatis O;
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od. záminka: sud umůdrafoederis
aegut L; e) „živý stín“, nohsled (,ocá
sek“) zejm. o nepozvaném hosti, jejž 8 sebou
přivádí host pozvaný: GUaS Maecenas ad
duxerat umůras H přivedl s sebou.

mmubráculum. ž, n. [xměra) vl. sti
nidlo, zejm.a) slunečník: aurea pel
lebant tepidos umůracula soles O: b)
besidka, loubíi: lentae texunt umora
cula vites V; ©) stinné místo, spec. (stin
ná) učebna, škola: Theopkrasti u. C.

mnbraticus, a, um [umůra] ve stínu,
v ústraní (soukromého bytu n. školy) dlíci
n. konaný: scholasticas atgue umůraticas
litteras mtittere Plin školácký.

umbrátilis. e (umůdra)pobývající ve
stínu; přenes. zejm. A) domácký, sou
kromý; klidný, pohodlný (op.foren
sts): vita u. C; b) školský, školácký:
mollis oratio et u. C.

Umbria, ae, f. krajina v sev. vých,
Italii: adj. básn. Umber, dra, drum um
berský; subst.Umher, dri, m. ©) Umber,
obyvatel Umbrie (ob. p. ÚUmbri, drum,
m. ÚUmbrové); £) umberský pes V.

umbrifer, fera, ferum |umdruafero)
stinný.

1. umbro, dúre, dvi, dtum [umůĎra]
stíniti, zastiniti, ostiniti: umdrata ge
runt tempora guercu V (tak zvanouco
rona ctvica); montes umůrantur opaci
V zahalují se stinem.

2. Umbro, onis, m. kněz a vůdce
Marsů V.

umbrosus, a, um stinný a) pass.
u. locus Ú; = přenes.temný, tmavý: um
dbrosae cavernae V; L) act. umůrosa ca
cumina V; umůrosa arundo V.

umectó, ime0, umerus, iiměseco,
umidus, umifer, Umor viz Aumecto,
humeo atd.

umguam n. Uunguam, adv. (m. *cum
OU«am, srov. udi) (vůbec) někdy, kdy
(ob. ve výrazech zapor. n. záporného sm., ve vé
tách podm.a tůz.); při záporu nikdy: negue
u. a nikdy.

una viz unus.
únanimitas, dtťis,f. [unantmus] jed

nomyslnost, svornost L.
inanimus, a, um [unus a animus)

jednomyslný, svorný.
uncia, ae, f. [z otnicia od oinos =

unus) (vl. jednotka) uncia, dvanáctina
assu j. celku a) Caesar ex uncia (se.



nneiárius

heres) C dědic dvanáctiny jmění;
jednotka váhy 3 libry (usi 27 g).

unciarius, a, um [uncia| unciální,
činící dvanáctinu celku: unctarium fae
nus LT úrok činící '/4+ jistiny ročně
—=8'/;“/, (dle tiného výkl '/,;9/, měsíčně
= 1, fočně).

uncinatus, a, um [uncinus — uncus)
háčkovatý.

Únctio, onis, f. [ungo) mazání, apec.
olejem před zápasem.

Unctor, čris, m. [ungo]) kdo maže,
natirá, natěrač (zejm. zřízenec v lázních,
natiírající těla olejem, „masážnik“).

Unctorium, či, n. [ungo)místnost
v lázních pro natírání olejem (pro
„masáž“) Plin.

Unctůra, ae, f. [ungo) natiráni, ma
záni (zejm. mrtvol) C.

nctus, a, um vl. part. perf. pass. od
ungo) 1) vi. namazaný, natřenýa)
G.) zejm. olejem n. (vonnými) mastmi: re
ex. Achivi uncti HHnatírajicí se olejem
(v palaistrách); caput unctius Cat; £)
namašťěný,zamašťěný, mastný: unctae
manus HH;uncta agva fl (= špinavá);
uncta cartna (abies) V vysmolená; po
třísněný; b) metaf.a) uhlazený, „vy
mydlený“: unetior splendidiorgue con
suetudo loguendi B) bohatý, zá
možný: accedes siccus ad unctum JH; ae
slovníbříčkoudta palaestritas defendebat,
ut ab illis vpse unctior abiret Ú (nov.
„podmazán“); 2) meton. tučný a) subst.
unctum ponere I tučné sousto — la
hůdku, něco dobrého; meton. uneta po
pina H; b) přenes.„tučný“,bohatý: uncta
patrimonia Cat; ubi guid melius con
tingit et unctius F tučnější sousto.

1. uncus, č, m. [srov.Oyxo0c,Gyxvou,
Gyxcv, něm. Angel) hák; spec. hák, jímž
bývaly vlíčeny mrtvoly popravených zločinaí na

nos a ver

b) jako

t. zv. scalao (zemoniae n. do Tiberu:

beribus, ab unco.... negue res gestáe
vindicadbunt Čj; odt. obr. severus u. H;
cumfixum mento discusseris uncum Pr.

2. UNCUS, a, um [srov. předch.) háko
vitý, klikatý, zakřivený,křivý: unca
aera O udice; unco non alligat ancora
morsu (v. 1.) V.

unda, ae, JÍ. "udna z koř.
*udďd-,srov. ÚO, něm.Wasser, čes. „voda“,
„vyara“] 1) pův. (pozd. Jen básan.) voda;
vody, vodstvo; pramen, studánka, řeka;
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*ved-,

undo

jezero, moře: 2) ob. spec. vlna a) vl;
b) metaf. G) gua přurimus undam fu
mus agit V kde nejhustší kouř se vlní;
salutantum u. V proud; B) vlna, vlnění,
význ. nepokoj, bouře: undae comitiorum
C vlny volebních zápasů; curarum ffuc
tuat undis Čat; mersor (v. t.) civilibus
undis H.

unde, adv. [m. *cunde, srov. k udt; utvo
řenopodle tnde|1) odkud (tázací n. vztaž.,
často bývá m. zájm. vztaž. 8 předl. ab n. ex) a)
o místěG) FHelvetios tn fines suos, u. erant

projooti, reverti tussit Ús (= ex guius); leckdy abs. 8 vynecháním slovesa U. do
mo? VH odkud (domovem, rodem); u.
mihi lapidem? HM—=kde vzíti kámen;
u. mihi tam fortem? Hi kde bych na
lezl; B) obr. tdi imperium fore, u. vic
toria f uerit L (= a gua parte) na čí
straně, při kom, kde, pod. u. tus stabat,
ei victoriam dedit L (— a guo); b) o pů
vodu, příčině a nástroji (často lze přeložiti pro
čež, z čeho, čím, o 0s. od koho): gut eum
necasset, u. ipse natus esset C z něhož;
tibi, u. minume decuit, vita erepta est
S (= a gu0); is, u. (= a guo)peťitur=
obžalovaný; u. exitii causa multis fuit
T = to bylo příčinou; gut, u. efferren
tur, non relgussent N zač, z čeho; 2)
zdvojené gut Mist mercedem undeunde
extricat JH odkudkoliv.

nnde.... [m. unus de) vl. jeden od,
odčítání, jímž se opisují zákl. a řad. číslovky pro
čísla, skládající 66 z desitek a devíti jednotek:
undeviginti — 13, undetricesimus dva
cátý devátý.

undecie(n)s, čís.adv.jedenáctkrát: HS
(sestertium) u. C = 1,100.000 sestertiů.

undecim, čisl. zákl. [z unus a decem)
jedenáct.

undecimus, a, um, čísl.řad. [undecim]
jedenáctý.

unde-cumaue, adv. odkudkoli Půen.
un-dění, ae, a, čísl.podil.po jedenácti:

musa per undenos emodulanda pedes
O 1.j. v elegickém distichu.

undeunde viz unde ke konci.
undigue, adv.(m.unde-gue) odevšad,

se všech stran; všude, na všech stra
nách (vl. i přenes.).

undisonus, a, um [unda a sonus)
undisonos deos Pr bohy šumných vln.

nndo, čre, avi, atum [unda] vlniti
Be a) vl ačna undantia flammis V 1 ;.



undosus

8 vlnicí se (= vroucí) nad plameny vo
dou; undanti cruore V proudem krve;
b) metaf. o vlnivém pohybu undantem buxo
Cytorum V; dmouti se, zdvihati se, bou
řiti se: undantem Aetnam V; valiti sej
vláti: undantes habenae V.

undosus, a, um [unda) vlnitý, roz
vlněný: Plemyritum undosum V vlnami
omývaně.

Unelli viz Venelli.
únetvicesima legio (una et vicesima]

21. legie; odt. Unetvicesimáaui, črum,
m. vojáci dvacáté první legie.

UN$0 (staršíunguč), ere, uni, únctum
mazati, namazati, pomazati, natírati,
potír ati (zejm. vonnou mastí n. olejem zvl.
při koupeli, při zápase, mrtvolu), navo
něti a) gloria guem super vires et vestit
et ungit F kdo z marnivosti... si ku
puje (drahá) roucha a masti; b) mastiti:
u. caules oleo I; C) přenes.u. tela manu
V; cubilia limo unge V vymazuj; arma
uncta cruortdus FHzbrocené, zamazané.
Part. UNCÍUS význ. adj. v. t.

unauen, čnis, n. (básn.)— (pros.) Un

guentuin, ž, a. [unguo] 1) (vonná) mast,
pomáda, (vonný) olej, voňavka; Ž) mast
nota: pingues unguimneceras V.

uuguentárium, %ž, n. [unguentum)
peníze na voňavky Pltn.

unguentárius, 0%,m. prodavač mastí,
mastičkář, voňavkář.

unguentatus, a, um [unguentum)]na
mazaný vonnou mastí n. olejem, navo
něný Cat.

unguentum viz unguen.
unguiculus, Z, m. [demin.od unguis|

nehýtek, nehet: přísl. a teneris (v. t.), uť
Graeci dicunt, unguiculis C.

unguis, %s (abl. €, básn. též č), m. [srov.
Ovvě, něm. Nagel, čes. „nehet“, „noha“] 1)
nehet: ad imis ungutbus usgue ad ver
ticem summum Č od paty k hlavě; pří
slov. Čra(ns)versum (v. t.) unguem (non
discedere) C; de tenero (v. 1.) ungui H;
obr. dle kameníka, jenž zkouší nehtm hladkost
In.amoru, zejm. na místech, kde jsou kusy spojo

vány:praesectum (v. t) ad unguem l,
pod. tn unguem V přesně, na vlas; ad
unguem factus homo H bezvadný muž;

2) u zvířatpazour, kř pazneht, spár.ungula, ae, f. [demin.od unguis]) paz
neht, spár, spec. kopyto: příslov. čoto
corpore atgue omnibus ungulis, ut di
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citur, contentioně vocis adservtunt Č
„všemi čtyřmi“, „rukama nohama“, „zuby
nehty“; = synekd.ungula rapit currůs
H kůň.

INgU0 viz Ungo.
nice, adv. [untcus) vl. jedinečně výza.

obzvláště, neobyčejně, nad jiné:
u. diligere C, probare Plin; u. securus
H naprosto.

Uni-Color, čris, m. jednobarevný 0.
únicus, a, um [unus] 1) jediný,

jedinký, samojediný: gut me unum at
goueunicum amicum kabuit Cat; unica
spes L; u. filtu8 1subst. unicus T jediný
syn; 2) jedinečný význ. obzvláštní,
neobyčejný, vzácný, výtečný: uni
cum exemplum L; ob unicam nodbilita
tem L; unico gaudens marito IH; puer
unice O miláčku.

úniformis, e [unus a forma) (vl.ma
jicí Jediný tvar) jednoduchý, prostý.

Unigena, ae [unus a gigno) A) mase.
8ourozenec, fem. 8ourozenka: Memnonts
u. Čat (e. 3. Zefyros); b) jednorozený,
přenes. jedinečný C

Úni-manus, ace um jednoruký L.
Unitas, aťis,f. [unus| jednotnost, jed

nota Ču.
niversalis, e [universus]všeobecný,

obecný Flín.
iniverse, adv.[universus] všeobecně

(op. stngillatim, proprie) C.
Universitas, dťis, f. [universus] a)

všeobecnost, veškerenstvo, souhrn:
rerum U. — spec. u. Ú vesmír, svět; b)
celek (op.partes) Přin.

Universus (starší UnivVOrsus), a, um
[unus a verto| vi. k jednomu obrácený,
v jedno spojený (8 jinými); 1) veške
ren, všechen, celý (op. stnguli, pars):
universa res publica S; universos Ephe
sios esse morte multandos C; universae
ret dimicatio L (o všechno —) rozhodný
—=universa d. L; spec. světový, všeho
míra: guin ex universa mente animos
haberemus C; subst. Universum, %, n.
veškerenstvo, celek, spec.vesmír, svět;
2) všeobecný, celkový, povšechný,
společný (op. proprtus): tm hac confusa
ataue universa defensione Ú; leckdylze
přeložiti příslovečnými výrazy všeobecně, vů
bec, v celku: de universa philosophta
satis dictum est C; —=in úniversum
význ. adv. v celku, vůbec LT.



unguam

unguam viz umguam.
Unus, a, um (gen. sg. úntus, básn. též

nius, jednou Uně Cat; dat. sg. Unt), čisl.
zákl. [starolat. Očn0s; srov. oťvij (jednička
na kostce), pod. ofoc, čes. „jed-in-ý“) je
den (ex, de, někdytéž gen. part. Z.. .); 1)
u. et alter, u. aut alter, u. alterve je
den a druhý, jeden nebo dva, též neuvě.
význ. několik (málo); aď unum omnes
všichni do jednoho, všichni bez rozdilu,
pod. erosus ad unum T'roianos V; pl.
u slov pomnož. a básn. pl. uč una Castra
facta ex binis viderentur Cs; satis una
vidimus excidia V; 2) jediný, toliko
(pouze, jen) jeden (klass. zř. sesileno slovy
modo, tantum, solum, solus): partem
damnatur in unam Ó; leckdy překládáme
dv. jediné, toliko, pouze: cum vn una

virtute omnis spes consisteret Cs jediné
ve statečnosti; 3) jednotlivý: unus
gutsgue n. Únusguisguec, vnaguaegue,unumguidgue| (subst.)«únumguodgue
(adj.) jeden každý; nemo u. žádný jed
notlivec: (Dibulo) mortuo ad neminem
unum summa imperii rediit Čs; nemo
u. satis dignus rvegno wisus est L; 4)
jeden (a týž), týž, stejný a) u. et
tdem; in rectum aut uno fleru (v. t)
dextros agunt (eguos) I stále týmž,
jednoduchým; uno tempore — současně,
najednou, zároveň (viz i niže);básn. aestuat
uno tn corde pudor mixtogue insanta
luctu V (m. una) zároveň; non voltus,
non color u. mansere V; facies non
omnibus una Ó; jednotný: simplex
et unum [Ť; společný: his amor u.
erat V vzájemná: b) subst. ve spojení in
únum «) na jedno misto — in unum
locum: in unum conventre, cogere 4,
venire V, comportare I; B) metaf.jed
notně, svorně: in unum consulere 1;
C) adv. UNA (vl. is. abl. sg. fem.) spolu, zá
roveň G) o místě na jednom místě, po
hromadě: puer u. stabat O vedle; B)
o čase SOUčasně; ) o společnosti společně,
pospolu: u. cum algo; 93) metař.jedi
nečný, vynikající (k sesilovánístupněvlast
nosti [zejm. superl.) i děje), překl. ob. nad jiné,
daleko, obzvláště a) u. et futt caris
simus N; aegritudinem, unam rem ma
gtme detestabilem C; felix una ante
alias V; b) gut u. eminet inter omnes
C; Mitiades cum u. omnium maxime
floreret Nnade všechny;Carthago, guam
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[uno fertur terris magis omnibusunam
coluisse V; abs. Nautes, unum Fallas
guem docuit V; 6) neurč. uno tempore
accidit Čs jednoho času, jednou; význ.
některý, nějaký, někdo: tamguam u. ma
nipularis C.

unusguisgue viz UNS.
úpilio viz opilio.
Urania, ae n. Uranie, es, f. [Ooa

více — „Nebeská“] Musa hvězdářství a poč
tářství.

urbané, adv. [uróanus| vi. městsky;
přenes.a) způsobně, zdvořile, uhlazeně,
jemně, vybraně, taktně; b) ducha
plně, vtipně; ©) šp. sm. uličnicky, ne
slušně: se contumaciter urbanegue ve
zatum esse C (ob. čtenínyní tnurdane).

urbinitas, daťis,f. (urbanus) 1) ži
vot v městě, spec.velkoměstský ži
vot: desidertum urůdiset urbanitatis U;
3) meton.a) způsobnost, zdvořilost, uhla
zenost, jemnost, uhlazené (jemné) cho
vání, takt, elegance, vkus; = o řečiměst
ský ráz mluvy,městská mluva: obr.
uvdbanitate colorata oratio C městským
nátěrem; hb) duchaplnost, vtipnost,
vtip; ©)šp. sm. vtipkování: sť senatum
deceret u. Plin; uličnictví: vernacula
utebantur urbanitate I dělalivtipy jako
doma na uliči.

urbánus, a, um [urds] 1) městský,
v Češt. leckdy podřad.města, v městě, z města
a p. (op. rusticus) a) urdana pleds T
praetor (v. t) u.; urdbana praedia Č
u města; b) spec. týkající se hlavního
města (Říma), v hlavním městě, v Římě:
urbanas res commodioremin statum per
venisse Us; retineri urbano motu Cae
sarem Cs; urbana gratia dignitasgue
Cs oblibenost a vliv v městě, u (měst
ského) lidu; amicis určana officia prae
stitit N; ©) subst. urbánus, 7, m. oby
vatel města, měšťan, měšták, pl. též měst
ský lid: guem (secessum) tu nimis u.
es nist concuptiscis Plin zarytý měšťák;
2) meton. A) (op. dellicus) dějíci se v mě
stě. domácí, vnitřní, neválečný, ci
vilní: čď ipsum est gestum constlio ur
bano sine exercitu C „vnitřní politikou“;
multae res exstiterunt urbanae matores
guem bellicae Č v míruj uť in consiliis
militiae, ita in rebus urbanis T; b)
městský,velkoměstský; způsobný,



Urbinum

zdvořilý, uhlazený, jemný, taktní;
elegantuí, vkusný; o řeči„Spisovný“, správ
ný; c) duchaplný, vtipný: gut in
senatu dicax et u. et dbellusest Plin
jest samý hovor, vtip a šprým; d) šp.
sm. pouliční, dotěrný, smělý: w.
scurra JH; frontis urdanae praema
(v. t.) A.

Urbinum, ž, n. město v sev. Umbrii,
nyn. Urbino; aaj. Urbinas, daťis urbin
ský, z Urbina, subst.mase. Urbiňan.

Urbius cdivus ulice v Římě, jež vedla
ze Subury na Esauilinus Z.

urbs, urdis, f. město (zejm.větší a
opevněné), velké město a) ea tanta est
u., ut ex guattuor urbibus maxzimis
constare dicatus ( o Syrakusůch;u. Athenae;básn.sudj.u.TrotanaV n.sgen.de
term. u. T'rotae V; = básn. o táboru Aeneas
urle eť sociis et classe relicta sedem
petit Buandri V; —metaf.urbem pilo
sophiae proditis, dum castella defendi
tis C hlavní tvrz.... pevnůstky; b) spec.
hlavní město římské říše, Řím: con
ditor urbis Ó o Romulovi;ad urbem esse
CsS státi (čekati) před Římem (o voje
vůdci, jenž čekal na rozhodnuti o svém triumfu a

nesměl vkročiti do města, aby nepozbyl imperiu);
C) meton. význ. obyvatelé města, měšťané.

urceus, č, m. džbán, džbánek.
reco, čnis, f. [uro] (ebilní) snět C.
Urge0 (psáno též méněspr. UrgUE0), čre,

ursi, — [z koř. *uereg-, srov. ÓVYTI,něm.
richen, čes. „vrah“ v starš. význ. nepřítel)
tisknouti, tísniti, tlačili; svírati,
mačkati; naléhati (algni na někoho),do
léhati, dotirati: oadt.stihati; 1) vl.a)
u. sarum O tlačiti, strkati; guis te puer
urget II k sobě tiskne; pars tn fossas
urgente rutna volvitur V stržena pádem
(navzájem); obr.Aeneas pedem pede fer
vidus urget V slihá; u. forum C nehý
bati se s fora; alfum semper urgendo Hl
(vl. tlače se =) spěchaje na širé moře;
b) spec.vojen.A) matore vi hostes urgent
S doléhají, dorážejí; B) přenes.urgebat
Arcesilaus Zenonem Ú; urges me mets
verstbus C; — na souděmale aďmintstra
tae provinciae (gen.erim.) urgebatur T
byl stíhán pro...; 2) metaf. a) význ. ti
žití, trápiti, týrati: guanto maerore ur
gear, vides C; ferro an fame acrius
urgear, incertus sum 9 co mě krutěji
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tísni; octdos stupor urget V tíží; Auin
tiltum perpetuus sopor urget F; tu sem
per urges flebilibus modis Mysten H
(t.j. nedopřáváš mu klidu); pod. destne
meum lacrimis u. sepulerum Pr; b)
význ.naléhati, nutiti, doháněti; spě
chati, chvátati, kvapiti (abs. i algdď s ně
čím):gutd urges? O; nihil urget C nic
to nespěchá; mačus opus urget O na
léhá; abrumpi dissimulationem Silius
urgebat T naléhal,aby...; urgendo tra
hendove bello T'; ©) státi na něčemG)
neupouštěti od něčeho:pars hominum ur
geť propositum H; 5) pilně konati, hle
děti 8i něčeho,namáhati se, lopotiti se
něčím:vestem u. V pilně pracovati 0 rou
chu; wu.arva JH; durum tervae rusti
cus urget opus Tib; hoc Čeler urget
opus O; s inf. urges sudmovere člitora
H; rá, spec. dávati důraz na něco, zd ů
razňovati, důrazněvytýkati: čusCras
sus urgebat, aeguitatem Antonius Ú;
s ace. c. inf. UTgelis hominum esse istam
culpam C; d) G) o místech svírati význ.
přiléhati, sousediti, hraničiti, dotýkati
se: (Jocum) urget utrtmague latus nemo
ris V; (B)časověbližiti se, nastávati:
urgebant comitia €.

Urgulánia, ae, f. vlivná žena za vlády
Tiberiovy, přitelkyně Livie Augusty T.

úrina, ae, f. [očoov, oťoče| (pův.
voda) moč.

úrinator, oris, m. [urtnor| potápěč.
rinor, árií, tus, sum [urina] potá

pěti se, ponořovati se (pod vodu).
Urios, acc. on [ořoroc] řec. příjmení

Diovo jako dárce příznivých větrů.
urna, ae, f. [m.*urc-ně, srov.urceus)

nádoba, vědro, džbán, konev, hrnec; L)
vůb. aguae non ditior u. IH (t j. není
o nic plnější — je tam také nedostatek
vody); u. argenti FŤ s penězi; básn.attri
but říčního boha V, souhvězdí Vodnáte O;
2) spec.a) popelnice; b) osudi, urna
u) k losování zejm. při volbách a věštění: 7
nam movere VH třásti osudim (t. j. mí
chati losy; obr. osudí 8 losy osudu jednotlivých
lidi, attribut Sudiček n. nejvyššího boha: OMNe
capax moveť u. nomen [; — meton.význ.
losování, rozhodnutí (volba losem):
Marcellus urnam postulabat T% P) při
hlasování soudech; «= meton. význ.
hlasy, výsledek hlasování: senatorum u.

zejm. na



arnula

coptose absolvit C; význ. soud: Červius
leges mimitatur et urnam H.

urnula, ae, f. [demin.od urna) ná
dobka, džbáneček, hrníček.

ro, ere, ussi, ustum [z Ťeuso, srov.
eĎwe)páliti, žíci; 1) vl. a) ačěrfervo
rtbus ustus O rozpálený; guttura usta
O žhavé; = v lékař. tn corpore st gutd
est, guod noceat, id urt secartgue pa
timur C vypalovati; = © vypalované malbě
vypalovati: pieta coloribus ustis puppis
O; tabulam coloribzs u. O; b) zapa
lovati, zažíhati; spalovati, páliti:
vestras spes (t. lodi) uritis V; ureť ignts
Iltacas domos H; zejm.vojen.Gallia ex

haurifur, vastatur, uritur C; vastare,, trahere praedas T; 2) přenes.a) a)
o mrazu Rec nova per gelidas herba sit
usta nives Ó; venatores in montibus
urt se patiuntur C = mrznou; p) sm.
vysoušeti: uriť campum segeslinií V;
b) páliti — zpřsobovatipalčivou bo
lest «) stťis urit gultur O; 5) sm. tla
čiti, hnisti: st fe gravis uret sarcina F;
urit lorica lacertos Pr; calceus, st mt
nor (erit), uret FH;%) „zpražiti“, mre
kati, šlehati: ust virgis JH; loris non
ureris H (za to) tě nepálí hřbet od biče;
©) duševnězejm.vášní páliti, mučiti, roz
něcovati žár (vášně) v někom: tď, guod
invidia urit (sc. te) L; (Venerem) urit
Juno (pomyšlenína Junonu) V; zejm.o lásce
amor urit algm VH láska páli = hoři
v někom= někdoplane láskou: Amore, gut
me expetit in pueris auť tn puellis u. H
aby ve mně vzněcoval žár lásky k...;
pass. uri hořeti, pláti vášní, zejm.láskou:
guiď in hospite (láskou k...) ureris
O; s ace. vnitř. vacut stve gutid urtmur JH
ať lásky prost, ať zamilován; d) páliti
význ. trápiti, sužovati, tížiti, tisniti: 008
bellum urebat L+5 pestilentiae urenlis
urbem atgue agros L zuřícíhov...; obr.
uriť fulgore suo gui... F páli (sm.jest
nepříjemný)

ursa, ae, f. [ursus] medvědice; vůb.
medvěd; — metaf. souhvězdí Medvěda (buď
Velkého n. Malého).

ursus, 7, m. [srov. woxroc) medvěd;
meton.media inter carmina poscunt auť
ursum aut pugiles H t j. medvědi
štvanici.

urtica, ae, f. kopřiva, žahavka.
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urus, 7, m. (srov. něm. Aucr, Ur), tur,
buvol, zubr.

Uscána, ae, f. město ve vých. Illy
riu; odt.Uscanenses, tum, m. Uskaňané,
obyvatelé Uskany L.

Úsipetěs, um n.Usipi (Úsipit), orum,
m. germánský kmen na pravém břehu
delního Rýna.

isitate, adv.[usttatus] obyčejným
způsobem; obvykle,obyčejně.

úsitatus, a, um (vl. part. perf. pa88.od
usttor (fregu.od uťor)) často užívaný, ob
vyklý, obyčejný; běžný, obecný.

Uspiam, adv. někde, kde [ob.
v klad. větách, srov. usguam).

Usguam, adv. 1) někde, kde (ob. ve
výrazech zápor. n. záporného ve větách
podm. a táz.); při záporu nikde: negue w.
a nikde; — přenes.význ. ulla tn re: negue
u. nist in avaritia nobilitatis spemha
bere S a nikde = v ničem; 2) někam;
negue u. a nikam: negue (význ.neve)
u. a se dejflecteret oculos L; básn. (for
mica) non u. prorepit H nikam.

isgue, adv. 1) abs.veskrze, v jednom
kuse, pořád, ustavičně, stále, neustále
(ob.o čase): tlla (ornus) u. mtnatur V; u.
seguar te IL; (hunc serpentem) u. nota
visu, ut cognoscere possis O — dobře;
2) 8 výrazy přislov. A Ž (o mistě, Ča8e n. stupni)
a) U) s předložk. pády (ab též EXT-o výcho
dišti, Ad n. tm ocili): ab tmis unguibus
u. ad verťicem summum Ú; u. ad hanc
diem C až dodnes; u. ab o časeaž od —
již n. hned od: u. ab herotcis tempo
ribus C; u. a proavis O; u. ad culpam
ignarus T; = básn. a pozd. stává U. po před
ložce (bývá psáno též dohromady adusgue,
tnusgue, abusgue): Siculo ab u. Pa
chyno V až (hned) od...; supremum
vitae tempus ad u. meae O; Oceano ab
u. T; B) s pády prostými Romam u. ČC;
(caespes) pectort u. adcreverat T'; 1)
neklass. význ.předl. 8 ace. AŽ p 0: Indi cor
pora u. pedes carbaso velant Cu; cor
pus u. harena penetraverat Cu; b)
s piislovci a přislov. větami U. €0 (adeo) až
tam, až potud G) o místětak daleko;
B) o čase tak dlouho (. . guoad, dum,
donec až...): u. e60antmadvertt eum
tocari, anteguam Chrysogonum nomi
navi C tak dlouho... až (dokud ne);
u. (stále) crescam laude nova, dum Ca
pitoltum scandet pontifex IH; T€)o stupni

neurč.

81n.,
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tak daieko, 1ak velice, (až) do tč míry,
tou měrou (... uť že): gut u. e0 de suis
rebus scribi cuperet, ut... Ú; totis u.
adeo turbatur agris V; se záp. u. 60
non... do té míry ne...=—=tak milo:
u. 60 guid arguas non habes, ut... C;
u. adeo nulla est stncera voluptas 0; 
inde u. repetens C až odtamtud; guo u.
časověaž pokud — jak dlouho ještě: sed
vocat usgue suum, gud populus limi
tibus refugit turgia JH (všechno) až po
tud, kde...; Usgne Gguague víz násl.

Úsgue-guague, adv.všude, přenes.vždy
a všude, ve všem: auť undigue relgt
onem tolle aut u. conserva Č; an hoc
u. (se. est), aliter tn vita Ú.

Ustica, ae, f. návrší v Sabinsku blíže
Horatiova statku H.

ustilo viz ustulo.
ustor, 07is, m. [uro] spalovatel mrtvoly.
ustuló (n. ustilo), re, avi, datum

(demin. od uro| spáliti Cat.
1. úsů-capio, ere, cěpi, captum t.t

právn.(nerušeným) užíváním (po záko
nitou dobu a to dle Ulpiana při věcech movitých
Jednoho roku, při nemovitých dvou let) nab ýti
něčehojako vlastnictví, „vydržeti“ něco
(právním časem), nabývati něčehoprodle
nim: guontam hereditas usu capta esset
C; obr. guod Hannibal iam velut usu
eepisset Italiam L.

2. Úsicapio, onis, f. [vizpředch.)vy
držení něčeho, nabytí něčehovydržením
(prodlením): u. fundi non a patre re
linguitur, sed a legibus (.

sira, ae, f. (utor) 1) vůb.užívání,
požívání něčeho, požitek, braní požitku
z něčebo:u. vitae C; untus usuram ho
rae gladiatori isti non dedissemC lhůtu;
u. falsi gaudii C; 2) spec.a) užívání půj
čených n. vypůjčených peněz, půjčka,
výpůjčka: cum senatus usurá publica
nos saepe tuvisset C; W) meton.úrok,
úroky: certare (v. t.) cum usuris fruc
tibus praediorum

úsúrpátio, čnis, f. [usurpo) uži
vání, používání, upotřebování a) vocis
u. L; b) konání, vykonávání, prová
dění: u. itineris L; u. et renovatio doc
trinae Č pěstování; c) přivádění k plat
nosti, uplatňování: mentio atgue u.
civitatis C — dovolávání (se); (comitiis)
ad speciem atgue ad usurpationem ve
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tustatis adumůratis ČC(k podržení =)
podle starého zvyku.

usůrpo, are, avi, atum [zúsi-rapió)
vl. užíváním n. k užívání bráti, zabírati;
1) vůb. užívati, upotřebovati, používati,
požívati, využivati: hoc genus poenae
saepe in tmprobos ctves esse usurpatum
C; u. ottum post labores T; 4 spec.
a) užívati slova n. řeči, říkati, proná
šeti: Graecum verbum (t. duvnatic) usur
pavi Č; guam crebro usurpat „et consul
et Antonius“ C; u. vocem L; = odt. (v ho
voru) jmenovati, připomínati: Laelius,
gui Sapiens usurpatur Ú; (via) nunc
crebro usurpatur C často se jmenuje =
často se o ní mluví; b) užívati v jed
nání, projevovati: zeusm.modo comitatem
et temperantiam, saepius vinolentiam
ac libidines usurpans T projevuje...
hověje;vykonávati, prováděti, dělati:
offictum u. ČC; (Germanicus) multa in
vulgus grata usuvrpavit T; e) přiváděti
k platnosti, uplatňovati: multis of
ficiis usurpata et comprobata cognatio
C; cum usurparet nomen civitatis C
snažil se uplatniti =—dovolával se jména;
hodie guogue usurpatur idem tus wi
(původní platnost, význam) adempta L
přichází k platnosti; 8) zabírati, osobo
vati si, přivlastňovati 81,přikládati
si; domáhati 86 něčehoa) id, guod
populi est, repetimus atgue usur pamus
L; td unum ex pudlicis muneribus u.
T; u. hereditates T nabývati; b) praegn.
neprávem, násilím zabírati: usur pata con
cedere T úchvaty.

sus, čs, m. [utor) 1) uživání (al
CtS ret něčeho), používání, užití, upotře
bování; zacházení s něčím a) G) uť om
nis u. navium eriperetur Cs; usu re
rum necessariarum spoliari Cs = nut
ných potřeb; stne militis usu O — bez
vojska; u. commerctorum T obchodní
styky; propter lini inopiam atgue etus
usus inscitentiam Cs neznalost jeho zpra
cování; (naves) non eundem usum cele
ritatis habebant Čs neměly tétě rych
losti; usut (dat. účel.) esse v1. býti k uží
vání — býti v užívání, býti užíván (nahra
zuje pass. k UČOT, ale viz i niže): fregit ann
lum, ne mox usut esset ad facienda
pericula T'; básn. pervius (v. t.) u. tecto
rum inter se V; st das usum mthi no
minis hutus O dovoluješ užívati jména;



tisus-frůctus

nec cast corrumpitur u. oliva V uží
vání oleje — olej (jehož se užívá); se zá
měnouepithetapurpurarum sidere clarior
wu.HHužívání (— nošení) purpuru zářněj
šiho nad...; (P) spec.t. t. právn. nerušené
užívání něčeho, jimž po zákonité době nabýval
uživatel vlastnického práva (srov. usucapio),
odt. vydržení, prodlení: u. et fructus n.
asynd.ÚsusfrůictuS vízfructus; Servius
usu regnum possederat L; guaedam
mancipať u. IH; obr. pro munere posct
mus usum O (dočasný) styk; b) vyko
návání, provozování, konání: usu coti
diano ac exercitatione Čs evičenímkaždo
denně konaným; výkon, čin, činnost:
u. forensis C; ©) s předm.os. zacházení,
obcování, stýkání, styk, známost (alcis
s někým): domesticus u. et consuetudo
(v. t.) C; fuge contugis usum O; (Flacco)
proptor cum Tůerio u. erat T'; 2) me
ton. a) praxe a) zkušenost; zběh
lost, obratnost, cvik; znalost; umění
(abs., alcis ret v něčem): u. magister egre
gtus Plin; seris vemt u. ab annis O;
nullius usus imperator Čs nezkušený,
neschopný; vojen. u. ac disciplina (s
výcvik a kázeň; s gen. obj. u. belli; u.
nauticarum rerum Cs; nandi u. Ť
uměníplovati; B) zvyklost, zvyk,
obyčej: u., guem penes est norma lo
guendi H; est Čapitoní in usu claros
viros colerePlin; $) meton.skutečnost:
ob. usu venire (ve skutečnosti) stávati
se, přiházeti se; b) potřebnost a)
upotřebitelnost,služba, prospěch, uži
tek (alcis rei něčeho,z něčeho), zisk, vý
hoda, přednost, pl. (užitečné) služby: usut
(dat. účel.)esse býti ku prospěchu, k užitku,
hoditi se; nulli usu: esse nebýti k ni
čemu 3;ex Usu alcis (est, acetidit) ku pro
spěchu, k užitku, 8 prospěchem; (partem
Numidiae) specie guam usu poťtiorem
S skutečnou cenou; aliguis malo fuit
u. in úllo O; básn. piínus baculi prae
buit usum Ó konala službu holi; guas
tuus u. erat O z tebe; gui Caesarem
per honorem aut varios usus (služby)
sectantur T; — sila, účinek: guis u.
guogue sit in folio O; B) potřeba,
nutnost: u. esť (adest, veniť) buď po
třeba jest, vyžaduje n. básn.jest po
třebí (alcis vet n. re něčeho);usuť (dat.
účel.) esse býti k potřebě, potřeben; res,
guae ad bellum usui sunt Čs = u. belli
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NS válečné potřeby; ea, guae ad usum
navium (gen.subj.) pertinent, providere
Cs; (pars umiďa) versa est in corports
usum O —=v maso; nunc viribus u. (est)
V; nec facis u. erat O.

Úsus-fructus vizfructus.
usu-venit viz usus 2) u) %).
UT a důrazněj. (pův.) uti, adv. a spojka [srov.

udi I adv. jak; 1) o způsobuA) tázací u)
přímo ob. básn. dle konvere. mluvy Uť valet ?
H; ut Nasidiení tuvit te cena? H; ut
sese res habent? I; P) ob. nepřímovide
tisne, ut eo0sagitent IWuriae C; b) zvo
lací guae sunt tn eum congesta, ut susti
nuit... uť contempsit C; uť melius,
guidguiď erit, pati FH— oč lépe; C) re
lat. jak, jako, jakož, jakožto: z rozlič.syn
takt. platností zejm. (Z) přlrovnávací; buď 8 corre
lat. tla, ste (item, eodem modo a p.) n. abs
(přirovnává co do způsobu, kdežto lan —
guam co do stupně): faciam, uť potero
C; zkráe. ut gui == ut 18, gut: te sem
per colam ut guem (== uť eum, guem)
diligentisséme C co nejhorlivěji; uť aut
s konj. význ. odův. jako člověk, jenž =
ježto (==kiass. guippe gu%):uť gut negue
populi tussu nejue auctoribus patvibus
regnaret IL; i samo Uuťdruhdy jakožto: uť
negue planis povrectus spatiis AH;ut ava
rus H z lakoly; = uť gutsgue tla ce
superl. jak kdo tak se superl. == ob. Čím
kdo lim 8 kompar.: Uť Guisgue est
vir. optimus, ita dijfficilléme „. 8Us
picatur Učim lepši... tím nesnadneji;
pojem superl. bývá vyjádřen 1 jinak: UČ guis
gue aetate antecedit, ita sententiae prin
cipatum tenet C; — o přirovnání subjektiv
nimjakoby: nunttus ut re tmperfecta
redit Galios I.: — apec. v zaříkání (tak)
jako, jako že: nec me vis ulla volentem
avertet .... ut sceptrum hoc numguam

fundet virgulta V; —význ.připoušť.uč...
tta (stc)jakkoli... přece—sice...
ale: uť guaedam, stc non mamifesta vi
deri forma potest hominis Oj —význ.
odpor.uť altorum meditatio tn posterum
valeseit, ste Haterit canorum illud cum
ipso exstinctum est T (význ.kdežto.. .);
B) o vztahuvůb.Temistocles, uč apud nos,
perantiguus, ut apuď Athentenses, non
tta sane vetus C podle nás... podle
Atheňanů; — leckdy význ. obmezovacím:
patre usus esť, uť tum erant tempora,
diti N na tehdejší doby; ad magnam de



uc-cumgue

tnde, ut tn ea regione, urbem pervenit
Cu k velkému na tu krajinu; multum, ut
inter Germanos, rationis ac sollertiae
T' mnoho na Germány; — význ. odůvod
ňovacím: magnifice, uť erat copiosus,
convivirm apparat Č jak byl zámožný=
podle n. při své zámožnosti; atunt Řomi
nem, ut erat furiosus, respondisse Č
ve své zuřivosti; v) slučovaci; zejm. uvádí
příkladjako (ku příkladu, na příklad), na
zač. věty tak jako, tak (na příklad): di
rerat aliguis leniorem sententiam, ut
M. Alarcellus Cs; o přikl. pomyšleném uť
si: uť st praedontibus pactum pro ca
pite prettum non attulevis, nulla fraus
est C; == uvádí skutečnost k předcház. možuosti
jakož (také, vskutku a p.): st virtus digna
est gloriatione, ut est C; 2) o čase a)
uť n. uť primum ob. e ind. perf. jak, jak
mile: Žomo, uť haec auďivit, exarsit
C: b) jak = (od tě doby) co: ut ad urbe
discessi, nullum adhuc intermist diem,
gun „.. C; C) jak —=když, při opětování
kdykoli: uť ftortenstus domum reduce
baturv, fit obviam Čurio Ú; častouť guts
gue s ind. imperf. n. plusapf. == jak který,
kdykoli který: uť gutdgutď adprehende
ram, statim aceusator extovguebaťte ma
nibus C; 3) (básn. zř.)o místě kde: čn ex
tremos Indos, litus ut tunditur undá
Cat; tre praecipitem in lutum, totius
ut lacus Učvidissíma. est vorago Cat;
II spojka 8 konjunkt. 1) ve větách přacích
( klass.utinam) kéž: luppiter pater,
uči tu stgna nobis adctarassis L; guod
ut o pottus formidine falsa ludar V;
cauttus ut velles te credere WIlarti V:
2) ve větách účelových v nejširš, sm. (vlastních
účel., rozkazovacích, snahových, přacích, obavných)
8 konj. praes. n. imperť. Aby (zápor. ne, zř.
ut ne): depugna, inguis, potius guam
servias, ut guid (ee. fiat)? si... Č
k čemu, proč; 3) ve větách výsledkovýchŽe,
aby (zápor. uť non): est uť viro Viv la
tius ordinet arousta sulcis H jest —
stává se, může býti, že...; 4) ve větách
připouštěcíchať, třeba, kdyby i, byť i:
uť destnt vives, tamen est laudanda vo
luntas O; 9) v otázkách, značících podiv n.
nevoliže (by), aby: če uť ulla res fran
gat? Č.

ut-cumgue, adv.neurč.1) relat. a) jak
koli, kterakkoli= ať.. jakkoli: u.erit,
tuvabit tamen .... consulutsse L aťbude
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jakkoli; význ. připoušť.pater infelix, u.
ferent ea facta minores V jakkoli; u.
se ea res hadbuit I; nejširš. význ. o mistě,
času 1 způs. dÓčmus, U. praecedes jl b)
(podle toho) jak, jak jen: u. moderatus
sit ačr, ita pueros animari C; montani
concirsadant, u. locus opportunitatem
daret L; 2) abs. jakž takž, nějak,
tak nebo onak: gaudentes u. composi
ta cum Philippo pace L; cetera u. fa
ciltus disstmulari I; coniunx gravida
primam u. fugam toleravit T.

utens, entis |vl. part. praes.od utor] vl.
užívající: utentior sane sit, honestior
guo modo? C „více užije“.

Uténs n. Útis, entis, m. řeka v Gallii
předpadské, vlévající se do moře Adria
tického blíže Ravenny L.

utensilia, um, n. [utensilis od uťor)
potřebné věci, potřeby (nářadí, po
trava a p.).

útentior viz uřens.
1. ter, uťris, m. (kožený) měch

zejm. na tekutiny, na sypké věci a plovací: obr.
tumidis tnfla sermonibus utrem FI o na
dutém domyšlivcí,

2. uter, utra, utrum (gen.eg. utrius,
básn. též utrius, dat. uťr?) (m. *cuter z guu
Červ0-8 (srov. ou a p.), srov. JLÓTEOOG,čes.
„který“ (starost. kotorm)) který, kdo ze
dvou osob n. věcí (pon. uter je vl. tvar kompa
rativní): 1) A) tázacíu. nostrum popularis
est? tune an ego? C; ut, in utram par
tem (flumen) fluat, tudicari non pos
sit Cs; pi. o dvou stranách n. skupinách: UČT08
etus habuevis ldvos (duo enim sunt cor
pora) an utrosgue, nescio C; o vzájem
nostimezidvěmaguaerere, u. utrt insidias
fecerit C kdo druhému; u. uťrť antefe
rendus videretur Čs komu před druhým;
b) vztažnéutrum placet, sumite L; 2)
neurč.jeden (ze dvou): st u. volet C;
horum utro uti nolumus, altero est
utendum C. Adv.utrum, utro v. £uter-cumgue,uťra-,utrum-| neurč.
kterýkoli, kdokoli ze dvou osob n. věcí.

uter-libet, utra-, uťrum- kterýkoli,
kdokoli ze dvou osob n. věcí, jeden nebo
druhý, ten neb onen: e08 consules esse,
gnorum utrolibet duce bellum Etruscum
gert vecte possit L.

uter-gue, utrague, utrumgue (gon.sg
utriusgue, báen. též učriusgue, dat. Uuťri



uterus

gue) [srov.gutsgue] oba, obojí, ten i onen,
jeden i druhý (samostatně a zvlášť, srov. amůdo)
(subst.n. adj.) stve Sulla sive Martus stve
u. civile bellum optavit Ú; utrague
(familia) suum retinedat ordinem N
obě rodiny podržovaly; = zejm. uťrague
fortuna (t. j. štěstí i neštěstí); tn utram
gue partem disputare (v. t.), dicere; u.
polus O (sever i jih); Phoebus u. O
(východ i západ); u. Poenus If (v Africe
i v Hispanii); sermones uťtriusgue lin
guae H (latinského i řeckého); = zř.pří
sudek v pl. 8 vazbou podle smyslu: Uť Uťra

gue (navis) ex concursu laborarent Čs;
u. cum illo tnimicitias exercebant 5;
u. opibus perviguere T'; u C jen ve větách
připojenýchcum u. me inťtueretur sesegue
ad audiendum significarent paratos C;
= s gen. part. u zájmen U. nostrum id stdi
suscipiendum putavit ( (my) oba jsme
myslili, že.. .; utrague harum rerum C;
ale u neuter souřadněhoc (guod,iď) utrum
gue; = pl. ob. u slov pomnožných, o stranách a
skupináchutraegue litterae oba dopisy;

binos (ecyphos) habebam, tubeo promiutrosgue Ú;— o vzájemnosti uť Čocum me
dium -utriusgue colloguio deligeret Cs
k vespolné rozmluvě; cum u. uťrigue
esset exercitus in conspectu Čs obě vojska
byla si navzájem...; uťtrigue alterts
freti S jedni i druzí, podporujíce se ve
spolek. Adv. UÚrOgUe v. t.

uterus, ž, m. 1) břicho, břišní du
tina, život a) per uterum pergue iha
venit arundo V; Lb) spec. Život mateřský,
materník, „lůno“ a) laborantes uťtero
puellae H = pracující k porodu; B) me
ton. plod života, dítě: subiectus servitio
uroris u. T'; collect.děti, potomstvo, „ro
dina“: uteri pars septima nostri O; 3
ruetaf.o věcechbřicho, dutina: naves lato
utero T.

uter-vis, utra-, utrum- vi. který (ze
dvou, z obou) chceš, kterýkoli z obou,
jeden nebo druhý, ten neb onen; odt.
1 oba: s gen. part. měnus habeo virťum
guam vestrum u. Č kterýkoli z vás =
vy oba.

uti viz uč.
Uťica, ae, f. stará tyrská osada na

sev. pobřeží africkém sev.-záp. od Kartha
giny; adj. Uticensis, e utický, v Utice;
subst. Uticénses, tum, m. Utičané, oby
vatelé Utiky.
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útilis, e (superl.učiřťssímus) [utor] 1)
upotřebitelný,vhodný, schopný, do
brý, platný, potřebný (alci rei, ad rem,
zř. in rem k něčemu, pro něco, na něco): fra
ztnus u. hastis O; u. bello, armis O
schopný k válce (ale deus u. armis O
bůh války; Curium utilem dello F do
brého válečníka, vojevůdce); Ceres mu
tavit glandes utiliore cido O lepší; =
užívaný: básn.s inf.čtdia adesse choris
erat u. H pišťaly bylo užíváno k do
provázení sborů; 2) užitečný, pro
spěšný, výhodný, dobrý: non u. někdy
význ. škodlivý, zhoubný: dis pomis (abl.)
u. arbos V dvakrát nesoucí úrodu ovoce;
utile est w inť. jest n. bylo by užitečno,
ku prospěchu; subst. neutr. učile užitečné,
užitečná věc; potřeba: armis alitsgue
utilibus navis onerat S.

utilitas, atis, f. [uťilis] 1) upotřebi
telnost, vhodnost, schopnost, platnost,
potřebnost:2) užitečnost, prospěš
nost, výhodnost; užitek, prospěch,vý
hoda, dobro, zdar: u. communis N= u.
omnium L všeobecný prospěch, obecné
dobro; utilitates alci praebere C (dobré,
platné) služby; utilitatilus tuts parut
C řídil se tvými prospěchy, zájmy =
prokázal ti dobré služby.

útiliter, adv. [utelis] užitečně, pro
spěšně; k užitku, ku prospěchu (alci
někomu, pro někoho).

uti-nam, spojka přacíké ž, ať a) o přání
splnitelném e konj. praes. n. perf., v češt. indik.
u. tibi istam mentem di duint C; ad
guam (senectutem) u. perveniatis C kčž
dojdete; b) o přání nespl. 8 konj. imperf. n.
plusaperf., v češt. kondicionál u. me mortuum
prius vidisses C kéž bys byl viděl; ně
kdy lze přel. žel (škoda), že ne... s ind.;
c) 8 vynechánímslovesa habetis sermonem
hominis, u. non impudentis C; u. co
ram tecum olim potius guam per epis
tulas C.

l. uti-gue —eť uť(i) a jak, a aby,
a že.

2 uti-gue, adv. 1) vl.jakkoli t.j. buď
jak buď, vším způsobem, na všechen
způsob; naproeto, dokonce;jistě:
foba Pythagorei u. abstinere (vubent)
C; — význ. obmezujícím (jistě) aspoů; %
dokonce, obzvláště, zejměna.

tor, č, Usus sum (part. USUS často
význ.part. praes. užívaje a p.) 1) uživati



ut-pote

(ré něčeho),použivati, upotřebovatli, za
cházeti s něčim,, zabývati Se něčím(často se
překládá určitějším slov. podle předmětu) a) vůb.
cornibus pro poculis u. Cs misto čiší =
jako číši; u. loris O držeti, vládnouti;
vesle Medica u. N nositi; alga domo
u. SN bydliti v domě; castris u. N žití
v táboře; suis finibus algue oppidis u.
Čs zůstati v propler linguae Gallicaesctenliam,gua.mullá| Ariovislus
utebatur Cs jímž dobře mluvil; ulere
generoso sanguine O prolij; (Germant)
eodem viclu el cultu corporis ulunlur
(Cs stejně se Živí a strojí; verbis mino
ribus u. O skromnějt mluviti; můililes
largius suo ust S přilhšplýtvavše svým
jměním; —s abl.doplň. dis lurribus pro
pugnaculis(za..., jako...) uluntur L;
auclore ular Simonide (č; — trans. klass.
jen gerundiv. bona Heraclio ulenda ac
possidenda lradiderat C v užívání a
držení; zř. s acc. neutr. pronom. sl outd de
suis facullatibus u. volutsse[ NN;h) c)
poživati, jiísli, ŽIVIČLÍSC něčím, žráti:
lacle u. el herbis O; cíbo u. N; 3)
uživati sm.využivati, těžiti z něčeho:Viclo
ria u. Čs; ulere sorle (štěstí) lua V; —
hospilto alcis u. požívali; %) říditi se
něčím,zachovávati, dbáti, šetřiti: constlto
(rady) alcis u.; Alassilienses ust Do
milti constlto naves erpediunt Cs k radě;
u. legibus Cs, temporibus (okolnostmi)
N; —pace u. Čs zachovávali; 0) 0 vlast
nostecha činnostechUŽÍVali = VVkonávat l,
prováděti; projevovati, osvědčovati,
dokazoval, zachovávati, šetřiti; jednatin.chovaliseS.© (n.adv.):arroganliči
u. Cs zpupně se chovati; celeritale u.
N rychle jednati, vésu si; flura fide u.
S dopustiti se věrolomnosti; cum. iler
facerent ust superitorum temporum. li
cenltů Cs s nevázanosti; €) o osobách ZA
cházeti (algo S někým),obcovati, stý
kati se, žíti; nakládati s někým,chovati
Se k někomu: /amiltariter u. algo žili
s někým V důvěrném přátelství; sociis
nostris veluti hoslibus, hostibus pro so
ciis utuntur S; guo paclo deceal malo
ribus (s velkými pány) u. F; 2) přenes.
mití (často s doplňk. n. subst.) a) aď rem
frumenlariam, gua angusla ulebalur Cs
obili, jehož měl poskrovnu; u. consilio
miti (pojmouti) záměr, odhodlati,se; op
Latinsko-český slovník.

1265 utrum

lima valeludine u. Cs těšiti se nejlep
šímu zdraví; honoribus u. SL zastávati;
b) eo melioribus usuras viris L; patre
diligenle usus est N měl šetrného otce;
eo velim facilt u. possim el bono in me
C chtěl bych, aby byl ke mně...; —
algo lesle u. Cs miti někoho za svědka;
me magislro usus est Plin.

ut-pote, adv. vi. jak (jest) možno =
jak není jinak možno: u. guae excila
somno deserlam se cernal Cal vi.jak jest
možno při ni, jež probudivši se vidi =
když(totiž),ana;odt.ježto, poněvadž;
neboť, totiž, an (uvádídůvod n.vysvět
lení, vyjádřené větousguíi, cm n. zkrác. partic.
a adjs srov. gutppe): ea (tudicia) nos, u.
gut nihil contemnere soleremus, non
pertimescebamus C ježto ze zvyku ničím
nepohrdáme; negue Anlontus aberal, u.
gut... umpedilos fuga seguerelur S an
pronásledoval; tncommodavaleludo, egua
emerseram, u. cum sine febri laboras
sem C; puerulo me, u. non ampltus ne
vem annos nala N3 fesst, u. longum
carpentes iter II.

utrimgue, adv. [utfergue]s obou stran,
naobou stranách, na jednéi nadruhé
straně, tui tam (vl. i přenes.):appositis
u. gubernaculis T; struclo u. theatro O
o amfitheatru;, J*iso nobilis u. T (t. j.
s otcovy i matčiny strany); cunela u.
perlustrat T s obou stran; význ. ab
u!trogue: mullas u. lacrimas (futsse) T;
význam ab ulrisgue: vajen. acriler u. pu
gnatlum esl Čs.

utro, adv. [uler] (zř.)na kterou stranu
(z obou) CO.

utrobigue n. ufrubigue, adv. [uler a
ubigue]naoboustranách, najednéi na
druhé straně, tu 1tam, všude (vl. i pře
nes.): bellum inter eos gerebalur el mari el
terra; sed u. Eumenes plus valebal N;
pavor est u. moleslus H v obou případech
(se. stve in limore stve in cupidilale).

utrogue, adv.[ulergue] na obě stra
ny, na obě mista (vl. i přenes.).

utrubigue viz ufrobigue.
utrum, adv. [uter] tázací částicevl. v d voj

členných ot.přímýchinepř.dl... .. an zdali
(zda) - Či (řec. TTÓTEOOI „4): U. ego
libi palrimontum eriput an lu come
disti C; 3 2. členem zápor. dt u. stní necne
sinl, guaerilur C zř. ulrumne.... an
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ut-ut

H; == nevl. bývá též v otůzkách o více než dvou
členech a v ot. jednoduchých.

ut-ut, adv, jakkoli (klass. zi.): U. erit,
rem tmpediri malo C.

iva, ae, f. [srov.Ge, očí (jeřáb) (vin
ný) hrozen: 1) vi a) réva;
z) víno, vinný mok; 2) inetaf. o včelím roji
aspiciunt apes uvam demiltere ranius
V v hroznu visí na větvích.

Uvesců, ere, —, [inchoat.od Uťeo,
srov. úvidus) vi. vllinouti; přenes.sen guis
modicts uvescit poculis II svlažuje se,
„přůihýbá si“ z čiší,

úvidulhis, a, um [demin.od uvidus) vl.
Dončkud vlhký; zmáčený, skropený Čeč.

avidus, «, uni [srov. UYEdG; ataz. idďus
ve) vlhký, zvlůlý, navlhčený; namo
čený, mokrý (ré něčim,od něčeho):2. ve
nit Alenalcas V zarousaný; uvidum T
dur H bohaté vodou; Iwppiter (t.

, = neton.
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ovzduší) u. awstris W; — nřenes. „namo
čený“ víneim, napilý (op. 8čectis), rozja
řený

Uxellodiinum, 7, ». pevnost Kadurků
v jihozáp. Gallhii nad řekou Duraniem,
snad nyn. Puy d' Issolu /lert.

Uxor, čris,f. manželka, choť,žena:
urovem ducere ženiti SC; "X0r, gum
in Gallia duxerat Čs kterou si byl
vzal; = básn. olentis. uxores mariti fl
t.j. kozy.

ux0rius, a, um [207] |) manželčin,
týkající se manželky: res uzorta C věno;
uxoria condicio Č sňatek: urorium le
vamentum I potěšení s manželkou; %)
básn. zamilovaný do své manželky, žené
příliš oddaný: o Acneovipulehram u.
urdem exstruts V ze slepě lásky k ženě;
o zosobněné řeceTiberu U. amnis FI řeka po
slušní ženy (t. Ilie).

V

Vacalus, 7, m. (C+)= Vahalis, vs,
m. (T) jižní rameno dolního Rýnu, oyn.
Waal.

vacáti0, dnis,f. [vaco] prázdno od po
vinnéhoúkonu,zproštění, osvobození, úleva,
dovolená (abs.,alcis vet buď gen. obj.od
něčeho n. gen. causae pro něeo) a) (abs. od

veřejné činnosti, služby) vacattonem au
gures,guominustudtciis operam darent,
non hadbere C nejsou zproštění povinnosti,
zasedati na soudech; v. guaedam pudlici
muneris Ú; rerum gestarum v. Č pro...;
srov. u nás Odpočinek, výslužba, pense; b)
spec. vojen. U) od některých prací n. povinnosii
úleva: vacattones mimerum T; f£) do
volená: dello vacationes valent, tu
multu non valent C: v. mililum L; trvalá
dovoicnii, propuštění od vojska, zproštění
služby vojenské: Vattntus agro et vaca
tione donatus est C; vacationem měli
ttae hadere Cs býti prost branné povin
nosti; s gen. causneaetatis v. N zproštění
od služby pro věk; %) meton.poplatek za
úlevu n. dovolenou, výkupné: vacatio
nes praestavi centurionidus solitae T.

vacca, ae, f. kráva.
Vacea, Vaceěnses viz Vuga.
Vaccaei, orum, m. kmen v sev.-záp.

