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PŘEDMLUVA.

Nový řecko-český slovník má základem oba slovníky Lepa
řovy a jest určen především našemu studentstvu. Výrazový a
slovní podklad jest rozšířen o dílo Thukydidovo, Nový Zákon
a všecky spisy i výbory řecké, které se dnes čtou na středních
školách. K Aischylovi a Euripidovi jsem přihlížel teprve v druhé
řadě a ve spojitosti se spisy jinými.*)

Snaha omeziti hospodárně rozsah díla nedovoluje uváděti
všechny rozdílné vazby a odchylné nebo nepravidelné tvary, ale
četné odkazy nahrazují tento nedostatek. Zamýšlel jsem původ
ně připojiti k slovníku seznam všech nepravidelných sloves a
slov se všemi odchylkami, než rozsah slovníku by tím neúměrně
vzrostl. Ukáže-li se toho potřeba, stane se tak dodatečně ve
zvláštní příloze. Zatím odkazuji na nepravidelná slovesa v řecké
mluvnici (Niederle-Groh-Niederle 14. vyd. v Praze 1935)str. 90,
104, 120, 142 a na výklad o mluvě Homérově a Hérodotově
tamže na str. 116 a 133.

Slovesa stažená jsou uváděna tvary staženými, jak se jim
student vskutku učí, a připojuji proto všude infinitivy. Pouze
u sloves jednoslabičných zůstal v 1. os. tvar nestažený pro sroz
umitelnost. Iónské tvary (-7) a dórské (-o) jsou uvedeny v zá
vorkách, pokud se takové varianty vyskytují, rovněž kolísání
sloves na -ττω a -00w. Adverbia jsou uvedena samostatně jen
výjimečně a nutno je hledati u příslušných adjektiv.

Etymologie jest věcí výkladu a bez něho zavede někdy na
scestí. Proto jsem upustil od etymologického lámání slov, někdy
dosti násilného, a kmenový význam přidávám jen tam, kde de
duktivní postup nepůsobí obtíží, nebo kde vedle základního
tvaru se vyskytuje řada druhotvarů. Výrazy v uvozovkách se
týkají významů z básní Homérových podle zpracování Vaňor
ného. Slova v závorkách určují význam původní, vysvětlují od

*) Podrobný vokabulář z některých dramat Euripidových jest
v dodatku.



νο 2vozený, naznačují střídavost užívání nebo dokreslují plnost tva
rovou. Jiné poznámky, které nejsou překladem, jsou tištěny
kursivou. Vynechal jsem dále citáty celých veršů a vět i údajů
místních, ale všechny vhodné lexikální výrazy k tomu či onomu
místu jsou vyčerpány.

Snaha poskytnouti co největší zásobu slov řeckých a zachy
titi jejich bohatou rozmanitost v českém vyjádření způsobila
také, že jsou vynechána vesměs jména vlastní. Není jich třeba,
neboť všechna vydání klasiků i výborů jsou dnes opatřena bo
hatými poznámkami i seznamy příslušných jmen vlastních a
jich vypuštění pomohlo zmenšiti monstrósní tloušťku řeckých
slovníkových foliantů, nehledě ke stránce hospodářské.

Popud k vydání slovníku vyšel přímo od pánů nakladatelů.
Uvalili na mne těžký úkol disiecta membra, třebas dlouho při
pravovaná a stále odkládaná, shrnouti v celek a propracovati,
ale vím, že je k tomu vedla nezištná snaha prospěti celku a
děkuji jim za ty, v jejichž zájmu se to stalo.

V červenci 1941.

Václav Prach.



Řecká abeceda.

1. A a = a (alfa)
2. B B = b (béta)

3. [I Y = g (gamma)
4. A 0. =d (delta)5.K€| =e(epsilon)
6. Z Č = (dz (čzéta)
π. Ἡ η = é((éta)
8. ο + = th ((théta)
9.. [ u. =iióta)

10. K x = k (kapna)11.AA| =UZdambda)
12. M u = m (mý)
13. Ν ν = n (ný)
14. 8 58 = ks (ksí)

15. O ο = o (omíkron)

16. IH x = p (pí)
17. Po = r ((ró)
18. X 0G,g = s (sígma)

19. T T = t((tau)
20. Y v. = y (ýpsílon)
21. Ď mw = (fi)
22. X x = chchi)
293. P v = ps (psí)
24. (2 w = 6 (ómega)



Pο

ο©aou

10.

11.
12.

Attické měsíce.
. Hekatombaión (červenec—srpen).

12. hry Nemejské, 16. Synoikie, 24-——29.Panathénaie.
. Metageitnión (srpen—září).

11.—16.hry Olympijské a Pythijské.
„.Boédromión (září—říjen).

16.—25. Velké Eleusinie.
Pyanepsión (Pyanopsión) (říjen—listopad).

9.—13. Thesmoforie, 19.—21. Apaturie.
Maimakterión (listopad-—prosinec).
Posideón (Poseideón) (prosinec—leden).

Dionysie venkovské.
. Gamélión (leden—úůnor).
. Anthestérión (únor—březen).

19--ο1. Malé Eleusinie.
. Elafébolión (březen—duben).

9.—13. Dionysie městské.
Munichión (duben—květen).

Isthmické hry.
Thargélión (květen—červen).
Skiroforión (červen—červenec).

Poznámka: Slavnosti jsou uvedeny jen významnější. Hry Olym
pijské, Nemejské, Panathenajské a Pythijské nebyly každo
ročně, nýbrž se řídily podle olympiad.

Letopočet podle olympiad.“)
OlympiadaRokolympiady| AburbeconditaLetopočet

1. 1. — 776.
6. 4. 1. 753.

10. 1. 14. 740.

50. 1. 174. 980,
80. 1. 294, 460.
90. 1. 334. 420.

100. 1. 374. 380.
110. 1. 414. 340.
120. 1. 454. 300.
130. 1. 494. 260.
140. 1. 534. 220.
150. 1. 574. 180.
160. 1. 614. 140.
170. 1. 654. 100.
180. 1. 694. 60.
194, 4. 753. 1.

1) Jedna olympiada značí období čtyřleté,
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adi.
adv.
aiol.
GoT.
abl. ak.
aram.
dat.
dej.

dem.

dor.
du.
enkl.

fem.
frekv.

fut.
gen.
gram.
hebr.
imperat.
imperí.
ind.
inf.
instr.
don.
inťr.

iter.

j.
komn.
koni.
lok.
med.

Arabské
na samohláskách určuje délku.

Přehled zkrácenin.

adjektivum.
adverbium.
aiolský dialekt.
aorist.
ablativ, akusativ.
aramejsky.
dativ.
defektivum (ne
úplný tvar).
deminutivum
(zdrobnělý tvar).
dórský dialekt.
duál.
enklitikon (pří
klonka).
femininum.
frekventativum
(tvar opakovací).
futurum.
genitiv.
pojem gramatický.
hebrejsky.
imperativ.
imperfektum.
indikativ.
infinitiv.
instrumentál.
iónský dialekt.
intransitivum
(nepřechodné).
iterativum (tvar
opětovací).
jiné.
komparativ.
konjunktiv.
lokál.

— medium.

min.
neos.
neř.
neskl.
obyč.
odv.
opů.
05.
part.
partik.

pas.
pDeTÍ.
pers.
plur.
pod.
post.

praes.
předch.
předl.
přech.
pův.
red.

sol.
56.
spoj.
srov.
sub.
sup.
trans.

vl.
vok.
výz.

minulý čas.
neosobné.
neřecké.
nesklonné.
obyčejně.
odvozeno.
optativ.
osoba.
participium.
partikule (částice
slovní).
pasivum
perfektum.
persky.
plurál.
podobně.
postpositivně (zá
slovně).
praesens.
předchozí.
předložka.
přechodník.
původní tvar.
reduplikace, re
duplikovaný.
singulár.
scilicet (t. j.).
spojka.
srovnej.
substantivum.
superlativ.
transitivum (pře
chodné).
vlastní.
vokativ.
význam.

číslice u adjektiv značí východnost, vodorovná čárka



ἀγαίομαι

Α, α (ἄλφα) 8
α΄---ἲ
a (dor.)==ň člen;a který
a ach, ó
ἁάατος 2. neporušitelný, ne

klamný, neškodný
ἀαγής 2. (ἄγνυμι) nezlomný,

nezlomitelný
ἄαπτος 2. (ἅπτομαι) nedotknu

telný, nepřístupný
ἀάσχετος ἕ---- ἄσχετος
dám (úáčw) -ew mámiti, šáliti,

zaslepiti
ἀβαχκῶ -εἷν býti nevědomý, nic

netušiti, neznamenati
ἀβαρήῆς 2. πθοὈΗΖεηπύ, πεύηαν

ný, lehký
ἀβασάνιστος 2. nevyzkoušený
ἀβασίλευτος 2. bez pána, ne

závislý
dfBorToc2. neschůdný, nesjízdný,

nepřístupný, posvěcený, čistý
dDěbooc 4. nepevný, nejistý
ἀβελτερία * zpozdilost, pošeti

lost

úpPeArecoc 3. pošetilý, zpozdilý
ἀβίωτος 2. πεποδηύ života, ne

snesitelný, bídný
ἀβλαβήῆς 2. beze škody, nepo

rušitelný, neškodný, nevinný
ἀβλής -ἤτος (βάλλω) πεντζεηύ,

zcela nový
čBinrog 2. (BálAw) nezraněný,

nezasažený
ἀβληχρός 3. slabý, jemný, la

hodný
ἀβουλία ἡ (-ἴη) bezradnost,

nerozvážnost, nerozhodnost

ἄβουλος 2. bezradný, nerozváž
ný, bezstarostný, lhostejný

Bovků -etv nechtíti
dBoúrng -ov beze skotu
úPoodtaitoc 2. bujně

zženštilý, rozmařilý
ἄβρομος 2. hlučící, se hřmotem
úBoóg 3. něžný, jemný, zžen

štilý
ἁβροτάζω -ειν minouti, chybiti
ÓBooryg -nt0g A bujnost, uhla

zenost, nádhera
abooTog 3. i 2. (dufBoorToc) ne

smrtelný, božský, svatý
ÓPoúvw -ew zženštile jednati;

med. pyšniti se
ἄβυσσος 2. bezedný; ἡ ἆ. pro

past
ἀγάζομαι --- ἄγαμαι
ἀγαθδοεργία m záslužný čínE)
ἀγαθοεργός ὁ zasloužilý muž
ἀγαθοεργῶ -eiv prokazovati

dobro

ἀγαδοποιίᾶ 1 řádné jednání
ἀγαθοποιός Ó řádně jednající
ἀγαδοποιῶ -eiv dobře činiti,

řádně jednati
dyadóc 3. dobrý, statný, mocný,

chrabrý, zdárný, šlechetný,
urozený, řádný, zdravý, čest
ný; To dyodov dobro, štěstí,
přednost, ctnost, bohatství;
ěj“ a. K dobru

ἀγαδουργῶ -εἴν-- ἁγαδοεργῶ
ἀγαδωσύνη Ť poctivost, počest

nost, dobročinnost
ἀγαίομαις-- ἄγαμαι

žijící,



ἀγαχκλεῆς

ἀγαχλεῆς 6. ἀγαχκλειτς 3.
dyanÁurog 3. přeslavný, pro
slulý

ἀγαλλίᾶσις ἡ slast, rozkoš, ple
sání

ἀγαλλιῶ -ᾱν (πιεᾶ.) jásati, ra
dovati se

ἀγάλλω -ειν zdobiti, krášliti;
πιρᾶ. pyšniti se, honositi se,
těšiti se, oblíbiti si