Hispanii při řece Duriu (s městem al
lantia) ČL.

Vaccinium, 27, n. rostlina, ze které
se vyrábělo barvivo, snad borůvka n. tru
sinka VO.

vaceula, ae, f.
vička, kravka Čat.

vacillo, re, dvi, dtum viklati se,
hýbati se, klátiti se, kývati se; kolísati
se, potáceti, vrávorali, motati se a) n
utramane partem toto corpore v. C; obr.
epistula vacillantibus litterulis C; M)
metať.v.tksli se, býti nestálý, býti vrt
kavý: una legio eague vaciilans Č Lj.
vrtkavá, nespolehlivá; čusťtitta vacillat
vel iacet potius C; in vetere aere alieno
vacillant C potácejí se, „tonou“,

VACÍVUSarch. — vacuus.
vaco, dre, dvi, (tum) (vacuus])býti

prázden (vi. i přencs.); 1) abs. a) býti
pust, neosazen, neobydlen: noluit lo
cum v. Čs; lonje saltus čalegue vacan

[demin. od vacce| kra



vacue-facio

tes V; ostia (Niďť) pulverulenta vacant
O jsou prázdna t.j. bez vody); b) býti
uprázdněn, volný: cum locus vacet
Plin; auguratum vel. septemviratum,
guia vacant, adicere Plin; subst.uťpo
pulus vacantia teneret T uprázdněné
jmění; s dat. prosp.meritis vacat hic tib
locus V zbývá tobě pro...; 2) v. rě n.
ad rě býti prázden něčeho,býti prost,
zproštěn, svoboden, zbaven něčeho,nemíti
něčeho, býti bez něčeho, zdržovati 86 něčeho,
nezahývati 8€ něčim; míti prázdno od ně
čeho: ab ea parte, guae fluminis ci>
cuitu vacabat Htrt jež nebyla obtěkáůna
řekou; v. culpá C; v. anima O býti bez
života; urnis vacarunt Delides Ó ne
chaly věder; milites ad opere vacabant
Cs; 3) spec. nebýti zaměstnán, míti
prázdno, míti kdy a) abs. scribes
aliguid, si vacabis C; festus vacat pa
gus HHodpočívá, hoví si; vacans neza
městnaný, volný: nec petiit horamgue
animumgue vacantem O; b) (alci ret,
in algď k něčemu;inf.) ego. philosophiae
semper vaco Č; bůsn.nec tn multos po
teras ora (ace. vztah.) v. cibos C dopřů
vati ústům času na jidlo; —odt. míti kdy
činiti něco— zabývati 8Cněčím,oddávati
se, věnovati 8€ něčemu:vacare gaudio
T; OÓthovacavit abeuntium adlogutis
T = mluvil s odcházejícími; ©) neos.va
cat (alci) jest kdy, někdomá kdy
(a tnť.): uť scirem Úidi vacaturum.
legere Plimn; nec vacat guaerere O; —
odt.jest Ize, možno, dopřáno, někdomůže:
s adj. doplůk. G Mmagis infirmo non va
cnt esse mihi O —=či nemohlo by mi
býti ještě hůře.

vacue-facio, ere, féci, factum (pass.
vacuefi0, fteri, factus sum) [vacuus]
vyprázdňovati, uprázdňovati: ad
ventu tuo ústa subsellia vacuefacta sunt
C; = přenos.Scyrum vacuefecit N tj.
zbavil dosavaciních obyvatelův; posses
stones vacuefactae N uprázdněné, opu
štěně; cum morte uroris novis nuptiis
(pro...) domum vacuefecisses C.

vacnitas, ais, f. [vacuus| 1) prázd
nost, zproštění (alcis ret n. ad vě ou
něčeho),stav bez něčeho: v. doloris C
bezbolestný stav n. lze přel. inf býti prost
bolesti; 2) uprázdnění mista, úř.uluu C.

Vaciina, ae, f. jméno sabinské bo
byně, stotožňované tnémo Jiné I s řím. bohyní vi
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tězství (Vletoria): uctivána byla ku př. n Reate a
blíže aabin, statku Horatiova /Ž; adj. VacLaA“
lis, e Vakunin O.

vacuus, a, um [srov.vaco] 1) prázdný,
nevyplněný (vl. i metaf.): zejm. A) vojen.
opuštěný, neobsazený, nekrytý, volný: ne
vacuo mari classis acceleraret T; =
pustý, mrtvý: domosDitis vacuas V; =
volný, širý, prostorný,otevřený: aurac
vacuae V; v. ovhis O; —nerušený, klid
ný, tichý: vacnum Tibur H; — obr. v.
vertex If prázdná hlava; b) nezaujatý
od nikoho ©) uprázdněný, nezadaný,
volný: v. eguns L kůů bez jezdce; prae
dia vacnu C zbavené pána; vacua pos
sessio regni Čs uprázdněný stolec krá
lovský; pod. Armenia vacua tunc T;
B) nezadaný význ.nezamilovaný: va
cuuni cor O; uvolněný: ut (Messalina)
vacuo adultero poteretur T; ovdovělý:
subst, Vacuae mandata referre O vdově;
C) v. alci n. abs. prázdný n. volný pro ně
koho, přístupný, otevřený někomu:Va
cuam domum scelestis nuptiis fecisse 9
uprázdnil pro ...; pod. cum domos va
cuas novo matrimoni) fecisset L; va
cuae aures HO; guae vacuas tenutssent
carmine mentes V; o os. gui (te) semper
vacuam credat (se. sidi) H oddanou; 2)
v. rě n. aĎ rě, neklass.1 alcis ret prázdný
něčeho,prostý, zproštěný, uvolněný, volný
od něčeho; zbavený; nemajíeí něčeho,bez
něčeho:gladius vagina v. Ú vytasený;
(oppidum) vacuum ab defensoribus (s
bez obháječiv; uč vacuum metu populum
Romanum redderemus C abychom zpro
stili strachu; omnia vacua ad omni pe
riculo C; ager frugum v. S bez plodin,
sklizené; litteras verbis magnificas, re
rum vacuas T (chudý); prozima lux
vacua est (se.sacris) O prázdný — všední;
3) spec.prostý zaměstnání, neza měst
naný, volný, odpočivající, mající kdy
A) téžvýzn.bezstarostný, klidný: post
guam Rutilium animo vacuum accepit
S; siguid vacui lusimus H; b) vacuum
tempus prázdný, volný čas; vacuum est
(též s inf.) vl. jest kdy, od. jest možno,
dovoleno, lze: antea vucuum id solutum
rue poenů fuerat T. — Subst. VACUUNL,
Z, n. a) vi. prázdnola, prázdné misto
b) v. tnane V vzdušné prostory; obr. di
bera per v. posut vestigia princeps H
na neznámé půdě (řec. lyriky); ©) vojen.
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i. Vada

neobsazeně místo: ne per v. tncurveret
hostis H; d) místo uprázdněné, nezaujaté
od nikoho, volné: in vacuo aedifhcare L;
uť in v. ventas H (v dědictví).

1. Vada, ae, f. opevněné město v Gallii
belgické v území Batavův 7.

2. Vada, orum, n. [vadum, vl. ,Brod“)
jméno někt. měst; zejm. 1) V. (Sabatia)
přímořské město v Ligurii, nyn. Savona
u C; 2) V. (Volaterrana) přístavní město
v Etrurii, nyn. Vada

Vadimonis lacus jezero v jihových.
Etrurii blíže ústí Naru do Tiberu.

vadimonium, 0%,n. (1. vas) (půhonní)
záruka, ručení, kauce, t. t. sondn.,t. j.
přípověď žalovaného, zajištěná částkou
peněz (podle důležitosti pře) n. i ručiteli,
že se dostaví k soudu v určitý den na
určité místo, odt. půhon, zajištěný zá
rukou; 1) v. tmponere alci N vymáhati
na někom,t. j. poháněti k soudu; v. facere
C smluviti; eo vadimonia fieri tusserunt
L aby půhony byly činěny (platily) pro
to místo — aby se tam pohánělo; v. pro
měttere C dáti půhonní záruku, zamlu
viti se k roku, přijímati půhon (s ace.
města,ku př. Lilybaeum Čdo L.); v. conci
pere Č sepsati půhonní smlouvu; v. sis
tere, obive, op. deserere ČC viz slovesa;
2) meton. lhůta pře, rok, termin: v.
diferre Č; vadimonia constituta C.

vádo, ere, (vsi), (srov. vadum;
něm.waten] kráčeti, ubirati se, briti
se, jiti: vaďde age V nuže jdi (homer.
Báax id).

vador, dri, dtus sum [I. vas) zava
zovati půhonní zárukou (alym někoho;abe.),
bráti záruku odněkoho,meton.poháněti
před soud: se tam negue v. ampltus ne
gue vadimontum promittere C; = pasa.
casu tunc respondere vadato (abl. abs.
význ. adv.) debebat FI se zárukou —=byl
zárukou vázán, dostaviti se k soudu.

vadosus, a, um [vadum] brodnatý,
mělčinatý, mělký.

vadum, č, ». [vado] 1) brod, měl
Čina A) jako místo k přechoduvaďo tran
stre flumen přebřístij ) jako překážka
plavbytaďa dura (nebezpečné) SaTs cae
cis V; = odt. obr. emersisse e vadis vi
detur oratito mea C; 2) přencs. A) vůb.
voda, vody, vlny; moře; řeka: exsul
tant vada V; vada nota secantes O;
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b) vada Tarenti (v.14.) O prohlubina
(dle jiného výkl. bažina).

Va€, interj. vyjadřující žalost, leknuti n. roz
hořčení a ch, běda: asdat. v. vicli8s L;
básn. s acc. scelesta, v. te Cat běda ti.

VaeCOrs, Vaegranilis, VAaeSANUSviz
vecors, vegrandi3, vesnanus.

vafer, vafra, vafrum chytrý, chy
trácký, vychytralý, zchytralý, šibalský;
vtipný; meton. vafri inscitia turis JH
záludného.

vafvě, adv.[vafer] chytře, chytrácky;
šibalsky.

Vaga (n. Vacca), ae, f. město v Nu
midii záp. od Karthaginy, nyn. Dedža; odt.
Vagenses, tum, m. obyvatelé Vagy S.

vagátio, ons, f. [vagor]) těkání, po
tulování, pobíhání L.

vage, adv. [vagus) těkavě, toulavě: v.
effust per agros L rozptýleně, roztrou
šeně.

vágina, ae, f. pochva, pošva a) meče
gladtum e vagina educere C = ducere
ferrum vaginá O vytasiti; b) přenes.
pochva — obal klasu: (věriditas) vaginis
includitur C.

vasio, čre, 17, (ilum) o dětechkvíliti,
plakati, vrněti, brečeti.

vagitus, čs, m. |vagio) o dětechkví
Jení, pláč, vrnění, brekot; = obr. va
gitůs sitmiles puertlibus haedum eden
tem O.

VaSor, dri, dtus sum [vagus] sem
tim choditi (běhati, jezditi, litati, tě
kati; toulati se, potulovati se, potlou
kati se; blouditi; pobíhati, vybihati,
zabíhati, rozbihati se; pojižděti; o ptících
poletovati, rozletovati se a) vl dar
bavi vagabantur fabricatis vepentena
vičus T křižovali; vojen. býti rozptýlen,
harcovati; «= přenes. o neživých věcech ) O0
hybovati 8e: ob. o tělesechnebeskýchZuna
ttsdem spatiis vagatur, guibus sol C
šiřiti se: fama vagatur VT; vagatus
est tgnis L; Lb)metar. «) non stmus U,
guorum vagetur animus ervore Č v ne
jistotě bloudil; = primo Štotcorum more
anamus, deinde mostro institut vagn
dímur Č budeme se volně pohybovati;
vager scridamaue licenter I nedbati
určité cesty (t.j. ur čitých pravidel); B)
býti nestálý, měnivý:Ojis vagans
formatur imago O.



vagus

vagns, a, um. farov. Gyvuut (ohý
báním lámati), něm. Wanken] (vl. klikatý)
sem a tam chodící (běhajicí, přebihající,
poletující, těkavý, těkající; toulavý,
potulující se; praegn. bludný, bloudící,
praed. 8Cm tam, S místa na misto, bez
cile; 1) a) lo vaga Il; (řaetuli vagipačantes.© sedeshabedantSkočujíce
a potulujíce se; vaga pecora L rozběhlá;
rozptýlený, praed. porůznu (zejm.vojen.):
vagi per agros palantur L; subst.apud
vagos guoslam ex inopi plebe L lidé
bez domova, tulici; I)) přenes. o neživých
věcech pohyblivý: o. tělesech nebeských
stellae, guas vagas dicimus Č tak zvané
cběžuice; v. sol Cat; vaga luna I; vaga
aura O; vaga flamma FHšlehavý; hbitý;
©) metaf. A) volně těkající «) volný:
vagum orationis genus ČC; B) nevů
zaný, nespořádaný: vadi incursus
T; vaga prosiliet natura 1; concubi
tus v. HH; v. Tiburis HH(ze svých břehů)
přetěkající; b) nestálý, nejistý, ne
určitý: kolísavý, vrtkavý: vaga volu
bilisgue fortuna C; vaga turba O; vagi
rumores Oj non errantem et vagam,
sed stabilem certamgue sententiam C
errores vagi O bludné; Gguamvislaeti
tiam vagis sermonibussimularet T roz:
tržitými (přebihajícími od věci k věci);
neurčitý: reddďilis absentiae causis
admoďdum vagis T všeobecně.

Vahalis viz Vacalus.
valde, adv. [synkop. z validej silně,

tuze, velmi, velice (u sloves, adj. a adv.).
vale-dic0, ere, digi, dictum dáti sbo

hem, rozloučiti 80 dle někť. O,
valéns, entis (vl. part. pracs. od valeo|

silný, statný; 1) rystekyŘominum mill:
valenttum ČC; zdravý (též obr.): puer
hora undecimií v.. .. ante noctem mor
tuus est C živ a zdráv; 2) metaf. mo
hutný, mocný: oppidum magnum atgue
v. S kvetoucí; amor patriae vatione va
lentior omni Ó mocnější. Viz i valeo.

valenter, udv. [valens]) (neklasa.) silně,
mocně: valentius spirare

Valentia, ae, f. [valeo; vl. Sila, Moc]
jméno několika měst; zejm. 1) na vých.
pobřeží Hispanie již od Saguntu, nyn. Va
lentia: 2) v narbonské Gallii blíže ústí
Isary do Rhodanu, nyn Valence; 3) Vido
Valentia, řec. Hippo (z InWviov) pří
stavní město na záp. pobřeží Bruttia;
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odt. Valentini, drum, m. obyvatelé Va
lentie C.

vale0, čre, ui, itřirus [erov. něm. wal
ten, čes.„vládnouti“] býti silný, při síle,
míti sílu; [) fysicky4) non lingua valet V
nemá síly, jest bez vlády; básn.suní miht,
ouae valeant in talia pondera, vires (J
stačí; e inf.gučď valeant (se.ferre) umeri
V co unesou; W) spec. býti zdráv
a) optime v. Č býti nejzdravější; minus
v. churavěti, stonati; s abl. vztah.pedědus
non v. N nemoci choditi; parum animo
v. S nemíti zdravého rozumu, býti slabo
myšslný; = v dopisechst vales (— S. V. n.
si vos valetis — S. V. V. a. st tu exe
citusgue valetis — 9. T. E. A. V.) bee
est (— B. E. n. gaudeo = G), ego va
leo (— EK. V. n. eguidem valeo — E. ©.
V.); vůb. uč valet If jak se má; B) verčeních| pozdrav.vale(téžvaleas)vi.buď
zdráv, ob. při loučení (buď) sbohem: su
premum „vale“ dixit O; castra peto va
leatgue Venus valeantgue puellae TU;
illum salutavi, posť etičamtussi v. C —
dal jsem mu sbolicm; = odt. praegn. Va
leat buď sbohem — mějž výhost, pryč
8.. ., ať dá pokoj a p. (řec. YGr0ĚTO;
srov. ZGÍOELV TU ELO, nEÁeŮO): si lalis
est deus, valeat C; valeat res ludicra
H; %) obr. sč res publica valeret S za
zdravých poměrů v obci; 2) metaf. býti
silný, mohutný, mocný; míti silu,
moc, platnost, váhu, vliv, význam; pla
titi, vážiti, zmoci; vynikati a) (ads.,
vě něčím)K) guicguiď possunt, pedestri
bus valent copiis Čs — všechna. jejich
síla jest v pěchotě; cutus tn Africa
magnum atgve late imperium valuit S
říše byla veliká a daleko široko mocná;
urós tantum valuit L zmohlo se; fun
damine (v. t.) magno res Romana valet
O; = gui aut gratid aut misericordid
valerent Cs požívali obliby nebo vzbu
zovali útrpnost,; guť pedum cursu valeť
V vyniká; — Graeci volunt illi gutdem,
sed parum valent verbo C nemají slova,
které by to vystihlo; P) účinkovati,
býti platen, poříditi něco:apuď vagos
merces (naděje na odměnu) valut L;
minus venena valent HH;uplatňovati se,
platiti, míti platnost: lex valet; uplatniti
se, míti úspěch, dařiti se, vítěziti: 8
conturatio valutsset S; vatio non valutt
N; vyplniti se, splniti se: vestrae



Valerius

valuere preces O; L) s ace.vnitř.aiguid
(multum, plus, plurimum) v. něco pla
titi, míti nějakou (velikou, větší, největší)
platnost a p.; plus (plurtmum) v. míti
převahu, předčiti,rozhodovati:
utrum apud e08 pudor atgue offictum
an timor plus valeret Č; plurimum lo
mana acites valuit L; ©) s určenímcile
«) míti platnost, napomálhati, přispi
vati, prospívati, hoditi se, sloužiti, býti
(ad alýd k něčemu):uť dnvidia míli va
leat ad gloriam Ú; s aúv. nescis, guo
valeat nummus F k čemu jsou; s větou
výsl.superstitio valuit, ut... concede:
etur T způsobila; haec vox valutt,
cur FHostiltla damnaretuv L; = básn. a
pozd. s inf. míti silu, moci, zmoci, do
vésti: mec continere suos valuit L:
tantum valet mutarvevetustas V; 5) smě
řovati, miřiti, vztahevati se; míti účel,
význam: Pyrrhus intellegere potuisset
„tncere te Itomanos“ nililo magis tn
se guam in Romanos v. Č může platiti
zrovna tak Římanům jako jemu; hoc co
valebat, ut... N53 id vespousum guo
valeret N; d) spec. ©) o mincichplatiti:
dum pro argenteis decem (v češt. ace.)
aureus unus valeret L; B) o slovechzna
menati, míti význam, smysl. %ocverbum
guid valeat, non vident ČC; cum illud
verlum „unde“ in utramgwe rem valeat
C má oba významy, frugalitas, guod
angustius apud Graecos valet C mů
užší význam.

Valerius, jméno patricijského rodu
římského; I subst.; zejm. 1) P. Valerius
Poplicola, činný při vypuzení královské
rodiny Targuiniův z Ríma, jako konsul
bojoval proti nepřátelům mladé republiky
římské, podobně jako 2) jeho bratr Va
lerius Volusus; 3) L. Valerius Popli
cola, jako konsul r. 449 př. Kr. s kol
legou M. Horatiem původce zákonů ve
prospěch plebejů (leges Valeriae Hora
tiae); 4) AL.Valertus Čorvinus vyzna
menal se ve válce s Galiv a v 1. válce
samnitské CL; 5) L. Valerius Flaccus,
konsul r. 100 př. Kr. s Mariem; zabit
za války občanské r. 87; 6) L. Valerius
Flaccus (syn předešlého),kollora Cinnův
v konsnulátě r. 86; zabit ed svého legáta
C. Flavia Fimbria jako velitel proti Mi
thridatovi r. 85 př. Kr.; %) L. Valerius
Flaccus (syn předešl.), jako praetor po
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mocník CČiceronův při odhalení spiknutí
Katilinova; ČC ho obhájil r. 59 př. Kr.
ve při pro vyděračství; N) Valerius An
tias (z Antia), římský annalista za doby
Sullovyj 9) d/. Valerius Messala Niger,
konsul r. 61 př. Kr., dobrý řečník; 10)
C. Valerius Trtartus, legát Pompejův,
osoba v Ciceronově spise De finibus db.
et m.; 11) A7. Valerius Alessala Corvvi
nus, konsul r. 31 př. Kr., státník, při
vrženec zprvu vrahů Cacsarových, pak
Antoniův, posléze Oktavianův, muž velmi
vzdělaný, řečník a spisovatel, příznivce
básníků, zvl. Ovidiův a "libullův (7 v prv
ních letech po Kkr.); 18) Valertus Asia
ticus, původce vraždy císaře Gaia (Kali
guly), donucen k sebevraždě úklady. jež mu
nastrojila Afe*suléna, pověstná manželka
cis. Klaudia; II aaj. Valerius n. Vale
niánus, a, um Valeriův: Valeria lex;
Valeria tabula C místo na komitiu po
jmenované podle pamětního obrazu na
vnější straně Kurie Hostilhovy, připomí
najícího činy M. Valeria Messaly, konsula
roku 263 př. Kr; Valeriani (se.milites)
L Valeriovo vojsko.

valesco, ere, valuT, — [inchoat.od va
leo] siliti se, sesilovati se, zesileti; mo
hutněti, růsti (ob. metaf.): veritas visu
et mora, falsá festinatione et incertis
valescunt T.

valetudinarium, 0, n. [valetudo]ne
mocnice T.

valetůido (psánotéz valítůdo), čnis, f.
[valeo] zdraví a) vl. valetudiní ser
věre n. operam dare pečovati o své zdraví;
donum pro valetudine Augustae T za
uzdravení; b) eecslab,význ. — zdravotní
Stav jako vox media: pl. medicus regere va
letudines princípis solitus T (vl. změny
zdravotního stavu) = stilý životní lékař
císařův; význam dobrý n. špatný zdravotní
stav bývá výslovně naznačován n. vyplývá ze
souvislosti: ÚORUV, (dobré) zdraví; tnfirma,
mala v. —=valetudo spec. churavost,
choroba, nemoc: valetudine oculorum
impediebutur Ú; valetudine ajJectus Ús;
obr. 28 suně constituti guast mala vale
tudine animi C; — m. adj. adsidere va
četudiní (parentis) non contigit T se
děti u leže nemocného; čoťarmatas ma
nus unius senis valetudine regi T

Valgius, jméno římského rodu [odval
gus křivonohý, s bočitýma nohama) zejm.



validě

C. Valgins Rufu, konsu! r. 12 př. Kr.,
římský elegik z Maecenatova kroužku a
spisovatel knih i z jiných oborů, přítel
Horatiův.

valide, adv.[validus] silně, mohutné,
mocně: si a laesis validius agereltur
7' důrazněji; validius crimine perculsus
est T.

validus, a, um [valeo] silný, statný
(abl. vztah. 78 něčim); 1) fysicky u) aetate
et viribus validior L statnější; dum
Augustus acetatev. se... sustentavit T
mladší a při síle; věrgines pares vali
daegue mtscentur T“ rovné věkem 1 si
lou; valida dexrtra O; — meton. pons v.
++fidus T; validum pondus V silné =
těžké; o větru== prudký: v. auster IF
přenese.Ďella tmpetu valida T s prudkým
začátkem; $) eree. zdravý, křepký: v.
male filius I[ neduživý, churavý; omi
nem od morbos anímo parum valido S
sesláblý na duchu; obr. guiď tn toto ter
rarum orldevalidum, guid aegrum fue
vět T; 2) metar. silný, statný, mohutný,
mocný; významný,závažný; vynika
jicí (abs., rě něčím)a) res omana ercat
valida L; valida urůs L pevné; T'be
rlus v. senstdus T bohatý myšlenkami,
mělitavis viri sensus validos 1 mužnou
mysl; — neklass. 8 gen. obj. colončam Vi
vtum et opum validam T'; Cassius orandi
v. T dobrý řečník; Lateranus antmi
zen.význ.loe.)v. I silného ducha; = ft

berčum validum spernendis rumoribus T
silného v...; uč oučsgue Šetano tnfimus,
ita ad Caesaris amicittam v. T tim
přednějšív...; b) — účinný, půso
bivý, platný: validum venenum O; va
lida ars O mocné kouzlo; (hunc) labe
fecit hand mínus validum ad exilia
Afacronis odtum T osudné: ec) vhodný:
schopný.

válláris, e [vallum) násepní: corona
v. věnec ob. zlatý, dávaný jiixo čestný od
znak. vojenský tomu, kdo první vnikl do nepřá
telského tibor;

vallis (n. vallés), is, f. (básn. též pl
význ. 88.) údolí, úval, dolina; "- molaf.
důlek: v. alarum Cat.

vallo, are, avi, dťum [vallum] 1) vl.
zřizovati násep, val; trans.ohraditi
kolim (pališádami, náspem) opevňo
vati: v. castra (ace. vnitř.) zřiditi opev
něný (náspem) tábor; brachyl. v. noctem
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T na noc se opevňovati; 2) metaf. ob
klíčiti; chrániti, obrniti: Catilinam
vallatum indicidus atgue sicariis C.

vallum, 7, n. [vallus) vl. (collect.k val
Čus) hradební koli, ohrada z kolů, ob. syneled.
srub, násep, val a) vl.castra vallofos
sajue muntre Čs; synekd.ohrada, (opev
něně) ležení, tábor: gua via clausos ex
cutiat Teucros vallo V; si v. (vl. 4 obr.)
statuatur procud urdis VnlecebrisT jestli
že budou odděleni zdí od...; b) metaf.
(ochranná) ovruba, hradba; záštita,
ochrana: s gen. determ. Alptum V. C; V.
artstarum C, pilorumC; interdicta vallo
circumdata [Mzatarasené,

vallus, ž, m. kůl, kolík, tyčka;
1) vův. exacuunt ali? vallos V (k réviun);
sudes et vallí V; 2) spec. vojen kůl
k opevňování náspu, často. collect. (hra
dební)koly, koli: ferre cibartum, ferre
vallum Čj odt. motat.omanus fert val
lum et arma miles ÍŤ sm. lopotí se 8 praci
v táboře i bojem; = ohrada z kolů,
pahsáda; zř. synekd. srub, val (tj. násep
1 8 palisádou): v. contra hostem in alti
tudinem pedum decem Čs; 3) imoetaf.v.
pectinis O zuby.

valvae, arum, f. [volvo] 1) dveřeně,
veřeje; 2) dveře (dvoukřídlé,půlové).

Vandali n. Vandili (té -ii), orum,
m. Vandalové, germánský kmen, usedlý
za doby Tacitovy mezi Vislou a ©AdrouT..

Vanesco, ere, —, — [vanus] mizeti,
tratiti se, „rozplývati se“, zacházeti (in
algd v něco); hynouti.

Vangiones, um, m. germánský kmen
při středním Jýnu, již. od ústí Mohanu T.

vaniloguentia, ae, f. [vanus a loguor,
srov.násl| mluvení na prázdno, tlachání,
žvastání, spec.vychloubání: per vantlo
auenttam T vychloubavě,

vaniloguus, a, um [vanus a loguor,
srov. předch.) vychloubavý, chlubičský L.

vánitas, atis, f.[vanus] 1) obj.prázd
nost, jalovost, povrchnost: nulla tn caelo
v. tnest Č ledabylost; nicotnost, prázd
né zdání: ut vanitati veritas cedat Cs;
marnost, zbytečnost v. dtínerum L;
2) subj.plané počínání, lehkomyslnost:
v. ataue imperitia legati S; v. exilůs
T lehkomyslnásmrt; nepravdivost,
Istivost, lest: vanitatis manifestus T“
prolhanost,vychloubavost, chlubičství,



VannusS

ješitnost: nec Agricola prosperitate 16
rum in vanitatem usus T; instta v. 7.

vannus, %,f. [příbuz.s ventus) věječka,
opálka, košatka, jakých se užívů při čištění
obili; jako symbol mystica (v. t.) v. lac
cht V.

vanus, a, em [srov. EĎVIC, přibuz. VaCO,
vacuus| prázdný 1) fysicky(zř.) vanae
aristae V hluché; vana imago F t j
nehmotný; ne vana urbis magnitudo esset
L; vanior hostium acies L prořidlý; 2
ob. metaf. význ. 11)obj. jalový, planý, ni
cotný, nepodstatný, bezdůvodný, povrchní,
vnější;zejmlich Ý,nepravdivý, nepra
vý, pravděnepodobný, klamný, zdánlivý,
přeladný, o 0s. prolhaný «) opiniones
Jictas atgue vanas C; oratio vana C;
v. metus IIOÓ; básn. s gen. obj. veri vana
(pa3s.)feror Vvi. klamána co do pravdy
— jsem zachvácena klamným domněním;
<= praed. na prázdno, bez obsahu, bez pod
staty, nepravdivě: (dtdrum) cutus velut
aegri somnia vanaefingentu: species F
jejíž formy budou vytvořeny nepřirozeně
jako... .; = subst. VAMUM, 7, 2. prázdnů
věc, prázdnost, jalovost, nepravdivá věc,
přelud: vana, falsa, fallentia odimus
C; ut... nec spem nec metum ex vano
haberet L bez důvodu; haec vana fin
gere somnum V liché přeludy vytváří;
8gen. periculum auxit vana rumoris T
liché pověsti; corruplus vamis rerum Il
t.j. sveden zdinlivými přednostmi (páva);
p) marný, daremný, neprospěšný, bez
účelný: vanam sine viribus čram esse
Li ut collegae vanam faceret fulem I.
— zmařil; vanae preces O; tela per
tenobrus vana (erant) T; pracd.n. ace, vnitř.
napráz-no, nadarmo, marně, bez účinku:
nullo vano tntercidente telo L; Čacum
incendta vana vomentem V; guae non
vana precaris O; ora vana movet O;
vana tumens V; ne vana labores O; =
subst. ad vanum et inritum. victortam
redactam esse I. hendiad.= v niveč; ))
subj.a) lehký, lehkomyslný; vrtkavý,
nestálý: časím ingenium L; B) nepo
ctivý, nepravdivý, lživý, prolhaný,
podvodný: eos ille non pro vanis hoslt
dus... haduit S nenaložil s nimi jako
s prolhanými nepřáteli; nec (Fortuna St
nonem) vanum mendacemgue finget V;
pleonast.ně frustra augurtum vani (pro
lept.) docuere parentes V nepravdivě;
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v) chinbný, ješitný: spe vanď fumea
T; Nero v. adsimulatione («. 1.) Ť

Vapor, čris, m. [z *guapor, srov. 4GJT
vóc, čes. „kypěti“) 1) pára, výpar; *%)
přenes.a) dým, kouř; ) metan. teplo;
vedro, žár, horko: stderim v. H t.j.
vedro zw tak zv. „elch dní, určovaných dle někt.
hvězd,zvl.sni Oh eu lentus carinas čst
v. HH.

vaporáriuni,27,
v lázních C

vaporo, dre, dvi, tum [vapor] na
plňovati parou, přenesdýmem: uť Čae
vum (čatus) decedens curru fugtente va
poret (soď) II zahaluje v (páru) mlhy;
matres tenplum ture vaporant V dý
mem kadidla.

vappá, ae, f. zkaženévíno, slivky,
břečka: multá prolutus vappči nauta
H; « přenes.o osobě (pak mase.) „mazavka“,
hýřil: v. ac nebu/o IŤ (op. avarus); vůb
ničema, dareba Cat.

vápulo, are, avi, tum býti bit,
dostávati biti, výprask 4) obr. non ego,
sed tenuis vapulat umdra mea Pr ty
rány dopadají ne na mne...; = přenes.
b) voje: septimam legionem vapulasse
u Č; ©) cum se omnitum sermonibus sen
tiet v. C že jest přetřepáván.

Varenus, římské cognomen; zejm. L.
Varenus, jehož hájil (bez úspěchu) Ci
cero, když byl polinán před soud pro
vraždu fin.

Vargunteius, jméno řím. rodu; zejm.
L. Vargunteius, senátor, účastník spik
nutí Katilinova ČS.

Varia, ae, f. město v Sabinsku při
ústí Digentie do Anienu (nyn. Vicovaro),
jemuž na blízku byl statek Horatiův Jf.

Váriánus viz Varus.
variatio, onts, f. [vario] různost: e0s

dem consules centuriae stne variatione
ulla direrunt [ svorně.

váricus, a, um [varus] 8 křivýma no
hama, šmafhavý, bočitý Ó.

vari€, adv. [carius) a) pestře; roz
manitě, rozličně, rozličným způso
bem, všelijak (rozličnými způsobyj: dlle
v. disserebat de magnitudine imperii T
mluvil všelicos 0. .; bh) různě, rez
dí!ně, nestejně: decernitur non v. sed
prope cunctis sententi s ČC s různosti
hlasů; ©) střídavě, měnivě, nestále:

n. [vapor] parní roura



varietás 12

in Aeguts v. dellatum (est) [L— se stří
davým štěstím.

varietas, dtťis,f. (varius] 1) pes
trost: v. pelltum (7s; 2) metaf.pestrost,
rozmanitost, rozličnost a) a) bellum
in multa vartetate terra marigue ver
satum C s velkou rozmanitosti průběhu
(= s pestrým střídáním události); varte
tates proellovum T pestré obrazy bitov;
v. erudittonis T všestrannost; B) (roz
manité) množství Úeckdypřekl. množství
rozmanitých. .): ut (Astu) varietate
fructuum omnibus tervis antecellat U
množstvím rozmanitých plodin; guiď co
tidte dicamus in tanta vartetate rerum
C při takovém množství látek; )b) růz
nost, nestejnost (epec. při hlasováni;:
cum fieret stne ulla varietate discessto
C —=svorně: ©) a) proměnlivost, ne
stálost, vrtkavost, kolisání: v. anno
nae CL; v. fortunae ČC;v. decretorum
C nedůslednost; B) střídání.

Varini, orum, m. kmen u Baltického
moře (v nyn. Meklenbursku) 7.

vario, are, dvi, atum [vartus] | trans.
1) činiti pestrým, zpestřovati, pestřiti,
barviti: (lineos amictus) purpurá vu
riant I; —bňsn.udi vartadunt stderu
caelum Ó až se na nebi objeví (zářivé)
tečky hvězd; (sol) udi nascentem ma
culis vavtaverit ortum V vyjde potřis
něno skvrnami, varčadunt pectora pal
mis Čat budou se do krve biti do prsou
(srov. vulg. „zmalovati“ aěkoho); = obr. U.
rem prodigialiter I; 2) metať.a) či
niti něcorozmanitým, obměňovat,
proměňovati,měniti: nec perit in toto
oucyuam, sed vaviat facitem O; mud.
udi est formas variatus in omnes Ó
měnil se; L) s ace. vnitř. Činiti něco
rozmanitého: v. gyros Ť —=jezlliti
v rozmanitých kruzích; sententtas v. buď
pronášeti různá mínění n. způsobovati růz
nost mínění varčatis hominwn senten
tits při různosti lidských hlasů; cum tt
mor atgue ira sententiam variassent L;
neos.Cum.sententiis variaretur L když
se jevil rozdíl v miněních — když se
mínění rozcházela; plerisgue consilia
variantibus Ču pronášeli různá minění;
part. vartatus rozmanitý, rozličný: lusu
sermonibusoue vaviatis L: ©) střidati,
vystřídávati (algd Té něconěčím): eď£verna
intemperie variante calores frigovrague

78 I. varilus

L z nestálého počasí, při němž se stři
daly ..; variant vices V střilají se 10
službě; severitatem gratiá v. C; labore:.
otio, otium labore v. Plin; II tatrans.
1) pestřiti se: vartat uva racemis
Pr; 2) metať.a) býti rozmanitý, mě
niti se: non ita variant <lgutloniůis
undae Pr; vidit v. ladantia corda V
že smýšlením se mění; sabi. st (lex) nec
causis nec personis variet L nebude-li
měněnpodlc...; b) různiti se, ne
shodovati se, nebýti stejný, jeviti růz
nost, neshodn: variant auctores s nerř.
ot. L; variat memoria actae vet I;
hendiad.disstdet (v. t.) et varlat senten
Úia; = ncos.variat jest různost, neshoda
(spec.při hlasování): zůč st variaret.
ut secrndae classts vocarentt“ Ls ©)
střídati se: básn.manus Oenilae vu
riat © mů střídavý úspěch,

Varisti n. Varisei (téžNaristi n. Na
risei), drum, m. germánský kmen v nyn.
Bavorsku sev.-zůp. od Řezna T

1. varius, a, um 1) pestrý, stra
katý: varit colores VO, flores VO; va
riae plumae If: vavrtum caelum O po
seté hvězdami; 2) metaf.pestrý, rozm:t
nitý, vozličný a) a) varia cena IÍ;
8 abl. Instr. egcercitus v. lingiis, moribus
T rozličných jazyků; = jako opak jednu
tvárnosti význ. všestranný, obsáhlý: dnge
nium vartum, flexibile, multiplex Plin;
význ. Smíšený, zmatený, o zvucích „bouí
livý“: nauticus exoritur varto certamine
clamor V bouřlivý křik plavců 0 závod
se strhne; 3) význ. všelijaký, všeliký:
castůus variis Antenorem venisse in...
L po rozličných přihodách; b) význ.růz
ný, rozdílný, nestejný (proti dtversus —
opačný): variae opiniones C; guales sint
(diť) vartum est ČC o tom jsou různá
minění;fremedant caelicolae adsensu va
rio V; ec) a) proměnlivý, plný změn,
měnivý;nestalý, vrtkavý, kolfsavý:
vartum (subst.) et mutadbile semper fe
mina V nestálý tvor; voltu et oculis at
gue animo v. S měně se v...; Iugiw
tha v. incertusgue agitadat S žil v 8a
mém kolísání a nejistotě; respicite du
bios vartosezne casus Ú; varia vitae
commutadiliszue ratio C; bellum varium
S; vario irarum fluctuat aestu V zmi
tajícím se — bouilivým; 3) střídavý,
střídající se: variů victorid pugnare L;



2. Varius

paventis, gut varits mundum temperat
horis (v.t.) H.

2. Varius, jméno římského rodu; zejm.
1) ©. Varius Iybrida (Sucronensts dle
rodiště Oucro v Hispanii), tribun lidu r. 91
př. IXr., původce zákona proti podporo
vatelům italských spojenců, podleněbožbvl
sám pozdějiodsouzen C; 2) L. Vartus Ru

fus, básník z kroužku Maecenatova, přitel
Vergiliův a. Horatiův, skladatel básní
enických a tragedil, z nichž vynikla zejm.
tag. Thyestes HT.

várix, čcis, f. 4 m. městka, křečová
n. strhaná žíla.

Varro, onis, m. [várus] cognomen
zejm. v rodě Terentiův (v. t.); aaj. Varvo
nianus, a, um Varronův.

1. várus, a, um 1) vykřivený,
křivý: cornua vara O; tenni a pectore
varas manus O zahnuté; spec.křivonohý,
bočitý: hunc varum (euf.)distovtis cru
ridus (appellat) H; 2) metaf.různo obrá
cený, protivný: alterum (genus) hnuie
varum Il.

2. Várus, 7, m. [viz předen) I římské
cognomen; zejm. I) „l/fenus (v. 1.) Varus
IH 2) P. Outntilius (v. 1.) Varus T'; odt.
Várianus, a, tm Varův T; II pohra
niční řeka mezi Gallií zaalpskou a Li
gurií, nya. Var Čs.

1. vas, vadis, m. [srov. něm.Welte, čes.
0 závod (==o0 základ, sázku) běžeti“,
„zá-voditi“, „vaditi 8c“; odt. poraes) ruko
j mě, ručitel (jenž za někoho ručí stanove
nou částkou poněz (přenes. £ hrdlem), že so dostaví
v určené době k aoudu: vl. v processech trostních,

8rov. praes) (alcis Tet něčoho,za něco): va
des dare dáti, postaviti, přivěsti; tot ťa
dibus accusator vadatus est reum L;
cim alterum vaďem mortis accepisset
C; datis vadibus ruve extractus in tu
lem est II 1. k stiní; = přenos.záruka.

2. vůs, vdsťe, n. (atarolat. VOsum, č), pl
vasa, črum, n. nádoba: vasa fictilia
NV; corpus guasi v. est aut aliguod
antmi receptaculum Č; spce.drahocenná
nádoba, váza: domus referta vasis Co
vinthtis et Deliacis C5= pl. též nádobí,
náčiní, nářadí: vasa comilesoue L; spec.
vojen.nářadí, potřeby, zavazadla: vasa
colligere CI. sbirati n. sklůdati zava
zadla, všechno složiti = připraviti se k od
chodu; dvojsmyslně dlle ex Sicilia tam
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cnstra commoverat et vasa collegerat C;
vasa conclamare (v. 1.) (s.

vasarium, 17, n. [2. vas) penfze, jež
dostával úředník, odcházející jako správce
do provincie, na cestu a na zařízení svého
sídla, výpravné C.

Vascones, um, m. kmen v sev.-vých.
Hispanii mezi Pyrenejemi a Ebrem, pozd.
Baskové 7.

vasculárius, 17, m. [vasculum. demín,
od 2. vs] hotovitel váz, pasiř, zlatník,

vastatio, čnis,f. [vasto| pustošení,
plenění.

vastátor, orts, m. [vasto]pustošitel,
plenitel; hubitel, pronásledovatel.

Vaste, nde. [vastus] pustě a) náramně,
mocně: vastius insurgens impetus O;
b) hrubě, sprostě: v. logui C.

vastificus, a, wm [vastus a facto) či
nici spoustu, pustošivý: vastificam de
luam básn. Č.

vastitas, atis,f. [vastus] 1) pustota,
Rpoušť, spousta, zpušťění, zpustlost,
opuštťtěnost, průzdnota: Italtam ad
exiltum ac vastitatem ťocas (chcešuvěsti
v...) ČC;tudiciovum v. et fori C; =
konkr. poušť: ex vastitate Libyae C;
meton.meililesfame, vastitale consumpti
C blouděním pustinami; 2) a) zpusto
šení, poplenění (zejm. vojen.): v. Italiae
S; hb) meton. pustošitel: provinciarum
vastitates C.

vasto, dre, dvi, dtum [vastus]) 1) či
niti prázdným, pustým, vyprázdňovati;
pustošiti (zejm.vojen.),pleniti: omnia
Jerro ignigue v. L; = s abl odl.fines v.
civibus, aedificiis, pecore Ilivt pusto
šením zbavovati obyvatelů...; pod. latos
vastant culloridus agros V; = přenes.
i 008. non coloniae modo aut municipia
congestu copiavum, sed ipsi cultores
arvague vastadantur T —=byli vyčer
páváni; 2) metaf.conscientia mentem ex
citam vastadat © řádilo v mysli,

vastus, a, um 1) a) pustý, zpustlý,
opuštěný; prázdný: vasta arvva
tacent O ladem; mons v. ad natura et
kumano cultu S od přírody pusté a ru
kou lidskou nevzdělávané ; Palatium vas
tum desevtumoue T; haec ego vasta
dabo V toto zde já vyprázdním; = obr.
vastum silenttum T pusté; pod.dies per
stlenttum v. T; b) zpustošený: wu
ager; 2) metať.a) pustý, širý, široký,



vátés

rozsáhlý; nesmírný, ohromný, obrov
ský, veliký ©) in vastisstmo Oceano
Cs; elephanto leluarum nulla pruden
tior, ad fjiguram guae vastior? C; vas
tum úeguor V; talis se vastis infert
armis V; vasti vector Olymní OÚ; B)
vasta caeďes V; vasta potentřa O; valný,
inocný, silný: v. impetus If; bez mezi,
nespoutainý, nevázaný: v. ančmus tmmo
derata semper cupiclat S; W)hrubý,
sprostý, nevzdělaný: guiďam vultu mo
tugue corporis vasli atgue agrestes C; =
ltttera vasttor Č přiliš nepěkné, nelibo
zvučné (t. ©).

vates (zř.vátis), 7s (sen. pl em +tim),
m. iŤ. (srov. Wnt] vi. člověk, jenž bývá
u vytržení 1) věštec (věštkyně)
hadač (hadačka), prorok (prorokyně): va
tes cecinerint (vizt. JI 2)); Dardanius
v. O (= Ielenos); čnsana v. V o Bibylle:
Delius v. V (= Andlon); te vate H
podle tvé věštby; annosa volumina va
tum JH (1 carmina Afarciana, viz Alar
ctus $)); = přenes.falsus utinam v. sim
I; vate me II; = meton.věštba: haud
vatum ignavus V; 2) brísn. věštec, pě:
vec, básník (bůsniřka): „l/aeontus v.
O (= Ilomeros); v. Lesbia O (= Sapfo).

Vaticanus, a,im valikanský: V.mons
n. subst.Vaticánus, ž, m. vrch v Římě na
pravém břehu 'liberu sev. od Janikulu.

váticináti0, ónis, f. [vaticinor] vč
štění, věštba.

vaticinator. čris, m. [vaticinor] vě
štee OÓ.

vaticinor, dri, dtus sum [vaticinus]
1) věstiti, prorokovati: vaticinantis
in moďum L věštecky; 3) spec.(věštevky)
napominati: Manto per mediasfu
erat vaticinata vřas Os 3) přenes.hlá
seati: grijentinum vírum carminibus
(tiaecis vaticinatim ferunt Č (0 Empe
dohleovi); 4) meton. býti u vytržení: přenas.
blouzuniti: cos v. atgue insanire dt
cebat C.

vaticinus, a, um [vates a cano) vě
štocký, věští.

vaátillum, 7, ». pánev, pánvice: pru
nae (8...) v. JM.

Vatinius, jméno římského rodu; zejm.
1) P. Vatinřus, legát a oddaný stoupe
nec Caesarův; byl z hlavních svědků proti Se
stiovi, zučež jej Cicero 8 úspěchem napadl příkrou
řečí,plnou zůští (čn I. Vatintum testem
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interrogatio); taká přítel bůsníka Katulla Z.
Ticlnius Calvus protí němu několikráte vystoupil,
adj. Vatinianus, a, um Vatiniův, vati
nijský: crtmina Vatinitana Cats obr.
odissem te odio Vatiniano Cat nená
visti, stíhajicí Vatinia; 2) stvůra dvoru
Neronova, udavač T.

vátis víz vates.
1. Ve, přiklonná částice [arov. ĎĚ (1 Fě), |

nebo, aneb (rozlučuje pojmy, na jichž roz
dilu nozáleži, takže leckdy mů význ. slnčovací
n== -gue): post hanc habitam contionem
duabus tribusve horts litternae venerunt
C; si guid fecerint locutive sint C; gutd
Jaciendum non fauciendumve sit Čj si
juis verberasset nerassetve cívem Ro
manum L; neguid plus mtnusve, guam
sit necesse, dicat Ú; = při záporu ani:
domus Somni, guo numguam oriens me
diusve cadďensvePhoebus adire potest
O; re básn. bývá leckdy přivěšeno k jinému slovu

než k příslušnému:non DPyladen ferro vto
Dve aususve sororem Ilectram, tantum
maledicit utrigue IŤ (m. ausns soro
emve): = neklass. volně m. GUÉťn. vel, též
ve... ve buď anebo (téžve... aut,ve© vel,aut..ve):necgutdtubeatve
vetetve (se scire) O. slož. S1-Ve, NĚ-Ve v. t.

2. Vě-.. «+ předpona, dodůvající zákl. alovu
významu nopřiměřonosti, zhoršeného n. opačného ;

vizku př. VecOrs, vegrandis, vesanus.
Vecilius mons v Latiu, snad část Al

gidu L.
věcordia, ae, f. [vecors]zběsilost,

vztek; šílenost, šílenství.
vě-cors, rdis [vě-(—rt) a cor] (v1.bez

srdce), zběsilý, vzleklý; šílený, ztřeštěný.
vectigal, alis, n. (m.vectigale, vl. neutr,

od vectigalis| (pův. poplatek z povozů,
mýtně) 1) (nepřímá) daň, poplatek pla
cený státu za uživání ku př. státních cest, mostů,
přístavů, zejm. nájemné z polností a pastvín:

vectigalia pendere: vectigalia locare C
zadati (pronajmouti) vybírání daní; To
vius (vit) guč agrum publicum...
vectigali (abl. instr.) Ževavit C; pl daně
jako příjmy, důchody atátu;2) v. prae
tortum Č čestný dar peněžitý, dávaný
od provinciálů správci provincie; v. aedi
licčum ČCpoplatek, odváděný od provin
ctálů římským aedilům na pořádání her
v Římě; 53)pl. meton. poplatné území:
regnum Artobnrzanis, guod finitimum
est vestvis vectigalibus Ú in vestris



vcetígalis

vectigalidus, hoc est in Asiae luce ver
sart Č; guoniam guasi guaedam prae
dia populi Romani sunt vectigalia no
stra atgue provinciae Č; Mlithridates
in lalere vectigalium nostrorum S; 4)
vób. důchod, příjem: Gryntum, ex
guo guinguagena talenta vectigalis ca
piedat N; parva, magna vectigalia FH;—
obr.oplimum et in privatis familiis ct
in re publica v. duco esse parsimo
niam Č.

vectigális, e [veho; význ. viz předch]
1) placený jako daň: pecunia v. C daně,
daň; 2) z čeho se plati (státu) daň (po
platek, nájemné): eguos vectigales Sergio
tradere C « j. obecní, státní koně; 3)
platíci daň, poplatný: gut přratas im
mmumnes,soctos vectigales hademus C; v.
stipendiaviusgue eť servus populi Ro
mani L.

vectio, onis, f. [veho) vožení, jež
dění C.

vectis, zs, m. [veho) (vl. nástroj k po
Lvbování, spec.) páka i) vůb. saxa vec
tidus promotent Čs; b) půčidlo: funa
Ita et vectes oppositis foribus minaces
FH;C) závora udveří:guod anguis domě
veclem circumtectus fuisset (; centum
aere claudunt vectes V.

vecto, číre, vi, dťum [freau. od veho]
voziti: fructus ex agris v. L svážeti;
s abl.instr. plaustris (na ...) v. ornos V;
pass.vectart jezditi, pojížděti: vectart
eguo (na koni); ctrcum vectavi rura cu
dallo H objižděti polnosti; obr. vectalor
umeris inimicis egues I.

vector, oris, m. [veho] 1) act. vozitel;
nosič: Otlení v. asellus O; 2) pass.kdo
se vozí a) a) cestu jící na lodi:vecto
res adversa tempestate perterviti C; [£)
plavec: cedeťtmari v. V; L) jezdec Ó.

vectorius, a, um [vector] převozný,dopravní:vectortum| graveguenavi
gium Čs.

vecttira, ae, f. [veho] vožení, dovoz,
doprava, převoz, přeprava, transport:
vecturae causa navigia praebentur Č
k dopravě; gut pro vectura solveret C;
vojen.vecturae tmperabantur Čs povozy;
vecturas frumenti civitatibus diseripsit
Cs dovážení.

Vediovis viz Vetovis.
vegetus, a, um [vegeo (intr. býti čilý,

hýbali, zmilati něčím) hbitý,trans,
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živýj statný; svěží, čerstvý, křepký,
čilý, jarý (télesněn. duševně).

vě-grandis, e vl. nepřiměřeně veliký

1) drobný, mmaličký: vegrandia farra
O; 2) velmi veliký, převeliký: homi
nem vegrandi macie torridum ČC.

veheměns (básn.vem ěns), enčis [veho,
vi jezdí [; podlejin.výkl. je pův. vemens,
vecors] prudký: 1) význ. rychlý, kvapný,
náhlý: v. fuga Flirt, cursus Hirt; obr.
o básníku V. et ligutdus (jako řeka)fundet
opes If; 2) mctaf.aj náhlý, unállený:
regiae voluntates ut vehementes, ste mo
diles S53prchlý, prehlivý, vášnivý: v.
tngentum L; hb)násilný, litý, dravý,
bouřlivý: v. lupus If; ut magtstratus
imperio suo v. mansuelo permilteretur
tngenio L svádějicí k násilnostem; C)
rázný, důrazný;rozhod ný, energicky,
přísný: guť se in principem malefici
lenem, n. aditutores etus et. consctos
vehementisstmum esse respondet C; ha
bemus senatus consultunm in té v. et

srov.

grave Ú; úsilný, usilovný, tuhý; d)
vůb. silný, mocný.

vehementer, adv. [vehemens] 1) a)
prudce, neihle, unálhleně, prchlivě;
b) rázně, rozhodně, důrazně, přísně;
C) úsilně, usilovně; 2) silně, mocně,
tuze, náramně, velice, velmi.

vehiculum, %, n. [veho] vl. vozidlo;
spec. A) povoz, vůz: v. čunctum L za
přažený; vekiculo portari N voziti ee
na voze; b) loď: v. Argonautarum C;
ili tibi et locumfurtis et furtorum v.
comparaverunt Č (na čem bys vezl...).

veho, ere, věxř, vectum. [srov vez,
vůz, ř. pamťyl. 3. *g. imp. sEJETU, 0%06, ÓxÉ
ouGi, něm. Le-wegen, Wagen] 1) ac.
vězti, vozitl; podlosouvislostivýzn. přiva
žeti, dovážeti, odváželi a) vl frumentum
v. ČC;pretium (v. 1.) vehendi cantat O;
intr. VeŘenS víz níže; o tažném dobytku též
táhnouti: eguum vehendi causa (esse
generatum) Č k tahu a k jizdě; nésti,
nositi, „táhnouti“: st reticulum panis ve
has umero (na ...) HH;obr. dominum ve
het H (bude míti na krku“); b) přenos.
něsti 8 sebou, unášeti, pihášeti flu
mina vehunt aurum Ču; vehit unda
leones Oj cum aguae vim vehat ingen
tem (amnis) L; = guid vesper serus
vehut V co přinese; guod fugiens semel
hora vexit II co jednou 8 sebou přinesla



Věia

(a zase odnesla); — cos aď summa vevisse,gut.© Tpovznésti;2)pass.Vehi
a) býti vezen, vézti se, jeti, jezditi (ré
n. dn ré na něčem): (in) curru v. jeti na
voze; (in) eguo v. jei na koni; eguo
concilalo (v. 1.) vehilur N3 na lodi plouti,
plaviti Se, ve vzduchu letěli; —part. Declus
leckdy význ. praes. 0U0S DCT a(CGUOTGaveclos
obruit auster V plavici se; pod. hic ubi
Deucalion rate veclus adhaesil O: zř.
part. praes. Vehens intrans. jeda: obr. in
adulescentiam per medias laudes guast
auadrigis vehenltem C; — nube veht O
dáti se unášeti, letěti na...:; apes trans
aethera veclae V letice: baásn.s ace. VeNlis
marta omnia vecti V po všech mořích
nyvše honéní.

Věla, ae. /. čarodějnice, pomocnice
Kaniclna JI.

Včiento, onis, m. řimské cognomen;
zejm. 1) legát AL.Kalpurnia Bibula C;
2) A.Fabricius Veienlo, udavač za vlády
Neronovy Ť

Vějt (n. Vei,), drum, m. staré etruské
město sev.-záp. od IRima nadříčkou Kre
merou, nepřítel Rima; dobyto r. 396 př.
Kr. od Kamila; —aaj. Věléns, enlis n.
Včicntánus (básn. tez Vělus). a, um
vejský, z Vej: Vetus dux Pr (=(Tolum
nius); —subst. Věičns, enlis, m. Vejan,
collect.Vejané; Vělentánum, i, n. ři (sc.
vinum) špátnévejské (víno).

Vě-lovis, (n. Vědiovis), is, m. [vi opak
boha zv. Diovis n. Juppiter, dle výkl.
u Ó = non magnus (maličký, mladý)
luppiler) starý latinský bůh snad pův.
podzemský, od jiných ztotožijovaný s Apollonem
jako ochránce lidí, vyhnaných z vlasti pro zločin;
v Římě měl dva chrámy 0.

vel, spojka a adv. [vl. imper. od. Velle vl.
„chtěj“, srov. co do význ. čes. „buď“, „buďto“]
1) spojka rozlučov. (uvádí rozluku možnou, ale ne
vždy nutnou, takže má leckdy význ. slučovací; ně

kdy poopravuje předešlou výpověď) a) vel
vel e)buď .. buď, aneb .. aneb, buď...
anebo (spiše): non senltunt virt forles
in. acte vulnera vel senliunl, sed mort
malunt C; 3) 1... 1 jak... tak, jednak..jednak,dilem.© dílem:animum
vel bello vel paci paratum L; plura
bona, guam vel natura vel fortuna lri
buerel Ň: pozáporunabývávýzn.ant. ani:
nihil illo fuisse excellentius vel in vi
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tiis vel in. virltutibus N31) jedno vel
nebo, nehboh: vel eliam nebo (chceš-li)
Spiše (stupňovaci); vel poltus neho spíše,
neho raději (opravovací);v témž význ. ( ple
risgue vel dicam ab omnibus ČZ slučov.
i: lerris. agilare vel undis Trotanospotuistit| V;pozáporuani:neguesalis
Bruto vel tribunis. militum. cousltabal,
guild agerení Čs; 2) adv. (vytýkající pojem
buď prostě nebo s připustkou a obmezením a) I,
eba 1 vel st. pereundumn. futssel C;
aperte vel odisse magis ingenui esl ouam
fronte occultare sententiam C; třeha jen,
již, aspoň: guam morost stní, gut amant,
vel ev hoc inlellegi polest C; h) u superi.
(chceš-li), snad, tuším, možná, zajisté:
homovel peeuniostsstmus Syracusanorum
C; ©) uvádějícípříkladjako, (jako) zvláště,
zejména: amoris lut, auoguo me verli,
vesligia, v*l provime de Tigellio C.

Vělábrum, ř, zi. část Říma na levém
břehu Tiberu hliže Ostrova, sev. od t. zv.
forum boartum, na cestě z fora do cirku,
potravní tržiště: báxsn.pl. gua Velabra so
lené in circum ducere pompas O; za
starších dob bylo prý zapkiveno vodou: (id Ve
labrť regio patel, ire solebat linler Tib.

velamen, inis, n. [velo] vt. obal; při
krývka, pokrývka, rouška: foruspullo
velamine lectus O; lanae v. est I, jest
7 vlny; —spec. roucho, oděv, šat; —0zví
řatechdetracla velamina T stažené kůže.

vělámentum, 7. n. [velo] obal; 1) pl.
spec.(vlněné) stužky, jimiž bývaly ovi
novány olivové n. vavřinové ratolesti a
též ruce prosebnikův, synekd.prosebné
ratolesti: velamenlamanu praelendens
O: velamenla el infulas praeferenles T;
T; — přenes. vůb. ramos oleae ac vela
mina alia supplicum porrigenles I, a
jiné odznaky; 2) metaf.rouška, zástěra:
Nero f[lagiliis. velamenla guaestvil T
hleděl zakrývati.

Veleda, ae, (. věštkyně germánského
kmene Brukterů, jež byla za Vespasiana
jata a vedena v Římě vtriumfu T.

věles, i/is, m. srov. velox, veho| ob.
pi vělitěs, um, m. velité, pohyblivá
n. lehká pěchota jako oddil legie,harcov
nici, lehkooděnci, kteříboj zahajovali,vybíha
jice MmozeramiíJnezi jednotlivými manipuly protinepříteli;© naposled

se připomínají za války

s Jugurthou; — obr. dorážlivý, škádlivý:



Veliaut.scurram.velitem| malis.oneratum
esse C.

Velia. ae, f. 1) 'BAča] přistavní mě
sto na záp. pobřeží Lukanie, řecká ko
lonie; adj. Velimis, a, um a. Velien
sis, e velijský, z Velie; subst. Voliensex,
tum, m. obyvatelé Velie; 2) část Říma,
návrší sev.-vých. od Palitinu, s kterého
vedla Sacra via na forum.

vělifer, fera, ferum [velum a fero|
plachtonosný, plachetní ÚPr.

velificatio, ončs,f. velificor; plavbaC.
velificor, Uri, alus sum (básn. 4 pozil

též velifico, úre, avi, dtum) [velum a
facio) vi. napínati plachty a) plaviti
Be, plouti: ratis ad infernos velificatu
lacus Pr; b) obr.(alci proněkoho)= pr
covati pro někoho,pomíůhati někomu: ČN,
dulenta vatiane honoré v. suo C.

Velinus, a, um 1) viz Velia; 2) V.
Čacus n. subst. Velinus, 7, m. bažinaté
jezero v Sabinskn sov. záp. od. města
Reate s odtokem do Naruj odt. Velina
tribus L n. subst. Velina, ae, f. (FŤ) Ve
linská tribus.

Veliocasses, čio n. Veliocasst, orum,
m. keltský kmen na pravém břehu dolní
Seguany Čs.

velitáris, e [veles] náležící velitům,
velitů: velitaria arma 9 lehká výzbroj.

Velitrae, rum, f. město v Latiu
v býv. území Volsků, nyn. Velletri; dj.
Veliternus, a, um veliterský; subst.VC
literní, orum, m. Velitřané.

velivoláns, antis |srov. násl) vl. plach
tami létající, plachtokřídlý: velivolanít
bus navibus básn. u C.

vělivolus, a, um [velum a volo) 1)
act. plachtokřidlý, plachetní: velivolae va
tes O: 3) plachetními loďmi proplouvaný:
veltvolum mare V plachtoplavné, plachto
nosné moře.

Vellaunoduůunum, z, n. město Senonův
v Gallii již. od Lutetie (nyn. Paříže).

Vellavi, órum, m. keltský kmen v Ce
venách, závislý na Arvernech Čs.

Velleins, jméno řím. rodu; zejm.C. Vel
čečus, tribun lidu r. 91 př. Kr., přivrže
nee a. znatel učení epikurského (jedna
z osob v Cic. spise De natura deornm),

vellico, dre, dvi, atum [vello] vi. šku
bati, trhati; metať. 4) význ. (řečí) přetř'e
pávati, utrhati, urážeti, ostojizeti, „česati“:
in conviviis rodumt, in eirculie vellicaní
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C; b) (dnševně) trýzniti, „píchati“: čn
veniam unam, guae te vellicet Pr (z
livosti).

vello, ere, velli (zt. vulsi), vulsum
(starší volstm) šknbatis; 1) (algď něco,
něčím,za něco)Cynthius aurem (v. t.) vellit
V; v. coepi et pressare manu dracchta ll
poškubávati (za togu); 2) vyškubávati;
trhati, rváti: volsae plumae V; caudae
pilos eguinae vello Ji volsus nepos Dr
= (hladce) vyholený: postes a curdine
vellit | snaží se vypáčiti; pontem v. V
strhnouti; vallum v. LV vytrhávati koli
na náspu; stena v. [LV vytrhnouti pra
pory ze zemé = důti se na pochod (obr.
o včelách V).

vellus, er'«, 2. [vello] (ob. pi.) 1) vlna.
vellera trahere digitis O přisti; tlera
tae vellera lanae F vločky; velleribus
guisouis ačna paras O k barvení vlny
(o burviřích): 2) mcton. a) «) rouno ovčí:
vellera Dhrigrea O; £) metať.ků že zvířat
vůb.: horrens saetis v. O; nurus tectae
ferints velleribus O; h) roucho, Šat:
nunc pulli velleris usus abest O: 3) metať.
id) o hedvábí vellera ut foliis depectant
tenuta Seres V vlákna; p) vločky, obláč
ky, „beránky“ na obloze: čenuia čanae
per caelum vellera ferri V.

vělo, are, avi, dtum [velum] 1) vl.
opatřiti plachtou (plachtami): cornua te
latavum antemnarum V ověšenýchplach
tami; zavinovati, obvinovati,obtačeti
(rouškou, stuhou a p.), zahalovati za
stírati, obestirati, zakrývati, pokrývati:
capite velato se zahalenou hlavou; ve
latae comae V (vinkem) obvinnté; sa
cerdotes suts tnstgnibus velatos L oděné
odznaky (zejm. vínky); oratores ramis
veletos Palladis V tj. s ovinutými rato
lestmi v rukou; velatae viae O postřené,
postlané; pampineis velata frondibus
kasta O (— thyrsus); spec.odívati, ha
liti: eum glauco velabat amictu carbasus
V; velanda corporis Plim. ohanbí; vojen.
velatus lehkooděný: velati accenst (v. t.):
= velari význ.med.zahalovati (pokrýviati,
odívati) se (si): capita velamur amictu
V; viros, gui. soleant velari corpovu
pčumiš Ó pokrývají se peřím (t j. pro
měňují se v ptáky): /2minae lineis amic
tibus velantur T; velatuv aliturgue avi
bus O šati se; 2) píenes. a) zdobit
krášliti: nec te purpureo velent vacci



vělocitas

na fuco O (barviti);
zahalovati,zastívati:
cibus dlanditiis T.

velocitas, aťis, f. [velox] velká po
hyblivost, rychlost, hbitost, čerstvost,
křepkost (vl. i metaf.): v. corporis cele
ritas appellatur Cj velocitatis certa
mina inire L o rychlost.

vělociter, adv. [velox| rychle, hbitě,
křepce; superi. velmi rychle, o překot.

velox, ocis (srov. veles, veho| pohyb.
livý, rychlý, hbitý, čerstvý, křepký
(vl. i metaf.): genms homěinum v. 9; ant
mus sine corpore v. FI; v. procella H
prudká; v. victoria £I okřidlené (jakobyla
vyobrazována bohyně vítězství), Hovae veloces
O prehavě; v. mente nova FH rychle
unášen; přger ad poenas princeps, ad
praemiu v. Ó srěšný, kvapný; v. toxi
cum If rychle účinkující, prudký.

věluny, 7, n. [z *vezlom (srov. vezě/lnam,
anad od veho| 1) (vi. co pohání[loď] k jízdě)
plachta lodní:vela (veniis) dare (v. t.
I 2) a)); odt. busn.dare fatis vela V
plachty svěřiti osudu; vela facere, pan
dere, solirre napnout', rozvinouti; pass.
Cleomenes vela fieri čmperavit C; pas
sis velis Č plnými plachtami (obr.); vela
legere kasati, svinovati; přísl.laetra res,
velis, uť ita dicam, remisgue fugienda
C v. plachtami i vesly —=vším způsobem,
ze všech sil, vší moCÍ; básn. synekd. význ.
loď: eurus reditura vela tenebat O;
= obr. Často o životé, činnosti, řeči a p.: SČa

timne nos vela facere an... paululum
remigare ÚČ; implerent venti st mea
vela sui (příznivé) O; diriget tn medio
guis mea vela freto O; %2)přeues. (na
piatá) plachta, opona, záclona zejm.
pro:i slunci a dešti A) cum super atria v.
stmulatas tnficit umdras O; silva suts
frondibus ut velo Phoebeos sudmovet
i gnes O; takové plachty bývaly napínany ku př.
nad celou prostorou arfithcatru na zvláštních sto
žárech; = uč adstavet velo discretu 1;
hb) (pkitěná n. kožená) stěna stanů: la
lernacula cardasets intenta velis C; ni
veis lentoria velis V; ©) obr. manicatis
et talaridus tunicis, velis amiclos non
tojis C „plachtami“a ne.. .; guasi ve
lis gutbusdam obtenditur natura ČC.

vel-ut n. vel-uti, adv.jako, jakoby
1) uvádí přirovnání buď skutečné n. neskut. a)
u jednotl. vyrazů 0.. ++ SčC; S0CLiS nostris

b) zakrývati,
v. odium falla

127J venálicits

v. hostibnus, hosttdus pro socůis utuntur
S; v. hereditate relictum odtum N; leckdy
zmírňuje mefaf. výrazy jako, takřka, abych
tak řekl ea Germaniae v. frons est T;
b) u vět v. sč s konj. jako by: guodď ad
sentis «riovisti crudelitatem, v. st co
ram adesset, horrerent Čs: bůsu.a pozu.
bez 8i: coepti inde ludi, v. ea res nihil
ad religionem pertinuisset L; u větzkrác.
part. n. abl. abs. tla v, defuncti regis tm
perio tn. proxima eluvie pueros expo
nunt L; 3) uvádí přikladjako (na příklad),
tak (na přiklad): guiď est lemeritate
turpius? v. tn hac guaestione pleripue
deos esse dixerunt ... ČC;est admiratio
nonnulla tn bestii agnatilibus: v. 10
codili... stmul ac primum niti pos
sunt, aguam pevseguuntur C.

věmens viz vehemens.
věna, ae, f. céva, žíla;

sanguws per. vinas In
AfFunditur C; venae et arteriae ČC;
rena3 tnterscinderée T; bůen. defic'ent
venae te FŤ vyschnou ti žíly; bh) spec.
tepna: pulsum venarum attigit T;
solet v. vedire (v. t) O; ad medicun
specto venis fugientibus O když tepny
slábnou; = obr. leneut venas cutusgue
generis Č zkoumati tepny t.j. nitro, po
vahu; pod. orator tenebit venas aněmo
rum T) 2) přenes. A) G) význ. nitro,
vnitřek: regine volnus alit venis V

v srdei: silicis venis abstrusum ignem+ 3) (protože rodle mínění starých

1) vl. i)
oOMNIC covp WS

vyko

Maj cévy 1 úkol. našich. nervů.) „žila),
nadání, vloha: rngení lenigna v. H;
b) žíla, žilka G) o vodě pramen, pra
měnek: venae fontis Hirt; v. perennis
aguae Oj obr. o básn. nadání ne male fe
cundae v. periret auguae O; P) o neros
tech veteris percepto semine venae O
(o zlató ;žite“); guae modo v. fuit, sud
eodem nomine mansit O (o žilkách v ka
meni); meton. kov: vende petoris aevium
O; %) céva stromu: pavent venae T.

věnabulum, č, [venor] lovecký
oštěp.

Venafrum, z, . město nad horním
Volturnem, pověstné olivovými háji: tra
chyl. věridi certat daca Venafro E; naj.
Venáfranus, a, um venaferský

venálicius, a, um [venalis| 1) pro
dejný; subst. neutr. Zboží: censores Dor



venális

toria venalicium (gen.pl.) Capnae čoca
rimt L; 32) prodávající; subat.
otrokář C.

venális, e [I. vénus] prodejný,
kupný a) vl co lze koupiti, vystavený
ni prodej, doplík. na prodej: res venales
n. subst. nentr. pl. venalia věci prodejné,
prodávané, zboži; forum (v. t.) rerum
venalium S; centesima (v. t.) rerum ve
naltum T; soabl. pretit olčum non gem
mis negue purpura venale F; obr.morte
venalem petirsse lauvum F za cenu ži
vota; subst, VĚMalIS, 18, m. otrok (na pro
dej vystavený n. vedený); hh)přenes.pro
dajný význ. koho Ize zakoupiti, úplatný,

P: urdemvenalem(are.zvolací), Jidem cum proposuisses venalem in
provinula C; venalem pretio multitu
dinem L; (Nero) nobiltum familiarum
posteros egestate venales in. scaenam
duxit T, pruefectus in omnem Úibidi
nem (ke...) v. T.

venaticus, a, um [|ťenor] lovecký,
lovči, honicí: canis v. ČN.

venatio, ončs, f [venor] 1) a) lovení,
lov, hon, honba; b) přenes.Štvanice
v cirku a amtithcatru, při nichž zůpasila zvířata
buď vespolek n. s lidmi: bidorum venatio
nirmgue apparatu pecuntas pofundunt

; meton. lov, kořist, zvěř, zvěřina:
cum solito captae venatitonis onere L.

včnator, čris, [venor] lovec a)
v. canis V lovecký, lovčí pes;

b) metaf. sliditel význ. zkoumatel: physi
cum, id est speculutorem venatoremaue
natw'ae Č.

venatorius, a, úm [venator] lovecký.
venatrix, čcis,f. [venator] lovkyně:

dea v. Ó božská lovkyně (== Diana).
venatus, s (dar sg. © V), m. [nenor]

(v. t.) lovení, lov: asper viclu v. V
vendibilis, e [vendo] 1) vt. prodejný,

jdoucí na odbyt, odbytný, co lze snadno
prodati: olla via v. Ierculanea Č: fun
dus nec v. nec pascere firmus H; 2)
metaf.zamlouvající se, libivý: vendidi
lem orationem religio vincedat C; hle
daný, oblibený (alcť u někoho):po
pulo non erat satis v. Ú.

vendtatio, onis, f. [vendito) vl. na
bízení (ku prodeji), „reklama', vychvalo
vání: měhiČaudabiliora videntur, guae
stné venditatione damř Č+ vychlouba

masce. 8pec.

vl.; adj.
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vost, bonosivost: a multis virtus v.
atgue ostentatio esse dicitur C.

venditator, čris, m. [vendito| (vl. nit
bizeč a vychvalovatel zboží) přenes. pří
lišný vychvalovatel, rozhlašovate|: s gen.
obj.famae nec incuvtosus nec v. (erať) T.

venditio, ms. f. [vendo] 1) prodá
vání, prodej; 2) senec.prodej dražbou,
dražba; pronajímání (dražbou).

vendito, ure, dvi, dtum [fregu.-intena,od
vendo) prodávati a) vl. míti na pro
dej, nabízeti k prodeji: ». Tusculanum
C, agellum Plin; hb) praesn. prodávati
nečestně (8 porušením povinnosti a p.),
zaprodávati, obchodovati, kupčiti, kra
mařiti uččim, míti výdělek z něčeho (vl.
i nřenea.):decreta, imprri r... vendita
bat ČC; pacem pretio v nditantes L;
Úpsa itínevum spatta v nditante duce
f venditata munera p incipis T t j
že přijímal úplatky za protekci u císaře;
c) doporučovati; meatse v. ali =
Sati 8€ k někomu, louditi se v přízeň něčí,
„lézti za někým“: gito moďo se venditant
Caesavi C; florentibus se venditavit N;
se plebi v. L.

venditor, óorčs, m. [vendo) proda
vač, prodavatel a) vl. uť ne gutď om
nino, guod v. norit, emptor ignoret C
v. frumenti C; bh)přenca.praegn. nečestný
prodavač, kdo obchoduje, kupčí něčím:
venditores vestrae dignitatis C.

vendo, ere, didi, ditum (pass.Jen ven
ditus a vendendus, Ostatní p1935.tvary nahra
zuje sloveso veneo) [vl. venum (ace. od
1. věnus) do — důvám do prodeje, na
prodej| prodávati, prodati (8abl.n.
gn pretiiza ...); I) vl a) auro corpus
vendebat Achiiles V (t. Priamovi);v. plu
rts dráže, minoris laciněji; arbitrium
salis vendendi L prodej soli (za libo
volně stanovenou cenu), solní monopol;
algm sub corona (v. t.) V.; snbst. (čudi
c'a) guae ex empto aut vendito...
cnontrafilem firnt Č z nepoctivosti při
koupi nebo prodeji; ) epec.prodávati
v dražbě, dávati do dražby: sectionem
v. Cs; algd sud kasta (v. t.) v.; (draž
bou) pronajimati: decumasv. Új
C) praesn. prodávati nečestně (8 poruše
nim povinnosti a p.), zaprodávati (vl.
i metaf.), zrazovati: vendidit hic auro
patriam V; cum te trecenlis talentie



Venedi

regi Cotto vendidisses C; obchodovati,
kupčiti, kramařiti něčím: omnia honesta
tnhonestaguev. S; 2) doporučovati
ko koupi, činiti reklamu něčemu(vl. 1 přenes.),
odt.vychvalovati: Ligarianam praeclare
vendidisti C, (versus intuste totum du
cit venditgue poema JH stojí v popředí
a doporučuje báseň; te peregrinis v.
munerilus L*r vynášeti 8e.

Venedi, orem, m. Venedové, Vindové,
jméno jímž nazývali Germáni a Gallové
slovany.

venelica viz veneficus.
veněficium, či, n. [veneficus] 1) a)

vl. připravování nápoje lásky n. vůb.kou
zelného nápoje, odt. Čarování; |) meton,
kouzelný nápoj: td venefictiseťcan
tiontbus Titiniaefactum esseC>kouzlo;2)přenes.| připravovaníjedu;odt.otrá
vení, pl. nm.eg. collect, Lravičství. de
veneficiis accusave, guaervere.

veněficus, a, um |m. *venesficos « 2.
venus (srov. k venenum) a facio) 1) adj.
a) připravující kouzelný nápoj; odt. kou
zelný, čarodéjný: verda venefica O;
b) připravujícíjed, travičský: per
cussor v. Ču úkladný travič; 2) subst.
veněficus, č, m. (venělica, ae, f.) a)
kouzelník (kouzelnice); b) travič (travička).

Venelli, orum, m. keltský kmen v nyn,
Normandii Čs.

veněnátus, a, um (vl. part. porf. pass.od
veneno) 1) vl. napuštěný kouzelnou šťa
vou, očarovaný, kouzelný: venenata
virga Ó; 2) a) otrávený, napuštěný
jedem: venenatis sagitti8 Ú; «= metaf.
venenatis muneribus C (t. j. nebezpeč
nými); b) jedovatý, otravný: vene
natas serpentes N; == metaťf.v. tocus O
(= jízlivý).

venenifer, fera, ferum [venenum a
fero) jed chovající,jedovatý O.

venéno, čre, avi, dtum [venenum])
otráviti, napustiti jedem; uštknouti:
metaf.non dslic mea commoda gutsguam
oďto morsug ué (v.t.) venenat FI. Part.Ven
natus vyýzn.adj. v. t.

venenum, č, n. [2 *venes-nom od 2.
VENUS) co do význ. srov. eiÁTOOV od piléo)]
1) vi. milostné kouzlo, zvl. nápoj lásky;
vob. kouzelná šťáva, kouzelný nápoj,
kouzlo: guem coniunz versum vene
nes fecit avem V; túlla spargit sucos
veneni O kouzelné šťávy; obr. o lásce iR

[.atinsko-český slovník,

1251 veneratio

tactos isto satius temptare veneno Pr;
2) přenos.uměle připravená šťáva a)
malum V. n. samo V. jed «) malum v.
facere; veneno tollere algm Ú; spargere
venena C; calamos armare veneno V;
virus cognitis antea venenis rapidum
T rychle účinkující otravný nápoj slo
žený z vyzkoušených jedů; básn. Čřorgo
neis Allecto infectu venents V (jedova
tými hady); = meton.otrávení, otrava;
travičaství (—venefictum): venení
gunestiones C; adiciebantur (delationí)
adulteria, venena T; 3) uetať. (avart
tia) guasi venenis malis tmbuta S; ora
tionem plenam venení et pestilentiae
Cat; Rupili pus ataue v. H; od. otrava,
nákaza, zkáza: tridbuní plehem agitare
suo veneno, agraria lege L; discordia
ordinumest v. urbis L; pessimumven
adfectus v., sua cutgue utilitas (sobec
tvi) 7; b) význ. barvivo, barva: alba
Assyrio fucatur lana veneno V; lana
Tarentino vtolas inutata veneno H.

vene0, žre (věnisse, věnissent — ve
niisse, veniissent), V — (nahrazujepa8a.
ke slov. Vendo) [vl venu m (ace. od 1. ve
nus) e0 —=jdu na prodej| býti pro
dáván, přijíti do prodeje, býti pro
dán (s ubl. n. genu.pretii za.. „) a) plu pis,
guam plurime v. draze, co nejdráže;
guia veneat uuro avis fŤ prodává Be za
zlato — platí se zlatem; v. suĎ corona
(v. t.) 1 spec. samo 0. býti prodán do
otroctví (o zajatci); bb) spec. býti prodá
ván (prodán) v dražbě, přijíti do
dražby: dona pudlice venierunt ČC;
býti pronajímán (pronajat) v dražbě: ne
gue úllud umguam aratoris tnterfuit,
guanti decumae vc trent Č.

veneráabilis, e [veneror]|ctihodný,
velebný, pass. význ. Ctěný (aba., Tě něčím,
pro něco, alci u něanoho, od někoho): V. Vir
maraculo litterarum (v. t.) L požívající
úcty pro...; nauti8s veneradile lignum
V; veneralile donum V posvátný.

venerábundus, a, um [veneror]ucti
vý, úcty plný, praed.8 úctou; spec. klaně
jicí se (králi, srov. Z00Gxvveřv): tacere
humi venerabundos pati coepit Úu.

veneratio, čnmis,f. [veneror] 1) act.
uctivání, uctivost, úcta (a/cts obi.ně
komu prokazovaná, subj. něčí, 86 o.rany něčí),
projev úcty, pocta, oslava, velebení
i) o bozíchmodlení, modlitba: znčer hano
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venerátor

venerattonem D5 b) vůb. praeter inge
nit dl genté erga rvegessuos vene
rationem Cu; Titum filium ad venera
tionem cultumaue etus (Galbae) misevatT;tamguamvenerationem| hominum
(suhj.) merito I; 2) pass. úcta, vážnost,
velebnost: žalet venerationem tustam,
outegníd egcellit C jest právem cténo;
go venerattonis plus (se.et) inesset T.

venerátov, óris, m. [venéror]) uetiva
tel, ctitel: domus vestrae v. O.

venePeux a VENerins viz 2. venus.

veneror, dri, čtus. sum (veneratus
druhdy pass. význ.) (2. Venus] uctivati,
prokazovati úctu, ctiti, 1) o uctíváníbohů
(rč něčím)a) Larem fuarre venevatur V;
lapidem pro deo v. Č prokazovati ka
meni božskou úctu; l tuvenes Pana
venerantes cuvrerent L na počest Pa
novu; pass. člla. cirsus dabiít venerata
secundos V; klaněti se, kořiti se, mo
dliti se (o posvátném místě algd v něčem,uněčeho,někde):| veneramur| Apollinis
urdem V; templa deť veneradar V; aram
sup pltciter V. V; b) s větou účel. n. ace.
neute vuitř.modliti 8e, prositi, vzývati
bohy aby..., za něco: renevatus deus, uť
constlia sua ret pubdlicaeprosperarent
T; venerata (pass.) Ceres, ita culmo
surgeret alto FŤ (prvním pohárem) uctěná
8 prosbou, aby...; guae vos bobus ve
neratuv ... tmpetvet F; st veneror ni
hiť hovum I: nec tu supplicibus me
sis. venerata tabellis Pr; 2) přenos.1)
vůb. amicos v. O; omnes, gui aliguid
tn studtis faciunt, v. mírarigue soleo
Půn; patris memoriam v. T, flexus
genu et. coeťum, manu veneratus T;
(uctivě) pozdraviv; zejm.venerandus, a,
um hodný úcty, ctihodný; I) spec.regem
v. N klaněti se králi (= Sooozv
večv).

Veneti, orum (n.ďím), [ Hvetol]
jméno národa; 1) národ usedlý na sev.
záp. pobřeží Adriatického moře od Karn
ských Alp až k ústí Padu (de L
sídlili dříve v Paflagonii) L; ©) keltský
kmen v nyn. Bretaňsku Čs3 ode. Vene
ticu=, a, um venetský: dellum Veneti
cum Čs: 3) — Venedi (v. 1) T; = od.
Venetia, ae, f. země Venctův a) k I)
pyn. Benátsko (Venesko) L; L) x 3) již.
část uvn. Bretasne Čs.

1252 venio

venia, ae, f. (2. venus] milost, mi
Jostivost, vděk, přízeň; laskavost, vlid
nost; shovívavost: 1) a) pax ventague
L milost a slitování; veniam orare V;
fata negant ventum pro contuge O mi
losti (žádané) pro manželku; guo mmagts
nostros venia digneris lidellos O shovi
vávosti; L) dovolení, svolení, volnost
(ačetis veť k něčomu):venčam dicendi ante
alios exposcit T vyžůdá si slova; Dro
pertio veniam ordinis petenti T' dovo
lení vystoupiti ze stavu (senatorského),
propuštění ze...; ©) odpuštění, pro
minuti (alcís vet za něco, alctť veť pro něco,
stran něčcho): Crtctationis sude veniam
petivit L; veniam. dapibns orant O;
poenae v. O odpuštění trestu; magima
pars hovrumvitam venitamaue tulerunt
O odnesli si — největší části byl daro
ván život i odpuštění; parvis peccatis
ventam, magnís severitatem commodave
(v. t.) T; jako vložkanemtnem ex (is, guos
eduzeram mecum, (v. stť dicto) tdi amůist
Plin (t j. nesmím to zakřiknouti“); 3)
ob. rčenía) dave ventam alct a) důti
(uděliti, prokázati) milost; 5) učiniti vděk,
býti po vůli, vyhověti. popřáti sluchu:
(Caesar) tibí petenti ventam non dedit
C nevyhověl tvé žádosti; (Napaeae) da
dbuntveniam votis V; %) dáti dovolení,dovoliti,svoliti,povoliti| kancveniam(volnost)metimusgue| damusgue
vicisstm II; data venta etus dieí L
když byl ten den povolen; cras festus
dat veniam sommumagne (hendiad.) dies
H = veniam sonnu; a) dáti odpuštění,
uděliti milost, přijmouti na milost, od
pustiti: Čauesarpetentibus Aeduis dat
(čis) venčam Čs odpustí k přimluvě Ac
duův; hb)cum dvna venta = boni
(tuď, vestrď) veniď a) laskavě, vlidně;
shovivavě: uť attente bonague cum ve
nia verla mea audiatis Č: 3) 8 dovo
lením: gunae auspicta) guidem nm'*c aRomanisauguribustgnorantur— jond
hoc tuď veniů digzerim), a Cilicibus te
nentur C.

Venilia, ae, f. vlastní jm. ženské;
1) choť Janova O; 2) matka Tnrova V.

venio, čre, věně. ventum [srov.Sir,
kommen) přicházeli, přijíli,

přibýtu, vl. i přencs., podle sotuvisl. též vtzn.
přijeli, připlouli; přlétati, dolétali, zalétai;přistoupili,přikročii,| přibíížili€e,
a16m.



venniicula

Lyžiti se; dojíti, dostati ae; vrátiti 86;
1) L) vůb.: pass. ncos. VONČUMest (erat)
přišlo 8c, ob. přišli, přišli jsme a p.; G)
e určením místa (na ot. odkud? a, de, ex vě
n. pouhý al., na ot. kam? in, aď ap. n.
pouhýace., adv.): domum aď cum venit C;
sč visuvus eum. vivo et venturus in
unum V jestliže za svého života 8 ním
se sejdu; ad (in) manus v. přijíti na
blízko, pracgn. sraziti se, pustiti se v boj
(nle též dostati 86 někomu do rukou): B)
8 určevím způsobu Pisas navibus v. L
8 loďini připlouti, po lodích se dostati;
sub ora tiri caelo venere volantes V
slétli, přilétli: saltů super ardua venit
V skokem se dostal; o průvodu(cem aťgo
n. pouhýabl. průvod..):agmine (8 .. . prope
guadringentovum hominum ventens L;
v) 8 určením účelu (ad n. 80 vem, dat. účel,
I. 8unin., part. fut. n. praes., básn. a pozd. též
inf., věta účel. 8 ut n. gui): auxilio V.3 DO
stulatum v.: venio moriturus V na smrt;
b) spec.zejm. C vojen.přitáhnouti, při
trhnouti, přiraziti: aď algm oppugnan
dum v. Cs; B) 2 povinnostidostaviti 8e:
testis in causa v. T; — přenes.T) ve vý
kladu přicházeti, přecházeti, přistupovati:
venio nunc ad fortisstmum vivum Nj
») a) přiletěti,doniknouti, proniknouti,
doraziti, vraziti: hasta venit in ter
gum V; per tlia venit harundo V pro
nikl; guofesst vie venit aura noti O; =
ad uures v. C dostati se: b) vychá
zeti: ventens sol Il; vzcházeti, růsti,
klíčiti, pučeti, dařiti se: tllic. ventunt
felicius uvae V; viola vemit Oj cum
veniet pluma IH; —vznikati: variae
venére artes V; seris vent usus ab
annis O; matus commodum ex otio
meo ourm ex aliorum negotiis rei pu
blicue venturum 9 vzejde; — o původu
pocházeti: Debrycia ventens Amyci de
gente V; c) ukazovati se, objevovati
se: emo auguvtum venissefertur L;
8. doplňkk. jeviti se, býti: gratior
pudclvo ventens in. corpore vivtus V;
nou haec ullí ventent ingrata legenti
Pr; vyskytovati se, stávati 86: usů
venit přihází se, udává se, stává 86;
part. VOnLurus, a, um příští, nastáva
jici, budouci, blizký: venturi insctus
aevi V: neutr.subst.budoucnost: praescia
venturé VO: d) v. alci n. in (ad) ulagm
U.)připadnouli, dostati

adv.;

výzu.

8 e někoiwu

1283 venter

přejíti k někomu:dona omnta ad matrem
esse ventura C; hereditatem mii ne
gasti v. Č= že nedědim; ultro tdli et
glortam et vegnum venturum S; (tm
perium) ab regibus ad consules venerat
L; P) přijíti na někoho, připadnouti, při
kvačiti, zasáhnouti,zastihnouti,
postihnouti, zachvátiti někoho:guae st/a
duobus proeliis venerant S co ho po
tkalos; machina ventura urbi V; nec
tibi vegnandi ventat cupido V; ad te
ventura pericula HH;tam mihi canittes
venerat Ó; při proměně cortex in verda
nověisstma venit O zachvátila, obestřela;
pod.vartavum monstra ferarum in iu
venes ventunt O; 3) přijíti v nějakou čin
nost n. stav (leckdy m. jednoduchého slovesa) L)
a) vejiti, vstoupiti: dn amicittam alcis
v. ČSL vejiti v přátelství — spřáteliti se
s někým;(milttes) in consnetudinem Alex
andrinae vitae ac licentiae venerant
Čs = přivykli; dn spem v. Čs pojmouti
naději n. míti naději, doufati; v. tn de
ditionem ČsL vzdůti se; B) dostati se,
octnouti se, upadnouti: v. in potestatem
alcis; zejin. m. pass. tvarů slovos, jež pa8s. nevy
tvořuji (stávati se předmětem něčeho): v.
in odtum alcis upadnouti v nenávist
něčí, u někoho, býti nenáviděn od někoho; V.
in suspictonem Ú; venit in votum (urbs)
f — přeješ si; neosob.venit in conten
tionem s nepř. ot. dvojčl. C stává 86 8por
ným, nastává 8por; = tn partem (v. t
l 3)) alcis V.j básn. carmen numeros
ventebať ad aptos O řadila se; b) praegn.
dojíti, dostoupiti k jistému cili n. hranici
a) ad senectutem v. C; 3) ves venit ad
pugnam (certamen) v češt ueos. přišlo
(došlo) k boji; res proxzime formam
(v. t. ke konci) Čatrocimit venerat I; eo
ventum est, ut tak daleko došlo.

vennucula viz venucula.
VeHOr, 677, čitus sum [arov. něm.Weide

význ. lov) Joviti, honiti (abs., alad něco),
vl. i obr.: venatum proficisct N na lov;
venando peráagrave (inf. histor.) saltus
L lovíce, na lovu; part. subst. venantes
VO lovci; uloviti, chytiti: obr. 8t mi
nus etusmodďi guidpiam v. potuerant
C; sunt gui crustis viduas venen
tur H; non ego plebis sujffragia ve
nor H.

venter, tris, m. [přibuz.s vesica] bři
cho; 1) a) guasi eo cibo (fada) mens,

91*



Ventidius

non v. inflatur C; L) synekd.a) žalu
dek: uť non minus animo guam ventre
convivae delectaventur N aby duch hostí
neměl měně požitku než žaludek; —meton.
význ.žravost, hýřivost: dediti ventri 9
„břichu“; pod. duci ventre JÍ (dávati se
vésti —) sloužiti žaludku: ventris et ga
neae paratus (sabst.) U: p) Život mateř
ský: uč sna matuvrus complevit tempora
v. O; ignorans nurum ventremferve L
že jest s útěžkem, lčhotná; —melon.tuus
v. (est) Pactumetus F tvě (vlastní) ditě;
2) metaf. bříško, břichatost, nádor: tu
mido cucurbita ventre Pr duřmatá; guo
modo cresceret tn ventrem cucumis V
okurka duřmatí.

Ventidius, jméno římského rodu; zejm.
P. Ventidius Bassus z Picena, 8enator
a konsul r. 43 př. Kr., přivrženee Cae
Barův a později Antoniův Č; adj. Venti
diánns, a, um Ventidiův.

ventilo, dre, dvi, tum [ventus] vl.
větrem čistiti obilí, pálati, váti; = přenes.
a) mávati: obr. hanc Venus ventilat fa
cem Pr; zachvívati: ventilat aura co
mas populeas O; |) rozdmýchati, roz
nititi: cnius lingua guasi fiabello illa
est contio ventilata C.

veníito, are, avi, atum [freau. od ve
nao) přicházívati, přicházeti, chodívati.

ventosus, a, um [ventus] 1) větrný
a) ventosisstma regio L; ventosum aeguor
V, mare H bouřlivé; b) ventosi folles
V (větrem, vzduchem) naduté; ventost
murmuris aurae V; 2) metaťf.a) rychlý
jako vítr: ventosae alae VPr; ventosi
egui O; b) nestálý (jako vítr), vrtkavý,
kolisavý, nejistý: tmpertum populare
atgue ventosum C; ventosa gloria V:
ventosa plebs F; ©) prázdný, nicotný,
marný: guem tuliť ad scaenam ventoso
Gloria (tj. touha po slávě) curru H
větrný; lehkomyslný; ješitný, nadutý,
chlubný: ventosa lingua

ventriculus, ž, m. [demin.od venčer]
vl. bříškos přenes. dutina: v. cordis C
srdeční komora.

ventus, 7, m. [srov. Yu s Č-FWpu,
něm.Wind, wehen, čes.„váti“, „vítr“| vítr;
1) vl. guattuor 6 ventis V t.j. na čtyři
světové strany; cum guiď venti motum
esset L při každém zavanutí větru; va
stata Campania turbine ventorum T
smrští; básn. fulminis ventt V; = zejm.

1284 2. venns

při plavbě, dle určení n. dle souvislosti VÍLr příz
nivý n. nepříznivý: ventum exspectare
C; v. secundus, idoneus, prosper příz
nivý, příhodný, op. adversus protivný;
vento petere Mycenas V 8 příznivým
větrem, po větru; datis ventis (se. a deo)
V; vento accedere oras V (nepříznivým)
větrem býti zahnán; přísl.venltis remis
(v. t.) C; —básn vzduch: ventos obten
dere- inanes V; (imago) in ventos reces
sit V; 3) obr. algd in vento (do...)
scribere Cat; nec ferre videt sua gat
dia ventos V že větry unášejí jeho na
děje; pod.tnania venti verdbaferunt O;
ad omnibus ventis invidiae circumílari
C; vento in optimum guemgue excitato
C t.j. nenávist; rumorum contionumgue
ventos colligere ČC bouřlivé mluvení a
řečnění; ventum popularem esse guae
situm ČCtj. přízeň; — zejm. ohr. dle plavby
cum molus omnis animi tamguam v. ho
minem defecerat C; Caesarem, cutus
nunc venti sunt secundi C jemuž vane
příznivý vítr; paces Donae ventigue se
cundi JH příznivé poměry; alios vidi
ventos C t.j. nastávající zlé časy; 3)
pl. personif. (též jako božstvo, srov. Tempesta
tes) Větrové V.

veniicula, ae, f. druh nakládanýcn
hroznů AH.

Venulus, ž,
medovi VO.

venundo víz I. venus.
l. *venus, č, m. (schodnépády) [srov.

ovoc, Wvěonat) prodej; 1) ace. Venum
na prodej ve epojení A4) venum do (odt.
venundo, čre, dedi, datum — vendo)
prodávati; b) venum eo (odt. veneo) býti
na prodej, býti prodán; 2) dat. VCNOjako
dat. účel. na prodej, za peníze: posita v.
inritamenta luxui T; (Seianum) Ápi
cio stuprum v. dedisse T; guae veno
exercerent T čím obchodují.

2. venns, eT18,f. [srov. něm. Wonne,
wtinschen] I) appellat. (psáno též Venus)
půvab, krása, vděk,vnada: guofugit
v. IH; bene nummatum decorat Suadela
Venusgue H; fabula nullius veneris H;
2) personif.jako božstvo Venus (Venuše) a)
vl. staroitalská bohyně krásy, stotožněná
s řec. Afroditou a uctívaná jako bohyně
(smyslné) lásky; v bájích jest V. dcera
Diova a Dionina (n. narodila se z moř
ské pěny), manželka Hefaistova, matka

m. posel "Turnův k Dio



Venusia

Erotova (Cupido), Harmoniina, v řím.po
věstechtéž Acneova: Veneris muneribus
potens JH (t.j. mládím a krásou); b) me
ton láska, slast (vášeň) lásky, požitek
(úkon) lásky: nulla V., non ulli ani
mum jlexere hymenaet V; sera tuvenum
v. T pozdě poznávají lásku; o zvířatech
fvigidus in Venerem senior V; = meton,
a) parta meae Venert sunt munera V
„lásce“— milence; B) (uť arvum) rapiat
Venerem V símě; ©) přenes.V. — stella
Veneris oběžníceVenuše; d) přenes. nej
lepši vrh při kostkách (viz talus; op. ca
mis): me per talos Venerem guaerente
damnosi sudsiluere canes Pr; guem V.arbitrumdicetDibendi© H.«=Odt.adj.
Veneriuš n. venerius (též Venereus n.
venereus), a, um a) Veneřin, Venušin:
Venerii serví n. subst.Venerii, orum, m.
služebnictvo Veneřina chrámu na sicil.
ské hoře Eryku C; čstehomo V.Č ctitel
Venušin (dvojsmysině); V. tactus C (viz
svrchu d)); b) týkající se (smyslné) lásky,
pohlavní, smyslný ; šp. sm.smilný, chlipný:
res veneriae požitky lásky, šp. sm. chlip
nost.

Venusia, ae, f. město v Apviii blíže
Jukanských hranic, rodiště Horatiovo, nyn.
Venosa; adj. Venusinus, a, um vent
sijský; subst.Venusini, orum, m. oby
vatelé Venusie; Venusinum, ž, n. statek
(Ciceronův) u Venusie.

venustás, dtis, f. [venustus] půvab
nost, krása, spanilost, sličnost, vnad
nost a) cum pulchritudinis duo genera
sinť, guorum in altero v. est, in altero
dignitas, venustatem muliedbremdu
cere debemus,dignitatem virilem C;
signa eximia venustate C; o herciprop
ter excellentem artem ac venustatem Č
t. j. půvabnost pohybů; b) roztomilost
v chovánía řeči,jemnost, ušlechtilost: ho
minum venustatem et facetias perspi
cere C pěkné řeči;jemnocit.

venuste, adv.[venustus])půvabné, krás
ně; roztomile, hezky, pěkně.

venustus, a, um (2. venus]půvabný,
krásný, spanilý, sličný, hezký, pěkný,
lepý a) venusta soror Cat; gestus et
motus corporis v. C; b) magis venustae
dulcesyue sententiae guam necessaviae
aut utiles C; roztomilý, jemný: ser
monem urbanum ac venustum (; jemno
citný, citlivý: guantum est hominum ve

1285 *vorb op

nustiorum (compar.ube.) Cat; vtipný:
plerumgue dolor etiam venustos facit
Plin.

ve-pallidus, a, um bledý (jako smrt),
zsinalý JŤ.

veprecula, ae, f. [demin.od vepres|
křovisko: obr. ex vepreculis extracta
nitedula (* (o nízkém původě).

veprés (zř. vepris HH), i8, m. (n. f.)
ob. pl. křovf, trní.

ver, věris n. [srov.čao (Ďe) z *Féano
čes.. „vesna“) jaro, vesná a) primo
vere — meunte vere počátkem jara;
= obr. aetatis Oreve v. O:
Ver novum stabat cinctum florente co
rona Ó mladá Vesna; b) meton. v. sa
crum zasvěcení prvotin (dětí a mláďat)
příštího jara božstvu (ku př. Jovovi);
tato staroitalská mimořádná obět byla od obce zit
slibovůna v dobůch zvláštního nebezpečí a prová
děna tak, že zaslíbená zvířata byla obětována, děti
pak, když dorostly, odchůzely z vlasti: V. 8aCT"'UMi

guod praetor voverat de senatus sen
tentia populigue tussu L.

Veragri, črum, m. keltský kmen již.
od jezera Lemannského ČsL.

verax, cis [verus) pravdomluvný,
pravdivý.

verběna, ae, f. [m. *tterbes-na (půvprut),srov.©ABO0C,| Oamic1ÓUpÝ
Gaupic, čes. „vrba'; srov, verberg ver.
bero) (ob.pi. verbenae, drum, f.) prou
tek, ratolest, snitka (vavřínu, olivy, cypřiše
a p.), bylina, travina, jakých Be užívalo při
náboženských obřadech; botan. V. =—Sporýš.

*verber, verderis, n. (85. klass.jen gen.
a abl. verdere) (srov. k verdena|] ob. pl. VET
bera, um, n. 1) rány (metlou, biéem,
důtkami), šlehy, šlehání, bičování,
mrskání, výprask, bití 4) verderidus ac
tovrmentis guaestionem habuit C; eum
inter v. et cruciatus videre L; vestigia
verberum L; bůsn.v. tectis funereasgue
inferre faces V tj. bitky a vraždy; obr.
v. lingune H „důtky“; b) metaf.sg. rána,
úder, úhoz, tepot: percutimur caput
conversae verbere virgae Oj alarum
verdera V; trementis verbere ripas Il
vlnobitim ; dlďi remorum in verdere per
stant (v. t.) O; 2) meton. a) metla;
důtky, bič: verbera tnsonuit V práskla
bičem (spletenýmz hadů); verdbera saetosa
movebat arator Pr; posse se puerili

= personif.



verberáatio

(v. t.) verbere monert T metlon; b) pře
nos. švih, řemen u praku: sluppea Ve?
bera fundae V; excussae contorto ver
bere glandes O.

verborátio, čnis, f. [verdero] bití,
výprask; přenese.pokuta, trest (alcis ret
za něco) u Č.

1. verbero, Gre, čvi, útum [verber]
1) šlehati, mrskati (metlou, bičem,důt
kami), bičovati, biti a) lictores ad
prlsandos verberandosgue homines exerv
citatissimi C; Porciu lex gravi poena,
s( guis verberasset necrissetve civem Ito
manum, sanxit L; D) obr.napadati
někoho;týrati, trápiti; kárati: senatus
convicio verberavi Ci guibus sermont
bus Domitiant aures verlerutas (esse)
T; 2) přenes.vůb. biti, tepati, tlouči,
udeřiti (algd aěco, do něčeho): Čormenti8
Mutinam verberavit Č obíjel M., střilel
na M.; costas verderat ense Oj verde
ratae grandine vineae JH potlučené;
Aulestes centena arbore (1j. vesly)fluc
tum verderat V; alius fundá verberat
amnem V pleská; básn. o vodě (čnsučam)
verberat unda O3 hyperb.Charyddis si
dera verberat und V; flamma templo
rum verderat aurum O šlehá v zlato,

2. verbero, čnis, m. [verber] vi. kdo
zasluhuje biti, darebák, „šibeničnik“ (zejm.
v lidové mluvě) C.

Verbigenus pagus jedna ze čtyř žup,
na které se dělili Helvetiové Cs.

verbose, adv. [verlosus] rozvláčně,
obšírně.

verbosus, a, um [verbum] bohatý
slovy, mnohomluvný a) rozvláčný,
obšírný; b) verdbosumforum Ó na
němž se mnoho mluví — mluvné, řečné,
řečnivé.

verbum, Z, n. [srov. něm. Wort, řec.
Hovza. Ořua. ÓHTWO, čes. „rota“ vým.
= přísaha. odt. .po-rcta“) slovo; 1)
a) v. čpsum voluptetis C samo slovo
„rozkoš“; (dtes) nefustus erit, per guem
tria (v. 1.) verba silentur Oj verba pre
cantia VO prosebná slova — modlitba
(modlitby); postguam congressus primi
sua verba (1 pozdravy) tulerunt O; plu
ribus verbis delší řeči, obširněji; Zidrum
verbis multis (abl. aual.) conseripsit N53
verba edicti fuere pauca T text byl
stručný; — pl. verba často význ. řeč: verba

1286 Vercellae

facere (habere) konati (miti) řeč, mluviti,
řečniti (pro algo za někoho = hájiti někoho,
přimlouvati 86 za někoho); gut venda at
gue orationem adversus rem publicam
hnbnissent Cs mluvili i řečnili; man
data verbis dat S ústně; «abásn. i sg. tn
verbo vestigia tovstt V za řeči; = některá
rčení«) (exprimere) ad verbum = etsdem
(četilem) verbis = verlum e verbo do
slova, doslovně, slovo za slovem; pod.
v. verbo reddere I: 3) verbis alcis ně
čími slovy = ve jménu něčím, 2 rezkazu
něčího:uf eď nuntiarent suis (jeho) ver
bis N. vade, liber, verldisgue meis loca
grata saluta O — ode mne; senatiis ver
bis L; %) verdi causa ku přikludu, na
příklad, řekněme: si guis verdi causa
oriente Canicula natus est, is in mari
non mortetur C; ©) preza. verlo jedním
slovem: guod verbo transigere possum
C; odt.tus legationis verbo vlolutum illi
persecuti sunt Ú (třeba) jen slovem; =
přenes. bez dlouhých řečí, bezo všeho,
krátce, prostě: verbo adsentiebantu» SL;
verbo de sententia destitistí Č vl. po
jediném slově 8 mě strany — beze všcho;
b) výrok, slova: guedď v. in pectus
Iuguvthae alttus descendit 9; €) pnl.
slova, znění, text: his verbis epistulam
misisse N; verba (se. pach) vocesaue
(se. pangentium) duos testes. habebunt
T; d) pl spec. ©) slova přísahy, při
sežní formule: tn alcis verba turare vl.
přísahati slovy, jež někdo předřikává, pře
nes. přísahati někomu(věrnost); p) kou
zelná (čarodějná)slova, říkadla: suť
verla et voces, guibus hunc lenire do
lorem possis If; verba fudit Oj vipe
reas rumpo verdis et carmine fauces
O: 2) praegn.a) plané slovo, pl pláná
(průzdná řeč: zejm.dare verda alcí pouhá
slova namluviti = pouhými slovy odbý
vati, klamati, šáliti, šŠiditi,balamutiti ně
koho: fingere verdba S vymýšleti plané
povídání; fallis verdo cives tuos N; non
veplenda est curia verdis V535L) pouhé
slovo t.j. nic skutečného, zdání: vr
tutem verba putas H; verdo ——.vě řečí,
podle jména, na oko... vskutku: cat
sam apud regem cerbo, re ipsa apud
Polyperchentem clicere N.

Vercellne, rum, f. město v Gallii
zapadské záp. od Milanu, nyn. Vercelli
(porážka Cimbrů r. 101př. Kr) I.



Vercingetorix

Vercingetorix, gis, m. král gall
ských Arvernů, vedl boj proti Caesarovi,
při dobytí Alesie (r. 52 pi. Kr.) byl jat,
veden v Římě v triumfu a popraven Čs.

vere, adv. [verus| 1) pravdivě, dle
pravdy, správně; vpravdě, opravdu,
vskutku: ductus ludibrium verius gurm
comes L spiše; právem; u subst. význ.
pravý; vír egregius et v. Meřellus C;
2) pravdivě, upřímně, opravdově; po
Ctivé.

vereécunde, adv. [verecinulus] ostý
chavě a) nesměle; zdrželivě, umě
řéně; skromně; h) mravně, cudně;
slušně, počestně; c) šetrně, 8 úctou.

verécůndia, ae, f. [verecundus] 1)
vůb. ohled na něco; ostýchavost (mravní);
mravní cit: oc solum animal natum
est pudoris ac verecundiae parvticeps
C; 2) spec.4) nesmělost, zdrželivost,
uměřenost, skromnost: guae v. est
postučare vos, uti... L jak malá skrom
nost = jaká smělost, že žádáte; h) mrav
nost, slušnost, počestnost, ctnost, cud
nost: mazimum ornamentum amicitiae
tollit, gui ex ea tollit verecundiam C;
stugulis vestibus ad verecundiam velati
I' ze slušnosti; e) úcta, vážnost, ohled,
šetrnost (alcis ret k něčemu):deorum ve
recundiam habere L ostýchati se, dbáti
bohů: aetatis v. L; "= pass. význ. SanCÉU
tete guadam ac verecumdia1; d)styd
lJivost; cit studu, stud (alcis rei z ně
čeho n. přodněčím): V. dmposila est sena
tuč tubendí L senát se musil ostýchati;
v. fomanos cepit Saguntum sud hos
tium potestate esse L; (alci) verecun
diae est a int. L jest k hanbě někomu=
stydí 86 někdo; odr. bázeň, ošklivost, od
por předněčím:turpitudinis v. C.

verčeundor, dri, tus sum [verecun
dus) ostýchavě si vósti, ostýchati se
(s inf.).

verecundus, a, um [vereor] ostý
chavý a) nesmělý; zdrželivý,
uměřený; skromný: orator (n trans
ferendis (verdis) v. C zachovávající miru,
uměřený; odt. verecunda translatio C;
condiciones aeguas et verecundas C; —
meton.verecundum (prolept.)Bacchum pro
hibete vixis LI střídmého; |) mravný,
alušný, počestný; cudný, stydlivý,
stoudný: v. vultus O; v. color LI, rubor
(> ruměnec; ©) šetrný.
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vercor, črř, veritus sum [srov.Óodo,
očooc, uč. be Wahren, Wart, odt. čes. „Vl
rovati se“ (part. perf. čertiu8 výzu. praes. —
verens) 1) vůb. ohlížeti 86 na učco,
zřiti, dbáti něčeho:omatum veritus ezisti
mationem Ús; deos v. Č bůti se bohů;
part. s gen. obj. ne Čti guudem testimonti
verilus C; 3) spec. a) báti se, obávati
se, míti obavu, strachovati 8e; varovati
se, stříci se (alrď něčeho, ne non u. uč
aby, zdali . . ., 6 aby ne., „J):V. hostem, pě
rčeulum; de Karthagine v. Č stran K.;
zř.8 dat. prosp.€0 inU8 veritus navibus
Cs olodi; Labienus veritus, ne hostium
impetum sustinere non posset Ús; ve
reor, ne guos amicitia transvovsos ajat
9; vereor, ut satis diligenter actum in
senatu sit de litteris meis Č zdali...;
dubie gaudet falligue veretur O bojí se,
že jest to klam; ==seslab. k zmírnění výroku
vereor, ne sit turpe timere Ú — snad
jest hanba; illa duo, tereor, uť tibi pos
stm concedere C zda budu moci = asi
nebudu moci, sotva budu moci; b) ostý
chati se, styděti se: veriti dominorum
fallere dextras V; ař. neos. (dle zsertae
sum est a p.): guos (Cyrenutcos) non est
veritum in ea voluptate summum bo
nwm ponere C; sm. mravním negue solum
colent tnter se ac diligent (amici), sed
eltam verebuntu | C; = subst. neutr. Ve
renda Pliín stýdký úd; c) ctíti, miti
v úctě (ve vážnosti), vážiti si, 8 úctou
se chovati: difficile intellectu, utrum
eum amici magis vererentur an ama
rent N; uteam (philosophiam) accuset,
aortam v. dederet C; verentus, a, um
hodný úcty, ctihodný, důstojný, velebný.

Vergiliae, Grun, f. — Pleiades (v.t.).
Vergilius, jméno řím. rodu; zejm. P.

Vergilius Alaro, slavný epik římský
(* r. 70 př. Kr. v Andech, + r. 19 př. Kr.
v Brundisiu), skladatel IEklog, Georgik
a Aeneidy.

Verginius, jméno řím. rodu; zejm.1)
A. Vergintus, jako tribun lidu podpo
roval návrhy C. Terentilia Harsy a vy
mohl zvýšení počtu tribunů na 10 L;
2) L. Verginius, pověstný tím, že usmrtil
svou dceru Verginii (Verginia), aby ji
uchránil od pohany se strany decemvira
Appia Klaudia ČL; 3) L. Verginius
Rufus, konsul r. 63 po Kr., později ve
litel v Germanii, porazil Julia Vindika



verg0

(r. 68) a byl povolán od vojska císařem,
kteréž hodnosti však tehdy ani později
nepřijal; r. 97 byl 8 Nervou po třetí
konsulem a téhož r. zemřel (Tacitus měl
pohřební řeč); také se zabýval básněním
TPlín.

vers 0, ere (pt. versiť dle někt. jednou
O), — [erov. něm. Ranke, Rinle, ver
renken, čes. „povříslo“, „provaz“ (z po
vraz), řec. čovaTde) točili; 1) význ.
obraceti, chýliti, nachylovali; ob.
ovraceti se, kloniti se, skláněti se,
chýliti se, schylovati se, směřo
vali A) (©) obr. čdllne (se. ad li
berrum) cuncta v. Ť k němu se vše
chno obracelo, v něm se všechno (t.
všechna moc) soustřeďovalo; básn. Gu0
(m. cučus) vergat pondere letum Vvl.
čí váhou schyluje se smrt —=čí váha
k smrti se chýlí; poema vergit ad imum
H klesá; 5) zejm. o poloze GTT, Un ad
mertdiem vergit, est ornata N —=na
jižní straně: angulus murt erat in pla
ntorem vallem vergens L vybihal; obr.
ni elus auxiltum ad Italiam v. guam
ad Astam malutssemus Č aby jeho po
moc byla blíže Italii než Asiij = odt.
táhnouti se, prostirati se, rozkládati
ec. locus lení fastigio vergebat in lon
gitudinem passus CCCC Čs; L) metr.
nox vergit ad lucem Cu; —praegn. ch ý
Jiti se ke konci, býti na sklonku:
vergente autumno T; suam aetatem v.
T'; odt. Agrippina impudicam et ver
gentem annis (Silanam) dictiťans T že
stárne; 22) zř. význ. nalévati, liti, vylé
vati: Upst sibi saepe venena vergebant
(Lueretius); dn. gelidos versit amoma st
nus O; vergit venenum pectus in am
borum Ó.

vergobretus, T, m. [složenéslovokeltské,
vi. „vykonavatel soudů“) název nejvyššího
úředníka u Aeduův Cs.

věridicus, a, um [verum a dico)
pravdomluvný, pravdivý.

věriloguium, č, n. [verum a loguor]
překlad řec. ETUMLOÁOVÍCpravý význam
slova C.

ver1-similis, e pravděpodobný.
veri-similitiido, vnis, f. pravděpo

dobnost.

veritas, dťis, f. [verus) pravda
(abstr., srov, verem): 1) obj. a) uť vani

fotr.
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tati v. cedat ČC;ad voluntatem loguen
tium, nihil ad veritatem C podle pravdy;
často pergonif. VOX veriiatis C; vis vert
tatis C; veritatis amicus C; nuda Ve
ritas H; b) význ. skutečnost, skutečný
život: homines expertes veritatis C; Ča
nacht signa rigidiora esse, guam ut
tmitentur veritatem Ú; praesidio sunt
specite consuli, re et veritate nobis C;
2) subj.pravdivost a) upřímnost:non
me ojffendit v. litterarum tuarum (Ú;
b) poctivost, spravedlnost, nestrannost:
agitur existimatio veritasgue tudici
orum ÚČ;v. tudicandi (v usuzování Č.

vermieulátus, a, um. |vermiculus
(demin. od vermas) Červíček] vl červí“
čkovitý; přenes o drobné mosaice drebounký,peslrý:© emůlemate| vermiculato
u

basn.

vermis, 08, m. [srov.
Červ.

verna, ae, Mm. (zř. f.) [snad příb. ©
Vesta) domácí otrok (v douimnépánové
parozený); pl. chasa, čeleď,

vernáculus, a, um [verna] domácí,
městský t. j. římský a) vl. vernacula
multitudo T; Lb)metaf. a) význ. pouliční,
velkoměstský: vernacula urdanitas T;
9) význ. našinský, čistě římský“ sapor
v. C; imago antiguae et vernaculae

festivitatis C; T) význ. vlastní: domes
ticum ac vernaculum crímen L © j.
smyšlené od žalobce.

vernilis, e [verna] 1) otrokův:
vernile dictum T' (dlejiného výkl. sprostý,
drzý); 2) nízký, nedůstojný: verniles
blanditiae T.

verniliter, adv. [vernilis] po způsobu
(domácích) otroků, jako otrok Zl.

věrno, Gre, dvi, atum [ver] projevo
vati jaro: vernat humus Ó zelená 8e;
vernat avis O (zpěvem) vítá jaro; = obr.
dum vernat sanguis Pr jest svěží.

vernus, a, um [ver] jarní.
Vero, adv. a spojka [1s. abl. sg. neutr. od

verus) 1) adv.v pravdě, opravdu, věru,
vskutku, skutečně, jistě, zajisté, ovšem
a) guaestvi, cognosceretné signum, ad
nuit: est v. notum signum C; enim v.
n. eniMVĚrO v. t.; — iron. multum v.
haec is tura profuerunt C; egregiam
v. laudem refertis... una dolo divom
si femina victa duorum est V; b) v od
pověditu orationes nobis veteres expli

Wurm]něm.
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eabis? v., inguam, Brute C zajisté, ano;
tn senlentia permaneto: v., nisi sen
tentia alia vicevit melior Ú; zejm. často
u zájm. os. st placet, disseramus. měli
v., tnguit, placet Ú; pod. ega v., tu v.
(překládáme volně vhodným Čes. rčením, při čemž
©. druhdy zůstane nepřeloženo); zůpor. minime
v. = nikterak; ©) s různými částicemi, jichž
význ. zdůrazňuje; překl. dle souvislosti: Čum. U.
tu věru, tehdy teprve, a tu (ob. značí obrat
v ději); nec V. A věru ne n. a ne snad:
nec v. hoc semel fecit, sed saepius N;
tnemo(v. t.) v.; nist v. leda (věru) snad;
guasit v. věru jako by, jako by snad,
tak jako by ; an v. či věru, Či snad;
d) u imper. jen, nuže: age v. C; ne v.,
hospes, ne guaere V; 2) s význ.spojk. (jako
přiklonka) a) vl. zdůrazňuje něco proti předeš
lému, čímž nabývá význ. odporov. vpravdě
(však), docela, dokonce (pak), zvláště
pak, teprve: musicen abesse a principtis
persona, saltare v. etiam in vitiis poni
N; tam v. docela však (ale při přechodu
již tedy): turpe comitatui virtutem prin
cipis non adaeguare. iam v. infame in
omnem vitam ex acie rvecessisse T; při
záp. negue Řuic vestro studio audiendi
nec v. huic tantae multitudiní deero C
a zvliště ne = tím méně pak; čllepraetor,
ille v. consul mali nihil fecisset2 C: b)
ale, avšak, však, naproti tomu: mitto
de amissa maxima parte exercitus; stť
hoc infelicitatis tuae; dimittendi v.
exercitus guam potes adferre causam?
C; nunc 0. ob. po irreální bypoth. periodě na
označenouskutečnosti nyní však, takto však.