ἄγαλμα -ατος τό skvělé dílo,
ozdoba, posvátný dar, socha
boha, obraz

dyahuarTojovoc ó sochař
ἄγαμαι -σθαι žasnouti, diviti

se, velebiti, záviděti, horšiti
se, nepřáti

vouévwc pochvalně, lichotně
dvauoc 2. neprovdaný, nešťast

ně provdaný
dyčv přílišně, zcela, mocně, pří

liš

ἀγανάχτησις -εως Ť) rozmrze
lost, nevole, pohoršení

ἀγανακτητός 3. vzbuzující ne
voli, nelibost; pohoršlivý

dyavaxtů -civ horšiti se, vzru
šiti se, býti nespokojen

dyúvvupoc 2. zasněžený, sněhem
pokrytý

ἀγανός 3. vlídný, lahodný, mír
ný, jemný

ἀγανοφροσύνη ἡ přívětivost,
laskavost

ἀγανόφρων 2. přívětivý, laskavý
dydopou= dyauat
dyanáte—dyan
dyvánnů láska; plur. hody lásky
dvarňůvWo -000G mužný, boje

chtivý

ἀγείρω

ἀγάπησις -εως f milování
ἀγαπητός 3. milovaný, vytou

žený, spokojený, obdivovaný;
ἀγαπητῶς rád, dostatečně,
sotva

ἀγαπῶ -ᾱν rád viděti, vítati,
milovati, býti spokojen, spo
kojiti se, vážiti si, oblíbiti Si,
býti rád

ἀγάρροος 6. silně proudící
ἀγάστονος 2. hlučně šumící, hu

čící

ἀγαστός 3. obdivuhodný
dyavóc 3. proslulý, vznešený
ἀγαυρός 3. pyšný, obdivuhodný
ἀγγαρεύω-εινπμ
ἀγγαρήιος ὁ Ξ--ἄγγαρος
ἄγγαρος Ó (pers.) jízdní posel

poštovní; (Gyyaofiov TOSPĚŠ
ná pošta)

yyslov Tonádoba, urna,
schránka

ἀγγελία (i -(m) poselství,
zpráva, rozkaz

ἀγγελίης ὁ posel, vyslanec
dyvelungovog ó hlasatel, posel,

doručovatel

ἀγγέλλω -ειν hlásiti, oznamo
vati, zvěstovati, nařizovati

ἄγγελμα τό--- ἀγγελία (zpráva,
poselství)

čyyehoc ó posel, vyslanec, hla
satel, anděl

ἀγγῆιον τό --- ἀγγεῖον
ἄγγος τό --- ἀγγεῖον (schránka,

nádoba)
ye, Čyete nuže, vzhůru
ἀγείρω -ειν sbírati, shromaž

ďovati, žebrati; med. sebrati
se, vzpamatovati se



ἀγελαῖος ἀγλαϊ ω

dryshatioc 3. náležející ke stádu,
žijící ve stádě

ἀγελαστί Ὦεζ usmání
dyehelm ů poskytující kořist
ἀγέλη ἢ stádo, hromada, dav
ἀγεληδόν jako stádo, v podobě

stáda
dyevečAovytoc 2. neznámého

původu, bez rodu
ἀγένειος 2. bezvousý
dyvevýo 2. — dyevvůg
ἀγένητος 2. (== dyévvmtoc) ne

narozený, neučiněný, nestálý
dyevvýg 2. nešlechtického pů

vodu, nešlechetný, nehodný,
sprostý

dyěvvntog 2. nezrozený (viz též
ἀγέννης)

ἀγέραστος 2. Όεςἆčestného da
ru, neobdařený

ἄγερσις -εως ἡ δὈίτάπί, 5ΏΓο
mažďování

ἀγέρωχος 2. bojechtivý, pyšný,
divoký, skvělý

ČyevoToc 2. neokoušený, nezku
šený, neobeznámený

ἄγη ἡ úžas, obdiv, závist
ἀγηλατῶ -εἴν poslati do vy

hnanství, vypověděti
čynuo Tó vybraný sbor vojen

ský
ἀγηνορίη ἡ zmužilost, srdna

tost, zpupnost
dyfvWwo-000 zmužilý, zpupný
dyňoaoc 2. (i dyňowc) nestár

noucí, věčně mladý, nepomí
jející

dyňooToc 2.— dyňoaoc
dynróg 3. hodný obdivu, pře

krásný

ἁγιάζω -ειν Zzasvěcovati, po
světiti

dyvaouoc Óposvěcení, svatost
vile -ew posvětiti
dytvá -ev voditi, dovážeti, svá

žeti
ἅγιος ὃ. posvěcený, svatý
ἁγιότης -nT0og Ý posvátnost,

svatost
ἁγιωσύνη ἡ --- ἁγιότης
ἀγκάζομαι -εσῦθαιvzíti do ná

ručí, rukama pozdvihnouti
ἀγκάλη % loket, paže, náruč
dyxakíc -(doc 1 náruč
ἀγκαλῶ -εἴν--- ἀνακαλῶ
ἀγχάς do náručí
ἄγχιστρον τό Udice
ἀγχλινωξξ- ἀναχλίνω
ἀγκοίνη ἡ náruč, paže (plur.)
čyxoc Tó horský záhyb, rokle,

úval
ἁγκρεμάννυμιΞς ἀνακρεμάννυ

μι
dyxvin 1 řemen,klička u háze

cího kopí, tětiva u luku
dyxviouýtng -ov křivě smýšle

jící, lstivý
dyxvAoc 3. křivý, ohnutý
dyxvhóroEoc 2. křivoluký, se

zahnutým lukem
ἀγχυλοχείλης ὁ 5 Κἴῑνύτη ΖοῦὈά

kem
čyxvou f Kotva, opora
čyxwv -Óvoc ó záhyb, ohyb, lo

ket, roh (u zdi), mys, záliv,
rokle

dyAata f lesk, nádhera, pýcha,
krása

čykaite -ew zdobiti, med. ho
nositi se



ἀγλάϊσμα

ἀγλάϊσμα τό οζάοῦα, ἅατ
ἀγλαόῦρονος 2. sedící na krás

ném křesle

dyAuoxaonog 2. nesoucí krásné
ovoce

dyAoo0c3. lesklý, nádherný, slič
ný, slavný, vzácný

čykaoTovaivng-ov ó bůh s krás
ným trojzubem

dyiany -roc se zářícímpo
hledem, zářící

ČyAwococ 2. s nesrozumitelnou
řečí, cizí, barbarský

ἄγναφος 2. (i dyvamrToc) ne
zvalchovaný, nový

čyveta čistota, očista
ἁγνεύω -ειν býti čistý, nepo

skvrněný; očišťovati, ostý
chati se

čyvile -ev očišťovati,usmiřo
vati, zasvěcovati

ἁγνισμός ὁ (ἱἄγνισμα τό) οξϊξ
tění, smíření

dyvónuo. Tó omyl z neznalosti,
chyba, mýlka

čyvovo,T nevědomost, nerozum,
vina

ἀγνοιῶ --- ἀγνοῶ
ἁγνός 3. posvátný, bohumilý,

dovolený, čistý
dyvoc Ó (ň) vrba
dyvórno -mT0gŤ čistota
ἀγνοῶ -εἴν neznati, nepozná

vati, přehlížeti
Čyviu -úvoulámati, roztříštiti;

pas. prasknouti, roztrhnouti
se

dyvonová -eiv býti nerozváž
ný, nerozumně jednati

ἄγος

ἀγνωμοσύνη ἡ πετοζνόζηοςί, za
tvrzelost, bezohlednost, zpup
nost

ἀγνώμων 2. nerozvážný, tvrdý,
vzdorovitý, nevděčný, ne
znalý

ÚyvdG -$Toc neznámý, neznalý
ἀγνωσίᾶα + neznalost, nezná

most

ἄγνωστος 2- (ἳ ἄγνωτος) περο
znaný, neznámý, nejasný

ἀγξηραίνωςξ ἀναξηραίνω
čryovoc 2. nezrozený, neplodný
ἀγορά ἡ (ἱ -ἠ) shromáždění,

veřejná řeč, výmluvnost, ná
městí, shromaždiště, tržiště,
obchod, zásoba potravin, clo

dyováte -ev dlíti na tržišti,
kupovati, obchodovati

dyooaiog 2. příslušný k shro
máždění, k tržišti; obecný,
sprostý; ot A. kramáři

dyoočivouog Ó tržní dozorce
ἀγοραστής -οὔῦó otrok, obsta

rávající nákupy; kupec
ἀγορεύω -ειν veřejně mluviti,

vyprávěti, vykládati
ἁγορή ἧ--- ἀγορά
ἀγορῆθδεν - ἀγορήῆνδε ze shro

máždění - do shromáždění
(z náměstí - na náměstí)

dyoonTůg -ov č řečník, mluvčí
ἀγορητύς -ύος T řečnictví, dar

výmluvnosti
dyovůum -Čodou ve veřejném

shromáždění býti, mluviti;
rokovati, říkati

ἀγός ὁ vůdce
ἄγος τὀ zločin, vina, krevní

msta (a její výkon), kletba



ἄγος ἀγχίαλος

ἄγος τό οβιὔοε]μανοξί,πάροζιοςί,
smíření, očista

ἀγοστός ó dlaň, hrst
čyoč + lov, hon, lovecká kořist
čyoduuaToc 2. neznalý psaní,

nevzdělaný, nevědomý
ἄγραπτος 2. περδαπύ
ἄγραυλος 2. pod širým nebem

nocující, venkovský
ἀγραυλῶ -εἴν pod širým nebem

prodlévati
čy0oagoc 2. nepsaný, nezapsaný
dyoecta ň honba, lov, ulovené
ἀγρευτῆς -οὔῦÓ lovec
úvosvw -Evyloviti, chytati
ἄγρη 9ἱ7 ἄγρα
dyovívo -ew Zlobiti se, zuřiti

(τινί)
ἀγριέλαιος ἢ planá oliva; adj.

patřící k plané olivě
čyotoc 3. polní, divoký, prud

ký, surovýἀγριότης-ητος| divokost,
prudkost

ἀγριόφωνος 2. drsně znějící,
mluvící

ČYOLÁ-obv zdivočiti; med. býti
hněvivý, krutý, rozhořčený
(τινί)

ἀγροβότης -ου (ἳ -βότᾶς) na
pastvině se pasoucí

Čy0o0dev S pole, z venkova
ἀγροικίᾶ venkovská povaha,

neohrabanost; pobyt na ven
kově; dvorec

ἄγροικος 2. (i dyooixoc 2.) ven
kovský, hrubý, nevzdělaný

ἀγροιώτης -ου ὁ--ξ ἀγρότης
ἀγρόμενος VIZἀγείρω
ἀγρόνδε η8 venkov, na pole

ἀγρονόμος 2. na venkově by
dlící, venkovský

óyoóvouoc 2. vhodný k pastvě,
venkovský

Óy00g č pole, venkov, statek
ἀγρότερος 2. zdivočelý, na ven

kově přebývající
dyoórng -ov ó obyvatel venko

va, venkovan, rolník
dyvovrvič j nespavost, bdělost
ἄγρυπνος 4. bdící, nespící, ne

únavný
ἀγρυπνῶ -εἴν nespati, bdíti
ἀγρῶ -EWVuloviti, chytiti; ἄγρει,

ἀγρεῖτε honem, spěšně, vzhů
ru

úvowo0w -gy loviti, chytati
ἄγρωστις -ιος (-εως) ἡ tráva,

píce (zelená)

ἁγυιᾶ ἡ (ἄγυια) cesta, dráha,
ulice

ἁγυιεύς -έως Ó (ἱ ἁγυιᾶτης)
ochránce cest (Apollon)

ÚyvuvaoToc 4. necvičený, ne
zkušený (τινός); netrápený
(τινί)

ἄγυρις -ιος ἡ shromáždění,
množství

ἀγυρτάζω -ειν Vyžebrati, sbí
rati

dyúorng -ov ó žebrák, tulák,
dryáčník

dyxěuaxoc 2. zblízka bojující
ἄγχι plízko, těsně (u něčeho),

Ῥτζσο; ἆσσον (ἀσσοτέρω) Dlí
že; ἄγχιστος 3. nejbližší;
ἄγχιστα, dyxoTáTe nejblíže

dyxiakoc 2. blízko moře, pří
mořský



ἀγχιβαδής

ἀγχιβαδής 2. hned u břehu
hluboký

ἀγχίδεος 2. blízký bohu, spří
buzněný s bohy

ἀγχιμαχητῆς ὁ--- ἀγχέμαχος
ἀγχίμολος 2. v těsné blízkosti,

v patáchἀγχίνοιαἡ| duchapřítomnost,
bystrost

dyxivoog 2. (== dyxivovc) bý
strý, důmyslný

ἀγχίπολις (ἳ ἀγχίπτολιςο) Sou
sední, pomocný městu

ἀγχιστεα η (dyxtoTeta Ta)
blízké příbuzenství, posloup
nost

GyyvoTeúc -Em Ó nejbližší pří
buzný, oprávněný nástupce

ŠyxioTÝ0 -oog Ó spoluvinník,
spolupůvodce, nejbližší pů
vodce

ἀγχιστῖνος 3. hustě (těsně) ve
dle sebe

ἄγχιστος υἱζ ἄγχι
dyxloToogoc 2. rychle střídající
ἀγχόὃεν zblízka
ἀγχόδι--- ἄγχι
Čyxóvnů zardoušení, zaškrcení;

provaz k pověšení
ἀγχότατος 3. nejbližší
ἀγχότερος 3. bližší
dYx0Ú— vy!
ἄγχω «ειν rdousiti, škrtiti
čyxwuaAoc 2. skoro stejný, ne

rozhodný
ἄγω -eu vésti, hnáti, přivážeti,

odvážeti, odváděti, říditi, táh
nouti, pokládati, ztráviti; ἄγε
(čyete) nuže, vzhůru; ubírati
se