Verona, ae, f. město v Gallii zapad
ské, nyn. Verona, rodiště básníka Ka
tulla; adj. Verončnsis, e veronský, z Ve
rony; subst.Veronénses, tum, m. oby
vatelé Verony.

verpa, ae, f. mužský úd pohlavní
Cat.

verpus, ž, m. kleštěnec Čať.
1. verres, 18, m. [m. *vejses, Brov.

čoanv (čoonv)) (vl. samec) kanec,

vepř.
2. Verres, 18, m. [v1.,Kanec“, viz předch.)

cognomen v rodě Korneliův, zejm.C. Cor
neltus Verres, propraetor na Sicilii r.
73—71 př. Kr.; po té byl obžalován
z vyděračství (známé řeči Ciceronovy) a
odešel do vyhnanství, kde 1 r. 43; adj.
a) Verrius, a, um Verrův: lex Verrta
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C; subst.Verria, črum, n. Verrova, slav
nost (od Verra založená a k jeho poctě konaná)
p) Verrinus, a, um Verrovský, Verrův,
ale leckdy dvojsmyslně též význ. VĚYriuus,
a, um kanči, vepřový: tus (viz 8. tus)
verrinum Č.

verrinus, viz 2. Ver'res ko konci.verro,ere,(verri),versum| [starší
VOrTŮ,srov.8000] 1) smýkati, vláčoti:
canitiem suam in sanguine verrens O;
venti maria ac terras fevrant secum
verrantoueper auras V; = tahati,
vytahovati: piscis ex aeguore vervis H
pontus ex tmo verrit harenas O vy
rývá; 2) mésti, zametati; vytirati, stí
rati a) gut (servt) ungunt, guč verrunt,
gut spargunt C; obr. (Aguilo) volat si
mul avva fug'i, stmul aeguora verrens
V = buráceje přes...; smýkati, vláčeti
(rě rem něčím n. něco po něčem): tlle ver
nit humum pallá Oj; matres crinibus
templa (aras) verrentes L; pectine ver
rit humum O hrabe; — praegn. čna ver
vit vestigia cauda V stírá, zametá;
básn.(vodu) brázditi, rozrývati, čeřiti:
aeguora v. V; b) smetati: zuidguid
de Libycis verritur areis H (o vymláce
ném obilí); verredant pro farre favil
las O.

verrnca, ae, f. [z "verstéca, srov. čes.
„vrch“; příbuz.něm. Warze) (vl. vyvýšenina)
bradavice obr. JŤ (význ.chybička).

Verrucius, 72, m. smyšlené jméno
Verrovo, jehož užíval při svých nepocti
vých peněžních obchodech €.

verrticosus, a, um [verruca]) brada
vičný (příjmení A. Fabía Maxima Kunktatora).

Verriigo, tnis, f. město v Latiu v úze
mí Volskův nad řekou Trerem L.

vervrunco, dre, Gvi, Jiťum [přibuz.e ver
fo) arch. v modlitbách: haec Ďene verrun
cent populo bůsn. u Č vi. kéž se dobře
obrátí — kéž jest ke zdaru; pod.ea mihi,
populo plebigue Itomanae... bene ver
runcent L.

versábilis, e [verso]a) pohyblivý:
v. acies Ču; h) metaf.vrtkavý, nestálý:
v. fortuna Cu.

versáatilis, e [verso) pohyblivý; meiaf.
obratný: versalile ingenium ad 0
mnia L.

versicoler, oris [verto a color] pestro
barevný, pestrý, barevný.



versiculus

versiculus, 7, m. [demin. od versus)
1) řádka, řádek; 2) spec.veršík, ver
šíček; pl. básničky.

Verso, čre, v?, tum [freau.odverto]
I act. a pass.obra ceti, převraceti; ot
četi, točiti, vrtěti; koulcti, váleti; vůb.
pohybovati, hýbati; I) vl forcipe
ferrum v. V; t'dos v. in tgní B; v.
fusum O; Sisyphus versat suxum bůsn.
u C; attritas versabat ignis harenas O;
supvema (naposled) čumina versarunt O;
exemplaria Úřraeca nocturnů versate
manu, versate dtiuvna (v. 1.)I: versant
me (tj. mou mrtvolu) 2n Ziťore venti V;
v. terram VO, rura Fr (t. orůáním); de
sectum gramen v. O; = stáčeti, krou
titi, svijeti: corpora versat in. orlem
O; suo se in volnere versat V; aacc. vnitř.
serpens volumina versat V svíji se v ko
touče; zmitati: fera se moreferocis
versat aprí Oj obračeti sem a tam =
poháněti, honiti: obr. (Jominus) versat
negantem II; v. oves V pásti; obraceti
—=michati, mísiti: (guae coxrerať) vt
ridi versuta cicuto O; 2) metať.a) bor
čuna omnta versat V; fortuna in con
teutione utrumague versavit Čs štěstí si
zahrálo oběma; točiti někým— ovládati,
řiditi: meum versat femina vitam Pr;
h) verba v. Č ivšelijak) „krontiti“; vy
kládati: somnia v. br; ec)hýbati ně
kým, něči myslí U) působiti n4 někoho,
hleděti si ziskati: Hannibal varie měli
tum versat unimos L3 v. tn omnes par
tex multeldrem anitmum [L se všech stran
útočil na... 5) obravcti sem a tam, za
měřovati, honiti: ad fraudem mentem
v. ČC; ančmum per omnia versat V —
o všem přemitá: 7%)praegn. zmíitati,
znepokojovati, rozčilovati, pobuřovati,
nedati pokoje, dotirati: patrum anťmos
certamen vegní ac cupido versadat L;
carminibus guae versant atgue venenis
kumanos animos Fl; odits v. domos V
vozjitřiti; d) převraceti něcooa mysli, pře
mitati, rozvažovati, uvažovati,pře
mýšleti o něčem:v. secum (u sebe) unam
guamgue vemL; versate dřu, guiď ferre
recusent umert IČ; ed. osnovati, stro
jiti: «lolos v. V; IL med. VErsOr, arů,
atus sum (part.praes.versans) obraceti
se, otičeti se, kouleti se, pohybovati
se; 1) vl. v. círcum agxem caeli C; omni
um versatur urna s8orsH; obr. te in
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medio versantem turůiné letí Cat. to
nouciho3 2) metať.pohybovati se u)
přebývati někde,pobývati, dliti, trvati,zůstávati| prodlévati,zdržovali86,podle
souvislosti též Choditi, přecházeti, jezditi
někde a p.; vůb. ŽÍti, býti někde ©) mistně:
vos hospites in hac urde versamini? C
žijete jako... — jste cizinci; tn proe
čio, in acie v.; $) obr. v. alct in oculis
(ante n. oů oculos) mihati se před očima,
stále býti před očima; mit versatur tn
oculis algd stále vidím (jako byeh vi
děl , představuji si (živě), mea avaritia
tn ore omnium versabitur T bude se
všeobecně mluviti 0.3 aba. Versatur
magnus error ČC jest rozšířen; = odt.
konati se, vyskytovati se; díti se,
stávati se, býti provozován někdo:
domus, tn ua lenonumjlagitia versan
tur V (odehrávají 8e); (acerda) multa
et varia čn hominum vita versantur Č
vyskytují se v mnoha roziičných způso
bech; b) pohybovati se význ. vésti si,
počínati si, chovati se: utergue in
summa severitate versatur Č s přísnosti;
ste in Asta versutus est, ut victor du
ceretur. N53 Agricolam. integre versa
tum legiont praeposuit I" ©) zvl. o osobě
v. in re účastniti se, býti účasten
něčeho: tn dello v. Cs; (Leontini) in
guadestu sunt compendiogue versati Č
—=vydělávali a těžili; (n civium ture
esse versutum ( že požíval práva; con
sules in conturatorum gratulatione ver
sabantur Č přijímali; vestrae peregri
nantur aures nergue in hoc. sermone
versantur C —=a nedoléhá k nim...;
- spec. u) býti činný v něčem,praco
vati: omnes, gut in re publica atgue
in dis vitae periculis laboribusiaue ver
samur Ú; meus labor in. privatorum
periculis versutus Č jež byla činná v
— věnovaná (nebezpečným soudůr); odt.
zabývati se, obíratise, zaměstnů
vati se něčim, IDÍLI něco povoláním; 
meton. býti zběhlý, znáti 86 v něčem:
ecercitatto dicendi, in gua me non in
Jfitior mediocriter esse versatum C; P)
býti zapleten do něčeho,stižen něčím:
guod tn simili culpa versabantur Čs;
tn errore v. dopouštěti se chyby, býti
chybný, mylný (též 8 podm. věc.); d) zvl.
8 podm.věc.v. in re pohybovati se
v rozsahu něčeho,býti Části něčeho,Ná



versum

lcžeti býti spojen, 80u
viseti s něčím, točiti 8€ kolem nčěcho;
U) verum, guae in re publica versan
tur Č jež náležejí v obor politiky; est
perspicuum nullam artem tpsam in se
v. (© že není samo v sobě uzavřeno;
P) praegn. o vzájemné příčinné Bouvislosti GE
aspectu percipiantuv, ea non v. in ocu
lorum ulla tucunditate C — že počitky
zrakové nepůsobí očím libosti: alo Žaeti
ta et libido in bonorum optnione ver
santur C zakládají se na..

versum víz 1. versus.
versura, ae, f. [verto] (vl. obrátka)

a) obrat (převod)dluhu t.j. výpůjčka,
učiněnár k zaplacení jiného dluhu: ver
sur sobvere C; by)váb. výpůjčka: ver
suram facere CN vypůjčili si.

1. versus part. perf. pass. od VeTLo.
2. VEDSUuS(starší VOKNUS), adv. [isol. part.

perf. pass. od VerLo) (zř. VEFSUM n. VOTSuUM
[aec.od versus)) (vl. obrácený) směrem k,
do za přisl. určením, vyjáůdřeným U) atc. 6 předl.

k něčemu,

též pouhým ace. zejm. u jmen měst:
jako part. 8 gram. shodou člle caslru movet
in Arvernos v. Cs; Vagenses animum
advortere ad se vorsum egxerrcitumper
gere 8; sol W. Ladbienum ad
Oceanum versus projicisci tubet Cs;
fugam ad se vorsum fieri 9; tn meri
diem versum Arales spectant Cu; te e
Asia Romam v. profectum esse C; guem
locum Aegyptiuu vorsus finem impert
habuere Carthaginienses S; P) adv.gu0
guo v. kterýmkoli směrem — všemi smě
ry, na všechny strany, všude uťi lo
cvm pedes triginta guoguo versus ad
signet C; deorsum v., sursum v.

4. Versus, s, m. [verto] vl. obrat,
otáčení: spec. v tanci 20 2stoc. me Vorsu
vicerts Pl; ob. meton. concr. a) brázda;
b) v písmě G) řad ka; 5) spec. VET Š básně:
animadvertebas versus ab tis (philoso
phis) admisceri orationi C; epigramma
alternis versibus longiusculis (v. t.) C
pl. verše, báseň, píseň; ©) vůb. řada:
v. remorum L; (navis) triplicí pubes
guam versu impellunt V trojí řadou
vesel.

versute, adv. [versutus] obratně;
chytře, vtipně, bystře; zchytrale, pro
hnaně.

versútia, ae, f. [versutus| zchytra
lost, Istivost, lest L.

in n. ad,

-— dy.
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versiitiloguus, a, um [versutus a lo
guor) chytromlivný; jako příkladslova na
podobeného dle řečtiny, v latině drsného: usperi
tatem fugiamus: „versutiloguas malt
tias“ básn. u Č.

versůtus, a, um [verto]a) obratný;
důmyslný, vtipný, chytrý, bystrý: ver

sutos e08APP, guorum celeriter men8versatur (; (genus acuminis) in repre
hendendis vevbis versutum et sollers Čs
e) zchytralý, prohnaný: non věrt boni,
versuti potius, obscuvě, astuti C.

vertex (staišíVortex), icis, m. [verto]
1) vir a) vodní(puppim) rapidus vorat
aegvore v. V; verticidus (pro víry) nou
adeunda Gela V; obr. Aledum flumen
minores volvere vertices F] menšimi vlní se
víry (sm.jest pokořena); tanto te absordens
vertice amoris aestus Cat; b) větru,vichr,
vichřice, smršť: contra enitentes vertice
intovti ad/ligebantur IL; ©) obněflam
mae trepidant rotuantes vertice fumum
Hi flammis inter tabuluta volutus ud
caelum undabat v. V ohnivý kotouč
(slonp); d) meton.točna, pól: caeli v.

; Jác v. nobis semper. sublimis V;
2) přenos.(misto na hlavě, kde vlasy jsou
„zvířeny“) témě, temeno, vrch, vršek
a) vl. ad imis unguidus (v. t.) usgue ad
verticem Ú; = synekd. hlava: vertice
supposito portahant sacra O na hla
vách; obr. tollens. vacuum verticem IL;
sublimi feriam sidera vevtice Il; st
Jfigit summis verticidus (dat.)Neceessttas
clavos (v. 1 t) I zatlouká (i) pro...
sm. jestliže i osoby nejvýše postavené
musi zemříti; hb) metaťf. (Z) o stromech (07
nus) concusso vertice nutat V53B) o ho
růch; = synekd. hora, pohoří: Cyllenne
gelidus v. V5 %) obr. dolorum torguent
vertices básn. C nejvyšší bolesti; ©) abstr.
a vertice (svrchu, shora (srov.zatT"ČZo1).

verticosus, a, um [vertex] virnatý,
plný vírů: v. amnis L.

vertigo, inis, f. [verto| 1) točení,
víření, vir: assidud rapituv vertigine
caelum O; tanta vertigine pontus fer
vet Ó; 2) spec. točení hlavy, závrať:
stne vertigine (všeob.točení) guadam st
mu oculorum animigue L — bezzávrati.

verto (staršíVOrlo), ere, verti (vorti),
versum (vorsum), (vertěrunt jednou IT)
[z koř. *vert-, srov. něm. VOU-WÁrt8 a p.,
werden, čes. vrtěti, vrtati, vřeteno, 800



verto

vrať, vrstva, vrátiti a j.) obraceti (často
reflex. (8e) vertere — med. vertt obra
ceti se; I 1) točiti, otáčeti, vrtěti
(med.... se) A) vl. celeri vertitur orbe
trochus O; verso cardine VO; v. fores
Tib otevřiti; obr. (608) stimulos sud pec
tore vertit Apollo V (vl. ostnem vrtí)
tak ostnem ji srdce jitří; — verťitur in
terea caelum V otočilo se; L) přenes.«) 18
vertitur ordo V (v. tak se otáčí kolo
osudu) = to nese 8 sebou řád (o8udu); sep
tima post Troiae excidium vertitur
aestas V na sedmé jde léto; anno ver
tente CN během roku, za (celý) rok;
p) verti in re otáčeti 8€ na něčem,ko
lem něčeho u. v rozsahu něčeho, SOU Vl8eti,
býti spojen 8 něčím,praegn. záležeti,
záviseti na něčem: obr. 8in vicloriae
columen in Italia verteretur T'; metaf.
in ture, in guo illa causa vertebatur C;
omnia in untus potestate ac modera
tione vertentur C; cum verti in e0 ves
videretur L — že jde o to; puncto tem
poris maxtmarum rerum momenta verti
L; guo maiore discrimine ves verteba
tur C = čím byla povážlivější („kritič
tější“); non hic victoria Teucrum verti
tur V nerozhoduje se zde; 2) vůb. po
hybovati; veri pohybovatise, pobý
vati, dlíti, zdržovati 8€ (dle souvislosti
choditi, státi a p.): tnter primos Tur
nus vertitur V; II obraceti, zatáčeti;
1) vi sťilum (v. t.) v. H = opravovati;
A) odt. meton.delictum v. H napraviti; ver
tunt crateras ačnos V nahýbají (aby si
nalil zbytek)= vyprázdňují; versus caďus
H z něhož se nalévalo — načatý; terga
v. — se v. vl. obrátiti 8e zády, spec. vojen.
dáti se na útěk; pod.puppes v. N obrá
titi se 8 loďmi na útěk; versis animo
sum eguis Parthum HHna obrácených
(k zdůnlivému útěku) koních ; vojen. 0. in
fugam (básn. i fugd) n. samo U. (algm)
obrátiti na útěk, zahnati; b) obraceti
určitým směrem, namířiti, zaměřiti G) v.
puppes ad litora VO; eguos v. algo;
part. Versus, a, um obrácený (obrátiv
Be), o zeměpisné poloze položený, ležící: 18
primus instituit in forum versus agere
cum populo ČC; in lapide ad meridiem
versus consedit L; Rhenus modicoflexu
tn occidentem versus OÓceanomiscetur
T; ante saltum Thermopylarum tin sep
tentrionem versa Epirus L; odt. versus
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(versum) význ. adv. v. t.; = básn. 0. MOT
sus erxiguam in Cererem V zakousnouti
se do...; tlle suos dryados verterat in
voltus O — upoutal svou krásou dryady;
B) s ace. vnite. v. dler (cursum) algo =
reflex. U. n. med. verti obrátiti se, dáti se
cestou (rozběhnouti 8€) někam: aď laevam
verst L; Caesar vertit ad Iéhenum T;
2) metať.obraceti a) a) převáděti,
přenášeti, vznášeti: tmperium adďatgm
v. T; devictorum Samnitium decus ad
legatos esse versum L3 PB)sváděti,
svalovati, uvalovati: s/lorum poenam
in se vertit L; miles culpam cladis in
Hordeontum vertebať T; Lb)a) k činnosti
animum ad civilia vertet tura suum
O; guae memeť in omnia verti V =
všeho jsem se chopila, všechno jsem pod
nikla; omnis tra delli ad populationem
agrt vertit L obrátila se, vrhla 8€; med.
dáti se, pustiti 86 do něčeho:aďdcaeďem
vertuntur L; věnovati se, oddávati se
něčemu:civitatem totam in cultum ver
sam deorum L; p) ve stav uváděti:
mentes falsum gaudium in languorem
vertit T; populum adď duriora (pass.)
v. T — změniti své chování klidu v pří8
nější; med.přicházeti, přecházeti: veď
primo incensus tra, deinde in admira
tionem versus L — jebo hněv přešel
v obdiv; ©) k účeluduas legiones eť decem
milia sociovum peditum (Gallia eodem
versa (neutr.) tn Punicum bellum habuit
L obdržela k témuž účelu (totiž) pro
válku; ex dila pecunia magnam par
tem ad se v. Č přivlastniti 8i; in suam
rem litem (v. 1.) v. L; pojímati někam:
Galba veditus J.ugdunensitum in fiscum
verterat T převedl: negue civilibus lel
lis capti in praedam vertuntur T'; vy
nakládati; využívati: (Caesar) guae
casus obtulerat, in sapientiam vertenda
ratus T' že musí moudře využíti; occa
stonem ad bonum pudlicum vertens T';
(d) v souvislostuváděti, zařaďovati, vzta
hovati; vykládati: guam rem ali
in superbiam vortebant S vykládali za
pýchu; algď in suam contumeliam v.
Cs pokládati za urážku; s dat. účel. vidio
v. algd počitati za chybu, míti za zlé;
e) obraceti význ.měniti a) solum v.
CL změniti půdu — jinam se obrátiti,
odstěhovati se, přestěhovati se; auster
in Africum se vertit Čs; mihi benefa



Vertumnus

cere ex consuetudine in naturam vorťit
S „přešlo v krev“; (Setanum) eo auda
ctae provectum (esse), ut verteret (se.
vem celou věc) T; guae te sententia
vertit V -= co tě v mysli zvrátilo; tam
verterat fortuna L obrátilo se; verso
civitatis statu T po převratu státního
zřízení; suas v. comas Pr = barviti;
proměniti, reflex.a med.proměňovati
se, přecházeti: cum čerra in aguam se
nertit C3 futurum, ut detrimentum in
bonum verteret Cs že se obrátí v...;
forte lapsa vox in praesagium vertit
T'; a ace.řec.formam vertitur in Duten
V; sabl. instr. (jako muto): alite nerti O
proměniti se v ptáka: v. funeribus tri
umphos I? obrátiti V ..; pod. V. seria
ludo H; PB)spec.překrncovati: alit vera

in contrajinm vertunt T; €) spec.pře.váděti, překládati (zejm.volně):
stic verterem Plutonem, ut verterunt nos
tri poetae fabulas C; temptavit rem,
st digne v. posset HH; 1) refex. udáti
se, skončiti se, dopadnouti: guod
bene vertat kčž to jest se zdarem, k do
brému, kéž se to dobře skenčí; guodcontravertit,adeo,ut.© T;IIIpře
vraceti, obraceti; vyvraceti, pod
vraceti 1) terram v. V (zorávati); agros
bove patrto v. Pr; manibus v. fraxt
nos JH; freta v. lacertis V rozrývati,
brázditi; čmo a gurgite pontus vertitur
O vzdýmá se; 2) metaf.význ. zvrátiti,
uvésti ve zkázu, zničiti: Tyrias v.
avces V; fas versum (est) atgue nefas
V; constlim omnemgue domum v. V;
ne v. secum cuncta pater vellet V strh
nouti 8 sebou v záhubu; civitatem verti
clamitadant T; versa Caesarum subole
Ť' po vymření.

Verftumnus, %,m. staroitalský bůl,
jehož kult byl přejat do Říma z etrus
kých Volsinií; měl chrám na Aventině a
sochu ve vicus Tuscus; jm. bývá spoj. se
slov. verčo a vykládá se ob. „bůh proměn“
(v přírodě i životě lidském); — pl Ver
tumnia, guotguot sunt, natus iniguis F
člověk stižený od narození zlobou všech
Vertumnů (bohů proměn)

verů, s, n. 1) rožeň; 2) kopií.
1. věrum, 7, n. viz verus.
2. verum, spojka [1s. nom. ueutr. od 08

rus) (pův. pravda (jest) proti předcházející
nepravdě) ii) odporovacíve skutečnosti však,
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ale, avšak, pozáporunýbrž: Aaecnon
scripta, sed nata lex, guam non didt
cimus, v. ex natura adriputmus C; pa
cem sine dubio post haec, v. cruentam
(esse) T; non solum (modďo)... v. ettam
netoliko.. . nýbrž i; — sesilenéV. enim
vero n. Věrumenimvero ale vskutku;
v. čtamen n. verumtamen ale přece,
přece však, než aspoň: consiltum capit
primo stultum, v. clemens C; bb)při pře
choduale, však, než: v. ne nimium multa
complectamur, hoc ipsum interdictum
consideremus C; v. udi nulla fugam
reperit fallacia, victus in sese vedit
V; C) (v. n. 0. tamen) při pokračování v pře
rušenéřeči (nuže) tedy: cum essem in
Tusculano v. tamen cum tdi es
sem Č.

verum-enim-vero viz verum.
vertm-tamen viz verum.
VĚrus, a, tm[srov. čes. „víra“ (stě. viera)

něm. wahr] pravý; 1) o sbodě se skuteč
ností (op. falsus, fJictus) A) obj. ©) prav
divý: omnis opinio ratio est, et gut
dem bona ratio, st vera, mala autem,
st falsa est opimo C; p) carmina
(věštby) vera det Ó; význ. skutečný,
opravdový: re vera opravdu, vskutku;
claves verae S (op.adulterinae); forsan
aliguem (sermonem) verum auctores tra
diderint L dle skutečnosti; verane te
facies, v. mihi nuntius affers V zda
přicházíš jako skutečná osoba (a ne jako
přelud); uť veras imiletur aves O; =
v. timor Č podstatný; disce ex me ve
rum laborem V(opravdový); tum demum
veram deditionem facere conatus est S
doopravdy se pokoušel; %) subst.VĚrum,
Z, N. n. (konkretněji) pl. Věra pravda;
skutečnost (ob. o jednotl. konkretníchpři
padech,srov. Verilas): v. dicere, audďire,
scive; veri stmilis; minor vero (vizpar
vus 4) a 6)); eguites numerum amplio
rem vero effictebant S větší než ve sku
tečnosti byl; tam vera guam veri matora
fide Ó v. větší nad víru v jich pravdi
vost — přesahující víru, nepodobné k víře;
laborant, cum ventum ad v. est H ke
skutečnému případu; b) subj. G) prav
divý, pravdomluvný: ingentia vitia:
crudelitas ... nihil veri L žádný cit
pro pravdu; tuvenis nimium vera cum
matre fugatus O; B) upřímný; po
ctivý, spravedlivý: verisstmuset sa



veriifitm

přentisstmus tudex Ú; pesstmum veri
adfectus. venenum, sua cuigue utiďilrs
1; an fecundiam et verum animum ti
meni T 2) o shodě 8 mravnimi požadavky
správný, náležitý, slušnýs ob. verum
es! s ace. c. inf., též 8 ut: že, aby): řectum et
verum (est), ut cos amemus Ú; negue
verum esse, Oui suos fines Úuevi non
potuertní, altenos occupave Čs; me ve
pěus (est) unum pro vobis foedns Čnere
V; metiví se guemagne suo modulo ve
rumst [L — Neutr. VĚTUN a VĚDU jako
adv. a spoj. v. t.

veritum, 7, 1. [veru] kopí.
verůtns, a, um [veru] ozbrojený ko

pim, kopiník: Volscos verutos V.
VETYEN, ěcis, m. [srov. homer. el00G

s "Fčooc, doúr] skop, ekopee.
věsiinia, ae, f. |vesanus] zběsilost, šl

lenost,
VesÍNIČNs, entis [vl part, prass. od Ve

santo) zběsilý, znřvý Cut.
ve-Siinuxs, a, um vl. zbavený smyslů,

jsoucí bez sebe (==male sans), šilený,
zběsilý, zuřivý, vzteklý a) v. poeta
li divoký; = stellu vesaní leonis (v. t.)
J4: W) přenes. vesana fames V; v. tm
petus L.

Vescia, ae, f. město v již. Latiu; aaj.
Vescinus, a, um vescijský; subst.Ves
Cini, ore, m. obyvatelé Vescie; Ves
ciammn, Z, n. statek u Vescie,

VĚSCOr, 7, — Živiti se (ré, neklass.
též vem něčim) a) vl Numidae lacte et
ferina carne vescebantur S: požívati,
pojidati, jisti něco:extis v. L;eo ttopide
venere, ut infirmisstmos suorum Vesce
ventuv T; o věštkyni sacras. lanvus v.
id (1 j. kousati vavřinové listy a při
jimati tak jejich božskou substanci); =
abs. jisti, hodovati: conspicit ultos per
herdam vescentis V: guos stmul vescen
tis dies haduerat T; (pecus) erat ad
vescendum hominibus apta ČC k poži
vání ==za potravu; b) přenos.požívati,
užívati: paratissimis v. voluptatibus C;
awvt (aetheria) v. V poživati vzdušného
vánku = býti na živu. o

VČstus, a, um [vě- a *ěscus od edere)
(v1.kdo nesprávně jí: hubený a) přeues.
vescas salicum frondes V; vesca parva
vocant (colont) O; hb) příč. hubeným či
nici, moříci, mořivý: vescum papaver
V (vysušující půdu).

1294 Vesta

Veseris, čs (ace. dm), m. Fička mezi
Vesuvem a Neapoli (vitězství T. Manlia Tor
auata nad Latiny r. 310př. Kr.) ČI

Vesovus viz Vesimius,

věsica, ae, f. (4 věnsřea, srov.venter]
(mačový) měchýř: tanti vesicae et tov
mínum movbí ČC;vůb. měchýř: spiritus
ovts tendere vestramn solet O.

vesicula, ae, f. [demin.od vestca]) mě
chýick.

Vesonti0. onrs, m. hlavní měste Se
auanů nad řekou Duis, nyn.Besancon Čs.

vespa, ae, f (a *vospa m. "topsa,
Brov. Čes. „VOSAÝ,něm. Wes| e, z pův. *probh:odkoř,"irebh-tkcáti,srov.dediva| e.čm.
weben) vosa.

Vespasianus, 7, m. (7. Flavius Wes
pastanus) řimský císař (r. 69.79 po
Kr.) Ť

vesper, eri, m. (loe. VesDerT, abl. ob.
vespere) a Vespera, ae, f. (tlass. jen ace.
sg.) [srov. EGITEO0C, ČOTĚOG, čes. „večer“|
1) večer a) tam die (= diet) vesper
erat S; kuius actionem vespera incbusit
Plu; ad (ante, sub) vesperum n. zř.)
vesperam k večeru, navečer, vpodvečer;
primo vespere n.prima vesperá (LCu) =
prima (se. hor) vesperi za soumraku,
navečer; vespert (zř. vespere) večer; b)
význ.západ: vespere ab atro consnr
gunt venti V; 2) Vesper básn. Večernice
(hvězda— Hesperus): V ubi e pastu vi
tulos reducit V; Vespero surgente JI;
puro te similem Vespero FH.

vespera viz vesper.
vesperasco, ere, (vesperdvit), — |ves

pera) neklass. neos. Vesperascit nastává
večer, připozdívá se, smráká se, mi 86,
stmivá se; os. caelo vesperascente N za
(večerního) soumraku; vesperascente die
T' na sklonku dne, navečer.

vespertilio, onis, m. [vesper] Retopvr.
vespertinus, a, um [vesper] a) ve

černí: respondeo vespertinis (litteris)
C (t. jejž jsem večer obdržel); vesperti
num (= ottosum) pererro forum H: v.
hospes H (pozdní, neočekávaný) : doplňk.
nec v. cčvcumgemit uvsus ovile F večer;
b) význ.západní: vespertina vegio *Ť.

Vesta, ae, f. [z koř. *ues- bydlili,
Brov. Houa, něm. (se seglab. význ.) war,
gewesen) 1) bobyně domácího krbu ad



vester

vůb. domácnosti v soukromých rodinách
i v obci, v pozd. bájích dcera Ikronova
(Saturnova) a Reina (bohyně Bps); středi
šlčin jejiho slarobylého kultu byl okrou
hlý chrámek na forum Jom. vl. přístřeší
pro posvátný věčný oheň symbol.. krbu
státního, jejž měly na starosti spolu se
symbol. zásobárnou. (penus) panenské
kněžky Vestiny (virgines Vestales, Ve
etálky, počtem 6) pod vrchním dozorem
nejvyššího pontifika, které také připra
vevaly tluč (mola salsa) pro státní oběti;
za Vostálky byly vybírány divky před
10. rokem svého věku na dobu 30 let;
jejich úřad byl spojen 8 přísnou kázní
(ku př. zanedbání ohně n. porušení pa
nenství bylo trestáno zakopáním za živa),
ale za to jim dodával zvláštní úcty a
rozličných výsad ve veřejném životě;
sochy Vestiny v onom chrimě nebylo,
ale dle pověsti bylo tam chováno trojské
palladion, jež prý přinesl Aeneas do
Italie (odt básn. Zlťaca Vesta VO); jiný
chrám Voestin, spojený místně 1 význa
mem 8 cís. palácem, vystavěl Augustus
na Palatinu: ad Vestae (se. aedem) LH
ke chrámu Veostinu; Vestae sacerdos O
(= pontifex maximus); = aaj. Vesta
lis, e Vestin, vestálský: virgo V. 1 subst,
Vestilis, čs, f. Vestálka; Westalemle
gere L vybrati za Vestálku; meton. Wes
tales oculi O t.j. cudně; 2) meton.a)
krb: ter. čiouido ardentem perfudit
nectare Vestam V; b) chrám Vestin:
guo tempove V. avsit ot est tectis obruta
paene suts U (vo 2. větě význ. vl.; udžilost
r. 241 př. Kr.),

voster (starši VOster), tra, trum (gen.
pl. též vestu m), zájm. přivlast, [z VOS-Čer0-S,
srov. Oster, řec. Úmě-TE00-c| váš (vl.
i přenes.jako v češt.): VOSaď maiorum ves
trorum. tmitationem excitabo C; idem
erit Ičpieuro vestro factendum C; ves
tra interest (v. t.); zí. význ.obj.sepplictum
vestvumI = subst.Vester váš přitel (druli,
při vrženee a p.); noutr. Vestrum,. vaše věc
a) vl ego vos de vestro tmpendatis,
hortor I, ze svého; vestra solum legit:s
C; b) přenos.vaše věc (povinnost, úlola
a p.): vestrum (est) dare, nostrunm vin
cere O.

vestibuliun, 7, n. 1) a) vl.
a vchodu do domu, vznikající tím,

předdomí
že domovní

hlouběji dovnitř,dveře byly umístěny poněkud

1295 vestigo

uchrámu.vytvořené© slotipovím,vchod:
v. tenpli C, curtae I W) předsíň,
proslov před atricm, jehož se užívalo v domoóch

boháči jako čokůrny pro, klienty; 2)
metaf. vůb, prostor před něčím: V. CASsÉ"0
zum; vchod, vstup (i obr.): v. Stciliae
C; kraj, začátek: v. orationts Č.

vestigium, 27, n. 1) stopa, šlépěje,
sled a) vl. vestigia facere ČV, figere
V, premere V (viz i níže), ponere O krá
četi, stoupati, jíti; vestigia alcis segut
L, legere VÓ, premere jiti po stopách
n. ve stopách něčich,následovati, spec. pro
následovati někoho; longe servet (v. t.)
vestigia contuna V; lapides sua post
vestigůu miitunt 0 = z sebe; = obr.
inlegritutis vestigia non pressu levi
ter... sed fixa ad memoriam sempt
ternam lehké (mělké)... vryté; denus,
guem in untmi noltone tamauam in
vestigio vočumus reponere C (k zjištění
totožnosti) srovnati s (vrozeRým) pojmem
jako se stopou; b) přenes. ©) votae ve
sttgia O koleje; guorum. alterum (ge
nus stederum) nullum umguam cursus
suť v. tnftectat C své dráhy; in se sua
per vestigia volvitur annus V ve svých
kolejích sc otáčí; m vestigia (řraeca
deserere [1 = vzory; B) výzu. znamení,
známka: vestigia verberum J.; u. scete
vis CV; %) význ. zbytek, troska: 22 ves
tigiis hutus urdis C; lacerí vestigiat
currus O; 2) meton. a) krok, kročej,

chůze: glacie non reciptente v. L
noha nemohla se na ledě udržeti; vestt
gin ferre O kroky zaměřiti; vertiť ves
tigia V prchů; ad sonitum vocis vesti
gia torstt V kroky obrátil: vestřgín
presstt V zadržel, zastavil; b) šlapadlo,
chodidlo, synekd.noha: vestigia nuda
sinistvi instituere pedis V; vestigia
primi alba pedis V—bilé skvrny nad
kopyty; arma genua vestigia prensanclo

; ©) stanoviště, místo ae) eodem
remanere vestigio Cs; mori (occumbere)
tu vestigio LT; haerere adjixzi (v. 1)
vestigio suo L; nusguam te vestigio
moveris L; ) metaf. 10 n. e vestigio
CCs na místě, v tu chvíli, okamžitě,
ihned; okamžik, chvile: v. temporis
Cs; eodem vestigio Cs.

vestigo, re, dvi, dtum [vestigium]
1) stopovati, sledovati něco, sliditi,
pátrati po něčem,hledati něčehoa) Tur



vestťimentum 1

num vestigat lustrans V zrakem hledá;
hb) přenes.Ač voluptates vestigant atgue
odorantur Ú; guae loca guive habeant
homines vestigemus V; zkoumati; 8)
vystopovati, vyslíditi, nalézti, vypá
trati: perfugas et fugitivos v. L.

vestimentum, Z,n. [vestio] šat, rou
cho; pl. oděv, oblek: vestimenta muťta
vit Č převlékl 8e.

Vestini, orum, m. sabellský kmen
u moře Adriatického sev. od řeky Aternu;
adj. Věstinus, a, um vestinský L.

veslio, Tre, zvž (iz), Ttum [vestis] ša
titi, odívati, oblékati (abs, 78 něčím)
a) vi dne et ali et vestivi a Caecilta
C; pellibus sunt vestiti Čs; ut se non
umguam servo (= guam servus) melius
vestiret JH; gloria guem super víves
et vestit et ungit (v. t.) IH; L) obr. a metaf.
e.) vestitus o zvířatecha půděporostlý,
zarostlý: animantium aliae villis vesti
tae (sunt) C; terra vestita floribus C;
montes vestiti atgue silvestves Ú; pod.
collis vestitus murtetis S; inculta vesti
untur virgultis L. odivají 80; oleů v.
Taburnim V posázeti; pokrývati:
trales multo aggere vestiuntur Ús jsou
zaaypávány; čem mihi prima genas ves
tibat flore (chmýřím) čuventas V; —ha
liti: sententias mollis vestiebat oratio
C; P) praegn.zdobiti. fabulis temyli
parietes vestiebantur C.

vestis, ts, f. (srov.Evvvpu «*Féo-vvpu)
(klass. Jen sg. význ. collect.) 1) oděv, oblek,
šaty, šatstvo, roucho a) (parare) eguos
famulos vestem egrejyiam vasa pretiosa
C roucha; mutare vestem převléci se,
spec. obléci smuteční roucho ; odt. ne swum
dolorem veste stgnificarent Ú; vertere
vestem V změniti kroj; b) pozd. šat, rou
cho (jednotlivé): singulis vestibus vevačt
T; 2) vůb. tkanina, látka, zejm. při
krývka, pokrývka, koberec A)klass,
colicet.plena domus caeluti argenti mul
taegue stragulae vestis Č; |) básn.a pozd.
o jednotl. kusu pendďens v. O tkanina (na
stavu); avte laboratae vestes V; (surcu
los) super candidam vestem spargunt
T' šátek.

vestitus, čs, m. [vestio] oděv, oblek,
roucho,šaty, ustrojení, úbor; kroj a) v.
militavis, agrestis N; vestitum mutare C
obléci se v smuteční šat; ed:cunt con
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sučes, ut ad suum vestitum senatores
redirent C aby odložili smutek; b) obr.
a metať.G) riparum vestitus viridissi
mos Ú zelené koberce břehů; vestitus
densisstmos montium Ú hustě porostlé
hory; PB)v. orationis C „roucho“

Vesulus, č, m. hora v Kottických Al
pách, nyn. Monte Viso V.

Vesuvius, čž (téz Vesěvus, 7) m. Ve
suv, sopka jihových. od Neapole; adj.
vicína Vesevo ( Vesaevo) ora iugo V ve
suvskému.

Vetera, um, n. n. Vetera castra
město nad dolním Rýnem blíže ústí řeky
Lupie T.

veteránus, a, um [vetus] starý, speo.
o vojácích: Veťerani milites n. subst. VEČE
ráni, orum, m.; legio veterana Čs le
gie ze starých vojáků; odt. sestárlý ve
vojenské službě, zkušený (ve válce): Poe
num hostem věteranum (esse) L.

veterátor, čris, m. [vetus] 1) (člověk)
sestárlý (in re v něčem),zkušený,
vycvičený, zběhlý v něčem:(P. Čethegus)
in causis pudlicis nihil, in. privatis
satis v. videbatur C; 2) prohnaný:
non věri Doni, versuti poltus, vetera
toris, vafri Ú; subst.(starý) lišák, šibal:
dle v. et callidus C.

veterator'ié, adv.[veteratortus) obratně,
prohnaně.

veteratorius, a, um [veterator] 1)
prohnaný, šibalský: nihil ad isto va
frum, nihil veteratortum exspectaveris
C; 2) nacvičený, odt. (,řemeslně“)obratný,
zručný, šablonovitý: uť citlus (accura
tionem) veteratortam guam oratoriam
diceres C; minime veteratoriam vatio
nem dicendi C.

veternus, Z,m. [vetus] 8pavost (sta
rýchlidi), lethargie 4) vl num eum v. aut
agua intercus tenet Pl; Lb)metaf. ospa
lost, dřímota, malátnost, chabost: če»
pere veterno V; me funesto arcere ve
terno H.

veto, dre, ui, itum (příbuz.s (00%)
čtóc (ne) bez důvodu, nadarmo, EtT$G10g
m. *rereGioc marný) (vl. mařiti, rušiti
zamyšlenoučinnostněčí), zakazovati, ZA
povídati (abs, algm někomu,zř. algd
něco, ob. aCC. C. inf. někomu, aby ne..., pase.
nom. ©. tnf.j těž s poubým taf.), nedovolo
vati, nepřipouštěti; brániti, zabraňo
vati, překážeti (vl. 1 přenes.) A) act. negue



Vettones

ubendi negue vetandi potens T (nc
maje moci...); ab opere legatos Caesar
discedere vetuerat Ús; přenese.non me
ulla vetabunt frigora canibus circum
dare saltus V nezabrání mi; = neníli vy
jadřena 0s., které se něco zakazuje, a. nelze-li ji

ze souvislosti snadno doplniti, inf. pass.: (prae
tor) vim ftert vetat C; legatos miserunt,
gui id fieri vetarent N aby to zaků
zali; (reginam) moveri vetutsse puerum
L; — spec. jako výraz trlbunské intercessefaxo,
ne tuvet vox tista 'veto' I; (tribuni) in
vincla conici vetant I; jako t. t. přiauspi
ciích si vetet auspicium O: ut (volucres)
tum vetent agere, tum tubeant C; —
druhdy při překl. rozvádíme: velaní miravt,
si talis in liberos esset [ pravi, že
se nesmí diviti: — aspřední.věc. stud
vetat lex Caesaris ČC; della vetabat V
vyl proti válec; = neklass. 8 ut, ne n. koni.:
rex vetuit, neguis se pingeret FH; ne
ous humasse velit Aiacem velascur I
proč zakazuješ...; vetabo sud isdem sit
trabibus mecum JH; b) pase. vetor alad
facere zapovídá se mi, zakazuje se mi,
dostávám zákaz, nesmím, pf. mám zaká
zino; Otmonides vetitus est navigare
C; guod respicere vetitus esset L; acta
agimus, guod vetamur vetere proverdio
C; druhdy proměňujemeve vazbu aet.: vetor fa
tis V osud mi bráni; ©) part. vetitus, a
um zakázaný, zapověděný, nedovolený:
alea vetita legibus H5 tviones vetito
temptarunt aegnuore tingi O (o soobvězdích
Velkého a Malého Medvěda, jež nikdy nezapadaji

pod obzor, „do ocecůnu“,srov. homer. (€0xT09)
očn duno0oóc čart AoerTodv'xeavolo); —
výza. adj. též a dat.: vetitumst adeo scelevi
nihil O; nihil illis vetitumst Oj cur
Iialibus id vetitum T% d) subst.veti
tun, č, n. a) zakázaná věc, zakázané:
antimur in v. O; 5) zákaz, zápověď:
guae contra v. discordia V.

Vettónes, um, m. Vettonové, kmen
v zadní Ilispanii mezi řekami Duriem a
4 agem.

vetulus, a, um [demin.od vetus] ob
getárlý,obstarožní, starý, starší: Čorni
ficcam vetulam et multarum nuptiarum
C; eguis vetulis leneros anteponere so
lemus C; minister vetuli Falerni Cat;
letitý, význ.dlouhověký: cornicie vetulae
temporihus (věku, stáří) JŤ; = subst. VE
Vulus, % m. slařce, staroušck,

Latinsko-český slovník.
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vetus, eris (abl. velere, zř.a ob. jin bůsn.
veleri, pl. neiur. Velera, geu. velerum; con:
par. vetusttor (od vetustus), superl. veler
rimus) [srov. ĚTOG (m. pFéTOG), Érřotoc,
čes. „vetchý“) starý; 1) význ. dlouhou
dobu n. ode dávna trvající, vetchý, dávný,
letitý a) veteres naves Cs: v. casa O:
implentur veteris Bacclů (vínem) V: význ.
dávno známý: se novo veterum dďecep
tum errore locornm V (stará místa je)
svedla.. .); b) veterum decreta sororuni
O (= Farcarum); adsentiri veteribus
Gabinis L —=starousedlým ; = zejm. starý
v úřaděn. povolání 0. senator et actate itam
gravis L; o vojsku(— veteranus) miles
exercitatus et v. C; veterrimae legiones
Cs; odt.zkušený, vycvičený (pozd.alcis
rel v něčem):v. accusator C; v. regnandi
1; (Gallus) scientiae caerimonta rumague
v. T; v. loci augilium T; 9) význ. za
starých n. dřívějších časů existující (ži
jicí, konaný a p.), starobylý, starožitný,
dřívější, dřevní,dávný, někdojší: ve
teres scriptores C, Salini V; plebs v.

fugit O (tj. plebejové r. 494 př. Kr.);
v. Academia Č (op. nova), pod. veteres
Academici C; si veleris contumeliae
oblivisci vellet, num ettam recentitm
tniuriarum memoriam deponere posset
Cs; = spec. o staré, t. j. ropublikánuké době řím
skó: Tiberius cuncta per consules inci
ptebat, tamguam vetere re publica 1;
v. aetas vidit, guid ultimum in lider
tate esset T; gui veteres populi Romani
res composuere T; 9) subst. a) veterés,
um, m. staří, dříve žijící, předkové, staří
spisovatelé (filosofové, mistři a p.); Ve
teres L ac. tabernae (v. t.); b) vetus
(neutr.) est jest staré přísloví ; pl. VELera,
wm, n. staré věci (události, pověsti a p.):
v. odere, nova exoptant $.

vetustas, tis, f. [vetus] 1) stáří
a) dlouhé trvání, letitost; vetchost, 8e
šlost; starobylost, starožitnost: v. egues
tris nominis C, familiae S; amicitiae
v. Čj deum aedes vetustate aut igmi
abolitas T; aevi longa v. V dlouhé trvání
času; saTa et si guae vetustate radices
eminebant S staré, vyčnívající kořeny;
b) vab. dlouhý čas, délka času, věky
a) vetustate obsolescere L; vina, guae
vetustatemferunt Č jež dlouhý čas trvají
— stará, uloželá; obr. scropla vetustatem
si nostra ferunt U jestliže (vydrží=
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vetustus 1

se dočkají dlouhého věku; (9)spec.dlouhý
čas hudoucí, daleká budoucnost,
konkr.polomstvo: de me nulla umauamobmulescel| veluslasC;stguafidem
tanto est operi latura v. V; ©) spec. «)
o včku stáří: miíht multa v. scire dedil
O;B)dlouhýstyk, stará známost, staré
přátelství: maxima est vis velustalis
ct consuetudinis C; (pudore) guem ami
corum videlis comprobart cum. digni
tale lum veluslale C; 2) stará doba,
minulost,starověk; meton.dějiny: plena
eremplorum v. C; hislorta nunlia ve
tustalis C; annalium v. C staré annály;
contra omnia velustalis exempla Cs;
ul in dcenlia (v. t) velustatis T

vetusfus, a, um [velus] starý; 1)
ode dávna trvající, starodávný, staro
bylý, starožitný, starosvětský a) vůb.
velusta urbs T; velustis lignis II; ve
tlustum hospillum ČI; velusla sors O;
opinio velusla Č zastaralé; b) spec. a)věkem(nelklass.)| Veluslisstmus| liberorum
elus T: 3) úřadema povoláním gut censor
veluslisstmus exT lis. censoriis. essel L
(u nás „službou“ nejslarší); veluslisstmus
outsgue militum T: virginum Veslalitum
velustisstma 1; €) přenes.o slohu multo
pelusttor et horridior ille (Laelius) guam
ScetpioC zastaralejší; 2) před (dávným)
časem existující (žijící, konanýa p.): De
lusltores scrtplores I.: veluslo ab [amo H.

vexati0, onis, [. [vexo| trápení a)
týrání, sužování, trýznění: v. Vesla
Ium C; v. direpliogue sociorum C; b)
trýzeň. útrapa: v. corporisC; v. vul
neris L bolest od rány.

vexaler, Oris, m. [veto] sužovatel,
Lrapič, utiskovatlel, škůdce: v. Asiae
C; vezalores aelalulae suae C svůdce;
v. fuvoris C rušitel.

vexillarius, ii, m. [vexillum] 1) pra
porečník: v. cogortis Galbae imagi
nem solo adflixit T; 2) pi. vojáci, ko
nající službu jako zvláštní oddíl pod
zvláštním vexillem a) vysloužili vojáci
(po 20 n. 16 letech služby), přídržovaní
druhdy ještě k zvláštní službě; b) vojáci, VV
braní z pravidelných oddílů na čas k urči
lému úkolu (u nás„detachement“): Anlo
nio vexilarios e cohortibus. ad in
vadendam ftaliam rapienti comes fuil
Varus T; auarla decuma legio cum
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(vybraným) z legie 20.

vexillkům. 7, n. [demin, od velur, vl.
plachetkaj prapor; 1) korouhev, římský
odznak vojenský, čtvěrohý kus látky, připevněný
na dřevěné příčce k žerdi a dole opatřený třepením

a) vůb. (druhdy zaměňovánose stanurn); Ovo
jen. rázn zakládání kolonii: idud v. Cam pa
nae coloniae Capuam inferelur C; v.
tollere C vojensky vvytrhnouti; b) spec.
jakoodznak(e)jizdy a spojenců: 9) zvlášt
nich od dílů, vybraných na čas2 pravidel.od
dílů k jisténnu úkolu n. sestavených z vysleužilých

vojáků, přidržených ještě ke službé: gut CODA
luerant, sub vexillo una miltundur C:
jako zvláštní oddíl; poda.su) vexvillopro
fecti Čs; veleranií sub. vexillo hlema
bant T; apud v. tendenles (sloužice) T;
sud vevillo lenert T; v) velký červený
prapor jako attribut vojevůdcův, jímždá
váno znamení k počátku bitvy n. kůloku: D Dro
ponere Čs; se vexillo stanum dalurum
(se. ul acies concurrerel) Cs; 2) meton.
význ. oddělení vojska a) vexilla inferio
ris. Germaniae T; dutngue cohorles el
eguttlum vexilla T (význ. alae); h) spce.
(zvláštní) oddíl, detachement «) lertiae
decumae legionis v. T; fi) v. velera
norum T

vexo, dre, vit, dlum [freau. k Velo)
l) zmítati, lomcovati, strkati, smý
kati, vláčeti: mare vexant procellae II;
(venti) caeli guogue nubila verant O,
Scyllam verasse rales V; fauces lagueo
vexalae (sunt) T (zadrhnouti); — obr.
mores, duos pessuma ac divorsa inler
se mala vexabaní S zmítaly; 3) metar.
sužovati,trápititrýznitiiutiskovati,
tisniti,svírati; pronásledovali,stihati,
dotirati na někoho, znepokojovati a) vůb.

nejširš. sm. D. rem. publicam C; Galbae
corpus. plurimis. ludibriis veratum T;
omnia divina et humana v. ČC znásil
úovali pass. význ. trpěti: hominum vila
vexalur C; verari. bello L; hb) spec.
a) plenili, pustošili, řáditi v něčem:
Elruriam v. ČC; agros v. Čs; eversa
domus esl, forftunae (majetek) veralae
C; — omnibus modis pecuntam lrahunl
vexant S rozhazují a mrhají; (8) slovy
dotírati, napadali: tis Pisonem verbis
vexavil, ul. C; vexalur Theophras
tus libris philosophorum C.
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viii, ae (nroh.gen.63.vidi), Í. cesta;
cestička; dráha; 1) a) iter confictebda
mus aestuosňů et pulverulentů viď C v.
fert ad... Č vede; vtam facere, bůsn.
n pozd. též vumpnere udělati, raziti, pro
klestiti, otevříti; viam dare dovoliti n.
udělati cestu, učiniti místo; guacumaue
vičam virtute petiviť (<. t. 1 2)) V; praegn.
pravá cesta: de via decedere (též obr.);
+go negue pugno cum illa causa negie
approbo; utor via Č jdu svou cestou; =
spec.©) silnice: via Appia, Aurelia,
I'laminta, Latina aj. vizuadj.;p) ulice
v městěn. v táboře:Sacra via (vybíhající z ji.
rohu fora na jihových.); stoala vlarum V
dlážděné ulice; (Germanicus) adit cas
trorum vias T; W) cesta, dráha, prů
chod. Alpheum huc occultas enisse vias
V (tok): vocis v. VO; arundo signavit
viam Jiammis V; ©) obr. pruh: vestes,
guas femina texuit auratas disposuit
oue vas Tid; 2) meton,abstr. cesta, chůze,
vojen. pochod: dčďduťvia Čs dva dni cesty;
cum e via languerem C po cestě; fes
sus via L; Lebelum laudas odio mavis
atgue vtarum JH a poa. T (cesta po moři
i souši); jizda; plavba: Ďelli viaegue la
dor O; 3) obr. a motaf.jako včešt. 1) v. ad
gloritam C, ad honorem L; rectam vi
tae viam segut C; b) vyzn. způsob,
prostředek:duo regesaltus ali vi ci
vitatem auxerunt L; v. mortis; igna
ros viae agrestes V (t.j. způsobu vzdě
livati polej; tractare proeltorum vtas
T přemýšlel o cestách bitev — osnoval
bitevní plány; ©) postup, methoda:
via progredi C postupovati určitou ce
stou, methodou, methodicky; hend.uf ra
fione et věri procedat ovatio C metho
dicky; antea neminem solitum via nec
avte, sed accurate tamen et discripte
plerosgue dicere C dle určité methody
a theorie,

vidrius, a, um [via] cestní: lex vča
ria u Č o opravě cest.

viaticus, a, um [via] dávaný na cestu;
subst. viáticum, č, n. (n. pl.) a) peníze
na cestu; |) vojen. collecta vtatica JI
úspory.

viátor, orts, m. [via] 1) pocestný,
cestovatel, cestující; chodec; 2) úřední
posel; viatores k rozkazu magistratův
zejin. předvolávali před úřady a zatý
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kali: (Appřwe) arveptus a vlatore „prn
voco“ inguit L; vtatores tribunicii T.

Vibins, jméno řím. rodu; zejm.C. Vi.
btus Pansa (v. t.).

Nibo, čnis, f. (Vido Valentia) při
stavní město na záp. pobřeží Bruttia,
pův. řec. kolonie Iipponion; adj. Vibo
nensis, e vibonský.

vibro, are, Gvi, tum [srov.něm. wip
pen, Wipfel]) 1) trans. kmitati, chvěti,
otřásati, potřásati it) o zbrani a básn. o blesku
mávati, máchati, praesn.vymrštiti:
v. sicas C, tela L; pedites mtissilia in
immensum viůrant T; obr. Lruces v.
tamůos Cat oháněti se (— psáti) iamby;
vidratus rozmávnutý, rozechvčný, vy
mrštěný: vidratus ad aethere fulgor ve
nit V; vibrata fulmina iactat O; =
sustinenlium umeris vidratus dux Ť
houpaje se na ramenou; b) vůb. i přenes.
vibradant flamina vestes O; vibratus
rozechvěný, chvějící se, kmitavý: dedit
vědratů. sihila linguči O: = crtnes vi
bratos calido ferro V nakrouceně, zka
deřené: 2) iotr. a) kmitati se, chvěti
se, třásti se, třepetati se, mihati se:
lnguae vidrant VO; clipeum vibranti
cuspis transvetberat ictu V — vibrato
(rozmávnutou —) prudkou ranou; b) pře
nes. A) třpytiti se, blýskati se: čela
vidrantia ferro O; B) ovatio vidrans Č
živá.

viburnuni, 7, %. keř lepik, chudovina
(n. kalina, tušalaj) V.

Vica Pota, ae, f. [vínco, potis; vl
„Vítězná (a) Moená“] bohyně vítězství, jež
měla chrám v Rimě na svahu Velie /,

vicanus, a, um [vicus] vesnický: ví
cani harus pices C; subst.mase.vesničan L.

vicarius, a, tm [vicis] zástupný, ná
hradný: s gen. in čis (redus) operae no
stranevicarta fides amicorum supponitur
C = v těch svéřuje se zastupování naší
činnosti přátelům ; subst. VÍCAVÍUNS,č7, m.
ukdo někoho v něčem vystřídává n. zastu
puje) střídník; zástupce, náměstek,
náhradník; nástupce: nolite mih
subtrahere vicarium meae diligentine
C; regní v. Č; succedam v. tuo muneri
C; defunctum laboribus aeguali recreat
sorte (abl. aaal.) v. JÍ (jako dle Caesara
u Suevů, u nichž bývá část mužstva na váleč.
výpravách, část opatřuje výživu a po
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zástupce, jchož sl
stve v. est

vystřidávají); -— pec.
vydržovali starší a bohatší otroci:
gu servo paret IT.

vicatim, adv. [včezrs]1) po dědinách,
po vesnicích: Samnites in montibus v.
habitantes L (1. j. většinou bez měst);
2) po ulicích, od ulice k ulici: v. am
bire; cum v. homtnes conscriberentuv C;
editis tota urbe v. gladiatoribus T (tj
V rozličný ch okresech města).

vice, vicem viz včcis.
vicenj, ae, a (£en. ob. vicenum), čisl.

podíl. [vegint2| po dvaceti.
VÍCES viz vícis.

vicésimaní, órum, m. [nřcestma so.
legio) vojáci dvacátě legie 1.

vicesimarius, a, um [vicesima. (se.
pars, v. t.) aurum vicestmartum L zlato,
nastřádané z pětiprecentní daně propou
štěcí.

VÍCESÍMUS (starší VICENSÍNMUS), zř VÍ
SUSÍMUS, a, om čisi. řad. [věeginti) dva
cátý; subst. Vicěsima, ae, f. (se. pars)
dvacátá část, dvacetina, spec. 59/, jako
pětiprocentní daň: v. portorii C;
sec. při propouštění otrokův (5/9 kupní
čeny): lex de vicestma rorum, gut manu
mttterentuv ID; guod vectigal superest
praeter vicestmam? (.

Vicetia, ae, f. město v krajině Vene
tii, nyn. Vicenza T; ode.Vicétini, orum,
m. obyvatelé Vicetie Dlin.

vicia, ae, f. vika, vikov,
vicie(n)s, adv. čísel. [vigtntt] dvacet

krát: nobis superficiem aedtum consules
aestimarunt seslertio v. C — 2,000.000
Best.

Vicilinus, 7, m. [m. včgilinus od ti
gil; vi. „Bdělý“] příjmení Jovovo L.

vlcina viz vicinus.

victnális, e [vicinrws]sousedský: ad
usum vicínalem I, k potřebě v soused
ství — pro blízkou (domácí) potřebu,

vicčinia, ae, f. [vťcinus] 1) soused
ství, blízkost: in vicínia nostra Averni
lacus C; v. Persidis V3 v. solis O:
») sousedstvo, sousedé: čneťT. Poe
nas Ó.

vicinitás, atěs, f. [vicinus] 1) sou
sedství, blízkost: nares non stne causa
vicinitatem oris secutae sunt C; 2) meton.
1) okolí: Seo. Jioscius non modo sut
municipit, terum elium etus vicinitatia
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facile primus C; v. meretricia C; 1)
sousedstvo, sousedé: signum, guod
erat notum vicinitati Č; i pl. hnec loca
victnitatidus erant nota Cs.

vicinus, a, um [vicus] sousední,
v sousedství, ze sousedství, blizký, okolní
(abs., alci rei něčemu 1) vl. o místě Jitru
ta erat vicina L na blízku; amnis v.
Sardibus O; viae vicína domus fit O
blízko cesty byl dům; tam vicínum bel
lum L; vicínum funus If v sousedství,
v sousedním domě; mcina turgtia II 60
sousedy: hoslis victno metu lerret utrum
gue latus Ú — svou blízkostí děsí; mare
victnum ad commoditates nec expositum
nimia propinguttate ad pericula clus
stum externarum L — na blízku moře
se svými výhodami, ale zase ne tak pří
Jiš blizko, aby (bylo vystiwveno —) vy
stavovalo nebezpečenství ...; = subst.VÍ
CIMus, 7, m. souseds viCina. ae, f. 80u
sedka: vicinumm, č n. sousedství, blízkost,
pi. blízká místa, (nejbližší) okoli: Peneos
sonitu plus guam vicína fatigat O;
per urbem et urbi viciína T; 82) meta'.
blízký a) zř.časem: h) význ.„příbuzný“:
dtalecticorum sctentia vicina ac fini
tima eloguentiae C.

—, viciS (gen.), f. (schodnó pády; užívá
gc jen v 88. gen. VLCiS, ace. VUCENI, ubl. VUCE;

v pl. nom. a ace. VčCeS, dat. a abl. věctĎus
srov. něrn.Wechsel] 1) střídůni, vy
střídávání, střída, změna a) a) frontis
et tergi (v. t.) vices I; sceleris ac sup
plictorum vices T; his agitur victbus
nuppis Ó za tohoto střídání; plernmmague
gratae (sunt) ďivitibus vices [I změna;
mutat terra vices (ace. vnitř.)/Ť působí
střídání — mění svou tvářnost; s sen. subj.
solvituo hiems grata vice veris F vi.
vystřídiním, nastoupcním na misto —=přít
chodem; per vices O — in vices O stií
davě; $) střidavost: commoti patres
vice fortunarum humanarum I; roz
manitost: descriptas servare vices IT;
v) vzůjemnost: vice sermonis fratrem
cognovit O ze vzájemné řeči; hac vice
sermonum V; 1) spec.střídání osudu,
(střídavý, měnivý, nestálý) osud: deum
rex volit vices V; — zejm. v boji abit
res a consilio ad vices rerum N; del
lorum vices I válečné osudy, události;
nebezpečenství (boje): nec ullas vitavisse
vicea Danaum V; %2)meton. a) mís to



vicissim

něči v řadě,řada o) úko!, úloha, úřad:
vice alcis fungi LIM, vicem alcis ex
plere T, supplere, tmplere Plin zasti
vati něčí místo, úkol; recito memoriam

perfuncti periculi, vicem officti praesentis Č jako náhradu, v náhradu za ...:
vicem praestantia telt cornua O; ne
sacra vegiae victs desererentur L: exer
cere (servare) vices V konati službu stří
davě, střidati se ve službě; variare Ut
ces V střídati stráže: dum nor vicem
(svůj „úřad“)peragit O; 3) osud, p0
stavení, úděl: erančtmes vice untus
L; apparuit plebi (eum) suam (se. ple
Vis)vicem tndignantem magistratu abis
se I; hh)střída, odveta, odplata,
odměna, náhrada: Drusus arces
detecit plus vice stmplici H vl. vice než
jednoduchou měrou odplaty — aplicejo
(nepřátelům) mnohonásobně; fors et de
bita tura vicesoue supevbae te maneant
H odplata (pyšná =) pýchy; seguenti
redde vices O odplať stejným; multarum
(za mnohé) miseras egiget una vices
Pr; beneficio vicem exsolvere T) vices
impunilatis T vzájemné služby konané
8 naději na.. +; 3) udv. výrazy A) ace. Vi
cem «) o řaděuť hoc insigne in. orbem
suam cutusaoue vicem per omnes tret I.
= astřidavě po pořádku; o úkolu cum suam
věcemfunctus officio siť [; se své strany,
pro svou osobu, co na němjest; 3) o při
rovnáníSardanapalli vicem. mori C m
způsob, jako; ) při slov. duš. hnutí: pův.
dolere vicem alcis truchleti pro něčiosud,
pro někoho, k vůli někomu, alo i jménem
něčim, ZA někoho; odt. i ne nostram vicem
irascaris L; W) abí. Vice a) na místě
něčím, Za někoho: Felenae Castor offensws
vice IŤ 3) na způsob něčeho, jako, za
dicta vice legis observem T; ©) in vi
cem (n. invicem) «) vl na vystřídáni,
k vystřídání, střídou, střídajíce sc:
(naopak) zase, naproti tomu: Ja rursus
1. v. anno post tn ormis sunt, ili domi
remanent Ús; defaiigatis 1. v. integrí
suecedunt Cs; = zejm. při odplatě, pomstů
a p. zase, za to: ul „tomani ex Albano
agro, Aldani ex Remano praedas t. v.
agerent I; in haec uxor accipitur at
gue i. v. tpsa armorum aliguid viro
adfert T; 3) střidavě: 4 v. spectans
ambos O; %) vzájemně, navzájem:
1. V. inter se gratantes I,; his 1. v.
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sermonidus nox traducta est Li ut i.
v. ardentius ditgamus lin.

vicissim, adv. [vecis| a) střídavě;
b) zase, a druhé strany, naproti tomu,
naopak zase, za to, navzájem: uf td ac
ctperet «b alio vicissimgue redderet C;
possetne uno temnore florere, dein v.
horrere terra? C; udí liumen v. luna
premit V (jako dříve slunre); (tu) macre
bis: ast ego v. visero II; hanc veniam
petimusgue damusgue v. II.

vicissitiido, čnís, f. [vicis] 1) stři
dání, vystřidávání (v lat. druhdypl.): vě
císsitudines dierum ac noctium ČC;tem
porum veartetates fovtunaegue vicissi
tudines C — střidavost, proměnlivost;
2) vzájemnost: nihil est vicissitu
dine studiorum officiovumaue iucun
dius Ú vzájemný poměr.

victima, «e, f. [srov. něm. weihen|
žertva, obětní zvíře, obět (vl. 1 přenes.):
victimam immolare (.

victinxirius, dč,
sluha L.

victor, oris, m. [vinen] vítěz (v boji,
v závodě i n.etaf.) tabs., alciS nad někým) a)
vocem secutus v. ad antva venit O o Hera
kleovi, jepž byl v Římě uctíván u GTG.maxima

[victtma) obětní

jako Invictus n. Victor; victorem disce
dere, ahtre, redire, veverti vrátiti 8e
jako vítěz — dobyýti vitězství; v. maďXt
marum gentium Čs; v. belli alo tíž abl.
bello ve válce; — často přívlast, vitězný:
exercitus 1.; urds oritur victorem
terris imposttura pedem O; b) metaf.
animus libědinis et divittarum v. 9;
zejm. © tom, kdo dosáhl svého cíle n. přání:

v. propositi (v. 1.) IH; (pastor) sedens v.

flammas neepaskí V.victoria, de, [victor) vitězství
(vl. metaf.) a) Ca. de n. ex algo mad
nikým). victoviam conclamave (v. t.) Čs;
v. de Hannibale L; ex ea (urbe) tilt
victoviam datam (esse) L nad...; con
dicio melior extevrnae victoriae guam
domesticae (v. 1.) C; v. belli C, certa
mins L ve -3 b) personiť. Victoria
Viktoria, bohyně vitězství (řece. „NVízm),
z jejích. chrámů v Římě vynikal zejm. pali
tinskyý; — neton. socha bohyně Viktorie:
V. anvea L: Capuae V suďavit C.

victorlitus, č (gen.pl. 202),m. stříbrná
mince S obrazem bohyně Viktorie, platící
'/, denáru.

bsisn.
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Victoriola, ae, f. [demin.od včetoria)
soška bohyně Viktorie (— Vízy) ©.

victrix, čcis,f. [vtctor]vitězkyně,
vitězitelka, vítěz (vl. i přenes. zojm. o vypl
nění přání) (alcis nad někým)3 1) subst guae
(mulier) est v., ea tn rogum tmponitur
C zvitězí; = praed.vitězně: dea uno
nem v. adfatur V; 2) adj. vitězný
A) tem. victrices flammae O; = meton.
litterae victrices Č o vitězství; feres he
derae victricis praemia Il; 1M)neutr.
victricia, um: v. arma Ó.

Victumulae, rum, f. městečkov za
padské Gallii sev. záp. od Vercell L.

vřctus, as, m. [ečroj živobytí a)
způsob života, žití, život: nidil de
victu mutavit N; consnetudines victiůs
C důvěrně styky; vita < v. ČN vy
stupování.. způsob života (co sc týčobytu,
oděvua stravy); b) spec. (vl. i meton,) výživa,
potrava, strava, jidlo, pokrm, „chléb“:
eodem victu ct cnltu corports utuntur
Cs stejně se živí a odivají: parsimonta
victus atgue cultus Nv jidle a šat
stvu: facilem (v. t. II 2)) victu gentem
W; illos domant inopi tetunia victu O
nedostatkem potravy.

viculus, t, m. [demin.od vicus] ves
nička.

vicus, 7, m. [erov. ořzoc (Fořx0c), čes.
„ves“| skupina domů a) ves, vesnice,
osada, dědina: věcos aut oppida Arme
nčorum T; o městě(Lebedus) Gabiis de
sertior v. JI „hnízde“; jako majetek něči
dédina, dvůr gutď vici prosunt aut
horrea H; ) v městěa) řada domů, třida,
ulice: v. Tuscus: dimensis (v. t.) vi
corum ordinbhus T; extremis in vicis
If „někde v předměsti“; Ž) číst inčsta,
čtvrt: v. oppidí magnitudine Čs.

videlicel n. videlicet [videre a licet,ilicet,scebrcet|| (vl.jestmožno
vd-li) patrně, zřejmě,zjevno(že...),
jistě, včru, ovšem, arci, rozumi se
n) V pův. sm. 8 ace. c. iof. V. JKLTCUM tllum
fuisse senem Dl; = idem comitia habe
bit et v. collegas suos non repudtabit
C; nec tamen ts terror fide socios dt
movit, v. guia tusto regebantur impe
rto L; M) iron. Řomo v. timidus vocem
consulis ferre non potut C; guts ea
tuehitur? čmbellis v. atgue tnermis mul
titudo L; ©) vysvětlujícítotiž: conserip

BTOV.

2 video

Čos, v. novum senatum, appellabant lec
tos L.

viden (m. viděn] — táz. viděs-ne.
video, ČTE, vidi, visum [srov. €i00Vv2

ČFidor, olda z Forda, čes. „viděti“
„véděli, něm. wissen) viděli (vl. i metaf.
v rozmanitých význ. jako v češt.), zirati, hleděti,patřiti,divatiseIact.(abs.© trans.)
1) váb. uč eum oculum, guo bene vide
vet, amitteret C; o procittém„legle vam
vědenti frontem pingit ČC; ptisl. vtvus
vidensgue Ú vl. jša na živu a vida to =
před svýma očima; s abl. instr. gwotiens
te speculo (v zrcadle) videris alterum IT
konj. potent. věderes byl bys viděl, bylo
lze viděti; — sup. v%st u adj. na pohled,
pohledu, zraku: měradile visu W; nec
visu facilis V; «= s doplňk. ace. pubes
vacuam sedem vregtam vťdit I; zejw.
8 doplůk. part. na označenou stavu. bezpro

středně viděného předmětu g)!€m modo deco
ratum ovantemgue victoriči tncedentem
vědistis I. (jak n. an kráčel, kráčeti):
captam suam urdem v. (se. se: Čs. už
vidí; = ob s ace. c. inf. guos vrdeo volt
tare in foro C; guotiens ego hunc Ar
chtam vidi magnum numerum versuum
dicere ex tempore C; — se spojkou uf n.
cum (jak. «, když ..):. viden (= W
desne), ut stant vertice cristae V; vidí,
duo cum corpora frangeret ad saxum
V; 8) zejm. a) A) význ. navštiviti: rogo,
mane vůleas Plinmum domi Plin; Ro
mam v. V podivati se do Říma; 3) býti
svědkem něčoho,zažiti, zkusiti, dočkati
se, dožiti sc: multas victorias aetas
nostra vědit C; si nilil infesti vidisset
Ulixes O; ut Roma saecula guingue
vidit O; guem virum nuper P. Cras
sum vidimus C viděli jsme (měli jsme)
V +5 V) 8 podm. neživot. guascumgue
terras vident occasus et ortus (Di o vy
hlídcečriclinium hortum videt Plin hledí,
má vyhlídku do.. .; h) duševně viděti,
znamenati, pozorovati,poznávati,znáti,
věděti; rozuměti: dnterdum volgus
rectum videt F; zejm.plus (longtus) €.
dále (hlouběji) viděti — býti proziravější,
bystřejší, miti větši rozhled: sčn vos plus
tum tn re publica (v politice) vedistis
C; ©) pozerovati, hleděti, přihližeti
k něčemu,uvažovati, mysliti, přeinV
šleti: age nunc de ratione videamus (;
id primum viďeamus, gualenus amar



vidna

progredi debeat Čj; videte iam porro
cetera C (vi. slyšte); — zejm. fut. ex. Ví
dero (často s adv. moa, posť, alias), od

leckdy též na označo
nou, že věc nezasluhaje úvahy: alio loco de
oratorum anima et inturiis videro C;
compone hoc... de veliguo videro Č
((až jindy“, „později“): 2. a 8. os.
čenou, že rozhodnutí n. posouzeni se přenechává
jinému: stťné malum dolere necne, Stoici
viderint Č = jest věc Stoiků; pod.vi
derit ! intereat, auontam tot caede pro
covum admonitus non est O; d) hle
děti (si něčeho),dbáti, starati se (de
algo o někoho)«) navem idonvam ut ha
beas, diligenter videlis Ú; zejm. formule,
již senát vyzýval konsuly k jmenovůní diktátora:
videant consules, ne guid detrimenti
res publica captat; Vergintus viderit
de filia, guid agat L; de me divom
pater vicerit V; seslabenovide, ne nulla
sit divinatio C hleď, aby ne... (= na
posled) snad není; $) v. algd vyhléd
nouti, obstarati něco,postarati 86.0 něco:
potionis aliguid videamus et cidi C;
ut (sapiens) semper videat sedem s'li
ac locum C; ut prandium nobis vide
ret Ú;

Ii pass. videor, čri, visus sum 1)
býti viděn (spatřován, spatřen a p.),
jeviti se, ukazovati 8e (v češt. ob. neosob.
jest viděti a ace.) A) tn aperto loco sta
tiones eguitum videdantur Cs; procul
udsiitit, unde v. magis guam audiri
posset T'; a dat. pův.(Proserpina) paene
stimul visa est dilectague (v. 1.) Diti O;
jako inf. vztah. mator v. V, niveus v. HH
na pohled, vzezřením; věsus uviděný,
spatřený: visa species L (spatřený) zjev;
guem (risum) vist movere dolores O =
pohled na bolesti; Considium, guod non
vidisset, pro viso renuntiavisse Ús v.
jako viděné; subst.visum, 7, n. v. t.; nulla
re, Guae agenda videndague magno fu
turo duci esset, praetermissa L (viděti
t.j. poznati, naučiti se): čudicium sud
tiče videndis artidus FH— pro dila vý
tvarných umění; ut e0s
vereri et diligere videamur Č aby bylo
viděti, aby lidé viděli, že...j luna Wúsa
(est) languescere T'; colles exire viden
tur O; leckdylzepřel.adv. viditelně, zjevně,
patrně: pristinae restdeěre vivtutis me
morta videtur Čs zjevně trvá; M) spec.

kláda-li se úvaha o věci,

na OzNAa"

a= S nNoim. C. inť.

1303 viduitás

o vidění ve snu zdáti se: Hannibalem vi
sum esse tn somnis in dcorum conci
lium vocart Č INannibalovi se zdálo,
že...; ante oculos mihi guercus adesse
visa est O; ©) zdáti se, podobati se,
býti pokládán, platiti a) s doplňk. nom. «.
nom.sinf Zenoni animus ignis videtur C;
alia et bona et mala videntur Stotcis
et ceteris civibus C; Mario, out durior
ad haec studia videbatur Č; esse guam
v. bonus malebat S; ante hoc domus

pars videntur (cuvenes) 1; guid tibi
visa (est) Chios F jak se ti zdál (—í
bil), = ltoma est ad id potisstmum visa
L —=nejlépe sc zamlouval; t. t. o soudcích,
senátě a p. býti uznán za něco: fecisse v.
pronuntiat Č že jest uznán vinným: si
nonfaciat, eum adversus rem publicaní
facturum v. Č že bude uznán (= po
klád:in) za nepřítele státu (za velezrádce);
= 8 part. fut. lze někdy přel. slibuje (oy. hrozi),

(otium) ti praestaturí videntur C;
b) (mih) videor s nom. c. inf. n. též (miht)
videtur (častějivisum est) a ace. c. inf. zdá
se mi, mám zato, myslím, soudím, že:
videre tam videor populum a senatu
distunctum C; ut (Pompeiani) vicisse
tam sidi viderentur C8; jako vložka ob. 08.
guem nostriís Čidris diligenter, ut tibi
guidem videmur, expresstmus C; ale tu
entur eum locum segue facile, ut mihi
videtur, expediunt ČC;non mihi videtu
ad beate vitendum satis posse virtutem
C; mihi contra ea videtur s ace. c. inf. 9;
3) neos.miki videtur algd zdá se vhod
ným, líbí se, uznávám za dobré, za
vhodné: si videtur a dle obecné mluvy si
tibi videtur (jako vložka) Je-li (ti) libo,
chceš-li (checte-li); aď haec, guae (se.
respondere) vísum est, Caesar respondit
Cs; fenestras, guibus in locis visum est,
religuerunt Cs 'na vhodných mistech; =
spec. o úřadech, senátě, božstvu a pod. schváliti,
usnésti se, ustanoviti, rozhodnouti, usou

diti: ita dis (patribus) visum est (též
8 ace. c. Inf., :rov. čdošse) bohům se zalíbilo,
bohové usoudili.

vidua, ae, f.[srov. vdova, Witwe; dřvido)
a) vdova; b) neprovdaná (svobodná)
žena; žena bez muže, samostatná žena:viduae(sunt)adtributae,guae.© pen
derent L.

viduitas, dťis, f. (viduus] vdovství,



viduó

viduo, re, avi, lum. [viduaj 1)
učiniti vdovou: /ilta mariio in ex'
ltum pulso viduala desolalavue T ovdo
vělá; 2) metar.zbaviti (ré něčeho),od
loučiti od něčeho: V. Civibus. urbem V;

arva numeuam viduala pruinís V jichž
nikdy jiní neopouští, s nichž nesejde;
folits viduantur orní JH.

viduus, a, dm [utvořeno z VidďUa: srov.
n-ideoc z *u-=iřeFos. neženatý| 1)
a) spec. ovdovělý; subst. Vida v. ©:
by vůb. bez muže, neprovdaný, svo
bodný: se viduam el tilum. caelibem
1; viduae puellac O; vidua filta V; —
obr. (o snoubení révya stromu) nesnoubený:
vidu vilis Cal; vilem. viduas ducil ad
arbores II; 2). metat. ODpuštěny, osi
řelý, osamělý: v. lorus Pr; vidua. do
mus (Dis abl. oa V Dharelrů Apollo JM
zbavený; me (= virikus mels) Lpse v.
básn. (U.

Vienna, ae, [. hlavní město gallských
„Wlobrogův nad Rhodaneny nvm.Vienne
Cs; adj. Vlenněnsis, © viennský 77 subst.
Vienněnsés, ča, m. Vienňané T

VIČEUN, (i, UM (vl. part. perť. piss. od Dlesco
vadnoutijzvadlý; sevrklý, svraštěly.vigeó,čre,ut— [srov.vegelus)býli
pin života, při síle; býli svěží, jarý,
stlný, zdráv; ZELÍ(činně),existovati, „dý
chati“: 1) a) vl. vivere (ef) v.žiti a růsti;
gutddam uuod vigeal et senltat C co
žije a čije (princip Živola a čttí); Alpes
vie inlegris vobis ac. vigenltbus. Iran
silae I. kdy ještě jste byli v plném
počlu a při svěží síle; Verro tnvalidus
senecla vigenti Stlto concesstt T zdra
vemu; Zidbertum vigenlem annis T (do
sud) svěžího věku; vigui rege bealtor JI
ži jsem; b) obr. (dictmus). arborem. v.
el senescere C jest při síle a slábne;
(verba) florenl vigenlguc AH žijí; dum
Gallorum antmŮ vigeren[ I, jsou svěží
(neochábly); — s abl. causae nist (philo
sophla) doclisstmorum conlenlionibus vi
gutssel C kdyby nebyla bývala živena;
mobilitale vigel (Hama) V; Z). meta.
kvésti, býti v květu, v rozkvětu, na
vrcholu moci (slávy, štěstí), na výsluní:
skvíli se, slynouti, vynikati, vyzname
návati se: Lacedaemontus. Leonidas VÍ
gel (Cžije, je nesmrtelný; (Lacedďaemo
nid) viclores (jako...) vigueraní NN;

1304 vigilia

viguere Mycenae O; scaena vigel O
v divadle jest Živo; —o moci býti vážen,
platiti, mítr moc: viguil cecidilaue (Se
tanus) T; dum regwun vigebal conciltis
V: —šposm. bujeti: audacia, largilio,
avartlia vigebanl S53 udi vigenl cri
mina H.

vigestá, cre, —, — [inchoat. od VĚgeo|
nabývati živosti (křepkosti, sily): pedes
vigescuní Cal.

VIGČSÍMUS viz VÍCESŮINUS.
vigil, člts [svov.vegelus, vigeoj |) subst.

mase. hlídač, strážce, stráž (těž vojen.),
ponocný: pl. vigiles spec.policejní stráž
římská s vojenskou. organisací, konající

službu hasičskou:Digtltun cohortes T, prac
fectus V; 2) aaj. hdicí, bdělý, strážný,
ostražilý a) vigiles canes ITO; v. ales
O (kohout); nespici: prius orlo sole v.
calamum posco JŠ vstávam 4. doplňk,

epith. dum. noclem lulam cl
vigtlení capesserenl T v hdění, bdice;
b) básn. Vtgtles. curae © (vždy) bděle
neusimajicí; vigil tgnis VO věčný; ví
giles lucernae 1M.

vigilins, artlis fv. parl. praes. od pěgtlo|
v bdící; bdělý, ostražitý, bedlivý, pilný;
starostlivý.

vigilanter, adv. [oigilansí bděle; be
dlivě, ostražitě: horlivě.

vigilantia, ac, (- |vigiloj hdělost
a) pilnost; b) bedlivost, ostražitost, stát
rostlivost.

vigilax, cis. [(vtgiloj (vždy) hděly,
neusinajicí: věgilactbus curis ©.

vigilia, ae, /. [vigil 1) hdění, ne
spaní; nevyspání: vigiltarum. somnigue
lempora Iz corpus. paltens. vigiltae S;
consumilur vigiltis. pars noclts Čs. pro
bdí se; 2). praegn. vojen. hlídání,
(noční) hlídka, straž, ponůcka a) jako
sužba Digiltas agere (konali); —obr. na
nendum guast n. vigilta guadanm Colt
sulart ac senaloria (C cupto vigiliam
meam libi lradere C; hb) meton. ©) muž
stvo Vtgtltas ponere, disponere; hi vigl
Its, slaltontbus, custodits. porlarum se
tnseruní 13 3) jako určení noční doby; Noc
od západuslunce do východu dělila se dle
vystřídávání nočních stráží na 4 hlidky
(vigiliae), ohlašované troubením: průma,
secunda, lerlta, guarla v.; 3) meta. Ddě
lost, bedlivost, ostražitost, starost:

zejména

se- Záměnowu

spec.



vigilo

guod ego meo labore et viailiis conse
cutus sum (.

vigilo, Gre, avi, dtum [vigil) bditi,
nespati; 1) vl. a) guod antmus vigilens
viderit C ve bdění; (Regulum) Kartha
ginienses vigilando necaverunt C zdržo
váním od spánku; cum certum vigilans
audieris FHjsa jist, že bdiš (t. j. že se
ti tonezdá); hh)waos.probdíti: v. ma
gnam partem noctis C, noctes H; 2)
praegn. vl. i metaf, bditi v starosti © něco
a) býti bdělý, ostražitý, starostlivý,
bedlivý, pilný: me v. acrius ad salutem
guam če ar perniciem rei publicae C;
uč vivas dijitur, vigila I; studiis (dat.
prosp.) v. Pr „věnovati noci“; b) trans.
8 ACC.vniti. VE bdění, bděle (bedlivě, pilně)
konati: guae vigilanda věris V; car
men vigilatum nocte D3 pretism vigi
latorum laborum O.

viginti, čísl. zákl. (srov. E00 G1, diulekt.
„Fíxatm, Fetzani) dvacet.

viginti-viratus, s, m. [vir] dvaceti
členný sbor (kollegium, komise) 4) miro
"idný k vyřízení zvláštního úkolu; b) souborný

JÍ Í viri monetales, [V virí viarum cu
randarum, X vírů stlítibus tudicandis)
jako stupeň ke Guaestuře: UČ miumere capes
sendi vigintiviratus solveretuv T.

vigor, óris, m. [vigeo| životní silu,
živost, svěžest, jarost, čilost,síla,
Zdraví; „ohnivost“, „oheň“, zápal.

vilica, ae, f. [vilicus] šaťůřka; =>pře
nes. venkovské děvče, eelka Cut.

vilico, are, dvi, tum [vilicus] býti
šafářem, dozorcem.

vilicus, č, m. [villa] šafář, dozorce,
Spravce statku.

vilis, e laciný, malé ceny, 1) vl.
frumentum viltus erat C; 2) přenes.it)
prodejný, úplatný: v. jides Z; b) bez
cenný, chatrný,nepatrnýj všední,
obyčejný, nizký, skrovný, sprostý: me
ritis vilidbus O; alod vile habere ST
nic neceniti, za nic (8i) nevážiti; cer'cet
vilem orbem FH ve všedním kruhu; čnter
viles atague novos (scrčptoves) II; |ho
stejný: puntentt vilior fuit T; v.
Europe H bidná; — prostý, chudý,
chudobný: v. anus O; subst.satis inter
vilia fortis H; ©)málo ceněný, ne
vážný, opovržený: omnes (uxores) viles

1305 Vinália

sunt 9; si tanta clades vilem viten
non fecit L jestliže porážkou nepozbv!
život ceny; nie set tibt cura vtětor il
čus O méné důležitů.

vilitas, atis,f. [vilis] láce, lacinost;
1) vl. carisstmam annonum necopinata
v. consecuta est C; 2) Leztennost, malá
cena; necenění, nevážnost: argenteu
vasa non tn alia vilitate, guam dguae
humo finguntur T nemaji větší ceny
než...; taedic laboris ad vilitatení sni
compelluntur ignavě Ču k pohrdání ži
votem (= že život pro ně pozbude ceny).

villa, ae. f. (m.*pteslu, Brov.vicus] vůb.
stavení slojicí mimo městské hradby,
zvl. (venkovský) statek, dvůr, dvorec:
in villa vivere Dliu na. venkově: = v.
publica obecní dům m. poli. Martové, sromagistrátykokonání.censua.sbírání| vojska,
leckdy i k piijiiminí cizich. vyslanců.vailica,| villico,villicnsvizvilica
ed.

villosuv, «, um [villus] chlupatý, kos
matý, huňatý: ». leo V; a ubl. vědlosa
saetis pectora V zarostli; villosa colu
dris nutturu O ježici se.

villula, ae, f. [demin.od vr/ďa] state
ček, dvorec.

villus, 7, m. [svov.rellus) chlup, pl. n.
sg. collect. Chlupy, Brst, u ovce vlna; =
přenes. čoxsts manteliu (v. t) villis V

vimen, tnes, n. (Jarov.včeo, čes. „viti,
ÚrvG, itéa, něimn.Weide, winden] (ohebný)
prut k pletení, proutek, ob. sg. colleet. n. pl.
pruty, proutky, proutí: aureus eťfo
Čiis et lento vímine ramus V; contextae
viměnibus (abl. instr,) vínede Čs z proutí;
pod. scuťis viminibus conteztis Čs; ple
Ltivo: vimina curva O t j. úle.

vimentum, 7, n. [včmen]
z prouti T.

Viminális cořlis [vimen] vrch v Římě
na sev. vých. straně mezi Ouirinalem a
LUsguilinem.

vimineus, a, um [vémen]prouténý,
spletený z prontí.

Vin — tz. vis-ne (od volo).
vinaceus, 2, m2.[vorm] vinné zrnko,

jadérko.
Vinália, um, n. [vinu] svátek vína,

zasvěcený Liberovi a slavený 293.dubna
(V. priora n. urban), kdy se nové víno
načínalo, a 19. srpna (V. rusťica) v době
zrání víňi.

pletivo



vinárius

vinárins. Ú um [vinum) vinný: vas
vinartunm. (S (— trulla); crimen vina
rtum C týkajicí se vina, t. vinného cla;
—subst. Vimárius, if, m. vinař, vinárnik;
vinárium, ii, n. nádoba na vino, džbán.

vineió, tre, vinvi, vinclum. [příbuz.
s Vle0, srov. k Vimenj vázati; L) při
vazovati: Ligus sara el radices lagueis
vinciebal S přivazoval na skahska pro
vazy; soda lela 1ugo. (na...) vincla
est O: 2) ovazovali, ovijeti:. libla
orichalco vincla Fl (o klapkách připevněných
na prsténcích);věnčiti: často parl. vinclus
se vztali ee, části těla a abl. včcijsa ověnčen
na. maje ověnčeno. ., S ověnčeVN.verbená| lempora.vinciV:
vinetus capul lauro O; 3) svazovat:
vinclac. cortice virgae O; spec.spoutá
vati, poutati a) vr. uf ille vinclus
ducerelur C v poutech; — obr. dle otroků,
pracujícíchv poutech Veltil usguam vinclus
cas II; o knize(vl. iobr.) Vinelus rmilleris I ber
damH;—odt.drželive vazběvězniti: fa
ctnus est v. civem. Romanum (Č: negue
animadvertere negue v. nist sacerdolibus
permissum T; b) obr. a přenes.poutati,
svíratt a) o láscetuvenem puella lenelvratacompede| vinclumH;vinclus
somno ILO; o vině V. linguam V, men
lem Pr; lu glacie frela vincla lenes
O; o čarování hosliles. linguas. vinximus
O; loca v. praesidůis C; eodem falo
vinclae legiones 1; S) zavázati, při
poutati, upoutati: (Iovis) nomine maio
res vinclam fidem esse voluerunl C; iu
venem paclo malrimonio V. T: ©) o řeči
vázali: oralio vincla numeris (č.

vinclum viz vinculum.
vinco, ere, vici, victtum [piibuz. s čes.

„věk“ S pDuv.význ. (životní) sila| zvíté
ziti, býti vítězem (abs.. algm nad někým),
vyhráti, nabýi vrchu;transpřemáhati,překonávati,porážeti;1)vl.© boji;odt.
V zápise, na soudě, v poradě is gu vicil
vítěz: viclus přemožený, poražený; in
acie Cs, acie L v. v poh, v boji zvítě
ziti; Arminius bello non viclus T; ho
sles viclos dare (©. 1. ke konci) S; vicla
arma draclare (v. L.) T: — vietus. (se.
aleči)| volunlariam| servilulem— aditT
kdo prohraje; s ace.vnitě.CGS, gl ViCŮÍ
Olympia básn. n ČCv závodech olvmpij
ských (dle řec. "O20uT10 Vuxůrv); — m
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soudě. Vyhráti: D. dudicio, Cuusií n. s ace.
vnitř. dudictum, causam; Iabio vel 1u
dice vincam H; luam. poenas. tudice
victa dei © odsouzená: — vicla esl
nostra senlenlia, vicil 1. (Caesaris (č
<) přenes. A) abs. vincite, si tla vullis
Cs — budiž po vašem; vicimus O (iny:
vyhráno!);h) význpřevyšovati, před
stihovati, předčiti, vynikali: sale cl
faceliis Caesar vicil omnes C: sola tu
um vales. Lesbia. vincel opus O: s inf.vztah.nonmeChaoniaevincan[| coltum
bae dicere Pr —=nedovedli by lépe říci;
= abs. illi operibus vincebaní Čs byli
ve výhodě (dříve hotovi); vincit longe
sin. FŤ jest lépe: býti v popředí;
e) naturam p. S vitěziů nad přírodou;
ale paene naluram studio v. Čs. —=tí
měř nadlidsky se namáhati; v. algd vi
vendo V přežiti, diurando V přetrvati;
přemoci, zmoci, udolali, zdolati:
tacebal membra deo (se. Baccho) viclus
V: corpora vicla sopore O; lubidine
divitias v. S (t.j. utratiti); navem vi
cil htems V; (nie). zephyro victa O;
viscera v. flammůá V uvařiti; pod. mnetallorum— primiliaenullisfornacibus
viclae T netavené: prolept.ne area pul
vere victa faliscal V aby pukaje v prach
se nerozpadal; annus provenlu horrea
vincil V přetiží; o šípech ara V. sum
mum arboris iaclt V vzdušnou výši
stromu přeletěti; ozvukupřehlučeti, pře
křičeti: sonabil, cornua guod vincal FI;
(tamburn) vincenlem strepilus IT; vi
čína. sidera vincal corona () zastíni;
— potlačiti, zahnali, zapuditi:
victo silentio prorupil T přerušiv; noc
lem (tmu) /lammis funalia vincunt V;
glans vicla est uliltore cibo O; spem
v. I.O zahnati, zmařiti: — ZmocI,ovládnouti,opanovati:| verbisea
(tátku) v. V; d) duševně přemoci, zmoci,
pohnouti, obměkčiti, získali: preci
bus vinci dáti se překonati; beneficio
v. algm SL ziskati; abs. Iurydicen
viclus animi (gen. význ. loc.) respexi! V
neodolal a...; nescia vinci peclora V
nezdolná; e) dokázati, prověsti, do
vésli (algd něco, ace. ©. inf. Že.. „): vince
bonum. virum. futsse Opplanicum C
vincel ratio hoc, ut... iF; vincet ratio
s ace. c. int. JI.



vineulnm

vinenium 4 pův. Vvinelum, 7 n. [vin
ceo) (vl. vazadlo) 1) vůb. 4) provaz,
provázek, lano, řemen, stuha, stužka,
tkanice ga inhaeserapt vinculis
memůdra L na provazích; = o dopisech, jež
bývaly křížem převazov/íny a na uzlu pečetěny 0.

epistulae lazare N, solvere Cu — char
tae vincula demere O rozvázati t. j. ote
vřiti dopis; guamvis cera siť a vinclis
non labefacta suis O; = vinclorum im
mensa volumina V závity řemení (— cae
stus); spinea vincula O trnité zůvity;
b) vazba, svázání, pouto: Žaguet vin
cula O smyčka z provazu; (naviínm) al
vum sine vinculo fervt conexam T' bez
železných svorniků; bůsn.o. vosku penna
rum vineula O pojidlo; Čhio solvite
vincla cado F1d (t.j. zátku připevněnou
smolou); dtgitorum vincula colo imicit
O prsty sevřel krk; vřnelis Čevor vemis
sis O když spojení prstů bylo uvolněno;
tunicarum vincla relaxat O těsnou tu
niku; 2) spec. 4) ob. pl. pouta, okovy:
alam vinculis capere V v pouta; fortis
stmus outsgue anulum velut v. gestat
I' pouto; + meton,.vazba, vězení, ža
lář: avgm in vincla ducere, conicere;
b) obuv, střevíce, opánky: Tyrrhenu
vincula civcumdat plantis V; scinde
bant vincula pedes O; e) oko, osidlo:
(volucris) adstringit vincula motu O;
d) opraf, ohlávka: adbrupťisfugit vrn
chs eguus V. pod. T utrhnuv 8e; €) při
čarování kouzelný uzel k připoutání lásky mi
lencovy Veneris vincula V; incantata
vincula I; 3) metaf.4) pouto význ.pře
kážka, mez, „jho“:egis vincula L; nes
cio, an matora vincula vobís fortuna
civrciimdedevit L sevřel silnějšími pouty;
its vinculis fugae obstricti stadbant L —=
takto zdržení od útěku stáli jako spou
tani; gentem haud vinclo nec legibus
aeguam V bez nucení a zákonů; mer
cennaria (v. t.) víncla I: b) pojítko,
páska, svazek: artes habent guoddam
commune v. Č; v. concordiae L, cart
tntis T; continendis in fide socits (k udr
ženi...) maximum v. esse a int. L; v.iugaleV —vinculatoriVOsvazek
manželský.

Vindelici, orum, m. Vindelikové, kelt
ský národ mezi Alpami, Rýnem, Duna
jem a Innem 8 hlavním městem Augusta
Vindelicorum (nyn. Augsburg).
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vinděémia, ae, f. [vinum a dem“
vinobraní; meton.vinná úroda, hrozny,

vinděmiátor, oris, m. (4 slab. vin
demjator H) [vtneemtr] vinař.

vindcmiolae, arum, f. [demin.od Věn
demia) přenes.důchodky, příjmy.

Vindemitor, oris, m. [= vindemia
tor] Vinař, hvězda v souhvězdí Panny, z1 je
jihož ranního východu (18. záři) začínalo 8e vino
braní O.

1. vindex, cis, m. (i f.) tt. soudní
kdo právně převádí proti druhému spornou
věc n. osobu na svou stranu (t. ve své
vlastnictví n. ochranu Aapod.); = přenes. 1)
kdo Čini proti druhému nároky k oččemu,
uchazeč o něco: vindices praelarum L
vychvatitelé: 2) zastánce něči,a) obhájce,
ochránce, obránce,zástupce:v. lidertatis
(die rčení vindicare tn libertatem) vl. kdo
uvádí na svobodu, původce (,průkopník“)
svobody, osvoboditel (Brutus non acrior
1. libertatis fuerat, guam deinde cus
tos fuit L), odt.ochránce (obhijce, ocbra
na, spása) svobody (,provoco“ . VOX
una v. ldertatis L); matestatis v. L;
o Herakleovittmuere det pro vindice ter
rae O; invadunt Numidae stne vindice
regnum Ó zbavené obránce; ale v. in
turtae L ochránce od bezpráví; = vy
svoboditel, osvoboditel, spasitel:
periculi (z ...) v. L; bůsn.dignus vin
dice nodus F zápletka hodní osvoboditele
t. j. (vyššího) zakročení; = strážce, hlí
dač: vindice decepto Ó o draku, hlidajícím
zlaté rouno; ) mstitel, trestatel, kara
tel (abs, alcis rel něčeho): Furtae vin
dices facinorum et sceleris Ú; carcer
v. scelerum (; vindices verum capi
taltum S vykonavatelé hrdelních trestů;
Galli ad auctoribus iniuriae ad vin
dtces futuros declinant L; v. magnae
linguae, fraudis I, aurea aetas vín
dice nullo ftdem colebat Ó bez trestají
cího soudce — bez trestů; non humili
vindice (abl. abs.) caesus eris Ó mstitel
tvé smrti nebude malý; — báso. udj. tres
tající, msticl: v. poena Cat; v. flam
ma

2. Vindex, čečs, m. vlastní jméno
C. Iulius Vindex, legatus pro praetore
v Gallii Lugdunské, povstal r. 68 po Kr,
proti Neronovi a způsobil jeho pád i na
stonpení Galbovo T.



vindicátió

vindicátio, šněs,f. [vindtcoj 1) (prův
ni) nároky (alcis vet k uéčemu)u Pltn;
2) hájení, ochrana C.

vindicine, rum, f. [vindico) t. 1.soudní
právní převedení sporné věci u. osoby
k jedné ze sporných stran do konečného
rozhodnutí pic, subj. právní nároky:
vindicias postulare žádati za (zatímni)
přiřknuti, činiti (právní) nároky; vtndi
ctas dare vvhověti (právním) nárokům;
se hučus. vindictis cesserit L; iniustis
vindiciis ac sacramentis (v. 1 t.) alte
nos fundos petebat ( strana činiti nároky
byla povinna. rukojmim: DTaES litis (et)
viudictarum Č rukojmě za (zatímní) pře
vedení sporné věci; vo při o svobodu člověka,
při níž proti sobě etáli assertov in libertatem
n. a. dn. servitulem (causa liberalis):
vindictus dare (n. decernmere)secundum
lidertatem (servitutem) L vl. vyhověti
právním nárokům (strany, která jest) ve
prospěch svobody (otroctví) — prohlásiti
za svobodného (za otroka); secundum lt
bertatem postulantidus vindicias L stra
ně, činící nároky ve prospěch svobody =
zastávající svobody; te aĎ libertate in
servitutem vindicias non dedisse I. že
jsi nerozhodl proti svobodě pro otroctví
— že jsi neprohl:isil svobodného člověka
otrokem.

vindico, dre, dni, tum |vindex) vl.
převáděti proti druhému spornou věc n.
osobu na svou stranu (t ve své vlast
nictví n. ochranu a p.), odt. činiti ná
roky (algd k něčemu),právem táhnouti se
k něčemu,pohledávati, vymáhati; 1) zkrac.
v. algm tn dibertatem vl. činiti ve při
o něčí svobodu nároky v ten smysl, aby
byl prohlášen svobodným (vizvinďiciae',
odt. (i samo věndicare) provésti, aby někdo
se stal (n. zůstal) svoboden, hůjiti něčí
svobody, získati někomusvobodu, uvésti
na svobodu, osvoboditi, prohlásiti
svobodným 4) vl v. sponsam tn liber
tatem L; ut vindicari puellam in po
sterum diem pateretur L aby byla pone
chána na svobodě; h) přenes.a) v. ple
bem in libertatem S bojovati za svobodu
Jidu; (fičření) revinctam vindicat Alci
des O; v. ab re (bůsn.též ré) osvoboditi,
vysvoboditi, zprostiti od něčeho:tdlum
videtur felicitas čpstus ab eis miseriis
morte vindicavisse Ci Gratum (gen.pl.)
bis vindicat armis V; P) odt. hájiti,
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chrániti, zastůvati, brániti od něčeho:rů
omnibus (senectulem) vitite v. Č: a crude
čitate v. L uchrániti; —vindřcet antiguam
faciem (s. Iu piter) O ať uchrání= af
(jh vrátí; V) spec. Zastiivati někoho mstou
== mastiti nékobo, něčeho, Matiti Be za
někoho (algm), pro něen (algd), zjednávati
někarmupomstu: jlebunt Cermanicum etiam
tgnoti: vindicabitis (se. eum) vos T; v.
mortem, iniuvias suas 9; se defortuna
(nad...) praefationihus vindicat Plín;
= ojt. mstiti Se učikomnu,nad někým, tres
tati (algd něco, (7 aigm někoho), trestem
stihati, kůrati, zakročiti proti někomu:
hominum consilta legibus vindicantur
C; delicta v. S; iu guos Caesar gravius
vindicandum statuit C8; abs. populum
ad vindicandum hortari S; 2) v. algd(stůť— adse)osobovatisi,přivlast
ňovati si, osvojovati si, požadovati
pro sebe, vyhrazovati si (přenes.):
prospera omnes stdt vindicant, adversa
uně tmputantur T; maximam partem
fortuna sihiů vindicat C; guod avrmis
vindicavimus L uhůjíme si; guo pignore
(v. t.) oindicet urbem O; ad se belli v.
decus L; partem onevis tuni miht vin
dico lin vyhrazují 8i3; s doplůk. Chi
(Iomerum) suum vindicant Č sobě při
vlastňují; uť civitas eam laudem pro
sua vindicaret C.

vindicta, ae, f. [vindico) 1) hůlka,
kterou se dotýkal při manumissi občan
zv. assertor in didertatem hlavy otro
kovy, načež byl otrok ol magistráta při
řčen assertorovi a tím prohlášen svobod
ným, hůlka svobody (= festuca o.
virga): vindicta liberave algm L; 2)
moton. přenes.u) osvobození, vysvoho
zeni: ŘAutus vitae v. L od života;
obhájení, uhájení: v. lidertatis L;
b) pomsta, trest, pokuta, odveta: guodď
admissum, guadesit v., docebo O; legis
v. severae 0. (Agrippinam) vindictae
properam T.

Vindonissa, ae, f. město v území Hel
vetiů nad řekou Aruriem (Aar), nyn. Win
disch T.

vinea, ae, f. [vinum] 1) vinice,
vinohrad; 2) metaf. vojen. dřevěný posu
novací přístřešek, ochranné loubí,
jimž se chránili vojáci při dobývání města
proti nepřátelským střelám (srov. portťt:



vrnětum

cus): vineas agere, proferre ČsL po
souvati.

vinětum, 7, n. [vimun] vinice,
vinohrad; přísl, uť vineta caedam (v. t.)
men H.

vinitor, oris, m. [věinum) vinař.
vinolentia n. vinulentia, ae, f. [vi

nolentus) a) opilost; b) opilatví.
vinolentus n. vinulentus, a, um [vt

num a oleo| (vi.páchnoucí vínem) a) opilý;
přenes.v. frwor C; b) oddaný pití (vína),
milovný vína: snbst. piják, pijan; ©) věno
lenta medicamina C vinné.

vInOSus, a, um [vtinum] hojně vína
obsahující o. pijící: arguitur v. Flome
us F jako přítel vína; vtnosa Pyrrha
JI opilá; vinostor aetas haec est Ó mi
lovnější vína.

vinum, 7, n. [srov. o01'6G £ Folvocs
odt. něm. WVein, čes. „víno“) víno; pl. buď
význ.druhy vína n. nádoby s vínem: larga
sumite vina O plné číše; «= meton. pití
vína.

viola, ae, f. (srov. řov z Fiov]) a) fi
alka, fialn: nigrae vtolae V; collect.tn
viola aut in rosa ČC—=mezi fialkami a
růžemi (jimiž se zdobili ku př. hodovnici); b)
bledule (Jevzétov): pallentes violas
carpens V; = zažloutlá barva:
tinctus viola pallor amantium FH.

violabilis, e [včolo]porušitelný, dotknu
telný: non vtolabile numen V.

violárium, 7%,n. [vtola] fialkový zá
hon; pl. meton. fialky.

violátio, ónis, f. [vtolo) porušení, zne
uctění: v. templi L.

violator, ots, m. [vtolo]porušovatel,
rušitel: v. čuris gentiumI, foederis
T; templi v. Ó svatokrádce.

violéns, entis [vís, srov. k včolo; pod.
vtolentus) (básn.) vi. násilný; prudký,
divoký, úporný: v. Aufidus FH;postruam
(eguus) victor v. (praed.)dt scesstě ad hoste
JÍ zpupně.

violenter, adv. [včolens]násilně,
prudce, divoce, zpurně: guaestto exer
cita aspere violentergue S příkře a bcz
ohledně.

violentia, ae, f. [violens, violentus|
násilnost, prudkost, divakost, zpur
nost, úpornost: v. Zurní V (význ. vto
lentus Turnua); for'unae v. S zloba.

violentus, a, um [srov.k vřolens| ná
silný; prudký, divoký, vášnivý; zpurný,

io(on.
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úporný: bouřlivý (0 oa. 4 včerch): »+abl
vztah.(Agrippina) vtolenta luctu T; v,
Deo (v. i t.) () (zároveň o jeho rmmoateorolog.význ.);

horoskopuscorpios pars violentior na
talis horue HHsilnější (vlidnoucí): guas
res violentissimas natura gennit Č nej
silnější: opes violentae C násilná moc;
nimis. vlolentum. est dicere Ú ná
slné, smělé; ace.vnitřeve ntolenta tras
cere O úporně.

violo, dre, dvi, atum [*vtobusnásilný,
příbuz.s 0's) vůb. Činiti násili (algm
někomu),dopouštěti se násilí, násilně na
kládati (vl. 1 přenes.); zejm. a) týrati, ubli
žovati: dusťtitiae partes sunt non v.
homines, verecundiae non ofjendere C;
cum a tyranno crudeliter violutus esset
(Plato) N; algm ferro v. JIO; v. vul
nere V, thyrso O poraniti; = spce.zná
silniti, zneuctiti, zprzniti, zhanobiti:
matres familice v. C; filiae stupro vto
latae sunt T; b) pošk ozovati, škoditi,
dotýkati se (praegn. význ.): jines alcis v.
Cs; lliacos ferro vtoluvimus agros V;
bisn. Indum violaverit ostvo st guts
ebur V zbarví; c) urážeti, zlchčovati:
mniestatem v. L; v. lacrimi8s numina
O; d) poskvrniti, znenctíti, prohřešiti
8C proti něčemu,znesvětiti: caerimonia8
v. C; Matrem magnam, cutus ludi vto
lati, polluti sunt C; fanum v. N; poe
tae nomen nulla umaguanmdavbaria vto
Invit C; e) rušiti, porušovati: v. fidem
(slib), hospitium ČL, indutias Cs.

vipera, ae, f. zmije, had; ještěr, drak.
vipereus, a, tum [vipera) náležící

zmiji; vob. hadi, ještěří: v. cruor O;
vipereis penms O na dračích křídlech;
= meton. (Z) o vlasech hadí, z hadů: v. crt
nis V3 odt. vipereum monstrum O (t 3.
Medusa s hady místo vlasů); pod. vtpe
reae sorores O (tj. Furiae); v. cante O
(Kerberos); [$) význ. jedovatý: viperea
antma

viperinus, a, úm [vtpera) vl. nále
žicí zmiji; váb. hadí: v. mor8us. básn.
u Č; = meton. z hadů: nodo cočrces vi
perino Distonidum crinis IH.

Vipsánius viz Agrippa.
VÍr, viri (gon. pi. bůsn. též virum), m.

Mmuž w nejširš. význ.; a) spec. G) vým.
cnof, manžel: contugia virorum et uxo
vum C7 básn. v. gřegis. caper V;
sarkast. o poměru mezi muži 8ť e2U8 (Gabinči)



vÍrago

Catilina revixisset ČC; P) vojen. význ.
voják, bojovník, pl. mužstvo; ve spojení
ejuč (u. eguites) věrigue pěchota; h) pracsn.
U.) fysicky sm. pohlavn. Pa7rcLus sta viris
ubicienda memento V (proti cinaedus);
(fólii tuti) virum esse me fatebuntur 1;
meton. mužská sila: memůra sine víro

Cat; B) o síle tělesné I duševnípravý (celý)muž: cura, ut v. sis C; st modo viri
csse voltis N; tuum est, ©st v. eS, reg
KM L; = vojen. hrdina; C) seslab pouka
z.je na přodch. vlast. n. obec. jm, osoby důrazněji

zájm. čs n. těle (čes. ten muž, ten, on):
rex cum virtute tum gratia viri per
motus jlexit animum suum 9; £us tan
tco viri virtutes vilia aegualant L:
ipse víro manicas levari čubet Pria
mus V; d) synoka.člověk, nl lidé: flu
mina pecudesgue virosgue vaptunt O;
= u. lid, národ: (Zesperiam) Oenotrt
coluere viri V.

virágo, tnis, f. [vir dle věrgo) mu
žatka, hrdinka, bohatýrka.

Virbius, čž, m. heros, uctívaný vedle
Diany v posvátném háji u Aricie, sto
tožňovaný později 8 "Theseovým synem
Ilippolytem, jenž prý byl od Asklepia
vzkříšen a od Artemidy proméněn, nebo
pokládaný za syna Iippolytova.

Virdomarus víz Viridomarus.
virectum i viretum, č, n. [verco]

zelené místo: vervectu nemorum Vzeleň.
vireo, ére, už, — 1) v. zelenati

se, býti zelený: part. Virens 1 jako
maj.is.) zelenající se, zelený; fronde v.
neva V; 2) metať.a) „kvésti“ a) býti
svěži, mlád, zdráv, silný: (Čamillus)
virebat integris seu8bus L; dum virent
genua IH; donec virenti canities abest

Il, B) arcem Čngeniis opidusgue et pacevirentem O; b) žiti“: věrens in. Aetna
Jlamma TI.

vireseo, ere, vui, — [inchoat.od Vi
reo| zazelenávati se, zelenati se.

virga, ae, f. 1) prut, proutek, větev,
větvička, ratolest; collect.proutí: ldexatur
Jiscina virgá V; 2) spec. 4) roub, saze
nice; >) hůl; prut, z jakých se sklůdaly
fasces liktorův, odt. jako odznak úředníka:
guos verendos v. facit O; metla; —

bití, rány metlou, tělesný trest:
Porcia lex virgas ab omnium civium
Iomunorum corpore amovit Čj metus
vergarum Ú; tus virgarum T; c) (kou

meton.
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zelná) hůlka, proutek: guem aurečů
percussum virgá fecit avem Circe V;
o holi HermuvěVH; d) Koště: v. verrat
kumum O; 3) přeno-.úzký pruh na šatě (.

virgátus, a, um [virga] 1) prou
těný: virgati calathisci Čat; 2) pru
hovaný: virgatis lucent sagulis V

virgetum, i, n. [virga] proutí.
virgcus, a, um [vtrga] proutěný:

virgea supellec V; fiamma virgea V
zapálené roští (chrastí).

Virgilius viz Vergilius.
virginális, e [vtrgo) panenský, dívčí,
virgineus, a, wm [virgo) 1) panen

ský, dívčí, panny, divčin: v. vulťus
WO, pudor V Tib; virgineas volucres
O ptáky dívčí podoby; — spec. G.) souvi
sící 8 panenskou Artermidou:Orion virgineď
domitus sagttta H; p) souvisícís bohyní
Vestou a vestálkami: virginea ara O, v.
focus Pr; 2) meton.Virginea agua O,
V. liguor O Dívčí voda, t. j. voda z vodo
vodu zv. (agua) Virgo (v. t.).

Virginia viz Verginta.
virginitas, dtis, f. [virgo) panen

ství, (panenská) nevinnost: perpetua
(doživotní) v. L.