ἀδαγμός

ἀγωγεύς -έως ὃ ϱἴενοζηίς; otěž
ἀγωγηή ἡ vedení, při-, odváže

ní, přeprava, odjezd; výcho
va, kázeň, způsob života, po
vaha, takt

ἀγώγιμος 2. dopravní, lehce
přepravitelný; ten koho jest
dovoleno (lze snadno) přivésti
do vězení (otroctví), psanec

ÓywayvócÓ Vůdce; adj. vedoucí
ἀγών -Óvoc Ó shromáždiště,

shromáždění; závod, zápas;
soudní spor; námaha, úsilí,
boj; a. Tidévou závod pořá
dati, ᾱ. νιᾶνν závodězví
těziti

ἀγωνάρχης -ου ὁ == dywvo
Ὀέτης

dywvíč Ť závod, zápasení, cvi
čení (tělesné), úzkost

dywvitouou -eobau závoditi, bo
jovati, vésti soudní při, ve
řejně mluviti, namáhati se

ἀγώνιος 2. příslušný k závodu
ἀγώγισις -εως ἡ Závod
ἀγώνισμα τό Ζάνοάᾶ,boj; soud

ní spor; odměna zápasu,
hrdinský čin, úkol

ἀγωνισμός ὁ Ζάνοᾶδηί, řevni
vost

ἀγωνιστῆς -οῦ Ó závodník, zá
pasník; právní zástupce

dywvů -čv závoditi, namáhati
se, znepokojovati se

ἀγωνοῦδέτης -ου ὁ pořadatel
závodu, soudce

ἀγωνοθετῶ -εἷν pořádati zá
vod, býti rozhodčím závodu

ἀδαγμός ὁ (δάκνω) kousnutí,
bodnutí, křeč



ἀδαημονίη

ddanuovím T neznalost, nezku
šenost

ἁδαήμων 2. (ddaňg 2.) nezku
šený, neobratný, nezvyklý

ἀδάχκρῦτος 2. bez slz, neoplaka
ný

ἀδαμάντινος 4. (3.)
pevný, tvrdý

ddůučc -avtTocÓ ocel (diamant);
adj. nepřekonatelný, neůpros
ný

ÚdOGuaoTOG2. nezkrocený, ne
oblomnýἀδάματος2.| nepřemožitelný,
neprovdaný (panenský)

ddajtovoc 2. bez výloh, bezplat
ný, zdarma

ddaoToc 2. nerozdělený
do- Vizdd
ἀδεῆς 2. nebojácný, neohrože

ný, nestoudný
ἄδεια T)(ddeln) nebojácnost, ji

stota, beztrestnost, možnost,
prominutí, milost, amnestie

ἀδειῆς ὅ.--- ἀδεῆς
ἀδείμαντος 2. Ῥεσεstrachu, bez

starostný
úoeutvoc 2. bez jídla (oběda)
ἀδεισιβόης -ου ὁ neohrožený

v ryku válečném

ἀδελφεᾶ ἡ --- ἀδελφή (-έη)
ἀδελφειός (ἱ ἀδελφεός) 6 ==

ἀδελφός
ἀδελφεοχτόνος ὁ Ὀταίτονταϊ
ddekyr (i -én) 1 sestra
ἀδελφιδεός (-ιδοῦς) ὁ synovec

(syn bratra či sestry)
údekyvdi 1 neteř
ἀδελφική -G bratrství, poměr

bratrský

ocelový,

ἀδιάλλακτος

údeAgpoc3. bratrský, blízce pří
buzný; 6 ča. bratr (pl. sou
rozenci)

ἀδελφότης -ητος bratrství,
bratrstvo

ddEOxtTOG2. nevidoucí, slepý
ἄδεσμος 2. nespoutaný
ἀδευχῆς 2. nesladký, odporný,

ohavný
ἀδέψητος 4. nevydělaný, SY

rový
ἀδέω -εἷν (ἁδέω) býti sytý,

přesycený, ochablý (perf.
ἀδηχότες)

ἀδέως bez bázně
čdnAoc 2. skrytý, tajný, nezná

mý, nejistý
ἀδηλότης -ητος ů nejistota
ἀδηλῶ -εῖν býti v nejistotě 0

něčem (rí)
ddnuová -etv cítiti se rozmrze

lým, nešťastným, zaraženým
(τινί)

ἄδην (ἄδην) dosyta, dosti, bo
hatě

Údřog 2. neznepokojovaný, bez
pečný

dodňoirog 2. nedobojovaný, ne
rozhodný, nepřemožitelný

ἀδηφάγος 2. (ἄδην -φαγεῖν)
žravý, hlodavý, nákladný

ddjwTog 2. nezpustošený
dováBaroc 2. neprůchodný, ne

schůdný, nepřekročitelný
ἀδιάκριτος 2. nerozhodný; bez

kolísání, nezřetelný, bez roz
suzováníἀδιάλειπτος| 2.
uwstavičný

ἀδιάλλακτος 2. nesmiřitelný

nepřerušený,



ἀδιάλυτος ἀείδω

dováAvToc2. nerozlučitelný, ne
rozřešitelný

ddlavtoc 2. nesmočený (slzami)
ἀδιάφθαρτος 2. nezkažený
děvapdopiů 1 nezkaženost
ἀδιάφῦορος 2. nezkažený, ne

pomíjející, neúplatný
ἀδιάφορος 2. neodlišený, ani

dobrý ani zlý, lhostejný
ἀδιήγητος 2. nepopsatelnýἀδίκημα-ατοςTó| bezpráví,

křivda, zločin

ἀδικία (-ίη) -ας ἣ (τὸ ἀδίπιον)
Ξ--ἀδίκημα

ddvxoc2. nespravedlivý, nečest
ný, nepotřebný

ἀδικῶ -etv. Křivditi, urážeti;
bezpráví, škodu působiti; pas.
bezpráví, škodu trpěti

údvvóc 3. (ddvwvoc)hustý, hojný,
silný, zvučný, hlasitý

ἀδιόρθωτος 2. πευτονηθηύ
ÚOLOPLOTOG2. nevymezený, ne

určitý
ἀδμῆς -ητος nezkrocený, ne

provdaný
čoumtTog 3. nezkrocený
ἀδόκητος 2. neočekávaný
ἀδοχίμαστος 2. nezkoušený; ne

dospělý
ἀδόχιμος 2. πεζκουπιαηύ, ne

platný, neschopný, nehodný
ἀδολέσχης -ου ὁ ἔναπί], πο]αν]κα
ἀδολεσχία ἡ žvanivost, tlachání
ἀδόλεσχος 2.--- ἀδολέσχης
ἀδολεσχῶ -etv tlachati, žvamiti
ἄδολος 2. beze lsti, upřímný,

bezůhonný
ddočaorToc 2. netušený, jistý

děotta * neslavnost,špatná po
věst, život beze slávy

ἄδοξος 2. neslavný
ἀδοξῶ -εἴν neslavně žíti, míti

špatnou pověst
ἄδος τὀ (ἄδος)

omrzelost

ἄδρηστος 2. (i ddoaorTog) 1“
schopný útěku, nevyhnutelný

ἀδρός 3. vzrostlý, butjarý, silný,
hustý

ἁδρότης -ητος Ἡ ( ἀδροτής)
bujarost, mužná síla; hojnost,
bohatý dar

údovva -ev přivésti k zralosti;
pas. uzráti

děvvaula 1 nedostatek sil, sla
bost

ἀδυνασία ἡ--- ἀδυναμία
ἀδύνατος 2. slabý, bez vlády,

bez síly; nemožný, nesnadný,
neplatný, neschopný

ἀδυνατῶ -εἷν býti neschopný,
nezpůsobilý, nemožný

čavTov TÓósvatyně; adj. nepří
stupný, posvátný

ἄδω -ειν zpívati, opěvovati,
slavnostně oznamovati

ἀδῶ Viz ÚdEw

ἀδωροδόκητος 2. nepodplacený
ddwooc 2. bez daru, bez výno

su; neobdarovaný, neúplatný
ČEVA- VIZ ÚDA

čel vždy, stále, věčně; 6 č.
věčný

ἀειγενέτης -ov (i ἀειγενῆς)
pro věčnost zrozený, věčný

ἀειδῆς 2. neviditelný
ἀείδω viž ἄδω

přesycenost,



ἀεικείη

ἀεικείη ἡ nepodobnost, zohave
ní, úhona, neslušnost, potupa

ἀεικέλιος 3. (i 2.)neúhledný, ne
hodný, potupný

ἀεικῆς 2. škaredý, ohavný, ne
slušný; (skrovný); potupný,
divný

čevníle -ew zohaviti, potupiti,
zneuctíti, mučiti

ἀείλαλος 6. νδξωξ tlachající
detdovia i účetní pohotovost
deluvnorToc 2. nezapomenutelný
ἀείναος --Ξξἀέναος
detovrog 2. stále tekoucí
ἀείρω -ewv zdvihati, vyjmouti,

vybrati, odvážeti; povznášeti
(se), viseti; spojovati

ἄεισμα τό--- ἆσμα
ἀείφρουρος 2. stále v zajetí

držící

ἀεκαζόμενος (ρατί.) 3. nerad,
neochotně

ἀεχκήλιος--- ἀεικέλιος
déxnu proti vůli
ÚEXOÚOLOG— ÚKOÚOLOG

έχων 3. (-οντος) nerad, proti
vůli, bezděčný

ἀέλιος ὁ --- ἥλιος
čeAAo vichřice
úekkhotog 3. rychlý jako bouře
ἀελλάς -άδος fem. κ ἀελλαῖος
dekkýg 2. hustý
dekkodpoung -ov jako vítr bě

žící

ἀελλόπος (-ποδος) ὅ, ἡ (ἱἀελλό
movc) rychlý jako vítr

deknňg 2. neočekávaný, mimo
nadání

ἄελπτος ὅ.:-- ἀελπῆς
2 Řecko-český slovník,

Ov

ε/le
ἀελπτῶ -εἴν nedoufati, nemíti

naděje
dEvaoc 2. (i ÚEVŮWV-0VO0, -0V)

stále plynoucí, prýštící, trva
lý, věčný

ἀέξωξ- αὔξω (αὐξάνω)
ἀεργία (ἀεργίη) m nečinnost,

zahálka
deovog 2. nečinný, lenivý, ne

pracovitý
ČEOXTOG2. neohrazený, otevřený
čeoobarů -eiv (dňo, Batvw)

kráčeti vzduchem, vznášeti
se, mudrovati

depolrovo -080g nohy zdviha
jící, klusem ujíždějící

čsoo (aor.) prodlévati, odpočí
vati (praes. ἰαύω)

ἀεσιφροσύνη T. omámenost
(smyslů), nerozvážnost

ἀεσίφρων -ονος 2. zmámený,
pošetilý

ÚETOG Ó Orel

dla -ng Ý suchost, horko; plí
seň, špína

ἀζαλέος ὁ. suchý, vypráhlý
ἄζη --- ἄξα
ἄζηλος 2. Ὀεᾷ závisti, nešťastný;

Ξ--ἄδηλος
ἀζήλωτος 2. ἵο, co není závi

dění hodné

ἀζήμιος 2. netrestající, nepo
trestaný, nezasluhující trestu,
nevinný

dtnyňg 2. neustálý, ustavičný
ἄζυμος 2. nekvašený, čistý
dle -ew Sušiti; med. schnouti,

puchřeti
čle -ev (i dTouau)míti v úctě,

ostýchati se



ἀηδής

ἀηδῆς ὅ- nelibý, nepříjemný,
nevlídný; nerad

ἀηδία ἡ nelibost, odpornost,
nesnesitelnost

ἀηδών -όνος 7 slavík
dndú; nepříjemně,nerad
ἀήδεια 7 nezvyklost
ἀηδέσσω -ειν býti nezvyklý ně

ἔεπια (τινός)
ning 2. nezvyklý, neobvyklý,

proti zvyku
čyua -aToc TÓvání, větřík
důuevou (inf.) = dňvau
ἄημι -ἤναι vanouti, provívati,

bouřiti

dňo -E00c Ó, i Vzduch, oblak,
mrak, temnota, povětří

ἀήσσητοςΞ ÚŇTTNTOG
dnovkog 2. nepravý, bezbožný,

zločinný
ἀητα, ἀήτη ἡ ἓ ἁητης -ου ὃ

vání, vítr
dmtoc 2. bouřlivý, divoký, dra

vy
ἀήττητος 2. περζεπιοζεηύ, Ώθ

přemočžitelný
ddavacia 1 nesmrtelnost
ἀθανατίζω -ειν pokládati (se)

nesmrtelným, činiti (se) ne
smrtelným, věřiti v nesmrtel
nost

důávaTog 2. nesmrtelný, božský
ἄθαπτος 6. nepohřbený
ddéčrToc 2. nevidoucí, neúčast

ný pohledu, neviditelný
ἀθεεί bez boha
ἀθεμίστιος 2. © ἀθέμιστος 2.