Virginius viz Vergintus.
virgo, čnis, f. 1) vl. panna, divka

(dosud) neprovdaná, svobodná a) Čere
ris filta v. erit Ó zřstane pannou; =
přivl. panenská, neprovdaná, svobodnů,
vůb. mladá: soror v. L; cut virginem
hliam collocuarat N (o prvním eňatku); b)
bellica v. O (tj. Pallas Athene); věr90
Saturnia O (= Vesta); v. deu O (= Dr
ana); tam redit et v. V (t.j. v. Astraea
Ó — Dike, jež za zkaženosti lidi poslední z bobů
opustilazemi); - zejin.virgines Vestae, Ves
tales i samovirgines vestálky; tacita v.
H; ag. cohect.v. stmulacra vivorum mil
tere ponte solet Ó; ©) metou. G) souhvězdí
Pauna vás. ČC; B) (agua) Virgo vodovod,
zřízený r. 19 př. Kr. od Agrippy a pil
vádějící vodu na pole Martovo, nyn.on
tana Trevi O; 2) přenes.váb. dívka, mladi
žena: miserae nuper virgines nupae JÍ.

virgula, ae, f. [demin.od vir gu) a) vůb.
proutek, větvička; D) spee.(kouzelný) prou
tek, hůlka: příslov.guod st omnia nobis
guast virgula divina, ut atunt, suppe
ditarentur U — kdyby nám všechno pa
úalo a nebe“



virgultum

virgultum, 7, [věrga] (ob r1) a)
proutí: sarmentis virgultisgue collectis,
juibus fossas compleant Cs; proutky,
větvičky,ratolistky: uť sceptrum hoc
numauam fundet (ze sebe nevydá) vir
gulta V; — apce.sazenice, odnož. pre
mes virgulta per agros V; b) křoví,
křoviny: čnter virgulta evadere S.

virguneul: ty, ae, f. [demin. od Virgo)
děvče: v. ignobilis Ču.

Viriaáthus, 7, m. náčelník Lusitanů,
jenž několikrát porazil Římany, až roku
139 př. Kr. byl zrazen a zavražděn Č.

viridárium, čz,n. [viridis] zahrada Č.
viridis, e [vtrco) 1) v. zelený: o po

rostlé půdě v. Aegyptus V (obilím); viride
Venafrum H (olivovýmiháji); neutr. subst.
amůulatto pressis věridibus inclusa Plin
nizkými křovinami; -= speo. 0 voděa vodních
bytostechzelený, zelenavý: virides capilli
O, Nereidum comae IH; virides dei,
anibus aeguora curae O; 2) metať.„kvc
toucí“, svěží, čerstvý, zdravý, silný: v.
tuventa, senectus V; frater ad elogutum
věridi tendebat ab aevo O (mladistvý);
tam vtridem et in flore aetatis Cu;
nsgue ad novisstmam valetudinem v.
Plin.

viriditas, atis, [viridis] 1) zele

ey zeleň, zelenábarva: v.pratorumC; 2) metaf.BvěŽžest, čerstvost: senectus
nufert cam viriditatem, in gua erat
Scipio C.

virido, dre, dvi, atum [viridis] zele
nati se.

Viridomirus n. Virdomarus, 7, m.
náčelník Aeduův proti Caesarovi Čs.

Viridovix, žečs, m. náčelník Venel
lův Cs.

virilis, e [vir] 1) mužský a) v.
stirpis L, proles V m. gen. posaes.muže,
mužův: accessus viriles O; |)) o dospělém
věkutoga(v. t.) v.j ne forte seniles man

dentur tuveni par les puerogue viriles
Ji úloha muže; 2) praego. mužný, zmu
žilý, silný: animus v.; non v. etulatio
If; adductum et guasi virile servittum T
(ovládaná mužskou rukou); 3) scslab.jed
notlivcův, příslušnýjednotlivci: ro v
relů povte C (porttone T), pro parte
virilů LO vi. co připadá na muže —=Co
na někam jest, podle (svých) sil, seč někdo
jest; haec gut pro virili parte dejen
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dunt, optimates sunt C; est aligua mea
pars v. Č mim v tom svůj příslušný
podil.

virilitas, ales,f. [virilis| mužství,
mužská síla, mužské pohlavi: Aldus
adempiae virtilitatis I kleštěnee.

viriliter, ndv.[věrčlis] mužsky, mužně,
zmužile.

viritim, adv. [věr] a) po mužích, po
dle hlav, po jednotlivcích: agrum v. dt
videre ČL; pecus v. distvibuere Us; cen
Sus, eX uo munta non v., sed pro ha
bitu pecuntarum fierent L; v. commone
facere beneficii suť S každémujednotlivě;
(pedites) v. legerat N; L) o vespolnostiV.
dimicare Ču muž proti muži= jednotlivě,
v souboji; guod legeret v. pudblicus usus
HL co by se všeobecně čtlo jdouc z ruky
do ruky; ©) význ. jednotlivě, osobně,
soukromně: v. promptis studůus T; ut
non modo stnguli v., sed terrae coales
cerent T.

Viromaudui, Orum, m. belgický kmen,
sousedé a spojenci Nerviův Čs.

virosus, a, um [virus] čpavý, pách
noucí V

virtůs, čičěs,f. [věr] 1) w. mužnost
jako souhrn vlastností pravéhomuže,mužná zdat
nost, sila, duševněmužná povaha, mužná
ctnost, charakter a) animi v. mužný
duch; negavit td suae virtuti convenire
N; b) spec.zmužilost, statečnost,udat
nost a) militum v.; v. delli Cs válečná
udatnost; Alagnus (se. Pompeius), gui
cum vivtute fortunam adeeguavit C; =
bisn. flos veterum virtusgue virum V
výkvěte a (vtělená) udatnosti (silo); ver
tulem extendere faciis V slávu své sta
tečnosti; = meton erigut numero, sed
bello vivida v. V statečné mužstvo; P)
meton.pl statečné(mnžné, hrdinské)činy:
vortutes Čitteris proditae sunt C*Troiae
virtutes V; ne se mulicr extra virtu
tm cogitationes putet 1že bude vzdá
lena myšlení na mužné činy:spec. nadpři
rozené Číny bohů, Zázraky; %) personif.
Virtus Udatnost, ježmělav Římě dva chrámy

jeden
u brány Kapenské, založený od Marcella a chova
(sdružené s chrámy personif. Cti, Honos),

jící vzácná umělecká díla, a druhý na jihových.
svahu Kapitolia, vystavěný od Maria; 2) synekd.
a) význ. mravn. CÍnost (doeTů) (ttosof.
i vůb.), pl ctnosti, dobré (ušlechtilé,
vzácné, vynikající) vlastnosti: cum



Virus

omnes rerctaeantmi adfeciiones vivtutes
appellentur Čj virtutis contraria est
vittosttas (xazia) C; virtutem doctrina
paret natuvave donet H; = m aliis
eo te virtutibus (abl.causae),continentiae,
gravitatis, tustiltae, fidei consulatu dig
nisstmum tudicavi Ú; has vírt virtutes
vita neguabant L; přenes.omnes orato
viae vivtutes ČC:hb)sila ducha, mravní
sila: ouod (natura) forte pottus guam
vivtutevegatur S53guae hominesarant...
věrtutě omnia parent S orba závisí na
síle ducha; 4) přenes.přednost, hod
nota, cena; schopnost, zdatnost, mo
hutnost, síla; dokonalost, výbor
nost, výtečnost a) kučus ingentum
et v. in scribendo C; est tn eguis pa
trum v. JŤ sila; — meton. (osobní) zit
sluha: gnoď ea altena virtute stůt
adrogant, id míhi ex mea non conce
dunt S; ubi ex vírtute nobilitas sit L; =
tuvidiam placare paras virtute relicta
JI svou činnost: |) o věcech návtum v.
Z, výbornost; herdarim v. O. síla; pod.
negue adhuc v. in frondibus ulla est
O; obásn. výrazu Virtute carentia Jí —
mdlé; ordinis v. et venus Ji přednost
a půvad.

Virus, (, n. [arov. 0G z *FL00G) 1)

8|1Z seo semenem:destillat ab tnguine v. 2) jed a) vl. dile malum
v. berpontibna adďidit V; 1) metať.apud
guem evomat v. acer bitatis suae C

vl, Í. (subst. scbodné pady; v 84. nom. Vis,ace.vim,ablo v7,pl.pravid.VÍDes,tum)
[srov. EG(ivec), ip] (v někt. významech ob.

pl. vires) BÍl1Av nejširš. sm.1) a) U) vires
corporis tělesná sila; trigeminí fratres
nec aetate nec viribus dispaves L; nec
dis nec víribus neguis congressus Aeneas
V nevyrovnávaje se ani přízní bobů ani
svou silou; sťandi vulnera vires non
dederant Ó silu státi (ndržeti se na no
ou); leonis v. JH; v básn. opisu ruunt
eguttes et odora canum v. V silní lo
večtí psi; amica v. pastoribus IH; B)
o věcech neživ. v. Jluminis I. prudkost,
dravost; vires ignis O; frtgoris v. L
krutá zima; utrague v. (1.frtgusi calor)
apilus metuenda (est) V; v. meri O
gilně víno; v. luminis T zrak: v. aurea
U zlatotvorná síla; v. dicendi ČC sílu
výtmluvnosli, výmluvnost; %) abs. Vis
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consilit expers Il: v. malor Č => v
acrtor Ii vyšší sila (te.j. osud); gwos
tla v. (t.j. rutna theatrť) perculisset
T spousta; b) (duševní) sila, 8schop
nost, mohutnost: v. animi, mentis T;
odvaha, ráznoat, cnergie: řemperavit
Agricola vím suam 1; ©) spec. (vejen
ská) sila: v. maior Cs přesila: = meton.
vires branná moc, vojsko: ferox en
parte vírtum I (se. eguitatu); d) síla,
moc: v. et potentta, v. ac potestas T;
multum ille iactatus ví. superum V;
8 gen. obj. (nad něčím):v. constltorum (erat)
penes legatum T — duši všech podniků
byl legát; = zejm. politická moc: v. prin
cipatiis Ť císařská moc; 2) meton.výza.
užití sily au) úsilí: swmma vč 8 nel
větším úsilím; čotií vě vši mocí; hh) ná
sli (©) vdb. v7, per vim násilně, moci;
guuesttones (v. t.) de vis vím alci af
ferre, inferre činiti někomunásilí, spec.
znásilniti; aleť vim et manus inferre
C násilně vztáhnouti ruku na někoho;non
certamen Vvuris, sed vím guaerere L;
v regere patriam 9; cum ví v. dllata
defenditur ÚČ==v sebcobraně; s gen. obj.
gut vim suorum (= suis tilatam) de

fendebant Čs; nec vim plumís nec vul
nera accipiunt V žádná sila se jich ne
dotýká ani rány; $) vojen.tur útok, vý
pad, náraz nebo(násilná) obrana, odpor:
vim parare L strojiti se k útoku, jinde
chystati se k odporu; vč adorirt, ca
pere, expugnare mocí, útokem; hostěum
vim prohibere, sustinere odraziti útok;
per angustias n. per castra hostěum
vím facere L cestu si násilím proklestiti,
probíti se; gut prtmam vím depulerant,
obsidione coguntur T; 3) jiné metaf. a)
moc, platnost, váha, vliv; význam,
„těžiště“; působení, působnost, účin
nost, úkol: vim habere ad algd míti
vliv, působiti, účinkovati v něco, na něco;
has litteras foederis vím habituras C
magna est v. humanitatis C; ut apud
guos gratia vim aejui haberet L platila
za právo; sujfragium eadem vi eodem
gue ture L stejné váhy; b) význam,
podstata, povaha, pojem, obsah, zá
klad Z amicitiae v. C; p) spoc.o slovech
význam, 8mysl: verdi vím čntnent4s
I.; 4) meton.BÍlavýzn. množství, spou

hojnost, zásoba: v. hostium, telo
rum, frumenti: hederae v. multa Jí.

E
4



viseatus

viscatus, a, um [viscum] pomazaný
lepem: vtscata vírga O vějička; = obr.
viscatis hamatisgue muneribus aliena
corrtpere Plin svými dary jako vějičkou
a udicí loviti „v kapsách“ druhého,

visceráti0, onis, /. [vtscus| rozdávání
masa lidu, obvyklé v Římě zejm. o pohřbech
boháčů, později £ (peněžité) dary,

viscum, 7, n. [srov. ČŠóc) jmelí; — me
ton. lep, připravovaný ze jmelí.

1. viseus, erts, n., ob. pl. VISCETA,um,
n. 1) vl. vnitřní část těla a) vnitřnosti,
útroby a) haerentia viscere tela v. O;
fecunda (v. 1) poenis viscera V; B) pře
nes. 0. montis V; útroby, nitro, lůno,
klín: v. terrae O; in vents ataue in
visceribus ret publicae C; in opacae v.
matris (— Telluris) O; tyrannus hae
rens visceribus civětatis L t.j. hluboko
v paměti; neu patriae tn v. vertite vives
V proti tělu vlasti t.j. proti spoluobča
nům; = odt.jádro, podstata: v. causae
C; = b) maso: Boum visceribus vesci
C; viscera nudant V; guantum scelus
est in viscera (sc.hominum) viscera (so.
ferarum) condi O; 2) metat. nejdražší,
co člověk má a) (vlastní) krev o dětech
a příbuzných:rogus ste cremetmea v. O
o synu; eripite v. mea ex vinculis Cu
(matku a děti); obr. čibélli, v. nostra O;
b) jmění: cum de usceribus tuis et
filii tuďsatisfacturus sis C; v. aerarti C.

2. Viseus, 7, m. vlastní jm. ( Vibius
Viscus) dvou bratří, přátel Maecenato
vých a Horatiových AH.

Visio, onis, f. [video] A) a) act. vi
dění, patření: eam esse etus (sc. det)
vistonem, ut stmilitudine cernatur C
b) pase.zjev, úkaz: fluentium transitio
vistonum C; externa et adventicia v.
C; 3) metaf.obraz, představa, pomysl,
idea: v. vert falstgue C; falsa (dolo
ris) vistone et specie movevi homines C.

visito, dre, dvi, atum [frsgu.-intens.od
viso) a) vl vídati, viděti Pl; h) navště
vovati C.

VISO, ere, visí, — [desider. od video)
1) a) vi chtiti (toužiti, jiti) viděti; odt.
často po slov. pohybu A žadiání podívati 8€,
ohledati, prohlédnouti si, popatřiti, spa
třiti, viděti: visendi causa (ventre, pro
cedere a p.) pro podívanou, na podívanou,
ze zvědavosti; exspectatio visendi Alci

T.atinsko-český slovník,
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biadis N touha spatřiti; eguites ad vi
sendos hostes praemittit L aby shlédli;
missts ad id visendum prodigium (vy
šetřiti); peregrinum v. orben O; = part.
visendus, a, um co stojí za podívanou,
»zajímavý; bh)váb. dívati se, prohližeti:
proeltum v. S na boj; visentium oculi
T oči diváků; 2) praegn.navštěvovati,
zajíti někam,k někomu: constitui ad te ve
nire, ut et viderem te et viserem (C
zejm. nemoenéhoguendam volo v. non tibi
notum H; — Cupidinem, propter guem
Thespiae visuntur C; Messanam ut
guisgue venerat, haec (stgna) v. sole
bat; omnibus haec ad visendum pate
bant C šel se podívati.. k prohlídce; =
arva v. Pontt O odejíti do...; v. re
giam FHvstoupiti, vkročiti do...

Vvisum, U, n. [subst. is. part. perf. pass. od
video) 1) a) vl. uviděná, spatřená věc:
(caducifer) visa certa refert O co uvi
děl, jako jisté oznamuje — přináší jistou
zprávu; zjev; podívaná, obraz: turpia
visa Pr; b) spec. vidění ve ana, Sen:
visa somniorum C; pertervitus visis C;
©) metaf.obraz v mysli, představa.

Visurgis, i3 (ace. 2m, abl. č), m. řeka
nyn. Vesera T.

visus, s, m. [video] vidění; 1) act.
hledění, pohled; zrak, oči (meton.):toť
adstantium vi8u (abl. způs.) 7 před očima;
obit truci omnia visu V; serpentem nota
visu O; Cyllenius mortalis visus reli
ut V; guae natura negabat visibus
umanis O; «» meton.jako smysl adfert ur

redire Tiberio vocem ac visus T zrak;
2) pass.A) viděná věc, zjev, úkaz, spec.
u) div, B) vidění ve snu, sen: prodigia
fulminibus aliove visu missa L; hoc
velut domestico exterritus vísu L; 0d
stipuit visu Aeneas V; secundare visis
V; immundo visu H; L) vzhled, po
doba: guia (probabilia) visum guen
dam haberent insignem C.

vita, ae, f. [m. *vivita od vivo) ži
vot, žití; 1) vl viťam agere honestis
sime Ú; vitae necisgue potestas Cs;
honesta mors turpi vita potior T; his
lacrtmis (dat.)vitam damus V darujeme;
a vita discedere a p. odebrati se se světa,
rozloučiti se se světem, euf. význ.zemříti;
in vita C v celém svém životě, za svého
života, jak živ; básu.vitae volantum V =
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vitabilis

létající živočichové, opeření tvorové; 2)
metoo. A) básn. coner. dech, duše: vitam
echalare VO; (volnus) tenuem inclusit
sanguine vitam V; vitam cum sangutne
fudit (v. 1.)V;= tenues sine corpore vitae
V; b) skutečný život, skutečnost: illud
e vita ductum ab Afranio C; = (žijící)
lidstvo, svět: v. desuevit pellere glande
famem O; c) způsob života: vitae
consuetudo CN obvyklý způsob života;
vitam excolere per artes V; d) živo
bytí: unde vitam sumeret, inscius H;
e) životopis: uno voluminevitam vi
rorum compluvium concludere N; 3)
metaf. o milované osobě (mea) v. můj světe,
má duše.

vitabilis, e [vilo) čemu jest se vy
hýbati: v. Asera Ó (dle Hesiodapro nezdravé
podnebí).

vitabundus, a, um [vito] (výzo.part,
praes.odvito) vyhýbající se, uhýba
jicí 8e (abs. algď něčemu):guast vita
bundi aut iacientes tela S jako by se
střelám uhýbali nebo je házeli; v. castra
hostium L; — abs. tpse guasi v. exerci
tum ductare S (t. jemu); Lugurtha inter
tela v. erumpit S (t jim), = přenes.Ves
pasianií nomen vitabundi circumibant
IT vyhýbavě.

vitalis, e [vita] 1) životní, živný,
života: 0. vis, spiritus Č, calor ČČu;
lumen vitale relingnere O světlo života;
subst. mortiferum vilali admisceat L
látku smrtící k živné; == básn. meton. 0%
tales vitae O cesty dechu; 2) dlouho
žijící, dlouhého věku: uťsis v., metuo
H; fvugi, guod sit satis, ut vitale (se.
mancipium) puťtes IL —=že se nemusíš
báti o jeho život (poněvadž prý příliš dobří
zábyumírají); «) co stojí za žití: vita v.
básn.u Č — pravý život.

vitátio, 6nis, f. [vito])vyhýbání (se),
míjení (alcis rei něčeho).

Vitellia, ae, f. latinské městečko
v území Aeguů L.

Vitellius, jméno řím. rodu; zejm. A.
Vitellius, * r. 15 po Kr., za Nerona byl
legátem v Germanii, kdež byl od vojsku
provolán proti Galbovi císařem, jímž se
vskutku stal po přemožení Othona (r. 69.),
ale od Vespasiana byl poražen a usmrcen ;=
adj. Vitellanus, a, um Vitelliův; subst.
Vitelliini, orum, m. vojáci Vitelliovi.
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vitellus, 7, m. [demin.od vitulus] a)
telátko; b) přenes.žloutek.

viteus, a, um [věťis] révový: pocula
vitea V s révovým mokem.

viticula, ae, f. [demin.odviťis) révka C,
viti0, ere, avi, tum [vitium) 1) či

niti chybným, vadným, kaziti, pokaziti,
zkaziti; poškozovati, porouchati;po
rušiti a) vób. vitiata teredine navis
O; vina lino vitiata JH (cezením) zka
žené; (polos) si vitiaverit ignis O: vt
tata semina fecit O zkazilaj facies
vitiabitur annis O (zohyzditi);(omnia)
vitiata dentibus aevi O ohlodané; ocu
los ipso vitiantes omnia visu O = uhran
čivé; —subst. věttatum JI kazící se maso;
b) spec.©) otravovati, nakaziti: čol
let anum vitiato melle cicuta IL (obsa
žený) v otráveném medě; lues vittaverat
auras O; vitiantur odoribus aurae O;
prolept.vittatas inficiť auvas Ó nákazou
otravuje; B) o ženězhanobiti, zprzniti:
subst. vittatarum electiones (v. t) I; 1%)
padělati, porušovati: senatus consulta
v. L; 2) t t augur. oznámením závady
(vittum) rušiti, mařiti,činiti neplat
ným, prohlašovati za neplatné: comitia
auspiciis vel impedire vel v. Čj o trb
bunech dies v. C (se. obnuntiatione).

vitios€, adv.[vitiosus])chybně, vadně
a) memůrum tumidum v. se habet C
jest v chybném (nezdravém) stavu; b)
význ. nesprávně, převráceně; €) spec.
B vadou co se týče auspicií, proti auspiciim,
neplatně: v. leges ferre ČC.

vitiositás, atis, f. [vittosus] a) chy b
nost, vadnost, chybný (porušený) stav:
mordi et aegrotationes partes sunt vt
tiositatis C; b) zkaženost, špatnost:
virtutis contraria est v. (xaxia) C.

vitiosus, a, um [vittum] 1) chybný,
vadný, zkažený, špatný, „nezdravý“,
a) emisti vittosum JH otroka 8 chybou;
vitiosa ilex V vykotlaný; L) význ.chy
bující: Luciltus fuit hoc v. E toto byla
jeho chyba; mravně zkažený, převrácený,
hříšný: vita vittosa Ú; vitiosa libido
I; —básn. vittosum corpus Ff nestřidmé ;
2) spec. t. t. augur. učiněný se záva
dou (vitium), proti auspiciim, vadný,
neplatný: v. consul; vitiosa lex; (col
legam) ementitis auspiciis vittosum fe
cerat Ú.
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vitis, s, f. [srov.věmen] 1) (vinná)
réva; — meton. a) révové list[; hh) víno;
c) révovka, róvová hůl, odznakřímských
centuri.41; 2) v. alba O (čutekÁoc Aevnů)
posed, rostlina 8dlouhou,otáčivoulodyhou (botan,
Bryonia alba).

vitisator, orčs, m. [vitis a sero] pěsto
vatel vína, vinař V.

vitium, čč, n. chyba; 1) vl. jako po
kažení pravidelnéhostavu chyba, vada; kaz,
skvrna, zkaženost; nedostatek, úhona, zá
vada; o těle též choroba, nem9c (euf. m.
morbus): corporis (tělesná) v. Č: v.
munitionis Cs mezera; v. castrorum Cs
nevhodná poloha; v. ačris V vedro; omne
per tgnem excaguituv v. V všechno škod
livé; tempestutis et sentinae vitia (s
škodlivé účinky; tn fontes v. venisse O
nákaza; — commune v. naturae Čs;
vitto animi torpetis Ó nedostatkem od
vahy; 2) přenes. A) chyba význ. mrav.,
špatná vlastnost, nectnost, nepravost;
úhona, hřích, neřest; špatnost: viťia ac
Ragitia Ú; cum hac indole virtutum
atgue vittorum L dobrých i špatných
vlastností; vitiorum alimenta suorum O
veškeré své zloby; alci viťto (dat. účel.)
dare, vertere alad pokládati za chybu,
miti za zlé; algd in vitio est = vilio
sum esť jest chvbné, vadné, špatné, do
pouští se chyby, špatnosti: čumens ant
mus in vitio est Ú; —bůsn. spce. nestříd
most: corpus onustum hesternís vitits FH
(„přebránim“); ptnguem vitits FI přejede
ného; b) chyba význ. pochybení, po
klesek, nedopatření: hoc vitto factum
(esse) eorum, guos esse atuctores elus vel
volučssetCs; = vina: tuo vitlo rerumne
labores nil referre IH; 3) spec.t. t. augur.
závada, překážka: comiltorum solum
v. est fulmen Ú; consules (magistratus)
vitio (abl.způs) creaté ČL se závadou =
proti auspiciím, vadně, neplatně; viťto
navigare C; vitio diem dictam L.

vIto, dre, dvi, atum 1) uhýbati se
(algd něčemu),vyhýbati se, míjeti,
straniti se a) čela v. uhýbati se střelkim,
ustoupiti z dostřelu; legionem eo flecu
úineria tre vubet, guo Viennam vita
rent T'; guem ego vitaví, ne viderem ÚČ;
te ipsum vitas fugitivus (pred) JI —
sám před sebou prcháš; b) collogučum
v. Čs -= nepřijíti k rozmluvě; čdlinoctur
nus adventus vitandus pottus guam ex
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petendusfuit C; varovati se, chrá
niti se, střici 8e: v. periculum; bůsn.
s inf. uť tangere vitet scripta IH; 2) vy
hrnouti se, minouti, ujíti něčehon. ně
čemu,Uniknouti, uvarovati 8e, vyva
rovati se, vyváznouti: tpse fugi mortem
vitaverat Cs; proditionem v. posse ce
leriteite S, v. Libitinam (v.t.) [Ť; guanta
vitarit, navrare pericula gestit O; guae
fato manent, non vitantur T' tomu ne
lze ujiti; ignes ac Jumina vitant Ó
štítí se.

vitreus, a, um [vitrum] skleněný,
křišťálový; 1) vl. vitrea sedilia V
(básníci přikládají vodním božstvům nářidí z kři
šťálu,jantaru, lastur a p.); 2) metaf. jako sklo
a) význ.zelenavý ; průhledný, jasný, čistý:
vitrea unda V3 v. pontus FH; b) význ.
křehký, nestálý vitrea fama FH;nespo
lehlivý, šálivý: vitreu Čirce H.

vitricus, Z, m. otčim, nevlastní otec,
1. vitrinu, 3, 2. sklo, křišťál,
2. vitrum, č, n. rostlina, poskytujicí mo

drého barviva, DOTYL barvířský.
vitta, ae, f. [srov.k věmen] stuha,

stužka, vínek, zejrín.jako ozdoba vlasů,
odznak prosebníků, kteří ovinovali stuž
kami ratolesti (srov.velamentum), zvl. jako
symbol sakrální ozdoba žertev 1 kněží,
oltářů, posviitných stromů a p.: viťtťae
deum, guas hostia gesst V boží (po
svátné); o člověkujako žertvěctngerat Dar
bara v. comas Ó.

vittatus, a, um [vitta]) ovinutý stuž
kou, vínkem.

vitula, ae, f. [vitulus] a) tele, ja
lůvka; b) (mladá) kráva.

vitulinus, a, um [vitulus] telecí; subst.
vitulína, ae, f. (se.caro) telecí maso X.

vitulus, Z, m. [srov. vetius; vl. jedno
roční mládě] 1) váb. mlá dě; 2) spec.tele.

vituperabilis, e [viťtupero) zasluhující
pohany, špatný Č.

vituperátio, ončs,f. [vitupero] 1) vy
týkání, výtka, pokárání, hana, potupa
(act. i pass.): non modo v. nulla, sed etiam
summu laus senectutis est, guod... C;
vituperationi (dat. účel.)esse alci C býti
k nectijin vituperattonem venire Cutržiti
hanu; ws 8pec. jalco druh slovesný CUM (řor
gias stngutarum rerum laudes viťape
rattonesgue conscripsisset U; 2) meton.
špatnost, hanebnéjednání: Aaectsttus
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vituperator

v. úlaue infamia C špatné a hanebné
jednání.

viťuperator, oris,m.[viluperojhánce,
odpůrce C.

vitupero, are, čvi, člum [z vilium
a pario| vytýkati něcojako chybu; ká
rati, haněti, tupiti (algm in re n.
propler rem pro něco;op. laudare): (pulo)
a vilto diclum vituperart Č.

viváecttás, dlis, (. [ntvax| životní sila,
trvání života, věk, žití: lam anguslis
terminis lanlae multitudinis v. conclu
ditur Plin.

vivárium, dř, n. [vivus] obora k cho
vání a krmení živé zvěře: obr. (sunl gu) ET
ctptanl senes, guos tn vivaria millaní
H (uloví a připoutaujík sobě).

viváx, acis [vivo] 1) docházející dlou
hého věku, dlouho žijící, dlouhého ži
vota, věkovitý: v. anus O, cervus V; viva
ctor heres II tužšího Života; —vzhledemk ne
dočkavým dědicům Scaevae vivacem crede
matrem II má příliš tuhý život; pod.cti
pater est v. O přiliš dlouho Žije; —přenes.
v. oliva V (dle Plinia až 200 let); 2) metar. a)
význ.(stále) čerstvý,svěží: v. gramen O ze
lená; trvalý: nedum sermonum slel ho
nos v. IH; carmine fil v. virlus O stává se
nesmrtelnou; h) meton.ŽiVNÝ, živící: se
mina vivací nulrila solo O; vivacta sul
phura O plamen živící = hořlavá.

vividus, a, um [vivo] 1) Živý, živou
CÍ: obr. Vivida gemma O; vivida stgna Pr
jako živé, věrné; 2) metaf.plný Života, ži
vý, čerstvý, svěží, bujarý, ohnivý,
bujný, zdravý, silný:opsuv. UmderV;
vividum Caesonis ingenium L (energic
ký); bello (dat. prosp.) vivida virlus (pod.
manus) V k válce bujaré mužstvo; —
prudký: o. impelus II; vivida odia T.

viviradix, čcis, f. [vivus a radit)
odnož, sazenice C.

vivo, ere, vixi, vicliirus (vixzel V =
vixissel) [vi- z ie. *gul-, srov. Jiouau,
Bios, Oicuta, Sřv, něm. er-guicken,
čes. „žÍti, „živ“, „život | žíti, býti živ,
býti na živu; 1) vůb. a) a) sine corde
non. polutsse bovem v. C; ars vivendi
C; praeclare vtixero, st guid miht acet
deril, prtusauam hoc videro C dožiji,
skončimŽivot (euf. význ.zemru); v zaříkání
tla vivam jak (jako že) jsem Živ; ne
vivam ať nejsem ŽIV; —s ace. vnitř. /U
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ltorem vilam v. C; 8) obr. o věcech Vi
tem, arborem eliam dicimus v. C; —
vivil sluppa V doutná; vivens favilla
O ŽIVY, žhavý; %) praegn. význ. užívati
života: vivamus, mea Lesbia, alaue
amemus Čal; zejm. při loučeníVive (vivile)
žij blaze VH; b) o věku lrtginla'annis
virisse Panaelturn poslea, guam. illos
ltbros edidissel C že byl živ ještě třicet
let po vydání oněch knih; —s ace. míry
vixzŮ annos bis cenlum, nunc lerlia vlviluraelasO;— častovýzn.ještě(po
sud, dodnes) žíti: guas inimicilias si
lam cavere poluissel, guam meluere so
lebal, viverel C; divinal, guae fulura
fuerinl, st Philippus vůxzissetL kdyby
byl zůstal na živu; obr. si vivuní (poma)
O rostou-li posud; 2) o způsobuživota a)
beale v. C; in diem v. C pro okamžik;
in studiis laboribusgue v. C žiti v samé
duševní práci = žiti (—=oddávati se) du
ševní práci; příslov.Sectum esse secumaue,
ut dicilur, v. C sobě náležeti a sobě
ŽÍL1;—seslab. s doplňk. též význ. býti: vivile
fortes I; vivel uler locuples stne gna
lis, illtus eslo defensor II; h) spec. U.
cum algo (důvěrně, přátelsky) žíti, sLý
kati se, obcovati: eral iucundus
Melello, vivebal cum CČalulo C; vivil
habilalgue cum Balbo C; cum Iristibus
severe v. C ve styku s vážnými býti
přísný; €) význ. bydliti: extra urbem v.
C; d) v. re býti ŽIV, ŽIVILI Se něčím:
lacle alaue pecore v. Čs; (er) raplo v.
VO; vivilur parvo bene II z mála; 9)
metar. ŽÍLIvýzn. trvali, udržovat SC,hyperb.
býti nesmrtelný: a) miht (pro mne) Sci
plo, guamaguam est subilo ereplfus, vivil
lamen sempergue vivel (č cernis, ul vi
val famů (v. .) coniunx O; h) nulla
dtu v. carmina possunl FH.

vívus, a, um [viz k ViVO|ŽIVÝ, jsoucí
na živu, žijící, živoucí; 1) a) guosdam
el tacenles vivos invenerunt L. ješté
živé; subst. Vivi, Orum, m. Živí (lide):
regna tnvta vivis V o podsvěti; UNUS VL
vorum H jediný ze všech; praed.€0s vi
vos lgní concremaluros minabanlur L
za živa; h) o věku algo ViVO(abl. abs.) za
života něčiho,,dokudjest někdo(ještě) živ;
id spero vivis nobis fore C ještě za na
šeho života; příslov.V., ul atunl, el vi
dens C = před svýma očima; vivi per
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venimus, ut... V dožili jsme 86; ©)me
ton. V. sanguis O živá, teplá; věvos (pro
lept.)roderet unges F do živého masa,
do krve; v. calor O teplo života; v. amor
V t.j. k živému; 2) přenes. a) výza. stále
žijící, nesmrtelný: v. per ora feretur V
bude žíti v ústech lidí; b) o věcecha)
jako živý, živoucí, shodující se se sku
tečným životem: vivos ducent de mar
more voltus V; vivas hinc ducere voces
H čerpati živý výraz: = viva vor Plin
živé slovo (==ústní výklad); B) projevu
jící svůj „život“ věvum flumen L prou
dící (říční) voda; vivae lucernae H ho
řící; čerstvý, svěží: v. caespes H ze
lený; v) samorostlý,rostlý, přirozený:
vivě lacus V; sulphura viva V; vivum
saxvum VOT. — Subst. VÍvuM, 7, n. a)
živé ma80; ad vivum do živého: calor
ad v. veniens L; udi imber altius ad
v. persedit V do těla; obr. ad v. algd
resecare C vl. řezati až do živého masa,
sm. bráti něco příliš přísně, úzkostlivě;
b) jistina, kapitál: něhil detraltit de
vivo C.

VIX,adv. sotva, ledva, (jen) stěží,
skoro ne, skoro ani ne; 1) lacrimas
(rčsum) v. tenere Č; v. erat credendum
Cs; manubiae v. in fundamenta suppe
ditavere L; v. tria aut guattuovparia
amicorum Ú; v. vixzgue Ó těžko, pře
těžko; peďes v. vado fidens L necítě se
ani na mělčině dosti bezpečen; v. vivus
C = napolo mrtev; v. gutsguam C sotva
kdo; v. adeo V jen stěží; = ouf.m. negace
v. satis C — málo; v. credere possis
H = nevěřil bys; 2) spec.očase v. tam
C sotva ještě; v. tandem O konečně
přece; v. demum JH teprve, konečně ; =
zejm. V. a sešílené V. dum o. vixdum sotva
ještě, sotva teprve, sotva jen, ledva a)
abs. vigdum satis credens Hannibalem
stperasse montes L — ještě dosti nevěře;
b) o brzkém následování jiného děje, ob. s Ind.

plapf. o. impf. u) neklass. asyndet. o. souřadně
s el n. gue: v. ea fatus eram: tremere
omnia visa repente V; viď bene dest
erat, curvus tlle rogat O sotva (že)jen;
v. ea fatus erat, subitoguefragore in
tonuit V; vixgďum conticueramus et
Afassa... postulat Plin; B) klass.s ná
sled. cum (inversum): vigdum epistulam
tuam legeram, cum ad me Curtius ve
nit Ú; %) se zkrác. větou Aaec ego omnia,

TOCIferor

virdum etiam (Botva že) coetu vestro
dimisso, compert (C.

vix-dum víz viď.
vocabulum, ž, n. [voco| název, po

jmenování, jméno; 1) a) vocabula ar
mamentorum Cs; astra non re, sed
vocadulo (podle jména) errantia C; vera
vocadbula rerum amisimus S; b) noklass.
ojménechvlastních (Aventinus)triůuit voca
bula monti O; pl. m.sg. tu mihi tuncia
vocadula sumes O (t. Libera —-Liber);
artifex vocabulo Locusta T'; urbes, guae
Graeca vocabula usurpant T'; 2) praogu.
a) význ.titul: summitfastigit v. T; nova
merita non usttatis vocadulis honoranda
T. fruerentur vocabulocivitatis (— ci
vlum) T; W) význ. záminka: nostram
ignaviam alia ad vocabula transferri
T; falso libertatis v. obtendi T.

vocális, e [voz] hlasný; 1) nadaný
hlasem, mluvící (lidským hlasem) a)
vocales boves T1d; subst. ne guem voca
lem praeterisse videamur Č (žert.) ni
koho, kdo jeu umí mluviti; = saxea ef
Jigies vocalem sonum reddens T lidský
hlas; vocalem terram Dodonida O tj.
věstící; b) a) zvučného, silného hlasu:
uť eligeretur vocalissimus aliguis, gut
legeret (ltorum) Plin, B) krásného hlasu,
krásnohlasý,zpěvný, zvučný,hudební:
v. nymphe O, Arion OPr, Orpheus H;
vocalia ora O; vocales chordae Ttib;
2) subst. vocális, čs, f. samohláska ČC.

Vocatěs, tum, m. národ v Aguitanii
na levém břehu Garumny Cs.

vocatio, onis, f. Jvoco| pozvání k obědu
Cat.

vocatus, čs, m. [voco) 1) volání,
vzývání: o numguam frustrata vocatus
hasta meos V; 2) vyzvání, pozvání:
senatus vocatu Drusi in curiam Ve
mt C.

Vocetius mons, ve vých. části švýcar.
Jury mezi Aarou a Rýnem, nyn. Bůtz
berg T.

vociferátio, onis, f. [vociferor] vo
lání, zejm.dovolávání, přimlouvání: Fa
vit de Ilerennio v. Čj gua vocifera
tone accusatores uti consueverunt C —
po čem žalobci obyčejně volají; hendiad.
non sine vociferatione atgue indigna
tione L bez hlasité nevole.

vociferor, dri, tus sum [voxafero]
pozvédati hlas, volati, křičeti, hlásati,



vocitó

prohlašovati, básn.význ.promlouvati,
mluviti; pokřikovati, povyvkovati,hu
lákati.

vocito, dre, avi, čtum [fregu.-intens.od
voco| 1) (obyčejně, vůbec) jmenovati,
nazývati (s dvojím ace. někoho někým), ři
kati někomunějak,vyhlašovati, vykři
kovati někoho někým, za něhoho: has (Graeci
stellas IHyadas v. consuerunt básn. (; gui
(Bemetrius) Phalereus vocitatus est C;
gut vivum eum tyrannum vocitavant
N; 2) dle někt. clamor. accurrentium,
vocitantium T pokřikujících, povykují
cích (jinak volitantium).

Vvoco, dre, dvi, útum [vox] 1) vo
lati, zavolati, povolati, přivolati (vl. i pře
nes.) A) vůb. algm nomtne v.; ad se algm
v. povolati, obeslati; fugurtha cum ad
imperandum vocaretur S pro další roz
kazy; annuentibus (v. t.) ac vocantibus
suis L; = auxilio (dat.+čel.) v. elgm T
ku pomoci, na pomo€C; i samo V, v témž význ.
guem vocet populus ruentis impeni re
bus (dat. prosp.)JH; ad imperium v. algm
I'; — přihlasovánívolati, vyvolávati: pri
ma classis vocatur, renuntiatur C; egut
tes vocadantur prim L; = vásn.fata
vocant V osud volá, vybízí, velí a p.;
aurae vela vocant V zvou; cornig plu
viam vocat V přivolává ; pod. nisi votis
vocaveris tmůrem V; = s ace. vnitř.tl
via augiltum (0 pomoc) vocat V; ven
tis vocatis ibitis Italiam V po přivolání
(příznivých) větrů — s příznivými větry;
|) spec.U) zváti: v. aď cenam, aď pran
dium C, ad insidiosa pocula O; abs.non
ego, guem vocas, obibo HH zveš k sobě;
gui tunc vocat me, cum malum lidrum
legit Cat; P) in ius n. in tudicium v.
poháněti k soudu, před soud; %) o bo
zich vzývati: deos v.; vocabitur hic
votis (modlitbami) V; divos in vota v.
V vl. volati ke slibům (a modlitbám),
aby slyšeli sliby modlicího — (modlit
bami) vzývati; pod.vodis in verda vocatis
O — vzav si vás za svědky svýchslov;
8) svolávati: v. ad concihtummulti
tudinem L, tribus in sujffragium L;
pat ribus vocatis primus ades V ve schů
zích otců; concilta populi, exercitus vo
cati L svolání vojska t j. národa vo
jensky seřazeného= comilia centuviata;
e ace. vnitř,V. senatum, Concilium; ©) s dvo
iím ace. nazývati, jmenovati, pass.
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(s dvojímnom.) nazývati se, slonti: flu
vius, guem nunc Tiberim vocant L;
(e0s) fovtunatos turba vocat O; si re
perive (doplšk.) vocas amittere (podm.)
certtus O; guod, gut proprio nomine
perdnellis esset, is hostis vocavetuv C;
gut vocatur lze leckdypřeložititak zvaný;
2) metaf.zejm.a) vyzývati, vybí
zeti; lákati, sváděti; drážditi: aď arma
v. do zbraně; v. hostem Ť (k boji); ilďi
Dructeros bello vocadbant T k účasten
ství ve válce; a ace. rozněcovati,
vzbuzovati něco: čpse vocat pugnas V
volá k boji; v. offensas T; bh)puditi
něconěkam, Obraceti, hnáti, strhovati,
vrhati; a) gua cursum ventusgue guber
natoragne vocadat V řídil; diversae vo
cant animum in contraria curae V;
guodsi tudicium ad libros vocares II;
sanguine in. corpora summa vocato O
krev byla velnána na povrch těla; =
odkazovati k něčemu:cuncta aď sena
tum v. T vznášeti; st annalium ad te
stimonia vocentur (Afessenii) T; P) uvá
děti, přiváděti v nějaký stav m. činnost:
algm in periculum, invidiam, suspicio
nem v. C; in spem v. Č činiti naději
někomu;čempla, tecta... ad exitium
vocas ÚČ; algd in dubium v. Č bráti
v pochybnost: obr. ad calculos v. ami
citiam Ú podrobovati počtům, účtovati
v přátelství; aď poenam v. V ukládati
trest, stíhati trestem; = zejm. uváděti
v účast v něčem— slibovati, dávati po
d1l z něčeho,v něčem:in partem praedae
vocatos deos L; vásn. hendiad. VOcamus
in partem praedamague lovem V; socios
tn regna v. V; in partem mulieres vo
catae sunt ČC dostaly po podilu z dě
dictví.

Voconius, jméno řím. rodu; zejm. ().
Voconius Sara, jako tribun lidu r. 169
př. Kr. původce zákona, jímž bylo ob
mezeno dědické právo žen; adj. lex Vo
conta C Vokoniův.

Voconíb, črum, m. kmen v Provin
cii mezi řekami Isarou a Druentií Cs
LT.

vocula, ae, f. (demin. od Vox) 1) hiá
sek, (slabý, ubohý a p.) hlas: vecrean
dae voculae causa C; 2) pl. spec.nepříz
pivé hlasy, pomluvy: dncurriť nostra
laurus in voculas malevolorum (C.

vnitř.
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Voláterrae, črum, f. opevněnéměsto
v Etrurii, nyn. Volterra; aoj. Volaterra
hus, a, um volalerrský, v území vola
terrském; subst.Volalerráni, črum, m.
obyvatelé Volaterr.

voláticus, a, um [volatus] vl. létavý;
= přenes.a) bouřlivý: v. impetus C; b)
„přelétavý“,nestálý: o Academiam vola
ticam et sui similem C.

volátilis, e [volatus] 1) vi. létavý,
okřídlený: bestiae volatiles C; 2) metaf.
a) „perutný“ rychlý, hbitý: volatile fer
rum V; b) prchavý, pomíjející: vw.
aetas O.

volatus, s, m. [1. volo) letění, let.
Volcácius (n. Volcátius), řím. jméno

rodové; zejm. 1) L. Volcactus Tullus,
konsul r. 66 př. Kr., odpůrce Katilinův,
přivrženec Caesarův a sprostředkovatel
mezi ním a Pompejem C; 2) C. Volca
ctus Tullus, důstojník ve vojště Caesa
rově Cs.

Volcae, črum, m. Volkové, keltský
kmen v Gallii narbonské, jenž se dělilnadvěvětvea)V| Tectosages,jichž
hlav. město bylo Tolosa nad Garumnou,
nyn. Toulouse; b) V. Arecomici s hlav.
městem Namausus (Nemausus), nyn. Ni
mes.

Volcánus viz Vulcanus.
Volcátius viz Volcactus.
Volcientes (n. Vulcientěs), tum, m.

město v Lukanii záp. od Potentie L.
volémum (volaemum) pirum druh ve

likých hrušek, liberka V.
volens, entis [vl. parť.praes. od 2 volo] vl.

chticí; 1) a) ze své vůle, o své vůli,
dobrovolně, po dobrém (činici): Taurt
norum urbem, guia volentes in amict
tiam non veniebant, vi expugnarat L;
seu v. seu invitus L3 macie tenuant
armenta volentes V úmyslně; svolný,
povolný, poddajný, ochotný,souhlasicí:
tuttus rati volentidus guam coactis im
peritare S; Čaesur volentis per popu
los dat tura V; hunc coniunge (v. t.)
(socčum) volentem V; rád: rozvedenople
Ďes volenti anímo de ambobus accepe
rant S; b) laskavý, příznivý,milo
stivý: munificus nemoputabatur nisi
pariter v. S blahovolný; zejm. o bozích
v. propittus(gue) L laskavě a milostivě;
mihi cinge v., Melpomene, comam H;
2) význ.pass.(co jest) pochuti, milý: haec

1319 2. volo

přebi volentia fuere T'; Muciano
volentia resoripseré T.

Volesus Valerius, urozený Sabin, který
za Tita Tatia se přestěhoval do Ří ma;
od něho odvozoval svůj původ rod Vale
riův.

volgáris, volgus vizvulgaris, vulgus.
volito, are, avi, dtum [tregu.-intens.od

volare)létati, poletovati; 1) vl.
aguila super carpentum volitans L;
part. subst. est Čucos Silari circa pluri
mus volitans V (létavý) hmyz; = obr.
volilo vivos (= vivus) per ora virum
básn. u C, pod. V; volitans per urbem
Pama V; 2) metaf. a) a) o pobybu ve
vzduchuvolitantia (folta) V; videbis from
des v. V; p) o rychlém pohybuvolt
turbo V vířící; význ.pobihati, prohá“
něti se, projížděti se: guo8 video v. in
foro ČC; ductores volitant V; volitané
per mare navitae H; praegn.rejditi,
tropiti rejdy: cum alla conturatio palam
armata volitaret C; „ukazovati se: nec
volitadbo in hoc insolentius C; W) obr.
létati vzhůru, vypínati 8e: apud ho
minem volitantem gloriae cupiditate C.

volnero, volnus viz vulnero, vulnus.
1. volo, čre, avi, atum letěti, lé

tati, poletovati, obletovati; 1) vl. volu
cres luco (po...) volabant V; subst. VO“
lantes, um,f. (se.bestiae) létavci, ptáci:
vitae (v. t.)volantum V; —obr.volasseeum,
non iter fecisse diceres C; curas cir
cum tecta volantes FH; 2) přenes. A) o po
hybu vzduchemvolat vapor ad auras V;
cristam guatit aura volantemV vlajicí;
b) o rychlém pobybu letěti, kvapiti, páditi,
(rychle) plouti a p. A) passu volat atlite
virgo O; Caesar ad Italia (vl. od Aktia)
volantem (se. reginam) remis adurgena

H prchajicí;go volansda velapatenti V (obr. o básni); B) verda, dicta vo
lant V; volat aetas Ú.

2 vol, velle, volut, — (v praes.vulť,
starší volt, pod. vultis a voltis; staž, vín
= vis-ne, 8i8 — st vis, sultis — si vul
tis) [srov. EA0onat, EAdwo, čÁnic z koř.
KCEÁ-, čes. „voliti“, „vůle', něm. wollen,
Wille, Wahl, wáhlen] c htiti, přáli si, žá
dati si. státi o něco, míti chut na. něco;
býti ochoten, býti svolný k něčemu,dovo
lovati; 1) vůb. a vazby a) abe. a ellipt. 8ů
vis, potes JH; velím nolim n. (L) seu
veltm, seu nolim (dle osob) ať chci nebo

subst.
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nechci, chtěj nechtěj, volky nevolky; dene
v. alci přáti někomu dobrého, pod. alcis
causa (omnia) v. — býti někomu naklo
něn: regis causa st gut sunt, gut velint
C; gui nostra causa volunt C: = a dvo
jim dat. volentt mihi est alad (dle řece.
ěnoi BovAouéva čativ) jest mi něco
po chuti, vhod: volentibus omnibus bo
nis argentum aere solutum est S; neue

ledbimilitia volenti putabatur S53gut
usdam volentibus novas res fore L; =

ellipt. Arpinum (do A.) volebamus ČC
(jako v češt.); me nemo rogavit, numagwud
in Sardiniam vellem Č (my v Sardinii);
b) 8 ace. (ob. pronom., zř. subst.): id minus
v. Čs tomu nechtiti; nihil me sciente
frustra voles S nebudeš si žádati; cupto
(v. t.) omnta, guae vis H: arma v. V;
v. imperium T'; — rčení gutďd tibí vis?
co chceš (hodláš, zamýšliš), co tě na
padá; num guid vis? HMchceš snad ještě
něco? (ot. obvyklá pří loučení); =u>Spec. 8 acc.
os. v. algm chtíti 8 někým mluviti: cen
turiones me v. Ú; = 8 ace. 08. a věci 8%
guid ille se velit Cs chce-li něco od
něho; ©) sinf. a nom. s inf. při stejných podmě
tech: guid vis nobis dare Č; vin (= vis
ne) tu Iudaeis oppedere I; appellatus
est Atticus, ut elus ret princeps esse
vellet N; st stbií purgati esse vellent
Cs; == Inf. bývá leckdy nevyjádřen: GUeEM VO
les testium, rogato C; negue dé causa
nostra aliter ac nos vellemus (se. tudi
cart), tudicatum est Ú; guo minus eis
rebus, gutbus gutsgue vellet (se.frut),
frueretur N; d) s ace. 8 inf. zvl. při různých
podmětech:fecerunt, guod suos gutsgue
servos facere voluisset i; při e8se lze
někdy přel. „míti“ s doplňk.: id commune
aerartum esse voluerunt N chtěli míti
spolkovou pokladnou; = často pass.: gutď
feri velit, edoceť Čs — vydá rozkazy;
pleonast.při nolle. nolite hunc v. matu
ritus exstingut (; — důrazněs inf. perf., při
čemž €SS€ ob. vynecháno: nunc tilos mont
tos volo ČC= chci důtklivě napomenouti;
rex id celatum voluerat Č; ©) s konj. ob.
bez spojky, též e ut (ne): de Menedemo
vellem verum futsset; de regina velim
verum sit C; mihi pugnam, Musa, ve
lim memores H rač, prosím; volo, ut
mihi respondeas tu C; 2) praegn.sta
noviti, určiti, nařizovati a) ob.ve formuli
při předkládání rogace lidu velelis tubealis,
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táz. vellent tuberentne; ) o bozíchsic et
volutstis V to byla vaše vůle; dis vo
lentibus magní estis S z vůle boží; dt
meltora velint O — chraňtež bohové;
fuppiter, hunc laetum Tyriis diem esse
velis V chtěj — dej, aby byl; 3) chtiti,
aby něcobylo uznáno, tvrditi, odt.míti
za to, míniti, pokládati: vultis eventre
omnia fato Ú; = spec.při témž podm. vy
dávati 8e€ za někoho:Aeltus Stotcum
se volutt C (esse bývá vynecbáváno); Strato
physicum se voluit C; gut se populares
volunt C; se ovtum Teucrorum ab stir pe
volebat V; 4) 8 podm. věcným ve rčení guid
(stdi) vulť —=co znamená, jaký má
význam, smysl: avaritia senilis guid
stbi velit, non intellego C; guiď volt
concursus ad amnem ý, dicam, guid
velit ara lovis O; 5) zř.výzu.malle ra
ději chtíti: malae ret se guam nullius
duces esse volunt L.

3. volo, čnis, m. [velle] dobrovolník;
spec. otroci, kteří po bitvě u Kannen do
brovolně vstoupili do vojska L.

Vologeses (n. Vologaeses, 18n. 7, ace.
ěn), m. jméno parthských králů z rodu
Arsakovců T.

volpecula, volpěes vizvulpecula, vul
es.
Volsci, Orum, m. Volskové, sabellský

kmen v jižní části Latia při řece Liris
s hlavním městem Antium; adj. Volscus,
a, um volský.

Volsinii, črum, m. město v Etrurii
již. od Klusia u jezera zv. Volsintensis
lacus; adj. Volsiničnsis, e volsinijský;
subst.Volsinienses, tum, m. obyvatelé
Volsinii L.

Voltinia (čridus), jedna z venkovských
tribuí; odt.Voltinicnses, tum, m. občané
Voltinijské tribue C.

Voltumna, ae, f. bohyně spolku dva
nácti měst etruských s chrámem u Vol
Binií L.

voltur, Volturnus, voltus vizvulťur,
Vulturnus, vultus.

volůbilis, e [volvo]točivý, otáčivý;
1) a) vi. v. et rotundus deus C; volu
bile buxum V; (serpens) volubilibus ne
xibus orbes torguet O točitými; |) meton.
točitý, oblý: aurum volubile O (tj. zlaté
jablko); 2) metaf.a) valicí se, pohyblivý,
o voděplynoucí, plynný: per aguas volu
biles H; b) hbitý, živý, obratný, Šviž
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ný: v. oratio C; natura v. C; ec)vrt
kavý, nestálý: vaga volubilisgue na
tura U.

volubilitas, atis, f. [volubilis]toči
vost, otáčivost; 1) a) vl.otáčivýpo
hyb: mundi v. C; h) meton. oblost: v.
caprtis latisstma O lebka v celé své
šířce; 2) metaf.a) hbitost, obratnost,
plynnost, švižnost: linguae v. C; b)
vrtkavost, nestálost: v. fortunae (.

volůbiliter, adv. (voludilis] hbitě.
volucer, cris, cre [volare] létavý,

létající, okřídlený; 1) vi. destine volu
cres C; volucris columba V; v. eguus
O (t.j. Pegasus); básn.volucres tnsidiae
Pr (tj. okřídlení bratři Kalais a Zetes);
w Bubst.volucris, I8, f. (sc. bestia), zř.
m. (se. ales) létavee, okřídlenec, spec.
pták: odscenae volucres V (tj. harpyje);
novae coeunt volucres Ó o včelách; meton.
saepe suas volucres legit míht Macer
O 1 Jj. svou báseň o ptácích; 2) metaf.
a) poletující ve vzduchu,vznášející 8e,
plynný, lehký: fumos volucres V; volu
cres in auras V; nebulae volucres O;
b) „perutný“, hbitý, rychlý: volu
cris sagitta V; v. currus H; o řeči
plynný, švižný: genus (orationts) ver
bis volucre atgue incitatum C; c) a)
prchavý: vl. voluorem seguor HH; obr.
v. somnus V; gaudtum volucre T; p)
vrtkavý, nestálý: o volucremfortu
nam

voliimen, inis, n. [volvo] 1) závit,
vinutí, točení; krouživý pohyb, víření:
o hadím těle 8inuat (v. 1.) tmmensa volu
mine terga V; vinclorum volumina V
(o caestu); caelum sitdera celeri volumtne
torguet O kroužením; jalto ace. vnitř. voču
mina trahere, versavre (v. t.) V; přenes.st
nuet alterna volumina crurum V stří
davě nohy ohýbá; kotouč: volumina
fumi O; 2) a) svitek popsanéhopapyru,
od. kniha, spis; b) kniha, svazek jako
díl většího spisu O (o Metamorfosách).

Volumnius, jméno římského rodu;
tejm. 1) Volumnia a) manželka Koriola
nova Z bh) herečka, milenka Antoniova,
před propuštěním z otr. zvaná Cytheris (S
2) L. Volumnius Flamma Veolens,
konsul r. 307 a 296 př. Kr.; 3) P.
Volumnius Eutrapelus, přítel Antoniův
a Altikův ČN; 4) P. Volumnius, věrný
přítel M. Brula C.
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voluntárius, a, um [voluntas]dobro
volný a) act. milites voluntarii n. subst.
voluntarii, orum, m. dobrovolní bojov
nici, dobrovolnici; samovolný, samozvaný:
v. procurator C; b) pass. tpse me huite
voluntario certaminí obtuli L (dobro
volně přejatému); úmyslný: volunta
ria mora ČT sebevražda.

voluntás, atťis,f. [velle] vůle, chtění;
1) a) meď (řuď a p.) voluntate 1 samo
voluntate ze své, z vlastní vůle, dobro
volně, úmyslně, rád; voluntate n. ad vo
luntatem alcis po vůli, podle vůle něčí;
algd est eX n. de mea voluntate po vůli,
podle vůle, po chuti; = význ. přání,
snaha, touha, žádost, chut: plus vis
potuit guam v. patris L; non est tua
tuta v. O; adversa v. T' odpor; s inf.
cunctis eadem est audire v. O touha, =
pl. o projevech vůle, v Ččešt.sg.: Uť elus sem

per voluntatibus cives adsenserint Ú;
= spec.poslední vůle: v. mortuorum
C, defunctorum Plin; suprema v. T;
bj úmysl, záměr, předsevzeti, rozhod
nutí: zmmutare voluntatem S; profectio
voluntatem habuit non turpem ČC=
v odchodu nebylo...; ©) svolení, do
volení: uť etus voluntate id stbi facere
liceat Cs; summa omntum voluntate Cs
za obecného souhlasu; d) vůb. smýšlení
G.) abs. (komines) voluntate perditi (C
in variis voluntatibus regnari omnes
volebant L přes různost smýšlení L; =
spec. politické smýšlení, politika: olle L.
Crasst voluntatem saepe perstrinxit C;
úsudek, vkus: zudicit et voluntatis st
mělitudo T'; P) smýšlení, poměr k někomu:
secunda in Caesarem v. provinciae Cs;
gua voluntate esset in vegem N; 2)
praegn.A) dobrá vůle, ochota, ochot
nost: litot. nec iners paupergue v. O
dobrá vůle, horlivá a štédrá; horlivost,
chut: v. ad dimicandum Cs; v témžvýzn.
abs. adventus Nasidit summa spe et vo
luntate civitatem compleverat Cs; b)
náklonnost, náchylnost,přichylnost,
přízeň, oddanost,láska (ad algm
k někomu):militum v. Cs; conciliata vo
luntate plebis L.

volup, adv. (arch.) (z koř. *vel- (srov.
velle), srov. čŽatic, čAnouau) B potěšením,
k potěšení, k libosti,

voluptarius, a, um [voluptas] 1) roz
košnický, požitkářský, spec. labužnický
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a) homo v. C 1 subst. volupfárius, dž,
m. rozkošník, požitkář, spec.labužník ČC;
voluptaria disciplina C, vita C; sensus
voluptarii C; W) význ. poskytující roz
koše, plodicí rozkoš, libý, slastný: vo
luplariae possessiones Ú; loca amoena
voluptaria 93 subst.Voluptária, um, m.
rozkoše C; 2) týkající se rozkoše: volup
tariae disputatione* Ú o rozkoši.

voluptas, dťis (een. pl. voluptatum,
též voluptatium), f. [volup] libost (tělesná
n. duševní), rozkoš, slast (vůb. i význ.
$losof.), požitek; potěšení, radost: 1) a)
omnes tucundum motum, guo sensus hi
laretur, Graece ňdovýv, Latine volup
tatem vocant C; voluptatem capere ex
re míti z něčebo, v něčem, těšiti 86 z něčeho,
něčemu; 0. alcis ret něčeho, plynoucí z ně
čeho:epularum aut čudorum v. C; igna
viae v. S rozkoš zahálky; cum voluptate
servamur Ú — zachránění nám působí
radost; in voluptate esse aut in dolore
C cititi slast nebo bolest; hend. Žaec

alunt animi voluptatisgue causa Ús propotěšení;v.corpovrisÚ smyslnározkoš;
alacris v. V veselí; ) personiť.Voluptas
Rozkoš jako božatvo; 2) meton. a) co pů
sobí rozkoš, požitek a) pochoutka,
lahůdka: ventrem datis voluptatibus
frut L; B) význ.zábava, pt. radovánky:
tempora voluptatis laborisgue disper
tire Cj negat. tudicium hominum in
mandandis magistratibus corvumpt vo
luptatibus oportere C; %) o osoběradost,
potěšení: care puer, mea sola et sera
v. V; Acis magna patris matrisgue
v. O; b) touha po rozkoši, choutka,
chtič: voluptatibus servire S; minus
Vitellit ignavae toluptates (požitkářství)
guam Othontislididines timebantur T;=
zejm. ©) pud: udi concubitůs v. solli
citat V; £) labužnictví: cidbipoti
omsgue destderio naturali, non volup
tate modus finitus L; ut nihil in cibo,
tn potu voluptatibus tribuat Plin.

volupfuosnus, a, um [voluptas] libý,
příjemný fDlin.

Voliisius, jméno římského rodu; zejm.
O. Volusius, spolehlivý úředník Cicero
nův v Kilikii C

volitábrum, %, n. [volvo] bahniště,
kaliště, v němž se válejí vepři V.

volůtabundus, a, um [voluto] vále
Jicí se (též obr.) Č.
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voliitatio, onis, f. [vnluto) válení zejm.
zvěře v babništi; meton. otisk těla po válení:
obr.700 vestigiis, sed totis volutationi
bus corporis Č.

voluto, are, avi, Gtum [fregu.-tntens.od
volvo) váleti, kouleti; 1) a) med.volu
tari váleti se, konleti se a) vl. in
luto volutavi Čs in glacie volutabantur
L; ne volutetur in iactu glans L aby
se nepřevracel; «=o prosebníkufrater volu
tatus est ad pedes inimicissitmorum C,
part. refex. genibus volutans haeredat V
na kolenou se svíjeje klečel; (P) metaf.
zabývati se (tn re něčím):gut in
veteribus erit scriptis studiose voluta
tus Ú; cim omnes in omni genere sce
lerum volutentur C „brodi se“; part. volu
tatus in re zběhlý v něčem:ad Callis
thenem et ad Philistum, in guibus te
video volutatum Č; h) vlniti něco: obr,
gužbus saepe cogitationibus volutavi ani
mum L = zaměstnával jsem se v duchu;
2) metaf. a) z význ. převalovati, šířiti:
vocem volutant litora V odrážejí; vocem
per ampla volutant atria V (jejich) ho
vor se rozléhá; (flamina) caeca volu
tant murmura V; confusa verdbavolu
tant O; b) v. algd animo (in anímo),
secum (pozd.též intra antmum) n. abs. v.
přemítati, rozvažovati, rozjímati,
přemýšleti o něčem: venena, gladios volu
tabam in animo L; verba inter se vo
lutant O; volutatis inter se rationibus
T' po uvážení (a srovnání) důvodů,

volva(n. vulva), ae, f. pochva, děloha;
zejm. sviňská puška jako lahůdka I Plin.

volvo, ere, volvi, volůtum [srov. čÁVo,
EiAV0), čes. „valiti, „vláti“, „vlna“ něm.
wiilzen,wallen| valiti, váleti, kouleti,
točiti (často pass. VOČVI význ. med. valiti se
atd., odt. part. vočvens valicí se); 1) a)
oppidaní in proxumos saxa v. S sva
lovali; volventes hostilia cadavera L
převalujíce; v. oculos V buď obraceti oči
(při pozorování) n. kouleti očima (z hněvu); =
zmítati, proháněti: volvimur undis V;
obr. vita populi ftomani per incerta
maris volvitur T; = (egiites) v. tur
mas vidit L v četách se proháněti; =
svíjeti, stáčeti s ace.vnitř. v. ordbemL
svinouti se, sraziti se v kolo; = o vodě
vlniti, vzdouvati: venti volvunt mare
V; obr. trarum v. sub pectore fluctus
V = bouřiti se v srdci hněvem; minores



vomer

v. vevtices (v. t.) FT; odt. peclora tntus
clausas volventia flammas Ó = prsa,
v nichž plamenyse svíjeji; ) praegn.G)
povaliti, svaliti: (Turnus) semineces
(prolept.) volvit multos Vs B) vyvalo
vati, vypouštěti, chrliti: (terra visa est)
v. Jumum V; (eguus) volvit sud naribus
tgnem V; 1%)valiti 8 sebou, uná
šeti: amnis sara glareasgue volvens
L; volvens aliena (cizí přísady) vitellus
H; ©) med. «) valiti se, kouleti se,
točiti se: amnes volvuntur V; sol cir
cum terram volvitur C; volvitur Ixion
O točí 8e (na kole); anguis volvitur V
plazí 8e, vine se; volventta plaustva
V; » lapis vacuum per inane volutus
V proletěv; lacrimae volvuntur V valí
se, řinou se, tekou; B) praegn. svaliti
se, skácetise, spadnouti: pronus ma
gister volvitur tn capuť V3 volvitur
Buryalus leto (mrtev) V; Pháethon vol
vitur in praeceps O; ille per colla ad
missa (= admissi egui) volvitur O přes
šíji; d) spec. rOZVinovati popsanýsvitek,
„otevříti“knihu, od. pročítati, čísti:
volvendi sunt libri Čatonis ČC;v. com
mentarios Numae L; = obr. G.)veterum
v. monumenta virorum V „přemitati“
v mysli, rozpomínati se na...; longtus
volvens fatorum arcana movebo V dále
rozvina odhalím; 3) „rozvinovati“ řeč n.
myšlenku: facile verdis volvebaťt senten
tias Č= z úst mu plynuly myšlenky;
2) obr. o kole času a osudu a) o čase
u) točiti kolem času, říditi běh času:
Noctilucam celerem pronos v. menses
H hbitou v řízení oběhu kvapných mě
síců: 3) záměnoupodmětu žíti v běhu času,
odt. prožíti, dočkati 8€ něčeho,pře
čkati, přetrvati: (aesculus) multa vi
rum volvens durando saecula (k oběma
slov.) vineit V mnoho věků v oběhu času
přetrvá; o duších uĎděmille rotam volvěre
per annos V až se dočkají oběhu tisice
let; = odt. toť v. casus V přestáti; %)
plynouti: o Čase pass. n. med. reflex. vol
ventibus n. volvendis annis (mensibus)
V v průběhu, proudu let (měsíců), srov.
Homer. JIEDITEÁÁONÉVOV ČVIAVTŮVI VOL
venda dies V den v běhu času; volcens
annus Ó kolotavý; b) o osuduG) říditi
(běh osudu): v. vices V; sic v. Parcas
V že usoudily; B) med. točiti Se význ.
diti 8e: in incerto est,fatone ves mor
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taltum an forte volvantur Tj; 3) metať.
v. algd animo (in animo), cum animo
suo, secum (pozd.též infra se ipsum,
intra animum) o. abs. v. přemitati,
rozvažovati, rozjímati, přemýšletioně
čem:Faun volvit sud pectore sortem V;
tnantum rerum inanes v. cogitattones
L; bellum v. LT osnovati.

vomer (pův.VOMIS),e7i8, m. radlice,
rádlo; aynekd.pluh; meton. fesst vomere
tauvi lŤ oráním.

vomica, ae, f. [vomo) nežit, vřed:
gladio vomicam etus aperuit C; = metaf.
„hlíza“: hostes, v. genttum u L.

VoMIS viz VOMEr.

vomiti0, onis, f. — vomitus, čs, m.
[vomo] zvracení, dávení,

VomM0,ere, ul, tum (m. *vemo, srov.
čučeo| zvraceti, dáviti, blíti; ==přenes.
vydávati ze sebe, chrliti, soptiti:
vomit ore cruorem V; purpuream v.
animam V; geminas cui tempora flam
mas vomunt V plameny vyšlehují ze
skrání; stuppa vomensfumum V; ignem
v. O; foribus domus salutantum vomiť
undam V.

vorago, inis f. [voro]jícen význ.pro
past, prohlubeň, (bezedná) hlubina;
I) a) negue eam voraginem coniectu
terrae expleri potutsse L; tenaci in vo
ragine Cat (bahno); = obr. alta v. ven
čris O; Lb)zcjm.ve vodě tůně: vasta vo
ragine (abl. aual.) gurges V; sudmersus
eguus voraginbus Č; = vír: torrentes
atrď voragine ripas V; 2%)metať.gurges
ac v. patrimonii C mrhač a hltoun; v.
et gurges vitiorum Ú; voragines rei
pudlicae C zhoubci.

voráx, cis (voro) žravý, hltavý.
Voro, dre, dvi, datum [srov.B1Bodoxw,Booé,| čes.„žrát)žráti,požírati,

hltati, pohlliti, polykati; 1) vl.
alia (antmalia) sugunt, alia carpunt,
alta vorant Ú; 2) motat. (navem) vorat
aeguore vortex V; (Charyůdis) vovat
raplas revomitgue carinas O; v. lit
teras C „hllali“; vitam v. Cat — pospí=
Ši Sl.

VOUSO, VOVSNN, VODSUS víz Verso atd.
VOrtex, vOr(o viz vertex, verto.
VOS, zájm. 08. 2. 08. pl. [vl. ACC.,Srov, Vuďo,

Čes. „vás“ VY (klade se jeu tebdy, je-li na něm
důraz); gen. véstrum ob. jako gen. part.: guis
vestrum, nemo vestrum (zř.v jiné platnosti:



Vosegus

consensus vestrum C; hac vestrum fre
guentia C), jinak Vestri: jako gen. obj. ar
dens odio vestri C k vám; Aabetis du
cem memorem vestri, odlitum suit C; =
sesilováno býva připojením -meť: VOsMeť, VO
bismet (při překl. ob. neni třeba sesílení nazna
čovati).

Vosegus, %, m. (mons) pohoří záp. od
středního Rýnu, nyn. Vogesy

VOSLEr arch. — vester.
votivus, a, um [votum] 1) zaslí

bený: ludi votivi C; votiva legatio
C= hdera legatio (v. t.) voti causa; ta
bula (v.t.) votiva; pascitur tn vestrum
reditum votiva tuvenca If slibená v oběť
za...; cornua votivi cervi O (= votiva
cornua cervt); exuere votivum odligatum
gue virtuti oris habitum T' tvářnost,
kterou se zaslíbili a zavázali statečnosti ;
2) záslibný: votivaspersotvensDelia
voces Ti) zbožné sliby.

votum, i, n. |subst. Is. part. perf. pass. od
voveo) 1) a) (bohům) slíbená, zaslíbená
věc «) slibcný dar: Caesar dis v. im
mortale sacrabat (se. delubra) Vs $)
obět: votis incendimus aras V obětní
oheň zapálíme na oltáři; b) zaslíbení,
slib, t. j. závazné proslovení toho, čeho
člověk od božstva žádá, 1 toho, co bož
stvu dá, bude-li vyslyšen (voťta byla ko
nána 8oukromně i jménem statu, pravidelně, ku př.
na zač. roku, 1 za miinořádných ud:tilostí)4) vola
deum (gen. obj.) V bohům učiněné; v. nun
cupare (slavnostně) proněsti, suscipere,
facere učiniti; vott reus V vázaný ali
bem (po pronesení vota a předjeho vyplněním 8e
stranybožstva);voti damnari býti zavázán
k vyplnění slibu (po přiznivém vyplnění vota
se strany bohů)— dojíti vyslyšení modlitby
(žádosti, přání); odt. damnadis (v. t.) tu
(agricolas) votis V; voťi sententia com
pos (v. 11.) JH projev splněného přání (t.j.
nápis na votivním daru); pod. voťi a vo
tum potens (v. t. ke konci); v. solvere (ex
solvere, persolvere) n. reddere, exsegut
splniti učiněný slib, spec.konati slíbenou
obět, dáti slíbený dar; ex voto H podle
slibu; Veneri et Cupidint vota debere
C dluhovati splnění slibů; fortunis ho
minum abutebatur ad nocturna vota
cupiditatum suarum C ke splnění slibů;
voťis (tn vota) vocare (v. t) V; guin
guennalia vota L na pět let (t. j. s pětiletou
platnostís oboustran); 3) vůb. modlitba:
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votis numen adorare O, venerari V;
vota concipere (v. t.) O; voťu facere,
ut ..., votis optare modliti se, aby.
též přenes. přáti 81; = spec. modlitba, tý
kající se osoby, zbožné přání všehodobra,
žehnání: guoď eum votis lacrimisgne
prosecuti sunt C; studiis (projevy od
danosti) votisgue certadbant I; šp. sm.
kletba: odligasti perfidum votis caput
H stížila jsi kletbami svou hlavu; 2)
přenes. (zbožné, tajné 1 vůb.) přání, žá
dost, snaha, touha a) omni voto n.
omnibus votis petere (expetere) alad
vroucně si žádati, přáti; contra spem
votague etus L; illorum v. unicum est
fallere Ču; certum voto (dat.)pete finem
H; hoc erat in votis H to bylo mým
přáním; an venit in v. ex urbibus una
H jest tvým přáním; b) coacret. význ.
předmět přání, touha: voťts pottrč O do
jiti (splnění) svého přání; mecum mea
vota feruntur O; dimidium vestrí voti
O; „naděje“ deplorata colonis vota tacent
O; matura fleturi vota coloní O.

VOVe0, čre, vovi, voťum (srov. EŮYOUKU,
eůdy“)1) (bohům) zaslibovati, alibo
vati, připovídati, abs. činiti slib: Bellona,
st hodie nobis victortam duts, ast ego
tibi templum voveo L; eguum votun
pro reditu sitmulant V; dabitur merito
laurea vota Iovi O; guos (se.deos) san
gutne voto honorant Ó (tj. krví alibe
ných žertev); s ace. e. inf. pro věctimis
homines tmmolant aut se tmmolatuvos
vovent Cs; 2) přenesvůb. a) přáti si,
žádati 8i něčeha:guae modo voverat,
odit O; sortem meam vovistis O (tj.
aby vyšel můj los); uť tua sim, voveo
O; b) v. algd alci n. pro algo přáti ně
komuněčeho:guid voveat nutricula alumno
H; guae pro te ut voveam Ó.

VOx, věcis, f. srov. ÉTTOGz FÉTOG,
dv, sinov) 1) hlas a) vůb. v. canora
et suavis C; v. mugna silný hlas;
udae vocis iter V (= udum vocis
tter) t.j. hrdlo; vocts tmago V ozvěna;
b) zejm.«) mluvení, řeč; volání, křik;
zpěv: eťvoce et manibus universi stgni
Jicare coeperunt Cs; nihil voce respon
sum est L nebyla dána ústní odpověď;
voce vocare, precari V, probare O
hlasitě; cum voce manus ad stdera
tendit V 8 hlasitou modlitbou; = citha
ram cum voce movere O; carmina vo



Vulceanus

cum O (zpívané) písně; = obr. tnterdum
vocem comoedia tollit H hlas pozvedá
(t. j« mluví „vyšší“ řečí): B) o zvířatech
řvaní, štěkot, vytí, skřek, bzučení a p.;
C) přenes.zvuk, hlas, hlahol, tón: du
cina litora voce repleť O; septem dis
crimina (v. t.) vocum V; voces crevere
fhdibus severis H — počet strun vzrostl;
verba, gutbus voces sensusgue notavent
H přírodní zvuky a dojmy; = adď sont
tum vocis vestigia torsit V po zvuku
(vesel); audimus fractas ad litora vo
ces V jekot tiišticích se vln; 2) meton.
a) slovo: oportere exprimi, guae vis
(význam) subiecta sit vocibus C; guid
sonet haec v. voluptatis C slovo „slast“;
voces contumeltosae Cs; virtus populum
falsis dedocet uti vocibus FH(t. j. výrazů
beatus, rex a p.); = b) pl. též (Bouvislá)
slova, řeč; v témžvýzn.1sg.: una (Ce
reris) v. erat 'hac gressus ecgua puella
tulit?? O; = výrok věta: Laconis dila
v. ČC; Pythica v. L; apec. odpověď, zvo
lání, výkřik; rozkaz, prosba, slib; = for
mule zaříkací, zaříkání: v. Thessala FH;
sunt verba eť voces, gutbus hunc lenire
dolorem possis H; = píseň; ©) řeč, ja
zyk, mluva: vocem mutťare V; nescia
est vocis barbara lingua Latinae O;
d) výslovnost: rustica v. et agrestis C
e) přízvuk: acuta v. ČC.

Vulcánus (steršíVelcánus), č, m. bůh
ohně, uctívaný zejm. jako ochránce od
požáru; později byl stotožněn s řec. He
faistem a báje o tomto byly naň přene
seny: čnsula Vulcani L (= Vulcania
tellus V) — Thermessa, nejjižnější z Li
parských ostrovů; = meton.oheň: furiť
V. V; Vulcanum spargere tectis V; per
veterem dilapso culinam Volcano FH;
adj. Vulcanius, a, um a) Vulkanův:
Volcania arma Č (tj. ukované od He
faista, jaké měl Achilleus a Aeneas);
Vulcanta munera, currus O5 Vulcania
Lemnos (v.t.) O; hb) ohnivý, ohně:
actes Volcania V ohnivá záplava; —subet.
Vulcanália, um, n. svátek Vulkanův,
slavený 23. srpna, později i 8 hrami
v cirku.

vulgaris, e ([vulgus] 1) obecný,
obyčejný, všední; obvyklý, běžný:
v. liberalitas C ke všem; vulgares puel
Zae O obecné (t.j. nevěstky); subst. zčča
vulgaria 'guid agis? ecgutd commode
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vales?' Plin všední fráze; tetunus raro
stomachus vulyaria temnit JH všední
stravu; = všeobecný, neurčitý, povrchní:
v. mentio T; — praegn. všední, nízký:
artes vulgares, coguos, pistores C; vul
gares reice taedas (sňatek) O; 2) — gen.
vulgi: coetus vulgares F.

vulgariter, adv.[vulgaris] obyčejným
způsobem, všedně.

vulsater, čris, m. [vulgo] rozšiřo
vatel: taciti v. O vyzrazovatel.

vulgátus, a, um (vl. part. perf.pass. od
vulgo] 1) obecněrozšířený, rozhlá
šený, všeobecně známý: vulgatum
erat L; vulgatior fama L; non ante
volgatas per artis I dosud neznámé;
nondum vulgata convivia Oj;fertilitas
vulgata per orbem O; %) obyčejný,
všední: vulgata munera

1. vulg (starší volgo), adv.[vl. abl. ag.
od vulgus) a) obecně, všeobecně, v ů
bec, vesměs: mercatores v. receptando
L všechny bez rozdílu; přede všemi =
veřejně: v. ostendere ac proferre C;
b) obyčejně; napořád, hromadně; c)
všude, na různých místech, porůznu,
vůkol: Aaec habitant ad litora v. Cy
clopes V.

2. vulg0, dre, dvi, dtum [vulgus)
zobecniti; 1) a) učiniti obecně pří
stupným: (summumtmperium) vulgart
cum infomis L stává se všeobecně pří
stupným i nejnižším; cum (patres) con
sulatum vulgari viderent L; rozšiřo
vati: P. Vergintus rem non vulgabat
L nevztahoval na všechny; munus vul
gatum a civibus esse in soctos L; con
tagium morbi vulgatum est Ču; (Člau
dius) novas litterarum formas vulgavit
T všeobecně zavedl; —med.vulgari cum
privatis L — obcovati s každým sou
kromým člověkem; b) praegn.a) zevšed
niti (pass.zevšedněti): nec dont vul
gart laudem L; (honor) promiscis adu
lattonibus vulgatur T; 3) všem propůj
Čovati k tělesnémuobcování: 0. corpus LO;
2) speo.uváděti v obecnou známost, u ve
řejňovati a) rozhlašovati, ohlašo
vati, oznamovati, vypravovati:famam,
rumorem v. VL; bella iam famá vol
gata per orbem V; obductum verbis v.
dolorem V vyjeviti; an falsa haec in
matus vulgaverint accusatores T tyto



vulgus

věci jsou liché a žalobci je s přeháněním
roznesli; s ace.c. inf. veleres corpora vul
garunt edita (esse) fungis O rozšířili
pověst;b) rozšiřovati: carmina vul
gata T; (Alcaeum) ego volgavi H uvedl
jsem ve známost; ©)praega.vynášeti, roz
nášeti, prozrazovati: gut Cereris
sacrum votgarit fŤ; arcana domus v. T.

vulgus, starší volgus, 7, m. (ace. vedle
vulgus též vučgum) 1) a) (obecný) lid,
lidé (jako průměrnáveřejnost):non esť con
stltum in vulgo C; nec sicut v., sed ut
eruditi solent appellare sapientem C;
Pelopidas magis histovicis guam vulgo
notus N; in vulgus pro lid, mezi lid,
mezi lidmi, u lidí: in v. edere CsN; in
v. notus, ignotus C; pessimi in v. famě
L; fames in v. (erat) T'; abl.sg. vulg6
význu.adv. v. t.; b) praegn. vziledem k vynika
jícím jednotliveům (©) nižší lid: patres et
medium v. O „střední stav“; 2) vojen.v.
militum n. abs. v. prostí vojáci, mužstvo:
tn v. militum efferre Cs; vulgo militum
acceptior Ču; vuťgi stante corona O;
negue legatus aut tribunus adfuit: per
missa vulgo licentia T; %) a příhanou
sprostý lid, dav (davy), chátra, luza:
cetert omnes v. fuimus sine gratia,
sine auctoritate S; cum proscriptos v.
conguireret N; v. ignobile V,profanum
H, tmdoctumO; 2) a) množství, dav,
zástup, shluk, sbor (vl. 4 přenes.): v. in
stpientium (; v. obaeratorum aut clien
ttum arma cepit T; L) přenes. 0 zviřa
tech stádo, hejno: tneautum v. V.

vulnerátie, onis, f. [vulnero) pora
nění, zranění.

vulnero, čre, dvi, tum [vulnus) ra
niti, poraniti, zraniti, zasaditi ránu; 1)
vl. corpus ferro v. C; 2) metaf. význ.
„dotknouti se“ někoho, ublížiti, uraziti,
uškoditi: guos ferro trucidari oporte
bat, eos nondum voce vulnero C; gui
erat Archilocht versu vulneratus C;
gravior neu nuntius aures vulneret V;
fortunae vulneror ictu O.

vulnificus, a, um [vulnus a facio]
činící rány, raníci, ranicí, zraňujicí VO.

vulnus (starší voltus), erčs, n. [z koř.
*tel= ve vello, srov. oÚÁM)rána, poranění,
zranění; 1) vl. (Aesculapius) primus v.
dicitur odligavisse C; v. grave O, le
tale V; vulnera accipere, excipere do
stati, utržiti; gua maxume vulneru acci

13206 vultarius

ptunt (elephantť) L kde jsou zranitelní;
V. 6X VĚ od něčeho; = s gen. COrpori8 v.
C na těle; Pelias vulnere tardus Ulixi
V (t.j. od Odyssea); sese Aeneae iacta
vit vulnere V (tj. že poranil Aeneu); =meton.poraněnáčásttěla:trunca| de
tectis vulnera memdris O (viztruncus),
tristta mandere vulnera O kusy wasa;
2) přenes. a) o věcech význ. poškození, trh
lina, díra: meďio e vulnere saxi Oj pars
scuti vulnere nulla vacat O; b) rána
výzo.úraz, pohroma, škoda, ztráta,
neštěstí, zlo a) erant, gui suis vulne
ridus mederentur Č (t dluhy, touhu po
pomstě, lakotu a p.); accepit gravissi
mum pareňs v. morte filiiůN; pvivata
vulnera rei publicae malis operire T;
B) spec.vojen. stné pugna eť sine vulnere
suorum Cs; ni freguens ubigue Agri
cola tussisset, acceptum aliguod v. foret
T; ©) (duševní) rána, bolest, bol,
útrapa, vůb.trýzeň (hněv, zášti, žárlivost,
zejm.obr.význ. láska): uno servans sub
pectore v. V; clausum pectore v. O;
o lásceřegina v. alit venis V; guo beatus
volnere, gua pereat sagitta FH; 3) meton.
A) význ. úder, seknuti, bodnutí, kouanntí
a p.: gravi vulnere ictus L — těžce po
raněn; (apes) animas in volnere ponunt
V —=raníce; vulneribus evicta ornus V;
percussus vulnere rami (kyje) Pr; (tau
rus) elusa vulnera sentit O; vulnera
aratri Oj v. falcis O; b) zraňující ná
stroj, zbraň, střela, šíp: vulnera di
rigere V zraňující střely; haesit sub gut
ture v. V; tnfesto vulnere inseguitur V;
vulnere, non pedibus te conseguar O.

vulpecula, ae, f. [demln. od vulpes]
liška.

vulpes (staršívolpes), čs (gen. pl. vul
ptum) f. liška, lišák: přist.čungere (za
přahati) vul pes V (o nesmyslném počinůní);
animi sub volpe latentes H v liščí kůži
(dle bájky o licoměrné lišce a vrůně).

vulticulus, ž, m. [demian.od vultus)
pohled Č.

vultuosus, a, um [vulťtus] šklebivý,
pitvorný (přenes.význ.strojený) €.

1. vultur (staršíVoltur), určs, m. sup.
2. Vultur, ur7s, m. [viz předch.) hora

na hranici Apulie, Lukanie a Samnia,
pyn. Voltore ZÍŽ.

vulturius (staršívolturius), 27,m. [vul
tur] 8 UD; metaf. o hrabivých a nenasytných li



Vulturnus

dech: appellatus est hic v. altus pro
vinciae imperator C; duo vulturit pa
ludati Ú; při dědictvích swscitat a cano
volturium capiti (= capite) Cat.

Vulturnus (staršíVolturnus), 7, m.
1) V. ventus, mistní název jihových.
větru L; 2) italská řeka, vlévající se
v sev., KampanM u města zv. Vultur
num, č, n. do Tyrrhenského moře, nyn.
Voltnrno.

vulíus (starší voltus), žis, m. (básn. často
pl. význ.85.) 1) výraz obličeje, tvář, tvái
nost, obličej, pohled, oči: animus etus
vultu, Jlagitia parietibus tegebantur C;
haud alto (8...), guam si evasisset,
vultu L; cum desperatio in omnium
vultu eminercé Li cupul instgne oculia

13217 Xystus

comague et torvitate vultus T; vultum
Jingere Čs opanovati výraz tváře; donus
v. Ó jasná, veselá, přívětivá tvář; tn
certo voltu S s rozpačitou tváří; vultum
ducere (trahere) O vraštiti tvář; vivos
ducent (budou vytvářeti) de marmore
voltus V; vultu saepe laeditur pietas C
jediným pohledem; 2) a) obličej, tvář e:
largo umectat flumine voltum V: vetam
voltůs unguibus IH; vultum confundere
Lunae O; b) oči, pohled, zrak: vultiis
Jigere in re VO upřiti na něco; mirantur
Jtagrantis dei voltus V; 3) přenes.tvář
nost, podoba a) on virum vultus mu
tare ferinos O; L) salis placidi v. V; —
význ. způsob, druh: non esse unum elo
guentiae vultum T.

vulva viz vola,

X

X Jako zkratka Ů číslice 10; 2) na min
cích denarius.

Xanthippe, és, f. [|Zavdizrn] man
želka Sokratova Č.

Xantkippus, 8 m. [(Zdvdurtnoc)řec
ké vlastní jméno; zejm. 1) otec Perikleův,
vítěz nad Peršany u mysu Mykalského
r. 479 př. Kr. C; 2) Sparťan, náčelník
řeckých žoldnéřů, jenž jako vojevůdce
Karthagiňanů porazil Regula v bitvě u Fu
net r. 255 př. Kr. L.

Xanthus o.Xanthos, z, m. [Zavdoc]
1) — Skamandros, říčka v Troadě VO;
2) řeka v Lykii VH.

Xenippa, 6rum, n. místo v sev. záp.
Sogdianě Cu.

xenium, čz, n. [Šévwov]výslužka z ho
stiny; vůb. přatelský dar, dárek, jaké al
posílali přátelé o Saturnaliích, vázané Plin.

Xeno, čnis, m. [Zévav] epikurovec
z Athen ©.

Xenoclčs, is, m. [Zevoxdňc) řecký
rhetor, 8 nímž Cicero se stýkal za svého
pobytu v Asii (r. 78) C,

Xenocratés, is (are. em 1 Zn), m
EZevoxedínc| řecký filosof z Chalkedonu

v Bithynii ($ r. 314 př. Kr.), žák Pla
tonův a po smrti Speusippově náčelník
akademie ČC.

Xenophanes, čs, m. [Zevogávnc] řec.
ký filosof z Kolofonu (mezi 1. 580—480
př. Kr.), zakladatel filosofické školy elej
ské

Xenophón, ontis, m. [Zevogov] atlien
ský dějepisec, žák Sokratův (7 okolo roku
855 v Korintě) ČC; aaj. Xenophonteus
n.XenophoOutins, a, um Xenofontův:fer
cules X. Č u Xenofonta.

Xerxés n. Xerses, 28 (ace. én), m.
[Zéošns] jméno dvou králů perských,
zejm. Xerxes [., nejstarší syn Dareia L.,
panoval r. 486—465 př. Kr., vůdcetřetí
výpravy perské proti Řekům CN.

Xvniae, úrum, f. [Zvvia) městov již.
Thessalii u jezera zv. Xynias L.

xystus, ž, m. [Svaróc] a) u Řeků krytá
chodba sloupová v gymnasiich; b) u i
manů nekrytá terrasa u viil, též s květinami,
květinový záhon, zahrada, ČCDin.



Zacynthus 1528 zolheca

l
Zacynthus n. Zacynthaos, 7, f. [Zá

xvvoc) ostrov v Ionském mořiproti Pelo
ponnesu, nyn. Zante; adj. Zacynthius,
a, um zakynthský.

Zaleucus, 7, m. [ZáAevaoc) zákono
dárce Lokrů epizcfyrských v již. Italii
(ok. r. 650 př. Kr.) C.

Zama, ae, f. [Záan.a]jméno dvou měst
v sev. Africe; 1) Z. zv.Regia, jihozáp.
od Karthaginy (vítězství Scipionovo nad
Hannibalem r. 202 př. Kr., ktoré jiní vzta
buji ke druhé Zamě); 2) město asi 40 km
vých. od první Zamy 5.

Zanelě, čs, f. starší jméno Messany,
města v sev. vých. výběžku Sicilie, nyn.
Messina O; adj. Zanclaeus n. Zancleius,
a, um zankelský zanklejský: Zanclaea
Charybdis Ó.

zelotypia, ae, f. [GyAorvnia] žárli
vost, závist u

Zenon), čnis, m. [Zůvav) řeckévlast
ní jméno mužské; zejm. 1) řecký filosof
z Eleje (mezi I. 490—430 př. Kr.), žák
Parmenidův a zástupce filosofie elejské,
znamenitý dialektik C; 2) Z. z Kittia
na Kypru, zakladatel školy stoické (aei
v I. 336—264 př. Kr.) ČC; 3) Z. ze Si
donu, filosof školy epikurské, jejíž hlavou
byl v I. 100—70 př. Kr. v Athenách,
kde ho poslouchal i Cicero C.

Zephyritis, tds, f. [Zepvořric)jméno
zbožněné Arsinoe, manželky Ptolemaja
Filadelfa Cat.

Zephyrium, 0%, n. [Zepůowov] mys
a tvrz v Kilikii L.

zephyrus, 2, m. [Čépvooc) zefyr,
mírný vítr západní (v řec. mythologiia často
básn. zosobněný jako syn Astratův a Eoin), lat.
Favonius; — vůb. (mírný) vítr, vánek.

Zerynthus, 2, f. [Zňovvdoc) místo
8 posvátným hájem a jeskyní na sev.
pobřeží ostr. Samothraky, kde byla uctí
vána zejm. Hekate; aaj. Zerynthius, a,
um zerynthský: Zerynthta litora Oj též

o kultech na thráckém pobřeží naproti Samothraco

zejm. v Alnu: Apollo Z. L.
Zeětes, ae, m. [Zňrns) okřídlený syn

Boreův, bratr Kalaidův, účastník výpravy
Argonautův Ó.

Zethus, i, m. [Zřňd9oc)syn Diův a
Antiopin, bratr Amfionův CH.

Zeugma, atis, n. [Zeúyua) město nad
Eufratem sev. od Thapsaku 7.

Zeuxis, idis 1 i8 (ace. tďdem n. tm),
m. [Zeočic) slavný malíř řecký v 2. pol.
V. stol. a 1. pol. IV. stol. pi.. Kr., činný
v Athenách, na dvoře makedonského krále
Archelaa a v Efesu C.

zmaragdus víz smaragdus.
Zmyrna viz Smyrna.
Zoilus, č, m. [ZeaťAoc) řecký rhetor

a sofista z Amfipole, vrstevník Isokratův,
pověstný prudkou, ale malichernou pole
mikou proti Homerovi (odt. zván "Oun00
nácTiĚ).

zena, ae, f. [Čovy] pá8 k přepásání
oděvu ; 1) vl. jako symbot panenské čistoty Z.cestaO;malum© zonamsolvitCat,
opasek pro peníze:gut zonam perdiďit
FH 2) přenes. a) pás zemský a nebeský,
pásmo (jichžpočítalistařípět):duae dextrd
caelum totidemagnestnistra parte secant
zonae, guinta est ardentior tllis O; b)
souhvězdíZona Orionis Ó.

zonarius, z, m. |zona) hotovitel
pásů Č.

zonula, ae, f. [demin.od zona) pásek,
pás.

Zopyrus, %, m. [Zártveoc) 1) podle
Herodotovy pověsti Peršan, který sám
se zohavil, aby lstí vydal Babylon králi
Dareiovi; 2) fysiognomik za doby So
kratovy (.

Zoster, čris, m. [Zearňo) mys a pří
stav na jihozáp. břehu Attiky.

zothéca, ae, f. [ČoVan] a v téměvýzn.
demin.zothecula, ae, f. pokojík pro od
počinutí za due, alkovna, kabinet Fýin.



Doplňky.

A.

abbas, lis, m. opat.
abbátia, ae, f. [abbas] opatství.
abbátissa, ae, [. abatyše.
ab-brevio, are zkrátili.
abditivus, a, um [abdilus]) zastrčený,

vzdálený.
aberrátio, onis, f. [aberro] odbočení; pře

nes. Východ (a re z něčeho)C.
abnegátio, onis, f. [abnego] odepření,

zapřeni.
abortivus, a, um [aborlus] předčasně na

rozený, nedochůdče H.
abortus, iis, m. [aborior] předčasný po

rod, potrat C Plin.
absis (apsis n. hapsis), řdis (ace.ida), f.

[wic n. ic (vl.oblouk)]polokruhový
výklenek, připojený k nejširší lodi
basiliky Plin.

absolvo doplň: círk. dáti rozhřešení, se
jmouti klatbu.

abyssus, i, /. [«9vacoc] propast; círk.
peklo.

academia doplň:vysoká škola, universita.
accusátrix, icis, [. [srov.accusator] žalob

mce Plin.
acephalus, a, um [dxéga4oc) bezhlavý.
acialis, e [acies]nárožní.
acičs doplň:roh (domu, ulice).
acina, ae, f. Cat = acinus.
aCor, óris, m. [aceo,acidus] kyselost Plin.
acrisia n. acroisia, ae, f. [dooacia]

slepota.
acrodsis, is, f. [dx0óacic) přednáška,

předčítání C.
actiuncula, ae, f. [demin.od aclioj (malá)

soudní řeč Plin.
actuáriola, ae, f. [demin. od acluaria se.

navis) loďka C.
Latinsko-český slovník.

detuárius doplň 2. -uS, či, m. [aclus] pí
sař, účetní, tajemník.

adaugěseco, ere [inchoat.od adaugeo) roz
množovati se, zvětšovati se, růsti
básn. C.

ad-decet sluší, náleží Pl.
ad-instar, adv.na způsob.
ad-invenio, řre(k tomu, nově) vynalé

zati.
adiůnetor, óris, m. [adiungo]) připojo

vatel: Galliae ulterioris a. C o Pompe
jovi, jenž podporoval návrh Vatiniův,aby bvla
Caesaroví přidána ke správě i Gallie Zaalpská.

adiutorium, či,n.[adiutor] podporování,
pomoc.

ad-modulor, dri, doprovázeti zpěvem,
hrou; přizvukovati.

ad-móolior, tri přivalovati, dopravovati
k něčemu.

adgue = algue.
adulo, are (klass.adulor v. t.) otírati (0 lí

sajicímsezvířeti): ([ovis salelles) cau
da nostrum adulat sangutnem básn. u
C stírá.

aeguanimifter, adv.[aeguanimus z aeguus
a animus) rovnodušně, klidně.

aeguinoctiális, e [aeguinoclium] rovno
dennostní: caelum aeguitnoctiale Cal
(bouřlivé) počasí za rovnodennosti.

affleo, ére plakati alci s někým:flentibus
a. podle někt. F.

afilietio, onis, f. [affligo) náraz, rána;
pohroma, svízel, trápení, útrapa,sklí
čenost.

age-dum v. dgO (na konci).
aggressio, ónis, f. [aggredior]

náběh C.
agon, Ónis (acc. sg. a, pl. as), m. [dywdv]

zápas, závod.
agonia. ae, [.[dywovia](smrtelný) zápas.

84

útok,
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agonista, ae, m. [dyoviorýc) zápasník,
bojovník.

aidis arch. = aedis.
alabarchěs viz Arabarches (Dopl.).
alauda doplň:skřivan.
albumen, inis, n. [albus] bílek.
albus doplň:subst. alba (sc. funica n. vestis)

bílé plátěné roucho bohoslužebné,
alba.

aleyon, ónis, f. [dAxvv] lednáček Pr.
aleatus spr.aliatus, a, um [alium] česne

kový.
aleo, ónis, m. Cat = aleator.
alica (halica), ae, f. kroupy (ze špaldy);

odvar z krup jako nápojPlin.
aliptes, ae, m. [dAeintrnc] natěrač těl

v lázních, masážník (lat. unctor) C.
alis, alid Ca! = alius, aliud.
allodialis, e [a'lodium]poplužní.
al-ludo doplň:odítěti mazliti se: veluti ad

notam allusit (ustinus).
alluviěs, ět, f.[alluo] zátopa, povodeň C.
alpěs, is, /. [Alpes] (vysoká) hora.
alsiuS, neutr. compar. (posit. alstus, a, um

Lucretius)[zpart. perf.odalgeo) chladněj ŠÍ,
chladivější C.

altricor = altercor.
alutárius, či,m. [aluta] kožišník, jirchář.
ambo, ónis, m. [(čubeov]ambona; kaza

telna.
amaritůdo, inis, f. [amarus] trpkost,

hořkost (vl. i přenes.)Plin.
ambulátiuncula, ae, /. [demin.od ambula

tio) 1) (krátká a p.) procházka C; 2)
meton.místo ku procházení, chodník C.

ambulátor, óris, m. [ambulo] prochazeč,
chodec.

amento, are [(amentum) opatřiti háze
cím řemenem, švihlem; házeti (vl.
s užitím házecího řemene).

analěptides, um, f. [*ávaAnmtiĎec od
úvalAaubáve podložky Ó. Bývá psáno
též analeptrides a analectrides.

anathema, atis, n. [dváďeua) církevní
kletba.

anatocismus, i, m. [dvarToxtouoc)složité
úrokování C.

andron, onis[dvdodv] (vi. síň pro muže)
u Římanůchodba Plin.

anguilla, ae, /. úhoř.
angusto, are [angustus] zužovati, zúžiti

Cal.

anilitás, atis, f. [anilis] stařecký věk.
animula, ae, f. [demin.odanima] dušička;

(bídný, chatrný a p.) život C.
annihilo, are [ad a nihilum) ničiti.
antecessor, óris, m. [anlecedo] před

chůdce.
annotátio (adnotátio), ónis, f. [(adnoto]

poznámka Plin.
antelogium, if, n. [ante a Adyoc) před

mluva.
anteoccupatio, ónis,f. [anleoccupo] pře

dejití (odpůrcovy) námitky tím, že si ji
řečníkučiní sám (mooxatáAnwc, dvů
vrtopoo«) C.

antid-hác v. antidea.
anus, i, m. vl. kruh; spec. 1) kruh k upou

tání nohou; 2) řiť.
apěliotesn. aphěliotěs, ae,m.[d7tr74udtc]

východní vítr Cat.
apeX doplň:3) t. t gram.diakritické zna

ménkov písmě, zvl. na označenoudlouhé
samohlásky;synekd.apices(ltiterarum)tahy
písmen, meton.psaní, Spis, písemnictví.

aphractus, i, /. n. aphractum, 7, n. [%
dpoaxToc n. TO ČgoaxtTor| loď bez
krytu, nekrytá C.

apodytěrium, ii, n. [dnzoóvrňowov] (vl.
svlékárna) šatna zejm.v láznichC Plin.

aposphrágisma, malis, n. [drtoagody:G
Ha) pečeť Plin.

apostolicus, a, um [apostolus] apoštol
ský; papežský, subst.papež.

ap-plodo jiná forma ap-plaudo, kde doplň
narážeti: algm in lerram a. (Hyginus)
sraziti k zeml.

Apsis viz absis (Doplň.).
aguilex, gis, m. [agua a lego) studnař

Plin.
aguilónalis, e [aguilo) severni.
Arabarchěs, ae, m. [vi. vrchní celní ú

ředník] přezdívka,jíž užívá Co Pompejovi,
který se vychloubal, že značně zvětšil cla.

araneosus, a, um [araneus) pavučinatý
Cal.

1. aráneus, i, m. pavouk Cal.
2. araneus, a, um [srov.aranca, 1. ara

neus) pavoučí; subst. araneum, i, n.
pavučina.

arcátor, óris, m. [arcus] lučištník.
arcessitor, Óris, m. [arcesso]volatel, ob

těžovatel Plin.
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archetypum, ž, n. n. archetypus, i, m.
[dexětvrtoc] originál, vzor, předloha.

archi-episcopus, i, m. [doxiericn1o7toc)
arcibiskup.

archi-grammateus, eos i ei, m. přední
(n. vrchní) písař.

ardelio, onis, m. darmošlap.
areola, ae, /. [demin.odarea] (menší) vol

ná prostora (plocha, misto) Plin.
argumentosus, a, um [argumentum) bo

hatý látkou, obsažný; horlivý, pilný.
arguto, are [fregu. od arguo) (ob. dep. ar

gutor) hovořiti, povídati Pr.
argitulus, a, um [demin.odargutus) (dos

ti) duchaplný C.
aridulus, a, um [demin.odaridus) vyschlý,

vyprahlý, suchýCal.
arthriticus, a, um [doďortixóc] trpící

dnou C.
articulatus, a, um[articulus) kloubovitý;

článkovaný, rozčleněný, o řečizřetel
ný, jasný.

artolaganus, ?,m. [dotoAdyavov] koláč.
aspello, ere [abs a pello) zaháněti, odhá

něti.
asser doplň:deska, prkno.
2. as-sero doplň:tvrditi, jistiti; žádat.
assessio, onis, /. [assideo] sedění uněčeho,

přítomnost.
as-(ad)-sessus, s, m. (jen abl. assessil)

[assideo] turpior adsessu non eril meo
Pr že vedle ní sedím.

ASSIS víz 2. axis.

assistentia, ae, f.
u něčeho, DOMOC.

ass0, úre [assus] pražiti, péci.
assula, ae f. [demin.od assis] tříska, tříš

tička Cal.
as-sumptió doplň:círk. nanebevzeti.
astricti0, čnis, f. [astrictus] utažení,

zúžení.
atriolum, i, n. dem. od atrium.
attestati0, onis, [. [atlestor) dosvědčení.
atticissó viz graecisso.
attributio, onis, /. [attribuo) 1) pouká

záni, poukázka peněz n. dluhu k výplatě
C; 2) (vedlejší) okolnost, přímět C.

I. augustus doplň: v titulech panovníkůTOZ
množitel říše.

aula doplň: 2. aula náležitýtvar = olla.
auricilla, ae, f. Cat. = auricula.
ausculor m.osculor Pl.

[assisto] přítomnost

austěritás, alis, /. [austeřus])zasmušilost
Plin.

avicula, ae, f. [demin.od avis] ptáček.
avocamentum, č, n. [avoco]prostředek

k odvolání (odvrácení) od něčeho,spe:.
lék proti (duševní) bolesti Plin.

babatum, i, n. podkova.
bac(c)alaureus n. bac(c)alarius,i,

m. [(baca a laurus) bakalář.
batulo, are [baiulus] nésti na zádech;

vůb.nésti, snášeti.
báiulus (báiolus), i, m. nosič C.
ballistárius, iř, m. [ballista] kdo stříli

z ballisty, samostřelník.
balnearius, a, um [balneum) lázeňský,

v lázních Cal.
bannus, i, m. kletba.
baptisma, alis, n. [Bánuana) ponoření

do vody, círk. křest.
baptista, ae, m. [BanztorTůc]křtitel.
baptistérium, čč, n. [Barriorňoiov] ná

držka ke koupání,basén Plin; círk.křti
telnice.

baptizo, are [BantiČe] křtiti.
báris, idis, [. [3ďorc) egyptská loďka Pr.
baró doplň: statečný voják; svobodný

pán, baron.
básiátio, onis, f.[basio] líbání, pi. polib

ky, hubičky Cal.
basio, re [(bastum])líbati Cal.
basium,iř, n. polibek, políbení, hubička

Cal.
batuo n. battu0, ere, tlouci C.
bellátorius, a, um [bellalor] válečnický,

o slohuvýzn. „polemický“ Plin.
benedictio, onis, /.[benedico]blahořečení,

velebení; žehnání.
beneficiárius, iř, m. [benefictium)]obroč

ník, úředník.
beneficiatus, i, m. [beneficium]držitel

a poživatel obročí, obročník, benefi
ciát.

beneficium doplň:círk. úřad spojený s dů
chodem, obročí.

bene-placitum, č, n. libost, zalíbení;
souhlas, dovolení; přání.

benevolens, enlis (odt. benevolentior a
benevolenlissimus) význ. — benevolus.

84*
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běryllos (-us), i, m. [BňovAAoc] beryl,
drahokam zelené barvy Pr.

betaceus, i, m. jídlo ze cvikly (bela)
Plin.

bibliopola, ae, m. [0:BAiondAnc] knih
kupec Plin.

bimulus, a, um [demin.od bimus] dvou
letý Cal.

blandulus, a, um [blandus] animula blan
dula (Hadrianus) něžňoučká.

blasphémia,ae, f. [Bžaocennia] rouhání;
potupa, urážka.

blasphémus, a, um [Bidoginoc] rou
havý; potupný, urážlivý.

bolus, i, m.[BóAoc] hod;spec. vrženísítě,
meton. úlovek; met. výdělek, zisk.

bombarda, ae, jf.veliká puška, dělo.
bombus, z, m. [Bó1:B0c])hřmot, hukot

Cat.
bombyx, ycis, m. bourec hedvábný;

meton.hedvábí Pr.
bovile, is, n. [bos] stáj, chlév pro hovězí

dobytek.
pracchiolum, i, n. [demin. z bracchium)

raménko, ručka Cal.
brassica, ae, /. kapusta Pr.
bravium, ii, n.[BoaGeřov]čestnáodměna,

cena.
brasiator n. braxator, óris, m.(bra

stum slad] sladovník, sládek.
breviloguens, entis [brevis a loguor]struč

ný (v řeči) C.
breviloguentia, ae, f. stručnost C.
bubulcitor, art [bubulcus]býti volákem.
bůlě, ES, f. [Bován] rada jako sbor Plin.
bůleuta, ae, m. [BovÁevrrc) člen rady

Plin.
burgensis, is, m. [burgus] měšťan.
burg gravius, ii, m.purkrabí.
puxifer, jera, ferum [buxus a fero) úrod

ný (bohatý) zimostrázem Cal.

C.

caco, are vydělati se ff; trans. cacala
charta Cat podělaný.

caecůtio, tre [caecus] býti slep, špatně
vidětí.

caelebs doplň:vdovec Prop.
caelum doplň:I. caelum. 2. caelum,i, n.

(caedo] rydlo, dláto

calathiseus, ř, m. [demin.od calathus] ko
šiček Cal.

calcariator, óris, m. [calcar] platnéř.
calciámentum vizcalceamentum.

caldarius, a, um [calda sc. agua| cella
caldaria Plin horká koupel v lázních.

calixtinus, i, m. [calix]kališník.
camera doplň:zásobárna; pokladna, spec.

státní pokladna; komora (= finanční
správa).

cameraticus a, um [camera]komorní.
camerárius, iř, m. [camera] komorník

(úředník).
camisia, ae, f. (noční) košile; komže.
campána, ae, f. [Campanus] zvon.
cancrinus, a, um [cancer] račí.
candidátorius, a, um [candidatus] ucha

zečský C.
cauiculáris, c [canicula] souvisící s psí

hvězdou, psi (o horkých letních dnech).
Ccanen, onis, m. [xavwv] pravidlo, řád;

církevní zákon.
canonicus, a, um [zavovizóc) pravidel

ný, řádný; círk. kanonický.
cantabundus, a, um [canto] zpívající.
cantamen, inis, n. [canto] kouzelnická

píseň, zaříkání Pr.
cantilátio, onis, f.[cantilo]prozpěvování.
capellanus, ř,m. [capella sm.kaple] kněz

u malého chrámu, v klášteře n. vojenský; vůb.
kněz.

Capesso, doplň: se c. hnáti se význ. Spě
chati Pl.

capitaliter, adv. [capilalis] o život, s ne
bezpečenstvím života Plin (vizlacesso).

capitaneatus, ůs, m. [capitaneus]ná
čelnictví; spec.hodnost hejtmana.

capitaneus, i, m. [caput] náčelník,spec.
hejtman.

caprimulgus, ?,m. [capra a mulgeo] dojič
koz —=pasák Cal.

capsula, ae, f. [demin.od capsa] pouzdro,
schránka Cal.

captiuncula, ae, /. [demin.od captio) klič
ka, úskok C.

caracter, viz characler.
carbasus doplň:carbasa lina Prop. = car

basea.
carentia, ae, f. [careo] nedostatek.
carmen k dy doplň: o Sudičkách výrok,

rozhodnuti.
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carnális, e [caro) masitý; tělesný; po
krevný.

carnificius, a, um [carnifex) katovský.
carnis = ca 0.
carni(s)privium, ii, n. dni předveli

kým postem, konec masopustu, 0
statky.

carpatinus, a, um [xaoBátvoc] z hrubé
kůže Cal.

carrůca, ae, f. [carrus] (člyřkolý) vůz.
caryota, ac '., 4aovaotrro]datle Plin.
castigati0 doplňoprava(chybného textu).
castigátorius, a, um [castigator) kara

telský Plin.
catagraphus, a, um xardyoaeoc] po

malovaný, pestrý Cat.
catasta, ae, f. [xatáaracic) lešení, na

němž byli vystavováni otroci na prodej T'ib.

catechěsis, is, [.[xat“ynaic) vyučování
náboženství

caténátus, a, um [calena] doplň:calenati
labores M v řetěz spjaté, nepřetržité.

catholicus, a, um [xabodixóc) obec
NÝ,círk. pravověrný.

catomum,č, n. [xat' duv] (poloha)na
znak (zejm. při bití) podle někt. C.

catonium, ii, n. [zátTo))podsvětí C.
causificor, úri [causa a facio) udávati za

příčinu, vymlouvali se.
cautěla, ae, /. [caveo] opatrnost, ostra

Žitost.
cavaedium, ii, n. [cavum aedium) zadní

vnitřní dvůr v domě římskémPlin.
cedula n. schedula, ae, f. [scheda] list,

dopis.
celsitudo, tnis, [.[celsus] vysokost, výše;

v titule Výsost.
cčnátio, onis, f. [ceno] a demin. cčná

tiuncula, ae, f. jídelna Plin.
cerdo, onis, m. [xéodov] řemeslník,spec.

koželuh.
cerula, ac, /. [demin. od cera) kousek

vosku: c. miniala (miniatula) C (čer
vená) rudka, jíž na př. zaškrtávali v knize
místa, pokládaná za nesprávná.

cerussátus, a, um [cerussa) nabílený,
naličený bělobou C.

cervical, alis, n. [cervix] poduška, pol
štář.

cerevisia, ae, /. nápoj z obilí, pivo.
chalaza, ae, f. [yá4ala)] kroupa; zrnko,

jadérko.

character, éris, m.[xaoaxtTňo]vi. ryjec;
meton. vyrytá značka; psaný znak,
písmeno; přenes.význačný rys, ráz.

chartula, ae, /. [demin.od charta) kousek
papyru (papíru) C.

chirůrgia, ae, [. [zereovovia] ranhojič
ství, chirurgie C (obr. o násilnémprostřed
ku, asi „řezání ).

choraulěs, ae, m. [yo0aÚAnc) pištec do
provázející tanec sboru M.

Christicola, ae,m. [Christus a colo]ctitel
Kristův, křesťan.

cilium, čř,n. oční víčko.
cimělium, it, n. [xerwtAwov]poklad.
cimiteěrium n. coeměterium, it, n.

[xowwrmrňowov]hřbitov.
cinaedus, [xivaidoc) a) subst. (i, m.)

člověk, oddávající se nepřirozenému
smilstvu Cat; b) adj. (a, um) smilný,
nestoudný Cal.

cinerárius, či,m. [cinis] otrok ohřívající
vžhavém popelu želízka k pálení
vlasů, kadeřník,

cingula, ae, f. vedlejší tvar k cingulum.
CiNiSdoplň: cirk. ctnerum dies popeleční

středa.
circumáctus, a, um [vi. part. perf. pass. od

circumago) obloukovitý: sensim cir
cumactis litoribus Plin.

circumeisio, onis, f. [circumcido])ořezá
vání; spec. obřezání; círk. c. Domini
(svátek) obřezání Páně.

circum-curso, are kolem dokola po
bíhatt, trans. probíhali (algd něčim)Cal.

circumgestátio, onis, f. [circumgesto)
obnášení.

circum-gesto, are kolemdokolanositi C
circumsilio, tre [circum a salioj (kolem

dokola) poskakovati Cal.
circumspectátrix, čcis,(. žena, která se

všude ohlíží a slídí, slídilka.
circum-teró, ere otírati se (algm o ně

koho),dotírati se, obstupovati T'20.
citatio, onis, f.[cilo])předvolání, obeslání.
clamitati0, onis, f. [clamito] křičení, po

vykování.
clanculum, adv.

podtají.
clangosus, a,

skřečivý.
elassicula, ae, f. [demin.ad classis] (malé,

nepatrné) loďstvo C.

[clam] tajně, skrytě,

um f[clango) křiklavý;
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clausa, ae, f. průsmyk.
clávus, i, m. doplň: 4) kuří oko, boule,

nežit Plin.
clénodia, ae f. i clénodium, ii, n.

skvost, klenot.
cléricus, i, m. [clerus] příslušník du

chovního stavu, duchovní, klerik, pl.
duchovenstvo.

cliéns doplň: prostý voják; sluha, pa
cholek.

climactěricus, a, um [xAinaxtTnotóc]
náležející k jistému stupni (xArua
To) života lidského (podlepověrastro
logických),„kritický Plin.

clueo, čre (arch.) [z koř.*kleu(s) — slyšeti,
srv. ZXhée, zÁťu), zÁčoG, čes. „slouti',
„sláva“ a „slyšeti“, „sluch'] slouti; sly
nouti; míti pověst Pl

co-adiutor, oris, m. (spolu)pomocník.
codgulo, are [coagulum) srážeti.
coccysmus, i, m. [xoxxvauóc) kukání.
coccyx, gis, m. [xdxxvš] kukačka.
coctura, ae, f. [coguo) vaření.
coemptionális, e [coernptio] o otrokuku

povaný spolu s jinými (jaký by sám
nešelna odbyt), přídavkový Pl

coenobium, it, n. [xorvodiov] klášter.
co-inguino, are spolu poskvrňovati,

zneuctivati básn.u C.
colica, ae, f. [zaZizi sc. 70aoc) kolika.
collarium, či, n. [collum) límec.
collěcta doplň:berně, daň.
col-(con-)lécticins, a, um [2. colligo)

odevšad sebraný C.
col-lubet n. col-libet líbí se.
collůsio doplň: společné hraní.
columbulus, ř, m. [demin. od columbus)

holoubek Plin.
columella doplň:anatom.čípek.
combiho, onis, m. [combibere) společník

v pití.
1. Comes doplň: středov. hrabě; c. pala

tinus falckrabí.
comitatus doplň:středov.hodnost n. pan

ství hraběte, hrabství.
comitiva, ae, /. [comito] průvod.
Ccommissio, onis, f. [committo) závod,

zápas C Plin.
commotiuncula, ae, f. [demin.odcomrnotto]

nevolnost, churavost C.
communicator, oris, m. [communico)

účastník, společník.

commůnico, doplň: círk. přijímati (tělo
Páně).