(ἀδέμιτος 2.) bezbožný, boha
prázdný, zločinný, nedovo
Jený, neslušný

ADA

ἄθεος 2. bezbožný, boha zapí
rající, bohem opuštěný

ddepánevtog 2. bez péče, zane
dbaný, nevylečitelný

ddepile -erv pohrdati, ponižo
vati, zavrhnouti

ἄθερμος 2. bez tepla
ἄθεσμος 6. nezákonný
údécpaToc 4. nevýslovný, ne

smírný, nekonečný
ἀθέτησις 4 odstranění, zrušení,

zavržení
ἀθετῶ -εἴν odstraniti, zavrh

nouti

čůdnonAovyoc Ó věječka (lopata
k přehazování obilí, při čemž
se odstraňovaly plevy a 0si
ny)

ἄθηρος 2. bez zvěře
ἄθικτος 2. (Úvyvůvo)nedotknu

tý, neporušený (τινός), svatý
aYAcvw -ew pouštěti se v zá

pas, závoditi, namáhati se,
snášeti námahu

ἄθλησις -έως ἢ Ζάνοᾶπί cviče
ní, zápas

ἀθλητήρ -ňoog 0, i ἀθλητής
-00 6 zápasník, atlet

aHAvog3. namáhavý, ubohý, ne
šťastný; TOa. zápas, cena zá
pasu

adAvórng -nt0g T námaha, bídaἀδλοθέτης-ovὁ| pořadatel
(soudce) závodu

ČYAov TO závod, zápas; náma
ha; cena, odměna závodní;
práce

ἆθλος ὁ -- τὸ ἆθλον
ἀθλοφόρος 2. ν Ζάνοᾶξ ν/ιἔτηύ
ἀθλῶ -εἴγΞξ ἀθλεύω



ἀθροίζω

ἀδροίζω (ἱ ἁδροίζω) -ειν 5Ώσο
mažďovati, najímati, sbírati;
pas. shromažďovati se, spojiti
se; shrnouti, sestaviti

ἄὗροισις -εως ἡ (ἳ ἄδροισμα
-ατος τό) shromažďování,
shromáždění

ἀθρόος 3. (i údeóoc) shluklý,
hustý, spojený, pohromadě,
v sevřených řadách, nesčetný

ἀθρῶ -civ hleděti, patřiti, uvá
žiti, pozorovati

ἀδυμία 7 (ž -(m) malomyslnost,
sklíčenost, rozpaky

ἄθΌμος 2. malomyslný, sklíče
mý,rozmrzelý, lhostejný; GYů
µως ἔχειν Ὀύ1 5ΚΗδεῃ

ἀθουμῶ -eiv býti bez odvahy,
s úzkostí na něco mysliti, na
mysli klesati

údvoua Tó hra, hříčka
ἀθυρμάτιον τό ἄεπι. οἆ ἄθυρ

μα
ἀδυρόστομος 2. bez ustání tia

chající
ddvpooTouů -eiv tlachati, míti

stále otevřená ústa
ἀθύρω -ewvhráti si, baviti se
ddvToc 2. neobětovaný, neza

svěcený, nešťastný
ddoc 2. nepotrestaný,neporu

Šený, nevinný
ἀδωρᾶκιστος 2. bez brnění
ai (i oi) jestliže, -li, jako, kéž
ai, oiai (výraz bolesti) ach,

běda

ola * země
aióúče -eu naříkati, bědovati
aičvýc 2. věčný; hrozný, tma

vý, chmurný

2* Řecko-český slovník,

ἄιδοις

αἰγανέη ἡ Ὠάζεςί kopí
αἴγειος ὃ. Κοζί
αἴγειρος ἢ ἴοροι (δεγω); οδγΚκα
αἴγεος 3. Κο j αἰγέη Kozí

kůže
αἰγιαλός o pobřeží, břeh
αἰγίβοτος 2. kozami spásaný,

vhodný pro pastvu kozám
alyvxooeúc Ó pasák koz
aiyliwy -utoc vysoký, strmý
αἰγίοχος 2. (ἔχω) držící aigidu
αἰγίπους -ουν (-οδος) % atyl

nodng S nohama jako kozy
atyíc -l80G ň Kozí kůže; bouře;

štít „bouřenosný“
αἴγλη ů záře, lesk; plur. po

chodně

αἰγλήεις 3. lesklý, zářící
aivoroocwnoc 2. s kozím obli

čejem
αἱγυπιός ὃ 5υρ (ονίοί Κοσν ἃ

jehňata)
dldnAoc 2. pův. činící neviditel

ným; zhoubný, odporný; ne
viditelný, temný, neznámý;
zničený

otdňuov 2. (aidoúuou) ostýcha
vý, skromný

ἀίδιος 2. věčný
αἰδοῖος 3. stydlivý, úctyhodný;

TŮ aidota pohlavní ústrojí

αἴδομαι-εσῦαι ο. 56,αἰδοῦμαι-eiodau| ostýchatise,
pociťovati úctu, ctíti, dbáti,
usmířiti (se)

oidópowv 2. milosrdný
ἀιδρεία ἡ (i -elm) nevědomost,

neznalost
ἄιδρις 2. nevědomý, neznalý,

prostý



αἰδώς

aiddc -o0c stud, ostýchavost,
uctivost, skromnost, ohled;
hanba, potupa, nahota

alel= El
OLEVYEVÉTNGZ ÚEVYEVÉTNYS

alékovooc Ó, 1 Kočka
alév= del
αἰενάων--- ἀέναος
alévumvoc 2. přinášející věčný

spánek
αἰετός ὁ οτε]
αἰζήιος 2. junácký, statný, muž

ný
ἀίζηλος 4. neviditelný; podle

jiného výkladu: velmi zřetel
ný, lehce poznatelný

αἰζηός 2.--- αἰζῆιος
olmtoc 2. udýchaný, funící
αἰθαλόεις ὃ. pokrytý sazemi,

černý; planoucí, žárný
atde kéž
aiděoioc 3. ve výši (etheru),

nebeský
oidňo -é0oc Ó horní vzduch,

obloha, sídlo bohů
αἴθουσα ἡ sloupová chodba

(domu), loubí
αἶθοψ -οπος zářící, lesklý,

ohnivý
αἴδρη Jasná obloha (bez

mraků)
αἰθρηγενέτης -ου (ἳ αἲθρηγε

veňg 2.) zrozený v etheru, jas
norozený

aidotů (-in) f= otd0n
αἴθριος 3. Jasný
oidooc ó ranní chlad, jinovatka
otůvto, Ť vodní pták (potápka,

Jyska)

αἵμοβαφῆς

αἴθω -er zažehnouti, zapáliti;
intr. hořeti, plápolati; ať. καὶ
odelosw pleniti

oidwv -wvoc (i -ovoc) hořící,
zářící, ohnivý, prudký

αἴκ(otxe 1atxo) =el, čav
aixálkAw -ev lichotiti (Twvá)
olxeto m (ion. devxeím) nepří

stojnost, špatné zacházení,
potupa

dix ů příval,prudký útok
αἰκῆς2.— dem
αἰχία T = alxewa,
αἰκίζω -ειν Ξξ ἀεικίζω
αἴχισμα -ατος τό (ἲαἰχισμός ὃ)

— alxgta (zohavení)
dindc (==čeméc) potupně,ha

nebně
αἴλινος ὁ nářek, truchlivá pí

seň; adj. žalostný

αἴλουρος ὁ --- αἴέλουρος (kočka)
oiua -aroc Tó Krev, prolévání

krve; rod, pokolení; životní
síla

αἱμακουρίαι αὖ
mrtvým

αἷμάς -άδος ἡ výron krve,
krvácení

αἱμασιᾶ ἡ (ἳ (η) trní, živý plot,
ohrada

aiudo0w -ev zkropiti krví, zra
niti, usmrtiti

αἱματεκχυσίᾶ 1 prolévání krve
αἱματόεις 3. Krvavý, zakrvá

cený; krev prolévající, zčer
venalý

αἱμάττω (ἳ αἱματῶ -οῦν) ΞΞ αἱ
μάσσω

oiuaTWěng 2. krvavý
úiuobagpýg 2. do krve ponořený

krvavá oběť



αἱμορροῶ

αἱμορροῶ -εἷν Krváceti, trpěti
krvácením

αἱμοφόρυμτος ζ' krvavý, krvi
prosáklý; syrový

αἱμύλιος ᾱ.
αἱμύλος ὅ.(ἵ 5.)
aiuwv -ovoc znalý, zkušený
aivacéTng -ov ó hrdina neštěstí

(podle jiných: velmi udatný)

olveoic -ewc + chvála, sláva,
vážnost

αἰνετός 3. hodný chvály

| Jichotný,úlisný

αἴνη ἡΞ- αἴνεσις
αἴνιγμα -ατος τό ΠάάΒηΚ8,Ώε

zřetelný obraz, podobenství;
ai. Aúew řešiti h.

oivvyuarWwěng2. jako hádanka
(pohádka)

atviCouow -eodoau vychvalovati
aivixTóc 3. hádankovitý, záhad

ný

αἰνίσσομαι -εσθαι (ἶ αἰνίττο
uo) mluviti v hádankách,
naznačovati, narážeti na něco
(πρός τι, τί)

αἰνόῦεν (αάν. ο αἰνός), αἰνῶς
hrůzostrašně

atvouovoc 2. podléhající nebla
hému osudu, ubohý

αἰνοπαῦδής 2. hrozně trpící
αἶνος o řeč pochvalná, chvála,

výrok

oivóc 3. hrozný, strašný, ne
šťastný

αἴνυμαι -υσθαι jímati, bráti,
odejmouti

αἰνῶ -civ chváliti, schvalovati,
raditi, slíbiti

αἱρῶ

αἲξ (αἴξ), αἰγός ἡ, ὁ koza, kozel
otóAkw -gw rychle otáčeti

αἰολοθδώρηξ -ηχος Υ lesklém
(kmitavém) brnění

oloAouirong -ov se třpytivým
pásem

αἰολόπωλος 4. mající (cvičící)
rychlé koně

aióAoc J. hbitý, obratný; kmi
tavý, lesklý, ozdobný, pestrý

αἰολόστομος 2. mnohoznačný,
mluvící v hádankáchαἰπεινός3.| kopcovitý,

αἰπῆεις 3. j strmý, příkrý
αἰπόλιον τό 5ίάἄο (97)

aimohoc 2. pasoucí kozy; © ai.
pasák koz

αἰπός5.==arů
αἶπος -ους Tó příkrá výšina,

hora

olrůc 3. vysoký, příkrý, sráz
ný; náhlý, namáhavý, těžký

αἴρεσις -εως ἡ dobytí, volba;
sklon k něčemu, předsevzetí;
sekta (náboženská i filosofic
ká), odchylné učení, kacíř
ství

αἱρετίζω -eiv Vyvoliti
aioeTvxoc 3. kacířský
αἱρετός ὃ- οο 1ze uchopiti, po

chopiti; zvolený, zvolitelný,
přijatelný, žádoucí, pochopi
telný

αἱρῶ -etv bráti, chytiti, pocho
piti, dobýti, odejmouti; med.
a pas.: vzíti si, zvoliti, přáti
si, dáti přednost, získati, do
síci



αἴτιοςαἴρω

αἴρω -ειν zdvihati, velebiti, αἰσυλοεργός 2. zlosyn

odejmouti, odtrhnouti, vzíti;
intr. zdvihnouti se, vyplouti
(ναῦς Úoou); Pas. vystupo
vati; med. dostati, obdržeti,
převzíti, podniknouti; "viz %

ἀείρω; αἰ. τὰ σημεῖα dáti
znamení k pochodu

αἶσα ἡ podíl, osud, sudba, prá
vo, slušnost; životní cíl

aiobávouou -eodou cítiti, vní
mati, pozorovati, rozuměti,
dověděti se, poznati, tušiti

αἴσθησις -εως Ď pocit, vjem,
smysl, poznání, vědomí, do
jem, zpráva

alodnrňotov To rozum (nástroj
smyslový), smysl

αἰσθητικός 2. týkající se počit
ků smyslových, vnímatelný

aiodnrTog 3. Vnímatelný, pozo
rovatelný

αἴσῦδομαιξ- αἰσθάνομαι
ἀίσθω -ειν vydechovati; υἱσ

ἰ αἰσθάνομαι
αἴσιμος 2. (3.) určený osudem,

vhodný, přiměřený, spraved
livý

αἴσιος 2. vhodný, příznivý, vhod
přicházející

ůloow -8w (* diocouou) rychle
se pohybovati, páditi, řítiti
se, vznésti se, seskočiti, vláti,
pronikati, vyskakovati, má
vati

ἄιστος 2. nespatřený, neviditel
ný, zmizelý

ἀιστᾶῶ -οῦν Zničiti, zpustošiti,
vyhladiti

αἰσυμνητήρ -Ἠρος ὁ |5δομάσε,αἰσυμνήτης-ουὁ| jpořadatel
při závodech; vládce, adj.
knížecí

aloyoc -ovg Tóhanba, potupa
αἰσχροκέρδεια Ť (i αἰσχροκερ

δία) špinavá lakota
αἰσχροκερδής 2. ziskuchtivý
αἰσχρολογία ἡ Ὠβηερηέ řeči
αἰσχρός 3. ošklivý, hanebný,

potupný
αἰσχρότης -ητος ἡ οδκΗνοςί,

ohavnost

aioxúvy +) hanba, potupa, stud
aioyvvrno0g 3. ostýchavý
αἰσχύνω -ειν hanobiti, zlehčiti,

zohaviti; pas. styděti Se,
ostýchati se, míti v úctě

žádost,
αἴτημα -ατος τό prosba,αιτησις-846T)| modlitba
dirTng -ov č posluchač, druh,

oblíbenec

αἰτητός 5. žádaný, vyžádaný
oiTíč % (-(m) příčina, důvod,

vina, obvinění, zločin, aji.
čoxyeVyskytlo se obvinění

αἰτιάζομαι -εσθαι býti obvi
něn, obžalován

oiričuo. -aTog Tó obvinění, ža
loba

αἰτίᾶσις -εως 1 obvinění, žalo
ba

αἰτίζω -ew žebrati, prositi
atrtoc 3. vinný; ó oi. dlužník,

původce, pachatel; Tů at. :=
ἡ αἰτία



αἰτίωμα

αἰτίωμα-ατος τό (Ξ- ααἰτίᾶμα)
obviněníαἰτιῶμαι| -ÚOVĎOL
kázati; předstírati

air -civ žádati, prositi,žebrati
αἰφνίδιος 2. náhlý
αἰχμάζω -guymávati, házeti ko

pím, podniknouti výpravu
alyuoAmola + zajetí (zajatci)
αἰχμαλωτεύω (ἳ αἰχμαλωτίξω)

-ew vzíti do zajetí, učiniti za
jatcem, podrobiti

alyuoAarTic -doc žena ve válce
zajatá, otrokyně

αἰχμάλωτος 2. válečný zajatec,
otrok; Tů ai. zajatci, válečná
kořist

αἰχμή ἡ hrot, ostří (kopí), kopí;
válka, boj

αἰχμητά ἕ αἰχμητής vrhající
oštěp; 6 ai. kopiník, bojovník

alyuocgóvoc 2. nesoucí kopí, ko
piník

aiva rychle, náhle, hned
αἰψηρός 3. rychlý
čio -sw vydechovati
čla -ew vnímati; viděti, slyše

ti, cítiti; rozuměti
αἰών -ὤνος ὅ, ἡ Čas, věk, věč

nost; život
αἰώνιος 4. 1 3. věčný
αἰώρᾶ ἢ ναμαάΙο, houpačka
αἰωρῶ -εἴν ΖΑνίΏβ{4;φας. νζωά

šeti se, kolébati se, zmítati se;
býti v napjatém očekávání,
pokusiti se o něco (EO TwVOG)

ἀκαδαρσία j nečistota, neřest
ČxadůoTng -nT0c Ť nečistota
úxadaoTog 2. nečistý, znečišťu

jící, nepomstěný

obviňovati,

ἁπχατάπαστος

ἀκαιρίᾶ ἢ πενποάηά ἆοδβα,πθ
příznivé poměry, nevhodnost

Čxa00c 2. nevčasný, neúčelný;
neplatný; dxaiowc nevčas

ἀκαιροῦμαι -εἴσδαι Ὠεπιή
vhodné příležitosti

dnánntTa č pomocník, spasitel
dnaxia * bezůhonnost, beze

lstnost

ἄχκαχος 6. dobromyslný, nevin
ný, bezelstný

ἀκαλαρρείτης (ἀκαλύς µῥέω)
-ov č Klidně tekoucí

dxokůgn * Kopřiva,polyp, me
dusa mořská

ἁπάλυπτος 2. (i dxahveňg 4.)
nezahalený

ἀκαμαντορόης -ου neúnavně
proudící

dxáučc -avT0g neúnavný
ἀκάματος 2. i 3. neúnavný, ne

úmorný, neustálý
čxavda (-Jm) bodlák, trnité

křoví, akácie; páteř
dxávůvoc 3. opatřený trny, z

akáciového dřeva

ἀκανθδώδης 2. trnitý, trním po
rostlý

čxoona T neplodnost, neúrod
nost

ůxoa.onoc2. neplodný, neúrodný
ἀκάρπωτος 2. bez plodů, bez

odměny
ἀκατάγνωστος 2. Ρεζάποπηύ
ἀχαταχάλυπτος 2. nezahalený
ἀκατάχριτος 2. πεοάκουζεπύ
ἀκατάλντος 2. nepomíjející, ne

zničitelný
ÚXATŮTO.OTOG2. Něnasytný



ἁκατάπαυστος

ἀκατάπανυστος 2.neustálý, usta
vičný

ἀκαταστασία ἡ nestálost, ne
pokoj, vzpoura, různice

dxarTáoTaToc2. nestálý, neklid
ný

ἀκατάσχετος 2. nezadržitelný,
nepřekonatelný

ÚNATŮVEVOTOG2. nesmyšlený

ἄχατος ἡ (ἶ τὸ ἁκάτιον) 1εωκά
loď, bárka; plur. plachty

dxavoTog 2. nespálený
úxayile -ew zarmucovati; med.

rmoutiti se, býti zarmoucen
ἀκαχμένος 3. zaostřený, na

broušený
ἀκείομαι -εσῦαι déčiti, tišiti,

napravovati, odvraceti
dxěhevotToc 2. nepřikázaný, do

brovolný
ἀχέντητος 2. nebodaný
ἀχκέομαι--- ἀχείομαι
ἀχκέραιος ζΖ.(κεράννυµι) πεδπηί

šený, neporušený, čerstvý
dxévarToc 2. bez rohů
ἀκερδῆς 2. bez zisku, nepo

třebný, neblahý

ÚXEOGEXOUNS -OV (KElOW) S Ne
stříhanými vlasy, dlouhovla
sý

ἀχέρως -ων bez rohů (— dzé
ρατος)

ἄκεσις -εως T léčení
ἄκεσμα τό 1έξινύ prostředek
ἀκεστήρ -ἤρος léčící, bolesti

zmírňující, krotící
úxeoToc 3. zhojitelný, usmiři

telný

ἄκλειστος

ἀκέφαλος 2. Ὀεᾷ Ἠ]ανγ, πευκοη
čený (ο verši, ο řeči bez
úvodu)

Čxémv 3. mlčící, tichý
ἀκήδεστος 3. neošetřený, zane

dbaný, nepohřbený, bezsta
rostný, nelítostný

ἀκηδής 2. bez starostí; — úxň
δεστος

ἀκηδῶ -εἴν nepečovati, zane
dbávati

ἀκήλητος 2. neočarovaný, ne
oblomný

ůxňv aďv. tiše, mlčky
Úxmodotoc 2., ἀκήρατος 2. ne

smíchaný, neporušený, ryzí
ÚxMOLoc2. nezraněný, neživý,

zbabělý
ÚNÝOvxToc2. neohlášený, náh

lý, nesmiřitelný
dxibomAoc2. bez klamu, upřím

ný, poctivý
úxvdvoc 3. slabý, chatrný, ubo

hý
čxtxvc 2. -vog slabý, ničemný
xivánng -ov Ódýka
ἀκίνδῦνος 2. bez nebezpečí, iis

tý, neobtížný
Óxtvytoc 2. nepohnutý, nezmě

nitelný, nedotknutelný, ne
dovolený

dmlymtog 2. nedostižitelný
ἀπχίζομαι -e0dou přetvařovati

se, zdráhati se
ἄχλαυτος 2. (ἄκλαυστος) ne

oplakaný, bez slz

oxkAeng2. (úmkevc) neslavný
ἄκλειστος 2. (ἄκλῃστος) ne

uzavřený



ἄκληρος

čxAmoog 2. bez dědického po
dílu, chudý, nezámožný

dxAnowri bez losování
ἄκλῃστος ἔ.--ξ ἄχλειστος
ἄκλητος 2. (καλῶ) πεζανο]ιηύ,

nepozvaný
ἀχλινής 2. nenakloněný, pevný
duuále -ev Kvésti,býti v kvě

tu, uzráti, býti na vrcholu,
míti nadbytek, býti silný

ἀκμαῖος 3. vzrostlý, silný, zra
lý, včasný

ἄκματοςξξ ἁκάματος
óxuj m hrot, ostří, rozkvět,

zralost, léta zralosti, vyvrcho
lení; vhodná chvíle; ἀπμῆν
v okamžiku, právě, ještě

ἀκμηνός ὃ-Ξξ ἀχμαῖος
ἄχμηνος 2. lačný, jídlem nepo

silněný
ἀχμῆς -ἤτος (κάµνω) πευπανθ

ný, čerstvý
dxuoveTov TÓ špalek kovadli

ny, kovadlina
dxuwv -ovog Ó Kovadlina
ἄχνηστις -ιος ἡ páteř
no ἡ sluch, ucho, slyšení,

zvuk; zpráva, pověst, kázání;
ἀκοῇ z doslechu

ÓmovvwvTToG2. nespolečenský
ÚMOLTIG-Loc T manželka
ἀκολάχευτος 2. lichocení nepří

stupný, lichocením nezkažený
ἀκολασία + nevázanost, bez

uzdnost, prostopášnost
ἀχολασταίνω -ειν ŽžÍtiprosto

pášně, býti neukázněný, ne
zvedený

dmókaorToc2. bezuzdný, prosto
pášný, drzý

ἀκόρητος

ἄκολος m sousto
ἀκολούθησις -εως 1 následo

vání

úxoAovůmrxoc 3. ochotný k ná
sledování, povolný

dxoAovůla průběh, důsledek,
poslušnost

čxokovdoc 2.doprovázející, prů
vodce, vozatajstvo (u vojska);
přiměřený, souvislý, přísluš
ný, souhlasný