2. CommMUnIO,doplň: círk. přijímání (těla
Páně).

compáctus, a, um [vl. part. perf. pass. od
compingo) o tělesložitý, zavalitý Plin.

compariti0, onis, f. [compareo)objevení
(se), přijití.

com-pater, iris, m. kmotr.
com-patior, i trpěti S někým,míti sou

strast.
com-patriota, ae, m. krajan, rodák.
compedio, tre [compes] poutati, svazo

vati.
compendium doplň: compendi facere Pl

zkracovati.
comperio dopiň:nalézati, vynalézati.
competo doplň:příslušeti, náleželi.
complodo, ere [plaudo] stloukati, srá

žeti; o rukou Sprásknouti.
compoti0, tre [compos]) učiniti účast=

ným (algua re něčeho).
con-cerno, ere hleděti, vztahovati se

k něčemu, týkati Se něčeho.
CONCESSUSdoplň: vl. ustoupení, postoupe

ní, postup: eodem concessu (Claudius
Ouadrigarius u Gellia) týmž postu
pem (= týmž způsobem) (býváopra
vováno v CONgTeSSUu).

concinuo, are [concinnus] uměle sesta
vovati, vhodně skládati.

con-cůr0, are (náležitě všechno) obsta
rati PL

con-descendo, ere spolu sestoupiti; sní
Žiti SE k někomu; přech. postoupiti.

conditorium, i, n. [condo)hrobka, ná
hrobek Plin.

coafessor, óris, m. [confiteor) círk. vy
znavač, mučeník; zpovědník.

con-foveo, čre zahřívati;metat. těšiti.
confundo doplň:zničiti, zahubiti.
congruentia, ae, f. (congruo) shodnost,

souměrnost, harmonie Plin.
coniecturalis, e [coniectura] zakládající

se na domyslu, dohadu C.
coniger. — conifer v. t.
coniugator, oris, m. [coniugo] snoubitel

Cal.
COnsaněsco, ere [con a sanus| uzdravo

vati se, hojiti se C.
conseribillo, are [demin. od conscribo

„zmalovati“ Cal.
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consectáatio, ónis, f. [consector| proná
sledování, honění.

conseguenter, adv. [conseguens] násle
dovně; důsledně, stejným způsobem.

cónsignatio, čnis, f. [consigno) zazna
menání, označení.

consistentia, ae, (. [consisto)složení.
eonsistorium, iř,n. zasedání; konsistoř.
consolátorius, a, um [consolator] těšící,

poskytující útěchy C.
conspiratič doplň:středov.Spolčování v ce

chy; cech.
COn-sponsor, Oris, m. spoluručitel.
conspůt0, čre [tregu. —intens.od Conspuo]

poplivatli, naplivati (algm na někoho)
(o opovržení) C.

consulatus doplň:středov.konšelství.
consummatio, ónis, f. [consummo)]do

konání, dovršení Plin.
con-taběfacio, ere mořiti, trápiti, uží

rati.
contágiosus, a, um [contagio])nakažlivý.
contio doplň:círk. kázání.
contionárius, a, um [contio]shromažďu

jící se na schůzích C.
contiuncula, ae, /. [demin.od contio] 1)

malé (bezvýznamné) shromážděnílidu,
hromada ; 2) meton. malá řeč ve shromáž
dění C.

contorális, is, /. [torus] manželka.
contrádictio, nis, /. [contradico)mluvení

(řeč) proti něčemu,odporování T.
con-trunco, are zporážeti, rozsekati Pl.
contuitus, s, m. [contueor])pohlížení,

pohled (alcis na někoho)Cu.
contůsio, ónis, f.[contundo] pohmoždění,

rozdrcení; úraz.
convallé, are 1) [vallum] obehnati ná

spem; 2) druhdy m. convolo.
convector, Oris, m. [conveho) (vi. kdo

jede spolu s někým)společník na ces
tě C.

co-operor, čri spolu pracovati, spolu
působiti.

cogulna, ae, f. [coguo, srov.popina) ku
chyně.

coralinus, a, um [coralium] korálový.
corbita, ae, f. (sc. navis) [corbis] ná

kladní loď C.
corda viz chorda.
coriarius, či,m. [cortum] koželuh.
cornů doplň 1) zobák Sťalius.

Corona dopiň:círk. Lonsura.
corruptrix, čcis,(. [corruptor] kazitelka,

svůdkyně, adj. svůdná C.
corus, i, m. korec.
coryza, ae, [. [xóovča| rýma,
coxa, ae, [. kyčel Plin.
crassiusculus, a, um

ťoučký.
crepitaculum, 7, n. [crepito| chřestítko.
cretatus, a, um [creta] nakřidovaný, na

třený bílou hlinkou, křídou C.
creti0, ónis, f. [cerno] formálnípřevzetí

dědictví C.
crocinus, a, um [crocus)]šafránový,žlutý

jako šafrán Cal; subst.Crocinum,i, n.
šafránový olej Pr.

cryptoporticus, ůs, /. [xovmTóca porli
cus] krytá chodba (galerie, pavlač)
Plin.

cucullátus, a, um [cucullakutnaJoděný
kutnou.

cucullus, i, m. obal, sáček, kornout
cucurbita, ae, f. tykev Pr.
culmen doplň G) střecha Petron.
cumbula viz cymbula.
Cuniculosus, a, um [cuniculus] bohatý

králíky Cal.
cůria,doplň: středov.dvůr: c.araturae dvůr

poplužní; c. rusticalis dvůr kmetcí;
curiae magister hofmistr.

cůriositás,atis, (. [curiosus] zvědavost C.
Curtis, is, (. dvůr.
custodela, ae, f. stlat. — custodia.
custodia, doplň k uvedenému vý n. Vězení:

meton.vězňové Plin.
cyclas, adis, (. [xvxAdo]slavnostní bílý

oděv římských žen s ovrubou kolem
dokola Pr.

cymbula, ae, /. [demin.od cymba] člunek,
lodička Plitn.

cynocephalus, i, m. [xvvoxépadoc|
opice s psí hlavou, pavián C

[crassus] tlus

D.

dě-articulátio, ónis, /. článkování.
de-auratus, a, um pozlacený.
děcantatio, ónis, f. [decanto] zpívání,

odříkávání.
decanus, if, m. [decem)] vl. náčelník de

seti mužů; círk. děkan.
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decem-scalmus, a, um opatřený deseti
koliky pro vesla, desetiveslový C.

decimátio, ónis, f. desátek.
děcipula,ae, f. [decipio]nástraha, úklad.
deductor, óris, m. [deduco) průvodce

(klient n. přítel) uchazeče o úřad Plin.
defaeco, are [faer] očistiti od usazeniny,

vůb. OČiStiti; přenes. o mysli rozjasniti.
děficio doplňII k defeclus: currus d. (Hy

ginus) poškozený, vadný.
definitivus, a, um [definio) určující,

vymezující; konečný, rozhodný.
dě-fungor doplň:defunclus somnio videor

(Iuslinus) zdá se mi, že se mi vy
plnil sen.

děgradátio, čnis, f. [degrado) sesazení
s kněžského úřadu.

degrado, are [de
s kněžského úřadu.

děiero, dre [dea iuro] odpřisáhnouti Pr.
deliciolae, drum, f. [demin.od deliciae|

o osobě potěšení, miláček C.
dělicium, iř, n. jeden z vedlejších tvarů k

deliciae.
de-máno, are stékati obr. Cal.
dentio, re [dens] dostávati zuby; ne

dentes denliant Pl „aby zuby nezu
běly“ (sm. abych hladem necitil své
zuby).

de-pluit, pluere, plůil pršeti, stékati:
básn. os. mullus ul in lerras depluerel
lapisT.

deěpositio, ónis, f. [depono] složení, ulo
žení; spec.pohřbení; sesazení (s úřadu);
beanie (= obřad při přijímání na
universitu).

depso,ere, sui, slum [z řec.OéWo]hnisti C.
děpugis, e [de a puga] s hubeným zad

kem (= dnvyog) H.
deputo, doplň:nařizovati, určovati, po

sílati s jistým úkolem, vysilati.
de-rádo, ere seškrabati, setříti; part.

derasus holý Plin.
de-repente, adv. znenadání, najednou,

náhle.
de-repo, ere slézati Tib.
děserto, are [desertus] pustošiti, pleniti.
děsignátor, óris, m. [designo] pořadatel,

soudce při veřejných hrách O (viz i dis
stgnalor).

despeěranter, adv. [despero) beznadějně,
zoufale C.

oradu) sesazovati

děversoriolum, ii, n. [demin. od dever
sorium) (menší) přístřeší k dočasnému
pobytu,hospůdka C.

deěvio, are [devius] sejíti s cesty, od
chýlti se, odbočiti.

devitátio, onis, (. [devilo)vyhnutí, unik
nutí (alcis někomu) C.

děvortium viz divorlium.
děvotio doplň oddanost, věrnost, zbož

nost.
devotus doplň zbožný.
dextella, ae, f. [demin.od dexlra) pravá

ruka obr. ČC.

dextrárius, it [dexier) vojenský (silný
a vyzbrojený) kůň, oř.

diaeta, ae, f. [diaira] 1) lékař.náležitý
(pravidelný) způsob života: diaelá
curare C; 2) a) pokoj, pokojík Plin;
b) zahradní pavilon Plin.

dianome, čs, f. [Ótavouň] rozdělování,
rozdávání Plin.

dibaphus, i, f. [di-Gagoc od Dante) (vl.
dvakrát v barvě smáčené, barvené)
slavnostní roucho s purpurovým pru
hem, odznak vyšších řím. úředníků; meton.
vyšší úřad C.

dicrotum, ř, n. (se.navigium) [díxootov]
dvojřadka C.

dictámen, inis, n. [diclo) výslovnost;
sloh; slohové cvičení, pojednání.

dictio doplň slovo.
dictionárium, ii, n. [dictio) slovník.
diccula, ae, f. [demin.od dies) (krátká)

platební lhůta C.
di-črectus, a, um vzpřímený, vzty

čený (o ukřižovanýchotrocích), subst. šibe
ničník Pl

diffamátus, a, um [vl.part. perf.pass.od dif
famo) rozhlášený, pověstný.

diffidenter, aav. [diffido) s nedůvěrou
k sobě samému, nesměle, úzkostlivě C.

digamma, atis, n. [divyauna] 1 vl. di
gamma, řecké písmě(F); 2) meton.žertovné
účetní kniha (podlepísmeneF t. j. faenus)
C.

digně adv. [dignus] po zásluze, zaslou
ženě, hodně, důstojně, slušně, piimě
řeně.

dignor doplňráčiti.
diiunetio, diiunetus, diiungo atd. viz

disiunclio, distunctus, distungo.
di-lapido, are (jako kamení) rozhazovati.
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dilátátio, onis, j. [dilato) rozšíření.
dilaudo, are [dis a laudo| nadmíru vy

chvalovati, nemoci vynachváliti C.
dilectio, ónis, f. (diligo) obliba, láska.
dilůtus, a, um [diluo] zředěný; o barvě

bledý, světlý.
dimissus, s, m. [dimilto) upuštění od ně

čeho, zanechání něčehoC (sporné čtení).
disbrigo, are zaplatiti.
diseretus, a, um [discerno) vl. rozdělený;

přen.jemný, zdvořilý, urozený.
discursitatio, onis, (. pobíhání, běhání.
diseursito, are, [discurso| pobíhati.
discus, doplň misa, taliř.
dispěnsátor doplňalmužník.
dis-pónó doplň3) ustanovovati, určo

vati, nařizovati: disponil, gut nun
ttent stbi Plin.

dissertátio, onis, f. [disserto) výklad,
rozprava.

dissůria správnědysůria, ae, [. [Ovoovoía]
obtížné močení.

distributum, 7, n. [distribuo] vydání.
districte, adv. [districtus] přísn Plin
districtus, a, um doplňpřísný.
districtus, is, m. [distringo|kraj (jako

část země).
dodrantárius, a, um [dodrans) na tři

čtvrtiny snižující: fabiilae(dlužní kni
hy) dodrantariae C.

doliator, oris, m.[dolium] bečvář, bednář
dolorosus, a, um [dolor] bolestný.
doma, atis, n. [(Óoua]dům, příbytek.
dominicus, a, um [dominus) pánův,

panský, páně; círk. dominica, ae, f.
(sc. dies) den Páně, neděle; d. passi
onis smrtelná neděle; d. palmarum
květná neděle.

domio, tre [(domus) žertovnědomi domiltus
sum Pl „doma jsem byl udomácněn“
(čtení sporné).

domiseda, ae, f. [domus a sedeo| doma
sedící, milovnice domova.

domna = domina.
domnus = dominus.
domuncula, ae, f. [demin.od domus] do

meček.
dormitorius, a, um (dormio) ke spaní,

spací: dormitortum cubiculum (mem
brum) Plin. ložnice.

ducatus, ůs, m. [duco])vůdcovství; vůb.
vláda; spec.vévodství.

ducissa, ae,f/.[dux]kněžna, vévodkyně.
ductilis, e [duco] voditelný, vedený:

riguae ductile flumen aguae Mart ve
dený strouhami.

ductrix, řcis, (. [ductor) vůdkyně; kněž
na, vévodkyně.

dux doplň kníže, vévoda.
duonos 2 slab. arch. — bonus.
důriuseulus, a, Um [demin. od. compar.

kmenedurios-] poněkud tvrdší, drsnější:
přenes.duriuscult (versus) Plin.

duumvirátus, s, m. [duumvir] úřad
duumvira, duumvirát Plin.

E.

ebucinátor, oris, m. [bucina]vytrubovač
(posměšněsm. hlasatel).

ecelěsia, ae, [. [Ex4noia] 1) národní
shromáždění, sněm; 2) (křesťanská)
obec, církev; meton.chrám.

ecelčsiastěs, ae n. is, m. [éxzAnaiaat“c]
kazatel.

odentulus, a, um [ex a dens) bezzubý.
e-dulco, are oslazovati.
effemino, are [femina] 1) činili ženou:

effeminarunt aera C; 2) zženšťovati,
činiti zženštilým; part. effeminalus v.t.

efflictim, adv. [effligo] k zabití, k smrti,
egestio, onis, [. [egero] vynášení, odkli

zení, odnášení.
elector, oris, m. [eligo) volitel; středov.

kurfiřt.
electrifer. era, erum [electrum| janlaro

nosný (Claudianus o olších u Padu s na
rážkou na báji o dcerách Heliových).

emissicius, a, um [emitto) vysílaný
na zvědy, výzvědný.

encomium, či, n. [Eyzxdtuov]chvalořeč.
ephippiárius, tř, m. [ephippium] sedlář.
epiphania, ae, f. [Exugdveia zjevení,

círk.zjevení Páně.
episcopus, i, m. [éniaxonoc) dozorce;

círk. biskup.
epitaphium, dř,n. [Erirágrov| náhrobní

nápis; báseň na něčíúmrtí.
epityrum,i, n. [Exirvoov]olivový salát.
epuláris, e [epulae] při jídle, při hostině.
eradico, are [radix] s kořenem vytrh

nouti, z kořene vyvrátiti.
eremita, ae, m. [éonniryc] poustevník
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ereptor, oóris,m. lupič: alcis ret.
erroneus, a, um [erro) bludný; mylný.
escárius, a, um [esca] jídelní; vincla

escaria Pl z jídla (udělaná).
essentia, ae, /. [esse]jsoucnost; podstata.
esurialis, e [esurio] hladový.
ethnicus, i, m. [éďvrxóc] pohan.
cucharistia, ae, f.[eťyaoiaria) vi.vzdá

vání díků; círk. eucharistie, ve
čeře Páně, svátost oltářní, přijímání.

eucharisticus, a, um [EĎyaeiaTixóc]
týkající se eucharistie (t. j. svátosti
oltářní), eucharistický.

Čversor, oÓris, m. [everto) vyvratitel,
zhoubce: alcis rel.

čvidenter, adv. patrně, zřejmě.
Čviro, are zženštiti, změkčilým. uči

niti, zeslabiti: corpus Cat.
čvitatio, onis, (. [evito) vyhýbání, uni

káni.
čvocátor, oris, m. [evoco])povolavatel

k službě vojenské: servorum etl civium
perdilorum C buřič.

exactiono, are [exactio) vymáhati, vy
bírati; (násilně) obírati, olupovatli.ex-amussim,adv.[amussis| tesařské
pravítko) vl. podle pravítka, přesně,
dokonale.

excommůnicati, ónis, [. [excommunico)]
vyloučení, zej.zcírkve,exkomunikace.

eXCre0, viz. eT-SCre0.
excůdo doplň: novov. tisknouti (knihu),

tiskem vydali.
excusatio, ónis, f. [excuso| omluva,

ospravedlnění: čehoalcis rei; čímalcis
rel; ace. c. inf., guominus, Cur atp.

excutio, dopiňkII eum ad Sullam excus
sum adduxit (Valerius Maximus).

exerciti0, ónis, f. [exerceo) cvičení.
exlecebra n. člecebra, ae, f. [elicio)

vylákáníi.
exorátor, Óris, m. [exoro) vyprošovatel.
exoticus, a, um [čšetrixóc) (vl. zvenčí)

z Ciziny, cizozemský.
expatricius, či, m. bývalý patricius.
ex-p0110 doplň pronajímati.
exporto, dre, vynášeti, vyvážeti: aurum

ex Italia C.
expositicius, a, um [expono)vysazený,

o dítěti odložený.
expositio doplňodloženídítěte (/ustinus).

expugnáx, úcis [expugno) dobývačný,
podmanivý; přen.účinný 0.

exsecůti doplňpoprava.
exseguialis, e [exseguiae] pohřební: car

mina 0.
exstinctor, óris, m. [exstinguo] hasitel,

hasič: incendil C; přenes. zhoubce,
mčitel: patriae C; potlačitel: coniu
rationis C.

ex-sufflo, áre vydechovatli.
exsultatio, ónis, f. [exsulto) vi. vyska

kování, ob. plesání, jásání.
extemporáneus, a, umfex lempore] ne

připravený, „improvisovaný'

F.

facula, ae, /. [demin.od fax] pochodeň.
fala, ae, f. vysoké lešení; obléhací věž.
falcastrum, ?, n. [falr) kosa.
faleo, onis, m. sokol.
falsiparéns, entis [falsus a parens) ma

jící nepravého (smyšleného) otce Cal
(o Heraklcovi).

farcimen, čnis,n. [farcio] klobása,jelito.
fistidio, fastidiose, fástidiosus, fásti

dium,fástigate,fastigáatus,fastigium.
1. fástus opr. fastidio atd. (všude a).

fastigialiter, adv. [fastigium] dotýkajíc
se vrcholu; v hlavních rysech.

febriculosus, a, um [(febricula]) trpící
zimnicí, zimničnatý Cal.

ferrátilis, e [ferratlus] opatřený železem,
spec.spoutaný v okovech.

ferritribax, cis [ferrum a TE0(Bo|otěrač
železa (o člověku spoutaném) Pl.

figulus, Z,m. (fingo]. hrnčíř.
finális, e [finis] koncový, konečný.

agelló, doplň: obr. laras arca flagellat
opes (Martialis) vi. pokladna bičem
popohání peníze s popuštěnými otě
žemi — hojně dává do oběhu pe
nize, aby co nejvíce vynesly.

florenus, i, m. zlatník, zlatý (mince).
fornácula, ae, f. [fornax] pícka, pec;

obr. o zlostné a vášnivé hlavě.

forpex, icis, f. [z forceps) kleště; nůžky.
forum doplň:trhová (n. kupní) smlouva.
fossátum,i, n. [fossa](hradební) příkop.
framea doplň: středov.Šavle.
fráter doplň:bratranec; „bratr“ sm.mnich.
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fraudifer, era, erum [fraus a fero) pod
vodný, Istivý.

fringilla, ae, (. pěnkava.
frivolus, a, um vl. o nádoběrozbitý, bez

cenný; přen.nepodstatný, nicotný.
frondifer, era, erum [frons a feroj listo

nosný,listnatý.
frutex doplň: jako nadávka klacek.
fuliginosus, a, um [fuligo])začazený.
fumigo, are [fumus] kouřiti, dýmati;

doutnati.
funambulus, ?, m. [funis a ambulo) pro

vazolezec.

G.

gsabella, ae, f. n. gablum, i. n. plat,
poplatek.

gannio, tre štěkati.
gargarion, ii, n. [yaoyaocdv] čípek.
gehenna,ae, [. ['éevva] údolí u Jerusa=

lema, kde bývaly provozovány kruté boho
služby Molochovy; peklo.

generálitás, atis, [. všeobecnost, veške
TOSt.

genero, are [genus] ploditi.
gentilis doplň:círk.pohanský.
geraria, ae, f. [gero)chůva.
glaeba doplň:g. corporis mrtvola.
glandulae, drum, f. [glans) mandle (ana

tom.).
glaucoma, atis, n. [y4aúxoua) zákal

(oční nemoc).
gloriola, ae, f. [demin.od gloria) jakási

sláva, trochu slávy.
gnaruris, € arch.= gnarus Pl.
gnomon, onis, m. [yvonov] ukazatel,

tyčinka, ručička na hodinách,
gossipium, či, n. bavlna.
Gradivus, i, m. jméno boha Marta.
graeeisso, are [yoarxiče] napodobovati

Řeky: argumentum graecissat, non alli
cissat, sedstcilissat Pl. asi má střih řec
ký, ne attický, nýbrž sicilský.

grandio, ire [grandis] zvětšovati.
gravamen, inis, n. [gravo) tiže, obtíž,

potíž.
grossns, a, um [srov.crassus] tlustý; subst.

groš: g. Misnensis groš míšenský.
gryllus, ř, m. cvrček.

guerra, n.Serra n.veErra, ae, (. [z got
ského *wWirro, STOV.NĚM. Wirr, wirren |
válka.

gustátorium, iř,n. [gusto]jídelní náčiní.

H.

habitáeulum, č, n. [habito) obydlí, byt;
(obytná) místnost.

haeresiareha, ae, m. [aioeGidox19]náčel
ník sekty, arcikacíř.

haeresis, is, [. [aio€otc] vl.zvolené míně
ní, učení; škola (filoso fická);círk. kacíř
ství, sekta.

haeretieo, are [haereticus] prohlašovati
za kacíře, kaceřovati.

haereticus, a, um [aioerixÓc] kaciřský.
hama, ae, f. [€ui] vědro.
harundineus (arundineus) [harundo)

třtinový, rákosový, z rákosu; meton.
harundineum carmen Ó píseň pískaná
na rákosovou píšťalu.

harundinosus (arundinosus), a, um[ha
rundo) rákosnatý, bohatý rákosím:
Cnidus harundinosa Cat.

harundo (pův. arundo), inis, f. [srov.
čoov) 1) třtina, rákos, rákosina,
pl. n. sg. collect. rákosi: fluvialis h. V;
básn. jako odznak bohů řekcrinis umbrosa
tegebat h. V; 2) meton. co se z rákosu
zhotovuje a) pastýřskápíšťala, a) ob.
varhánky, moldánky (oVeoryš),složené
z několika rákosových rourek postupně delších
a delších, slepených voskem: cerata hh. O.;

P) flétna: Tritoniaca h. O; b) prut
udičný:caplare harundine pisces Tib;
C) u tkalcovskéhostavu Drdo: slamen secer
nit h. O; d) násada šípu: lelum (šíp)
habet sub harundine plumbum Ó;synekd.
šíp: letalis h. V; €) čižbařskávějička:
harundine sumpla Faunus sum Pr;
£) rákoska :neccrepuit harundine custos
Pr; rákosová hůlka jakokoníkdětí:egui
tare in harundine AH.

heremita viz eremita (v Doplňcích).
hister n. ister podle Livia etruský název

herce.
histricus, a, um [hister = histrio) herec

ký, divadelní.
homasgium, ii, n. holdování, pocta,

slib věrnosti.
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homilia, ae, f. [óruAia] kázání.
honorus, a, um (honor) čestný, čest pů

sobíci.
horadopiň:círk.horae canonicae kanonické

hodinky.
horarius, a, um [hora] hodinový; subst.

horárium, it, n. hodiny.
hordeáceus, a, um [hordeum) ječný.
horia, ae, f. rybářský člun.
hóro-logium, či, n. [wooAdóyiov]hodiny.
hospitale, is, n. [hospitalis] nemocnice,

špitál.
humánitus, adv. [humanus] lidsky, po

lidsku; euť.st gutď mihi h. accidissel C
sm. kdybych zemřel.

humuletum, i, n. chmelnice.
hymniz0, are, [invile od Úušoc) zpí

vati hymny, vůb. zpívati.
hypodidascalus, i, m. [dn00rdčazadoc]

nižší (vedlejší, pomocný) učitel.
hypomněma, atis, n. [únóuvnua| zá

znam, poznámka.

ididma, alťis,n. [idiota] vl. (výrazná)
zvláštnost; spec.(zvláštní) mluva, vůb.
jazyk, řeč.

idyllium,iř, n.[eidůAAtov](genrová) bás
nička, idyla.

ICIUNIOsus,a, um [ietunium] lačný, hla
dový.

imaginor doplň: viděti ve snách, sniti:
Calpurnia imaginala est s ace. c. inf.
(Suetonius) Kalpurnii se zdálo, že.

imbrigenus, a, um [imber a gigno) ro
dící deště, dešťorodný.

immediátus, a, um(medio])bezprostřední,
přímý.

imperiális, e [imperium] císařský.
imprimo, doplň:novov.tisknouti (knihu).
in-acesco, erezkysnouti, přen.zhořknouti

O.

inaniae, drum,f.[tnanis] žert.prázdnosti.
incarcerátió,ónis, /.[incarcero)uvěznění.
incarceró, are [carcer] uvězniti.
incarnáti0, onis, f. [incarno od Caro) círk.

vtělení.
incessahilis,e [cesso]neustálý, ustavičný,
incinero, are [cinis) obrátiti v popel.

incisorius, a, um řezací: U.
dens řezák.

in-congruus, a, um nevhodný, nemístný.
in-convulsus, a, um nezrušený; nezmě

něný, nezměnitelný.
in-corrigibilis, e nenapravitelný, nepo

lepšitelný.
indagator, óris, m. [indago] stopovatel,

slídič.
indicibilis, e [dico] nevyslovitelný.
indictio, onis, f. [indico) vypovědění;

ohlášení; spec.indikce, římský počet
(t. j. číslo ukazující pořadí roku v 1bleté
periodě).

indignatiuncula, ae, f. [demin.k indig
natio]| (jakási) mrzutost, nevole.

indipiscor dopiňdosáhnouti, získati Pl.
indulgentia, doplň:círk. odpustek.
indultum,ř, n. [indulgeo] dovolení; mi

lost.
indůmentum, i, n.[induo] oděv, roucho.
infatigábiliter, adv. [faligo) neúnavně.
In-fulcio, tre vecpávati, nacpávati.
inhibitio0, onis, (.[inhibeo) zadržení; spec.

zaražení vesel, zpětné veslování.
in-hospitalitas, aťis, f. [inhospilalis] ne

hostinnost.
inguilinus doplňobyvatel.
In-salutatus, a, um nepozdravený: in

gue salutatam linguo V.
In-Sinuo doplňk A cum tibi insinuentur

opes Prop jsou ti strkány = posky
továny.

Instantia, ae, f. [instans] a) přítomnost;
b) stálost, vytrvalost; přičinlivost;
c) naléhavost, důtklivost, vážnost,
prudkost.

in-strnuus, a, um nepodnikavý, ne
činný.

intellčctuális, e [intellectus] rozumový.
intense, adv. [intensus] napiatě, silně.
intěnsio> ónis, f. [intendo) napětí, sila.
introductio, ónis, f. [introduco) uvádění.
in-(růdo, ere, si, sum vtlačovati, vstr

kávati.
invitator, óris, m. [invito) zváč, zejm.

zřízenec císařův, zvoucí k hostině M.
invocatió, onis, f. [invoco]vzývání.
irrisus, ds, m. posměch, výsměch; po

tupa.
Isagoge, és, [. [etodyovr] uvedení, úvod.
ister, v. hisler (v Doplňcích).

[tncisor]
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itinerárium, či, n. [ifer] cestovní deník,
popis cesty, cestopis.

iubilum, Z,n. jásání, výskání.
iucundo, are [iucundus] býti příjemný

někomu, těŠitl.
Iudex doplň: středov.rychtář.
iúgiter, adv. [čugis] nepřetržitě, stále,

trvale.
iugulo, dopiň vraždili: obr. iugulare Fa

lernum Mart sm. ničiti, kaziti.
iuveniliter, adv. mladicky, nevázaně,

nerozvážně, ukvapeně.

L.

labarum, i, n. prapor, vlajka (pův.
prapor zavedený od cís. Konstantina Vel.).

labibundus, a, um [labor] = labens básn.
proudící.

laetabundus. a. um [laelor] plný veselí,
veselý.

laevis viz levis.
laicus, i, m. [Aat'xóc] příslušný k lidu;

círk světský.
laneus, i, m. lán.
lapiděsco, ere [lapis] kameněti.
Larárium, či, n. [Lar] svatyňka Larů.
larynx, ngis, m. [Adevyšj hrtan, hrdlo.
Laudicéni, Orum, M. jménožertovněutvořené

pode Laodicení (v. Laodicea) z laus a
cena, asi,chvaložernici (t. j. příživníci)
Plin.

laurca soplň: středov. l. prima hodnost
bakaláře; l. secunda (suprema, summa)
hodnost magistra.

lauriger, gera, gerum [laurus a gero)
nesoucí vavřín, ozdobený vavřínem.

1. leg0, doplňk 1. ossa buď sbírati kosti
(spálené mrtvoly) nebovybírati kosti
(úlomky kostí) z poraněné části těla: [n
capite lecta ossa (Seneca).

leprosus, a, um [lepra] malomocný, ne
mocný nakažlivou nemocí.

libra, doplň: tres guattuorve libras M tři
nebo čtyři libry stříbrného stolního
náčiní.

iicentiatus, i, m. (licentia|hcentiát (t.j.
kandidát vyzkoušený pro gradus mistra, ale
dosud nepromovaný).

lietor doplň: středov.kat.
locusta i locusta.

loripěs, pedis [lorum a pes] kdo má nohy
zkroucené jako řemen, křivonohý.

Luceres i Luceres.
lucta, ae, f. [luctor) zápas (v křížku),

souboj.
lůcusta 1lucusta.
ludi-moderator,

školy.
lupulus, Z,m. [lupus] chmel.
lusito, are [ludo] hráti si.

Óris, m. správce

Maccus, i, m. jméno jedné ze stálých
osob atellské frašky, hlupák, šašek,
srov. Dosennus.

machaera, ae, f. [udxatoa] krátký meč,
tesák.

maestitůdo, inis, f. [maestus]zármutek,
smutek.

magister doplň: středov.m. civium purk
mistr.

magus dopiň:círk.Magisvatí'[ři králové;
adoratio Magorum svátek Tří králů.

maledictus, a, um [maledico] zlořečený,
prokletý, zatracený.

maligno, are, i malignor art [malignus]
býti zlomyslný.

maltum, ř, n. slad.
mandůco, are [mando]žvýkati; jísti.
marca, ae, f. hřivna, libra (peněz).
marchio, ónis, m. markrabě.
marchionatus, iis, m. [marclio] mar

krabství.
marsalcus n.marescalcus, i, m. vl.

podkoní, štolba; dvorský hodnostář,
maršálek.

martyr, yris, c. [wdorTvo] svědek; círk.
mučeník.

martyrium, ič, n. [martyr| mučenictví.
masculesco, ere [masculus] stávati se

mužem n. samcem, mužněti.
matrix, icis, f. [mater] matka, samice;

m. lingua základní, hlavní.
malta, ae, f. rohož.
matula, ae, f. nádoba, spec.nočník.
mechanicus, i, m. [ur7avix0S] řemeslník,

pracovník.
mehercules viz Hercules, kde jest tvar me

hercules vložiti A) předmelercule.
melioro, aze !melior]zlepšovati.
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melleus, a, um [mel] medový, sladký
jako med.

mellifluus, a, um [mel a fluo) medem te
koucí, medový.

mellisouus, a, um [mel a sono) zvučící
sladce jako med, medozvuký.

melos n. [méAoc]píseň, zpěv.
Memphitčs,ae, m. memfidský, egyptský;

bos Tib — Apis
metallicus, a, um [melallum] kovový;

subst.metallica, orum, n. mince: metallicorum© magislermincmistr.
minůtulus, a, um [minutus] maličký.
missa, ae f.[mitto] rozpuštění; círk.mše.
misso, are [missa] sloužiti mši.
modernus, a, um [odadv. modo, srov. Jo

diernus) nedávný, nový.
modulus, doplň:nápěv, píseň (Penladius).
molliculus, a, um [demin. k mollis] mě

koučký.
monacha, ae, f.

mniška.
monachus, ?, m. [Kovazóc] mnich.
monastěrium;it, n. [tovaorňotov]) kláš

ter.
monasticus, a, um [novaRorTixóc)mnišský,

klášterní.
monialis, is, f. [ze sanctimonialis od

sanctimonia) jeptiška, mniška.
monobiblos, 7,f. [wovóG:BAoc]dílo sklá

dající se z jedné knihy; kniha samo
statně vydaná.

móorigerus, a, um [mos a gero) povolný,
poslušný.

morsum,i, n.[mordeo) kousek, kousiček.
mortárium, iř, n. hmoždíř.
mugil(is), is, m. mořská ryba.
můginor, dri rozmýšleti se.
můrárius, iř, n. můrátor, oris, m. [mu

rus) zedník.
murinus, a, um [mus] myší.
mustum doplň:vilea musla (Penladius)

hrozny.
mutti0, ire muknouti, hlesnouti.

[4ovaxn] jeptiška,

nacca, ae, m. [váxtnc] valchář (= fullo).
nátális doplň: subst. nátále, is, n. 1) ro

diště; 2) narozeniny: n. Bominí boží
hod vánoční.

nativitás, atis, /. nascor) narozeni.
nephritis, idis, [.[vecgořtic)nemocledvin,

zánět ledvin.
Nepos doplň: synovec, příbuzný.
negue-dum viz.necdum.
nidus, dopiň:přihrádka na knihy M.
nomenclátůra, ae, f. [srov.nomenclalor]

jmenování, názvoslovi.
nosocomium, ii, n.[vocozxoneiov]nemoc

nice, špitál.
notárius, it, m. [nola) písař, spec.rychlo

pisec.
nůdulus, a, um [nudus] holičký.
nunc-iam, adv. hned teď, právě nyní.

O.

ob-důco doplň:přiváděti někomudo cesty,
proti někomu:Curtum 0. C. postaviti
proti nim K. (přivolbách).

ob-iter, adv. [vl. „na cestě,
příležitostně.

ob-oleo, črezasmrděti Pl.
ob-tueor, čri divati se.
ob-vagio, re bečeti (a tím rušiti klid).
obventio, ónis, f. [obvenio)]důchod.
occásionáliter, adv.[occasionalis] příleži

tostně.
occipitium, iř, n. [occiput) zadní část

hlavy, týl.
occiput, pitis, n. [oba caput) záhlaví, týl.
occupá tiuncula, ae, /. [demln.koccupatio)

(drobné) zaměstnání.
ocLAvuS,doplň:octáva,ae,f.(sc.dies)oktáv
oculátus, a, um [oculus]opatřený očima;

vidomý.
oculeus, a, um[oculusJokatý; bystrooký.
officiális, is, m. [officium] zřízenec, úřed

nik.
offusco, are [ob a fusco) zatemňovati.
OlNos arch. — unus.
olorinus, a, um [olor]labutí.
omni-modus, a, um všeho způsobu,

všeliký.
opácitas, alis, f. [opacus] stinnost, stín:

arborum T.
opiparus, a, um [ops a paro) bohatý;

nádherný.
opisthographus, a, um [ó7uaVdbóvpagoc)

psaný (také) na zadní straně papíru
Plin.

cestou]
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ordinátio, ónis, /. [(ordino)uspořádání,
zařízení, ustanovení; círk. svěcení (na
kněze), vysvěcení.

ordině doplň: círk. vysvětiti (na kněze).
Ordo doplň: círk. (mnišský) řád;

duchovní stav.
oruátus doplň:círk.(kněžský) ornát.
orphauotrophium, iř, n. [dogaroT00

oeiov] sirotčinec.
orthodoxus, a, um [doYdošoc] pravo

věrný.
Oscitauter, adv. [oscito) ospale.
Osor, oris, m. [odi) nenávistník.
ossiculum, 7, n. [demin. k 0s] kostečka

spec.

P.

paedagogium, i, [nardavwyeiov]
ústav pro vzdělání vychovatelů (pae
dagogus).

palmadoplň: jako mírapíď.
palponiso, are [palpo, ónis, m. lichot

ník, v. palpor] lichotiti, lísati se.
pánárium, či, n. [panis) koš na chléb.
pániculus, i, m. [panus, srov.panicum]

hrst slámy, jakokrytina došek.
pánificium, iř, n. [panis a facio) děláni

chleba, pečení chleba; pečivo.
pannicida, ae n. pannitonsor, óris,

m. postřihač.
pannifex, icis, m. [pannus a facio| sou

keniík.
pánnus, doplň:sukno; šátek.
pantomimus, i m. [navrótmutnoc) mi

mický tanečník, pantomim.
paranymphus, i, m. [maodvvugoc]|prů

vodce nevěsty, družba.
parasceue, es, f. [naoaaxzevý| den pří

pravy (na sabbat ), pátek, spec. Velký
pátek.

parentatio, onis, f. [parento) tryzna,
smuteční slavnost, (posmrtná) vzpo
mínka.

parix, icis, f. [srov.parraj) druh ptáků.
snadsýkora.

parochia,ae, !.[naoorxia|fara,farnost;
(biskupská) diecese.

partitůdo, tnis, f. [parto) porod, slehnutí.
pascha, ae, f.iatis n. [zr'daxya'velikonoce.
paschális, e [pascha])velikonoční.

passio, onis, /. ipalior] trpění, snášení;
utrpení, círk.umučení; cit, vášeň.

patibulátus, a, um [patibulum] křížem
obtížený, s křížem na zádech.

patinarius, a, um [patina] mísový, z mis.
pausa, ae, [. [TaĎoic| přestávka.
pauxillátim, adv. [pauxillus] pomaličku,

ponenáhlu.
pauxillus, a, um [paucus] maličký.
pectorális, e [pectus] prsní, hrudní; subst.

pecloralia, um, n. brnění, pancíř.
pedagium,ii, n. clo.
peditastellus, i, m. [*pedilasler od pedes)

pohrdavěsprostý pěšák, „papučář'
Peniculus, 7, m. [demin. od penis, srov.

penicillus) asi „Smetáček“.
pentecoste, čs, [. [7revTyx00T1se. řuéca

padesátý den po velikonočníneděli, let
nice, svatodušní svátky.

per-dominor, art: annum —=vlásti po
celý rok (Claudianus).

peremptorius, a, um [perimo) vl. zá
hubný; t. t. právn. konečný, poslední,
bez odvolání.

per-grTaeCOT,ari vl. žili po řecku, praegn.
„flámovatí.

perligo v. perlego.
per-parce, adv. velmi šetrně,

Prop.
perpetim, adv.[srov. perpeluus) ustavičně.
perpetrator, oris, m. [perpetro] pachatel.
per-sentisco, ere pociťovati, dovídati se.
pertinentia, ae, f. [pertineo)příslušen

ství.
pessulus, i. m. [ndaaakoc) závora.
pharmacopola doplň.lékárník, apatékář.
pharmacum, i, n. [gdonazov] lék.
phrasis, is, /. [godorc] výraz, sloh.
ploirumě arch.= plurimi.
per-haurio, tre docela vyčerpati; úplně

shltnouti, polknouti.
permitiés, význ. = pernicies.
petrósus, a. um [pelra) skalnatý, ka

menitý.

phiton ——=Pylhon (v.t.); bibl.věští duch.
pigreo, čre[piger]býtiomrzelý, mrzetise.
pleator, óris, m. [pileus] kloboučník.
pincerna, ae, m. číšník; šenkýř.
pisculentus, a, um [piscis] rybnatý.
pistillum,i, n. [pinso] palice (do hmoždíře).
pisum. č, n. [zícov] hrách.

skrovně
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plagipatida, ae, m. [plaga a palior) sná
šejicí rány.

plasma, alis, n. [(nzAdana|]výtvor, tvor.
plebanus, i, m. [plebs význ. farnost]

farář.
plenárie, adv.[plenarius) úplně.
polentárius, tř, m. [polenla) sladovník.
polli(n)ctor, čris, m. [pollingo) omývač

mrtvol.
pollingo, ereomývati (a natírati) mrtvo

ly.
pollucibilis, e [polluceo dávati na stůl)

hostinový, hodovní, bohatý, skvělý.
polyandrium, či,n.[zt0Avavdoiv](obec

ný) hřbitov.
pompilus, ž, m. [zroteziAoc]mořská ryba

doprovázející lodi.
pontifex, doplň:círk.biskup; p. maximus

n. SUMMUS papež.
positi0 doplň:these, článek, nauka.
possibil s, e [possum] možný
post-ibi adv. potom.
praebenda, ae, f. [praebeo| důchod (du

chovních), prebenda.
praedicátio doplň: círk. kázání,
praedicator doplň: círk. kazatel: fratres

praecdicaloresdominikáni.
prae-oleo, ére n.— ol0, ere napřed pách

nouti.
praepositus, i, m. [praepono) předsta

vený; círk.probošt.
prae-scio, ire napřed věděti, předvídati.
praesentárius, a, um [praesens] přítom

ný; o penězíchhotový.
praese pes n. praesepis, is, /. — praesepe.
prae-severus, a, Um podleněkterých TŤm.

perseverus (v. t.).
praesul doplň:círk.představený, biskup,

prelát.
prae-sum0, doplň:odvažovati se, osmělo

vati se, troufati Si.
prae-tero, ere vpředu n. na vrchu tříti:

lima p. přepilovat Pl.
praetor doplň:středov.rychtář.
praeurbium, i?, 1. [srov. suburbium)

předměstí.
prae-verro, ere napřed zamésti.
praevigilium, if, n. srov. pervigilium)

vigilie.
primas, úťis, m. [primus) první, přední,

nejvznešenější.

primitivus, a,
prvotni.

prumo-genitus, a, um prvorozený,
nejstarší.

primus doplň:círk. prima, ae, f. (se.hora)
první část předepsané kněžské ranní
modlitby, ranní hodinky.

principáliter, adv. [principalis] hlavně,
zvláště.

procoeton, onis, m. [m60x0irev] přední
pokoj.

prolicuus, a, um [proficio) prospěšný,
užitečný.

propempticon n. — cum,;!?,n. [z007en7
Tixóv] báseň na rozloučenou.

prophěto, are [prophela z —t00gňtnd]
prorokovati, věštiti.

proprietas dopiň:vlastnictví: p. Salami
nis insulae (fuslinus).

protector, Oris, m. [prolego) ochránce.
protelo, adv. [vl. abl. od protelum] vl. po

řadě, v zápětí, ihned Cal.
pro-testor, čri veřejně dosvědčovati;

(veřejně) vypovídati, tvrditi, přizná
vali se.

proto-notarius, ii, m. nejvyšší písař.
provincia doplň: kraj.
psalmigraphus, i, m. [WaZnóc,vodeu|

žalmista.
psalmědium, či, n. [srov.psalmodia =

waAneadia) zpívání žalmu; žalm.
psaltěrium doplň: círk. sbírka žalmů,

žaltář.
pugillus, i, m. [pugnus] hrstka, hrst.
pulto, are [pello, srov. pulso| klepati,

tlouci.
půrigo v. purgo.

um [primus]) první,

O.

guadrágesimusSdopiň:círk.duadrágesima,
ae, [. (čtyřicelidenní) půst.

guadrimulus, a, um demin.keguadrimus.
t.

guadrivium, či, n. [sr. gualtuor a vila) vl.
čtyřcestí, křižovatka, rozcestí.

gualitcr-cumgue, adv.jakkoli.
guid-ni, adv.proč ne?
guippini, adv.[guippe a ni = ne)proč pak

ne?
guoidfiS starší tvar — pozd. CUlAS.
GUOr v. CUT
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radico, re [radix] pouštěli
vkořeňovati se.

raphanus, i, m. a f. [dagavic] řetkev,
řetkvička.

rationabilis, e [ratio] rozumný, správný,
slušný.

rauci-sonus, a, um dunicí, hučící.
re-calésco, ere (opět) se oteplovati,

tepla nabývati, zahřívati se
recogniti0, doplň:r. (in tormentis) vyslý

chání (útrpné, t.j. na mučidle).
recommendatio, ónis, /. [recommendo)

doporučeni.
recreati0, nis, f.[recreo)osvěženi,občer

stvení.
re-cůro, are (opět) vyléčiti.
recutitus, a, um [re a cutis| obřezaný
redemptor doplň:círk.vykupitel.
re-disco, ere, opět se učím.
reductio, onis, f. [reduco) přivedení na

zpět.
redundanter, adv. [redundans x redundo)

nadbytečně, příliš hojně.
re-irigerati0, onis, f. ochlazení.
regaliolus, i. m. [regalis] malý pták,

střízlík.
rěgnicola, ae, m. obyvatel království.
regula doplň:círk. řehole.
rěguláris, e [regula] řeholní, mnišský.
re-guste, are opět ochutnávati, opět

si pochutnávati; přen.litteras C.
religiOsus doplň:círk. řádový (op. saecula

ris).
rěmigatio, ónis, [. [remigo] veslovám
reparáti, onis, (. [reparo) napravení.
replice, doplň:odpovídati, činiti námitky.
repracsentáti0, čnis, f. v obch. placení

hotovými.
re-probus, a, um špatný.
resideo, doplň:s ace.seděti na něčem:r. ferias

Pl slaviti svátky.
re-signo doplň:odkázati (v závěti).
respectivě, adv.[respectivus] hledíc k tomu.
re-spiro, doplň: r. gramine (Statius) =

vonětli.
retináculum doplň: obr. vilae retinacula

Plin pouta života.
retro-actus, a, um minulý.
revisitatio, onis, f. [revisilo) vzájemná

(opětná) návštěva.

kořeny,

rhus, rhots [Oo0c] škumpa (keř s aroma
tickými listy a plody, jehož kůry se užívalo

k vydělávání koží).

rigidě, adv.přísně, bezohledně: submovere
alam 0.

roboro, re [robur]siliti, posilňovati, tu
žiti.

rufesco, ere [rufus] červenati se, býti
červený.

růrčnsis, e [rus] venkovský.
russum m. rursum Pl.

S.

saccharum (n. z—), i, n. [0dxyaoor)
cukr.

sacramentum doplň:círk.náboženskéta
jemství, svátost.

saeculáris doplň: pohanský, světský (op.
regularis).

salapůtium, li, n. skrček. správnějisnad
salapantium, ii, n. [demin.z *RAopáv
TMC,srov.GVzogGvTnc]prolhaný skrček.

salillinm,ř, n. [demin.od salinum) slánka.
salsucia, ac, /. n.salsucium, ii, n. klo

bása.
saltuatim, adv. [1. saltus) skákavě, na

přeskáčku.
sangninárius, a, um [sanguis]) krve

chtivý: tuventus C.
sannió, ónis, m. [sanna posměšný po

sunek] šklebil, šašek.
sarcina doplň:obr. zboží, majetek M.
satanas, ae (n. neski. satan), m. [slovohe

brejské,význ. protivník] satan. ďábel.
satur doplň:zámožný.
saxulum, 7, n. [demin.od saxum)] (malý,

nepatrný) balvan, kámen.
scabinus, i, m. konšel, kmet.
sealae doplň synekd.poschodí M.
scandalizo, re [oxavěakiče] sváděli;

pohoršovati.
scandalum, ř?,n. [ozxdvěcAov]úraz; svá

dění; pohoršení.
schediasma, alis, n. [oyediaanma)náčrt.
schéma doplň:umělá úprava, ozdoba.
scholaris, is, m. [schola] scholár, žák,

student.
scortillum, i, n. demin. k scortum v. t.
seřibilita, ae, f. pečivo.
scultetus, i, m. rychtář, představený.
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scůtiHer, 7, m. [scutum a fero| štitonoš.
zbrojnoš.

secundo-genitus, a, umdruhorozený,
mladší.

se-luneti0, onis, (. oddělení, odloučení.
seguestro, áre [seguester] 1) uložiti u sc

kvestra; 2) oddělovatli, rozlišovali.
sericum, 7, n. [Seres] hedváhi.
serpirastra (n. serperastra), orum, n.

desky k narovnání křivých nohu dětí;
obr. domluvy, důtky.

servitor, Oris, mu [servio) sluha.
se-vehor, 7,vecíbs,sum jeti stranou, vy

jetiz cesty, or.Prop.
Sevěre, adv. [severus] přísně, vážně.
sexaigeuí doplň: středov. Sexáigéna, ae, /.

kopa (grošů).
stecoculus, a, um [siccus a oculus| su

chooký.
sicilisso viz graecisso.
sici-ne, adv. tak? takhle?
stmonia, ae, f. [Simon zv.Magus] simo

nie, prodávání a kupování duchovních
hodnosti, svatokupectví.

singuláriter, adv.obzvláště, neobvčejně:
diligere C, mirari Plin.

smigmatopoeus, i, m. [ounytuTo7t0103)
mydlář.

sodálicium doplň:cech.
soláciolum, i, n. demin. k solaciurn. v. t.
solator, oris, m. [solor] těšitel.
solea doplň met. druh ryby.
sollemnitás, aťis, f. [sollemnis]slavnost.
soloecus, a, um [aóAoixoc) chybující

proti správnosti řeči, nesprávný.
sophoós, adv. [cogc] pochvalné zvolání VyY

borně.
sordidus doplň:

(Pelronius).
sotuláres, ium, m. [sub-lalaris) stře

více, obuv.
speciáliter, adv. [specialis] zvláště.
speculáris lapis [speculum] průsvitný

kámen, zvl. slída; sklo; <-5st. Specu
lária, um, n. okna.

spelaeum opr. spělaeum.
spintěr, éris, m. [ogvyxtůe| náramek.
Spiritus doplň s. viní líh.
Spissus doplňtlustý.
spurcitia, ae f. [spurcus) nečistota,

Špinavost.
stapeda, ae, /. třmen.

prostý: sordida rura

statua doplňsloup.
statutum, I, n. [vl. part. perf. pass. od S/G

fuo) ustanovení.
stemma, atis, n. [oTéujna)pletenec; přen.

rodokmen.
stereorč, dre [slercus) hnojiti.
stibium,iř, n. [aríBr) antimon (páleného

prášku užívaly ženy k barvení obočía řas).
stola doplň: círk. štola (odznak jáhnů, kněží

a biskupů).

storax ví. styrax, acis, m. n. |. [orTůouš]
sSLlrom s vonnou pryskyřick vl. jm. otroka
Ter.

streperus, a, um [strepo| hlučný, šumný,
vrzavý.

strophium, doplňvěnec.
struix, zcís, f. [struo] hromada.
sturnus, i, m. [srov.Sfar] špaček.
suávisaviati0, Onis, f. [suavis a savior)

sladké líbání Pl.
sub-agitátio, onis, (. pohybování.
sub-camerarius, ii, m. podkomoří.
subcisivus viz subsicivus.
subidus, a, um [subo])vilný; roznícený

(smyslnou) láskou.
sub-murmuro, re tiše šuměti.
sub-noto dopiňb) tajně pozorovati, pro

zkoumávali M.
sub-obscénus a, um poněkud ošklivý.
sub-obscúrus, a, um poněkud temný,

nesrozumitelný.
sub-odiósus, a. um poněkud protivný,

mrzutý.
sub-tůsus, a, um [lundo) sublusa genas

Tib udeřena do tváři.
subulcus, i, m. [sus, srov. bubulcus)

pasák vepřů.
SUCCESSIVĚ,adv. [successtvus] postupně.
succinctus, a, um [succingo] 1) opása

ný, připravený; 2) stažený, utažený;
stručný, krátký.

sufarcinátus, a, um [sub a farcino) v
nacpaný, přenes.výnosný, tučný.

suficienter, adv.dostatečně, s dostatek.
sulláturič, ire [desider.od Sulla) „sullo

vatěli“ (t.j. projevovati příchylnost
k Sullovi).

Sulmo i Sulmo.
Sum doplň k IF d) s abl. instrum. libi bove

auralo vovimus esse futurum na nápi
se že ti bude obětován býk (act.
facere Y-t. I 3) na konci aligua re).
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summárium, či, n. [summa] (stručný)
obsah.

Super-impendeo,čre, viseti, strměti nad
něčím.

super-obruo, ere zasypati,
armis algm Pr.,

Super-vívo, ere, vixi, viclůrus přežíti.
surrupticius, a, um [surripio) odcizený,

ukradený.
susceptor, óris, m. [suscipio) ochránce.
symbola, ae, f. [ovuBo4ř] příspěvek.
symbolum, 7, n. [oťuBodov]- známka,

znamení; círk.vyznání VÍry.
synaxis, is, f. [oÚvačic) shromáždění;

bohoslužba.
syndicus, i, m. [ovvdrxóc]právní rádce,

ochránce; radní písař.
synodus, č,(. [cúvodoc] církevní shro

máždění, synoda, koncil.
synopsis, is, f. [cťvoYnc] přehled.
syrma i sirma, alis, n. [oťoua] vlečka,

roucho s vlečkou; listina s přivěšenou
pečetí.

systaticus, a, um [ovotTatixóc] předsta
vující, doporučující.

zaházeti:

T.

taluS doplň: 1) synekd.pata.
tenor doplň: formule středověkýchlistin lenore

praesentium tímto listem.
ermentum, č, n. [tero) otírání, ničení,

zkáza Pl.
tetrastichon, i, n. [rerodorxov] čtyř

verší, básnička o čtyřech verších.
textrix, čcis,f. [textor) tkačka, tkadlice.
thema, atis, n. [béua]) námět, thema

zejm. písně n. oslavné řeči.
thčsaurárium, iř, n. [thesaurus] poklad

nice.
thorifex 1 torrifex, icis, m. [[horaxa

facio) platnéř.
tignum. doplň: krov: in finitimo tigno

Prop.
tinctus, a, um [tinguo) namočený; o bar

vě SYLÝ.
titi6, onis, m. hořící n.shořelý předmět;

oheň.
tomus, i, m. [róuwoc)oddíl, kus; díl,

svazek (knihy).
tonus, č, m. [Tóvoc] tón, zvuk; přízvuk.

tortio, onis, f. [torgueo)mučeni, trápení.
toxicon n. toxicum, 7, n. [tošixóv] jed

k napouštění šíplu vůb. jed.
traditorič, adv. [tráditorius od traditor|

zrádně.
traicius — Thracius.
transmeabilis, e[transmeo]comožno pře

jiti, přechodný, o řecepřebrodný.
tránspirátio, onis, f. [transpiro) prody

chování, průchod (dechu, potu a pod.).
tribulatio, ónis, f. [tribulo) utiskování,

sužováníi.
tribulo, are [tribulum] roztírati (obilí);

přenes.utiskovati, sužovati.
trinitas, aťis, (. [trinus] trojice.
tripudium,doplň:jásání; slavnost,radost.
tristor, ari[tristis]býti smuten, truchliti.
tri-venefica, ae, f. arcitravička Pl.
trivialis, e [trivium] obyčejný; artes tri

vtales základní nauky (t gramatika,
rétorika a logika); o školenižší.

trutino, re [trutina]vážiti, odvažovatit
uvažovati.

tubulátus, a, um [tubulus dem.k fubus v.
tuba] rourovitý.

tubulus, f, m. [tuba] trubička, rourka.
turběla n. turbella, ae, /. [turba] hřmot,

povyk, „bouřka'
turpiloguium, dž, n. [turpis a loguor

hanebné mluvení.

U.

úna-cum adv.společně (s —).
Utis, ace. Ufin n. Utim, m. [(Očuc) vi.

Žádný, N+kdo (smyšlené jméno, s kterým
se Odysseus představil Polyfemovi).

V.

vacivuS, a, UM psano £ VO- [vaco| prázd
ný, volný (od zaměstnání).

vagulus, a, um [vagus] těkavý: animula
vagula (Hadrianus), „dušička bludič
ka'

váh, interj. ach, aj.
variolus, ž, m. i variola, ae, f. neštovice.
vastities, či, f. — vastlilas.
ventriculus doplň: v. fartus (Hyginus)

bachor, jelito.
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včnula, ae, f. [demin.k vena] cévka, žilka.
versifex, ficis, m. [versus a facio) skla

datel veršů, veršovec, s příhanouveršo
tepec.

VvĚsica, doplň obr. nabubřelost M.
Vespera, doplň: círk. NeEŠpory.
ViCiS,doplň: vice versa naopak, obráceně,

nazpět.
vicissatim, adv. [vicis])střídavě, zase.
vidulus, ?, m. koš.
vičtor, óris, m. [vieo plésti) košikář.
virulentus, a, um [virus] jedovatý.
visitátio, ónis. f. [visilo) navštívení;

círk.(biskupská) visitace.
vispillo, i vespilló, ónis, m. hrobař.
vituperium, či, n. [vitupero) Kárání,

hana.

VocÍvus v. Vacivus.
voluntárié, adv.[voluntarius]dobrovolně.
volůtió, onis, f. [volvo]valení, val.

X.

xenodochium, ii, n. [Ševodoyečov]útul
na pro hosty, hospoda, hospic.

Z.

zaccarum, zuccarum, vizsaccharum.
zelator, óris, m. [zelo]horlitel, (horlivý)

piivrženec.
zelus, i, m. [čňAoc] řevnění; řevnivost:

žárlivost, horlivost, snaživost; touha
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