ἀχολουθῶ -εἴν doprovázeti, při
pojiti se, přizpůsobiti se, po
stačiti, postihnouti

ἀκομιστίη ἡ nedostatek péče
ἀκόνη ἡ brus
ἀχονῖτί αἄυν. bez prachu, bez

námahy
ἀποντίζω -ειν Nházeti oštěpem

(kopím), zasáhnouti, zraniti
ἀκόντιον τὀ Ἠάζεσί Κορί
ἀκόντισις -εως ἡ (ἳἀκοντισμός

ó) házení oštěpem
ἀκόντισμα τὀ ντΆ Κορίη, vrže

né kopí
dxooTioTůG -ov o bojovník ko

pím, kopiník
ἀκοντιστύς -ύος ἡ boj oštěpy
dxovTwWG(VÍZ i Čxwv) nerad
čxová -úv brousiti, ostřiti, pod

něcovati

ἄκοπος 2. bez únavy, nepůso
bící únavu

ἀκόρεστος 2. (κορέννυµι) ΠεΏᾶ
sytný, neuspokojující

čxovůg 2. nenasytný, opováž
livý, zločinný

Čx0onmTOG2. nenasytný; nečistý
(xověm)



»
ἄχος ἀκριτόφυλλος

ἅκος τό léčivo, (lékařská) po
mocἀκόσμητος2.| nespořádaný,
zmatený; nenadaný, prostý,
neopatřený, neozdobený

ἀκχοσμία ἡ nepořádek, nepří
slušnost

Čxoouog 2. nespořádaný, nená
Ježitý, neslušný

ἀχοσμῶ -εἵν jednati proti po
řádku, nepřístojně; býti ne
poslušný

ÓxOoTĚ -ův (i -eiv) Krmiti se
ječmenem

dxovále -gevnaslouchati
ἀκουήξ- ἀχοή
ἄκουρος 2. bez syna
Úxoúotog 3. (2.) nerad, z donu

cení (viz i Gxwv)
ἄκουσμα τό slyšené,

přednáška
ἀκουστός J. slyšitelný
čxovo -ew slyšeti, naslouchati,

dovídati se, vyslechnouti; mí
ti pověst, poslouchati

dxoč ň hrot, vrchol, návrší, vý
běžek horský, hrad, pevnost

ἀκρᾶαντος 2. (κραΐνω) nedoko
naný, ješitný; mesplnitelný;
nekonečný

NOM 2. prudce vanoucí
ÚNOULEVŮÝG4. čistý, svěží, silný,

neporušený
ἄκραντος 2. bezvýsledný, me

pravdivý (viz i GxodavToc)
ἀκρασία ἢ ( ἀχράτεια ἡ) Ώθ

mírnost, nezdrženlivost
ἀκράτεια Ť| VÍZ ÚZOUOLU.
ἀκρατευτικός 3. vyplývající z

nemírnosti

pověst,

xoarňg 2. bez síly, nemírný,
výstřední

ἀχρατία ἡ Viz dxoaolů
dxočronootů, 1 pití nesmíšené

ho vína

ἀκρᾶτοπότης -ου ὁ Plják ne
smíšeného vína

čxočrToc 2. (xeocůvvvyu) nesmí
chaný, čistý, silný, prudký,
úplný

dxoáTwo -000c bez síly, nemo
houcí

ἀκράχολος 2. prudký, prchlivý
NON Ť— dnod
ἀκρητοποσίη, ἀκρητοπότης, ᾱ

xonToG Viž dxpa
ÓxotBeva * přesnost, pečlivost,

přísnost, šetrnost, dokonalost
dxotbůg 2. přesný, pečlivý, přís

ný, svědomitý, správný, po
hodlný

dxoiBoAovovuou -eiodou pečlivě
zkoumati, vykládati

ÓxoiBů -obyvpřesně poznávati,
vypátrati, upraviti

ÓxoiBác adv. zevrubně, dů
kladně

ómoic -(doc 1 kobylka
ἄχρις -ιος ἡ vrchol (υἱ ἶἄχρᾶ)
dxovota 1 nedostatek soudno

sti, zmatek, nepořádek
ἀκριτόμΌθος 2. bez rozvahy

mluvící, nesmyslný
dxovrog 2. neoddělený, pustý;

merozhodný, nerozvážný; ne
sčetný; bez (soudního) roz
sudku; bez úsudku, libovolný

dxovtógpvlkog 2. bohatě pokry
tý listím, listnatý



ἀκρόᾶμα

ἀκρόᾶμα τό slyšené, sluchový
požitek

ἀπρόᾶσις -ευς ἡ naslouchání,
poslušnost, (přednáška)

ἀκροᾶτήηριον τό posluchárna,
soudní síň

ἀκροᾶτῆς -00 Ó posluchač

ἀκροβολίζομαι -εσῦαι znepoko
jovati, zápoliti (τινί), Ρο”
kati seἀκροβόλισις-εως1| harcování,

ἀκροβολισμός ὁ šarvátka:
ἀκροβολιστής -οῦ ó harcovník
dxoobvoria + předkožka; po

hanství

ἀκρογωνιαῖος 5. (56.λίθος) ná
rožní (kárnen)

ἀκρόδρυον τό ovocný strom;
plody s tvrdou slupkou; ovo
ce, kaštany

ἀκροῦίνιον τὀ horní vrstva
(válečné kořisti), prvotina
obětní, votivní dar, válečná
kořist, oběť

ἀκροκελαινιῶ -ᾱν na povrchu
se černati

ἀκρύχομος 2. S Chomáčem vla
sů na temeni

dxoouavýg 2. V prudkém šílen
ství, blázen

čxcov TO Konec, okraj, vrchol,
mys, krajnost

ČZo0nTOkuc-8wc Ť horní město,
hrad, vyšehrad

ἀκροπόλος 2. vysoko čnějící,
vysoký

ÚxOOTOOOG2. S ostrým hrotem,
špičatý

ŮXVVÓ

čm0oc 3. vrchní, nejvyšší, vyso
ký; pozdní, vynikající, kraj
ní, výstřední; τὸ č. vrchol
hory, návrší

ἀκροσφαλήῆς 2. kolísavý, ná
chylný (k pádu)

ÚxooTeAsúTtov Tó Krajní konec;
konec verše, refrén

ἀκρότης -ητος ἡ «8, ΥΤΟΠΟΙ,
extrém

Óxoogvovov TO otvor dmycha
dla (měchu)

ἀκροῶμαι -ᾱσδαι slyšeti, po
slouchati, naslouchati

ἀκρύσταλλος 2. bez ledu, ne
zamrzlý

ἀκρωνυχία ἡ vrchol hory
ἀκρώρεια ň hřeben horský
ἀκρωτηριάζω -ειν (ἳ πιεάτωπι)

přední část (lodi, sochy) ode
jmouti, zohaviti, přivésti na
mizinu

ÚxoOwWTŇOLOVTO Vrchol, mys, štít
(domu), zobák lodní

duralog 3. přímořský
ἀχτένιστος 2. (κτενίζω) πευζε

saný
ÚxTĚOLOTOG2. nepohřbený, bez

pohřebních poct, nezasvěcený
ἀκτή ἣἡpobřeží, břeh, stupeň,

mys; obilí (i rozemleté), mou
ka

úxrňumv 4. bez majetku, chu
dý

ἀχτὶς -ἴνος Ů paprsek (sluneč
ní), světlo, záře

dxvÁoc 1 (jedlý) žalud
ἄκΌρος 2. neplatný, bezmocný,
ÚXUOĎ -obyv Učiniti neplatným,

odstraniti



3 /ἀχωκη

ἀκωκὴ ἡ Ὠτοί, ostří
ÚxwAvT0c2. bez překážky, vol

ný
Čxov -ovToc Óoštěp, kopí
UXOV, OXOVOU, ÚXOVNerad, ne

úmyslný (viz i déxwv)
ἀλάβαστρον τόὀ (ἵ ἀλάβαστρος

ó) druh chalcedonu, lahvička
na mast

ἅλαδε (αἄν. οἆ ἅλς ἁλός) do
moře

dAatoveta f vychloubání, mar
mivost, domýšlivost

ἀλαζονεύομαι -εσῦαι ΥΣ6Ώ]οι
bati se, chvástati se

diatovinoc 3.vychloubavý,pro
lhaný

ἀλάζων -ovog ὅ vychloubač,
větroplach

ἁλαλᾶ ἡ ]
(ž ἀλαλαγᾶ) κναεδαύ pokřik,dAúkayua Tó (výskání

ἀλαλαγμός ὁ )
ἀλαλάζω -ei (i meď.) zdvih

nouti válečný pokřik, výskati
ἀλάλημαι viz ἀλάομαι
ἀλαλητός ὅ -- ἁλαλά
dAúAnrTog2. nevyslovitelný
ἄλαλκε υἱξ ἀλέξω
čkakoc 2. němý
ἀλαλύπτημαι -odou (VÍ. perf.

od ἀλυκτῶ) býti plný úzkosti
a hrůzy

ἀλάμπετος 2. (i dAouňg 2.) bez
lesku, neozářený sluncem

dAdouou -Godau toulati se; ko
lísati, blouditi

dAaoc 2. slepý, oslepující
ἁλαοσκοπίη 7 slepá (nedbalá,

mepozorná) stráž

ἀλέᾶ

ἁλαπαδνός ὁ-. slabý, nepatrný,
zemdlený

dAanále -ew Vyprázdniti, vy
čerpati, zničiti

ἅλας -ατος τό ——Gůg; mou
drost

ἁλάστορος 2. mstící, vykoná
vající pomstu, hodný pomsty

dAaoTog 2. nepřemožitelný, ne
snesitelný; zlořečený, prokle
tý

čAaoTů -civ hněvati se, nevra
žiti

ἁλάστωρ -ορος ὁ ΠδΗίεΙ, zlo
Ρα

ἀλᾶτᾶς υἱξζἀλήτης
ia -οὔν oslepiti,zbavitizra

ku
dkawTůc -vog 1 oslepení
dAyswvóc 3. bolestný, žalostný,

tíživý, trpící
ἀλγηδών -όνος ἡ
ἄλγημα τὀ
ἄλγῆησις -εώς ἢ
ἀλγινόεις ὃ- Ῥο]εδίαύ, strasti

plný
ἄλγος τὀ bolest, hoře, utrpení,

útrapa
čkybvo -euv akt.: bolest půso

biti, zarmucovati; med.: po
ciťovati bolest

ἀλγῶ -eiv pociťovati bolest,
trpěti, rmoutiti se

dAčatvo -ev posilovati, občer
stvovati

ἀλδήσχω -ειν dospívati, okří
vati; pěstovati (trans.)

dAéa + teplo (sluneční); vyhý
bání se, ochrana proti něčemu
(τινός)

(bolest muka



ἀλεγειγός

ἀλεγεινός ὃ---- ἀλγεινός
ἀλέγω -ειν (ἀλεγίζω, ἀλεγύνω)

starati se o něco, dbáti něče
ho, obstarávati, hleděti si,
býti starostliv

dAcevoc 3. teplý, oteplující
ἀλεείνω -ειν vyhýbati se ně

čemu (1í), zdráhati se
ÓAssúc -éwG (ÓiMeúc) č rybář
ἀλέη Viz dAča,
ἀλεής 2. ν poledním žáru
ἄλειαρ -ατος τό (ρδεπίιἔπά)εηοι

ka

dAevuuaTÓ(Asie) mast, olej
ἀλείπτης -ου Óučitel zápasníků
čAetóov TÓpohár

dAetrng -ov 0 zločinec
ἀλειτούργητος 4. ρτοδύ stát

ních povinností
ἄλειφαρ -ατος τό 1Ω85ί,ο]ε]
dAstpw -ew natírati (olejem);

med. natírati se

ἄλειψις -εως j natření (olejem)
ἀλεκτοροφωνία Ť Kokrhání ko

houtí

ÚAExT00c2. neženatý, svobod
ný, nešťastně provdaný, ne
pravý

ČÁENTOVÝV -0VOG Ó

ἀλέχτωρ -ορος ὃ
ἀλέκω -ειν odvraceti; med. brá

niti se

ἀλεξάνεμος 2. odvracející vítr
ἀλέξησις -εως f obrana, pomocἀλεξητήρ-Ώροςὁ} Ροπηοσπίς
ἀλεξήτωρ -ορος ὅ i obránce,
dAečíxamoc 2. odvracející zlé
dAečiuooog 2. odvracející smrt

kohout

ἁλῆς

ἀλέξω -ειν odvraceti, hájiti;
pomáhati; med. brániti se,
odpláceti, hájiti se

ἀλέομαι -εἴσθαι νατοναse,
vyhýbati se

čAérny -ov ó meloucí, mlýnský
kámen

ἀλετρεύω -ειν ΠΗΗ
ἀλετρίς -(doc meloucí (otroky

mě)

dAeúouou vyhýbati se
čAevoov TOmouka (pšeničná)
ἀλέω-εινπι
ἀλεωρᾶ ἡ ( ἀλεωρή) vyhýbání,

obrana, záštita
ἄλη ň bloudění; neklid dušev

ní, šílenství
ἀλῆθδεια η (ἀληδείη) pravda,

skutečnost, pravdomluvnost
ἀληδεύω -ev mluviti pravdu
dAndýg 2. pravdivý, pravdo

mluvný, skutečný, pravý,
δρτάνωὀ; ἀληθδῶς (ἀληθδέως,
dAndéc) opravdu, vskutku

ἀληθίζομαι -εσῦαιξ- dAndeva
ἀληδινός ὃ- ΡταναϊνΨ, pravý,

skutečný, náležitý, věrně od
daný

ἀληδοσύνη ἡ Ρταναἰνοςί
ἀληδω -ειν mlíti
ἁληιος 2. bez pozemků, nezá

možný
dAnxroc 2. neustálý, zatvrzelý
ἄλημα τό mouka; prohnaný

člověk

ἀλήμων 2. toulající se, tulák
dAnnrToc 2. neuchopitelný, ne

dostižný, nepochopitelný
ἁλῆς 2. stlačený, shromážděný,

spojený



ἀλητεύω

ἀλητεύω -ειν toulati se
ἀλήτης -ου ὅ tulák, uprchlík,

žebrák
čAdouau-soda vyhojiti se
čkia j (čkím) shromážděnílidu
čAvádno -ov Ó rybář, námořník
ἁλιᾶῆς 2. k moři vanoucí (od

pevniny)
dAlaaTog 2. neohebný, neustálý,

vytrvalý, nekonečný
AiBac -avroc bez šťávy, odu

mřelý, mrtvý
dAlymvoc 2. (3.) rovný, podobný
ἁλιεία ἡ 17Ρο]ον
ČALEONÝG2. mořem ohrazený
čAeúc -émc Ó rybář, námořník
úiMevrTimóc3. rybářský
dAtevúw-eu loviti ryby
kite -ew sbírnati,shromažďo

vati; soliti
ἄλιδος 2. bez kamenů
ἀλίκλυστος 2. omývaný mořem
ἀλίκτυπος 2. bičovaný mořem
ἀλίμενος 2. bez přístavu
ἀλιμενότης -ητος ἡ nedostatek

přístavů
ἁλιμΌρηεις 3. S šumotem prou

dící do moře

ἁλιναιέτης -ου Ó (m) obývající
moře

čAvvoc 3. solný
ἀλίξαντος 2. πιοζεπ omývaný
aAvoc Ó== "hoc (slunce)
čAtog 3. mořský; marný
ČALOTOEHÝG2. mořem živený
ἀλϊπαρής 2. bez ozdob, prostý
diAayxtoc 2. přes mořekrá

čející, mořem hnaný
ἁλίπλᾶχτος 2. Ὀϊξοναπύ mořem,

v příboji

ἀλλαχῇῃ

čAtrAooc 2. v moři plující
ἁλιπόρφυρος 2. mořem do na

chova zbarvený, nachový,
třpytný

ἁλιρροῦος 2. šumící
ἅλις hromadně, bohatě; dosti,

dostatečně

dAlovnua Tó znečištění, potřís
nění

ἁλίσκομαι -eodau Dýti zajat,
býti přemožen (dobyt, usvěd
čen)

ἀλιταίνω -ειν (ἳ πιεᾶ.) υτάξεῖ!,
proviniti se, hřešitiἀλιτήμων2.| zločinný,provi

ἀλιτήριος 4. nilý, hříšný
dAumoiWwěng2. zhoubný
ἀλιτηρός ἐ.--- ἁλιτήμων
ἀλιτραίνω -ειν rouhati se
dAvrola 1 zločinnost, zločin
ἀλιτρός 2. zločinný, rouhavý
ἁλιῶ -οῦν nazmar přiváděti,

překaziti
čixow ró ochrana, záštita
dixý v síla, mužnost, ochrana,

odpor
ἄλκιμος 2.

silný
ἀλκτήρ -Ώροςὁ ουτάηςς, ochrán

ce, mstitel
dAxvov -óvog T Jednáček
AA viz GAAoc
ἀλλ' υἱσ ἀλλά
ČAAaale, avšak, naopak, přece,

aspoň, nuže, ovšem, než
óAAový 1 střídání, změna, vý

měna, obchod
ἀλλάσσω -ειν měniti, vyměňo

vati

ὀλλαχῇ někudy, jinudy

srdnatý, bojovný,



ἀλλαχόθεν

čAhaxodev odněkud
dAkavoód, někde
ὀλλαχόσε někam jinam
ἀλλαχοῦ πξκάε, někde jinde
ἀλλέγω -ειν ξ-ξ ἀναλέγω
ἄλλη jinde, jinam, jinak, jinu

dy; č. xai č. brzo sem, brzo
tam (brzo tak, brzo jinak)

dlAnyové -ev obrazně mluvili
(alegoricky)

čAAnxtog 2. (čAmxroc) neustálý
ἀλληλουιά αἱε]α]ᾳ
ἀλληλοφαγίᾶα ἡ νζά]ετηηπό po

žírání
ἀλληλοφδορία ἡ vzájemné hu

bení
ἀλλήλων (σεπ.) navzájem, ve

spolek
ἄλλην (SC. odov) někam jinam

(vl. nějakou jinou cestou)
ἀλλογενής 4. z jiného národa,

cizinec

ἀλλόγλωσσος 2. cizího jazyka,
cizí

ἀλλογνοῶῷ -etv neznati, nepo
znati

dAAovvwroc 2. cizí, neznámý
ἀλλοδαπός 3. odjinud pocháze

jící, cizí

ἀλλοειδῆς 2. Ἠπακ vyhlížející,
JINY

čAAodevodjinud
ἄλλοδι jinde, jinak
dAAodoooc 2. cizí řečí mluvící,

cizí

ἀλλοιδής --- ἀλλοειδῆς
ἀλλοῖος 3. jinaký, rozdílný
dAhovů -oby měniti, zhoršiti
ἀλλοίωσις -εως ἡ změna, pro

měna

ἄλμη

ἀλλόκοτος 2. změněný, neob
vyklý, zvláštní, mepořádný,
neschopný

čAAouou-eodou skákati, poska
kovati, spěchati, hnáti se, le
těti, tryskati

ἀλλοπρόσαλλος ὁ οά ΙεάποΏο
k druhému se obracející, ne
stálý

čAkoc-n -o jiný; čAhocGAka....
každý jiné; čGAAouTE xai...
mezi jinými i...; ot ἄλλοι
ostatní; τἆλλαξ-τὰ ἄλλα;
ἄλλως jinak; GAAocTezal...
obzvláště

ἄλλοσε jinam
čAkore jindy
ἀλλοτριοεπίσκοπος 52. ten, kdo

se míchá do cizích věcí; taj
nůstkář

ἀλλότριος 3. cizí, cizinec; ne
přátelský, jinorodý, nepří
slušný, nezvyklý

ἀλλοτριότης -ητος ἢ odcizení,
nepřátelství

ἀλλοτριῶ -oúv odciziti, odvráti
ti, oloupiti; odciziti se (medď.)

AAoTolwoic -ewc f odmítnutí,
ztráta

ἄλλοφος 2. bez chocholu
dAAogpoová-ev jinak smýšleti,

na něco jiného mysliti, býti
duchem nepřítomen

GAAógvAoc 2. z jiného kmene,
cizí

ἄλλιδις jinam, jinak
ἀλλύω-- ἀναλύω
ἄλλως οἳσ ἄλλος
čAua Tó skákání, skok
ἄλμη T mořská (slaná) voda



ἀἁλμυρός

ἀλμυρός 3. slaný, hořký, trpký
čAoBog 2. bez laloků jater (při

obětování)

ἀλογία ἡ (-ἴη) πεάράη{, nedo
statek rozvahy, nerozum, ne
vážnost

ἀλόγιστος 2. περγεά]οζεπύ, ne
rozumný, neodůvodněný

čAovog 2. nerozumný, neočeká
vaný, němý, bezdůvodný

ἀλογῶ -etv nedbati, nevšímati
si

ἀλόη ů aloe
čkodev od moře
ἁλοιφή ἡ tuk, mast, olej
ČÁovÁ-av mlátiti, tlouci
čAoE -oxoc 1 brázda, jízva
ἁλοσύδνη ň dcera moře
čAovovýg 2. nachový, purpuro

vy
ἀλουσία ἡ ὅρίπα
ἄλουτος 2. nemytý, špinavý
čkoxog j manželka
dho -úv (οἱ ἰ ἁλοιῶ) ποιά
čAc, úAóc o sůl, moře
ἄλσο viz GAhouou
ἄλσος τό háj
ἁλυχκός ὃ. 5189
ἀλυκτάζω -ειν Ὀ]ομαί!, Ρύ8

bez sebe, býti vzrušen, potá
ceti se

ἀλυονίς -ίδος ἡ ledňáček (sa
mička)

ἄλῦπος 2. bez žalu, bez bole
dAvnnmroc2. j sti, nezarmoucený
ἄλυρος 72. bez lyry (zpěvu),

smutně
ἄλυσις -ec T řetězἀλωσιτελῆς© 2..neprospěšný,

škodlivý

ἅμ

ἁλυσκάζω -ειν Vyhýbati se, u
stupovati

ἁἀλυσκάνω -ειν Vvyhýbati se
ἀλύσκω -ειν uniknouti, vyváz

nouti, mizeti
ἀλύσσω -ειν vzrušiti se, zuřiti
ἄλυτος 2. nerozborný, pevný,

nekonečný, nepopiratelný
ἁλύω -ειν blouditi (bezradně),

býti bez sebe, zarmoucen, na
rozpacích

čApa Tó a (první písmeno abe
cedy)

ἀλφάνω -gw získati, vydělati
ἀλφεσίβοιος ὃ. (ἀλφάνω) doby

tek přinášející (o věnu ne
věst), mající mnoho nápadní
ků

dApnorůg -ov těžce pracující,
přičinlivý

ἄλφιτον τό (ἳἄλφι) ἠεδπέ krou
py, ječná mouka; chléb, jídlo

ἀλφιτοποιία ἡ příprava jídla
z ječmene, výroba ječ. mouky

ἁλωη m mlat; zahrada, sad,
úrodný kraj

čAwv-wvoc ň mlat; okraj štítu,
kruh kolem slunce (měsíce);
obilí

ἀλωπεχέη 7 (ἳ ἁλωπεκη) se.
δορά liščí kůže

čkonnĚ -exog Y liška
ἅλως -ω (ἳ -ωος) ἡ Viz GAwv
ἁλώσιμος 2. čeho lze dobýti, co

lze získati, uchopiti
ἅλωσις -εως A dobytí, zajetí
ἁλωτός ὅ-Ξ-: ἁλώσιμος
au = dvů



ἅμα

ůua zároveň (Sněčím), součas
ně, spolu; dua uv... ἅμα
og... brzy... brzy,dílem...
dílem

ἁμαῦδῆς 2. neučený, nevědomý,
nesmyslný, nevypočitatelný,
mimo nadání

ἀμαδία ň neučenost, neznalost,
nerozumnost

čuadoc f písek
ἁμαδύνω -ειν v popel obrátiti,

zničiti

uatuóxeroc 3. Ohromný, ne
zdolný (podle jiných: zuřící);
neúprosný

ἁμαλδύνω -er zbořiti, zničiti
ἁμαλλοδετήρ -ňooc Ó vazač

snopů
čuahóc 3. měkký, útlý
čuoEa ů (i duoEo) vůz
ἁμαξεύω -ειν Jeti; pas. býti

sjízdný
óuaEvatog 3. schopný naplniti

nákladní vůz, velký
čuaEtc -100g 7 Vozík
ἀἁμαξιτός 2. (ἱ ἁμαξιτός) 5 ζά

ný; i u. sc. Odoccesta (pro
vozy), úvoz

úuaEorindůg 2. jako na vůz
ἆμαρ TÓden (viz i ňuao)uoodvTwvoG2.| nevadnoucí,
ἁμάραντος2. να
ἁμάρη ň příkop, stoka
ἁμαρτάνω -ειν Chybovati, do

pustiti se, nezasáhnouti, ztrá
ceti, míjeti; zanedbávati, hře
šiti, mýliti se

ἁμαρτάς -άδος ἡ chyba, omyl,
hřích

uaoT, současně,společně
3 Řecko-český slovník,

ἀμβρύσ'ος

čudoTnua -aT0c TÓ| chyba, omyl
ἁμαρτία ἡ | hřích,vina
úuaoToenůc 2. mylný, nepřimě

řený; prázdný mluvka
ἀμάρτυρος 2 nedosvědčený,

bez důkazu
ἁμαρτῶ -εἴν οἱ ὁμαρτῶ
ἁμαρτωλός 2. hříšný; subst.

hříšník

ἁματροχιή ἡ srážka kol (vozů)
óuaTooxů -v spolu běžeti
duavo0og 3. tmavý, temný, sle

pý; slabý, nezřetelný
čuovoů -oúv zatemniti, oslabiti
ἀμαχεί οἱ ἅμαχος
ἀμάχητος 2. (ἆ ἀμάχετος) 3θ

zdolný, neznalý boje (i ne
účastný)

čuoxog 2. nepřemožitelný, ne
účastný v boji, bez řevnivo
sti; duavet (ἀμαχητί bez
boje

ἀμβ- --- ἄναβ
ἀμβατός 2. ἀοξίαρηύ
ἀμβλήδην νζτυξεπξ, ργαᾶςθ
óuBlůvo -er otupěti, oslabiti,

utišiti
ἀμβλύς ὃ. slabý, unavený, otupělý,necitelný,| chladný,

zdlouhavý, mírný
ἀμβλυώττω -ειν býti krátko

zraký
ἀμβολάδην (ἀμβλήδην) ΚΙοκο

tem
ἀμβολάς -άδος (5ο. γή) nasy

paná země
ἀμβροσία ἡ (-ίη) pokrm bohů,

ambrosie

čubooowog 3. nesmrtelný, bož
ský, občerstvující



ἄμβροτος

ἄμβροτος 4. nesmrtelný
ἀμέγαρτος 2. štědrý; silný, ná

silný, neblahý, záhubný
ἀμέδθυστος ἡ (πεορ{1ύ),ametyst
dustBw -ev střídati, minouti,

vyměňovati; med. odpovídati,
odplatiti

ἄμειχτος 2. (μείγνυμι) πεδρο]ε
čenský, nesnášenlivý, neho
stiný

ἀμείλιχτος 2., duelAvyog 2. ne
lítostný, tvrdý

ἀμείνων 2. (Κοπιρατ. Κ ἀγαθός)
lepší, vhodnější, vzácnější,

ἀμειξία ἡ nedostatek styku
(obchodního, peněžního a j.)

dučkymw-ew dojiti
ἀμέλει (πιρετ. οἆ ἀμελῶ) ορταὺ

du, jistě, ovšem, ostatně
ἀμέλεια ἡ bezstarostnost, ne

dbalost, nedostatek pozornosti
ἀμελετησία ἡ πενγον]δεηοςί,

ἀμελέτητος 2. necvičený, ne
obeznámený s něčím (τινός,
περί τινος)

duskýg 2. bezstarostný, nedba
lý, zanedbaný, neopatrný, lho
stejný; dueAc Fyewnedbati,
zanedbávati

ἀμελησία ἡ --- ἀμελετησία
ἀμελῶ -εἵἴν zanedbati, opome

nouti, opustiti, zmeškati, ne
dbati

dueumToc 2. bezůhonný, spoko
jený. bez úrazu

ἄμεναι οἵσ ἄω :
ἀμενηνός 2. bez síly, mdlý, ne

klidný, těkavý

ἀμήχανος

ἀμενηνῶ -οὔνΖΡ8νοναεν
ἁμέρᾶ --- ἡμέρα
ἀμέρδω -ειν zbaviti, o něco při

praviti, zaslepiti, přetvořiti
úusoňg 2. bez podílu, neúčastný
učovuvoc 2. bez starostí, bez

povšimnutí, opuštěný
ἄμέριος (-- ἡμέριος) ὅ. (3)

denní, pomíjející
ἀμετάδετος 2. neproměnlivý,

nezměnitelný, neproveditelný
ÓuesToxLvytoc 2. nehybný
ἀμεταμέλητος 2. nekajícný, za

rputilý
ἀμετανόητος 2. nekajícný
ἀμετάστατος 2. πεζνταίηύ
ἁμέτερος να (== ἡμέτερος) náš
ÚUĚTOVOG4. neúčastný (rwvóc)
ἀμέτρητος 2. nezměřitelný, ne

změrný, nesmírný
ἀμετροεπής 2. mnohomluvný,

mluvka
čueT00G 2. nesmírný; bez ver

šové míry (prosa)
usúouat -8oĎau předstihnouti
čum 1 rýč, lopata; vědro
óLÝ (úuň) do jisté míry, nějak
piv opravdu, zajisté, amen
ἀμηνῖτος 2. nepůsobící hněv,

bez hněvu

ἁμητήρ -ἤρος ὁ ἄπο
úuňrwo -000g bez matky, ma

cešský
ἁμηχανία ἡ (-ἴ) bezradnost,

bez pomoci, nouze

ἀμήχανος 2. bez prostředků,
nemožný, nesnadný, nepře
možitelný, neúprosný, ubohý,
zoufalý, nekonečný, nevýslov
ný, neschopný, neodvratný



ἀμηχανῶ ἀμπελών

čunmxavé -eiv býti bezradný,
neschopný, bez prostředků,
nemoci

ἀμίαντος 2. (µιαίνω) čistý, ne
porušený

ἁμιγῆς 2- | (vizi čuevxTOc)
ἄμῖχτος2.( nesmíšený,čistý,

divoký

ἅμιλλα ἡ | snaha, pátrání,
ἁμίλληματό| závod,zápas,
ἁμιλλητήρ -ňoog závodící, zá

pasníkἁμιλλῶμαι| -Gedou| závoditi,
horlivě usilovati, hnáti se za
něčím

ἁμιξίᾶ ἡ nedostatek spojení
(úvěru), nedružnost

duwttoc 2. rychlý jako kůň;
subst. lehkooděnci

čuvodoc 2. bez mzdy
ἀμιτροχίτων -ωγος ν ὅβίξ bez

pásuἁμιχδαλόεις© 3.| nedostupný
(ustyvvu); kouřící (ὀμίχλη)

úuua vó Klička, uzel; sevření
pažemi

ἄμμε, ἄμμες ΞΞἡμᾶς, ἡμεῖς
ἄμμενος ὃ- υἳ ἅπτω
ἄμμιγα (ἀμμίξ, ἀμμίξας) Ρἵ1

míšený, zároveň
ἀμμίγνυμι--- ἀναμίγνυμι (ἆνα

μείγνυμι)
čuuovin neúčast, neštěstí
čuuooog 2. neúčastný, nešťast

ny
ůuuoc ů písek, jízdní dráha
ἀμνᾶστῶ -εἴν-- ἀμνηστῶ
ἀμνημονῶ -εἵν býti nepamětli

vý, nechati bez povšimnutí

8* Řecko-český slovník,

ἀμνηστῶ -εἴν Upadnouti v za
pomenutí

čuvlov Tó obětní miska
ἀμνός ὁ jehně
ἀμογητί bez námahy
duodel svorně
uódev (úuodev) odtud, odně

kud

ἁμοιβαῖος 3. (2.)| určený k stří
ἀμοιβάς -άδος aan střídavý,

výměnný
ἁμοιβή ň střídání, výměna, od

plata, odměna, odpověď
ἁμοιβηδίς střídavě (vespolek)
čuoLBóc2. určený k vystřídání,

zástupce, náhradní
ἅμοιρος 2. bez účasti, prostý

něčeho; chudý, nešťastný
ůuokyoc ó temnota
ἄμορος 2. VÍZÚuo00g
čuoogoc 2. nestvůrný, ohyzdný
ἅμός 3. (? ἁμός) náš, můj, ně

který
duorTovneustále
ἁμοῦ někde
uovola 1 nedostatek vzdělání,

nezpůsobnost
čuovoog 2. Musám cizí, nevzdě

Janý, drsný
čuovůoc 2. bez námahy
dun- VÍZdva
ἀμπέλινος ὃ. τένονύ
ἀμπελόεις 3. bohatý na révu,

révový
ἄμπελος f vinná réva
durekovovoc č vinař
durekovová -ev vinařiti, révu

pěstťovati

dunekdv -Óvoc Óvinohrad



ἁμπεπαλών

ἀμπεπαλών (ρατί. αογ.) οἱ ἄνα
πάλλω

ἀμπερές νεσκτζε, δίά]ε (viz ἲ
διάµπερες)

ἀμπεχόνη 1 oděv, svrchní šat
ἀμπέχω -gwvobklopiti, pokrýti,

obléci

ἀμπήδησε (αοτ.) οἱ ἀναπηδῶ
ἀμπίσχω Ξξ ἀμπέχω
ἀμπλάκημα τὀ Ρτονίηδηί
ἀμπλακίσκω -ειν chybiti, mi

mouti, ztratiti, nedosáhnouti;
proviniti se

ἀμπνέω--- ἀναπνέω
ἀμπνοίη ἡ (ἵ ἀναπνοή) dech
ἄμπνυ- υἱΖἀναπνέω
ἀμπυκτήρια τά οἱξζε, αζαα
čurvÉ -vxoc ó (ň) čelenka, kruh
ἅμπωτις -εως ἢ οἁ]ῖν
duvyddAwoc 3. mandlový
čuvyua TÓrozcuchání, chumáč
ἄμυδις spolu, dohromady
ἀμυδρός 3. temný, nezřetelný,

slabý
ἀμύητος 2. nezasvěcený, ne

očištěný
uvdmroc 2. nevýslovně mnoho
ἀμύμων 2. bezůhonný, řádný,

slavný
ἀμυνάδω -ειν (ἳ-θῶ -etv) brá

niti (viz i duúvo)
ČLŮVTWO-0000 Ó obránce, po

mocník
ἄμύνω -ειν brániti, hájiti, od

rážeti, odvraceti, mstíti
ἁμύσσω -ειν škrabati, zraniti,

rozrývati
ἄμυστις -ιδος dlouhý doušek,

pitka
ἀμφ-Ξξἀνάφ

ἀμφί

ἀμφαγαπάζω -ειν ( πιεᾶ.)
ἀμφαγαπῶ -ᾱν,

laskati, lichotiti, vlídně při
jmouti

ἀμφαγείρομαι -εσδαι (Kolem
něčeho) se shromažďovati

ἀμφάδιος 3. zřejmý, zjevný;
adv. ἀμφαδά, ἀμφαδόν, du
podínv, dupůdyv zřejmě

ἀμφαΐσσομαι -soda se všech
stran útočiti, vláti

dupaxng 2. ostrý na obou stra
nách, dvojsečný

ἀμφαλείφω -ειν kolem dokola
natírati

ἀμφαραβῶ -eiv Kolem řinčeti,
rachotiti

ἀμφασίη 1 nemluvnost, oněmě
lost

ἀμφαῦτῶ -εἴν Kolem zaznívati
dugpapů -Gv kolem se dotýkati,

tápati
ἀμφέπω -ειν obcházeti, obsta

rávati, hlídati
ἀμφέρχομαι -εσῦαι Kolem ob

cházeti, zaznívati, ohlušiti
ἀμφηγερέῦομαι -εσῦαι shro

mažďovati se (viz uporyel
ροµαι)

ἀμφήκης 2. dvojsečný
čugpnuo -hodau kolem seděti
dugnocphg 2. Kolem zakrytý,

uzavřený
ugnovxóc 3. s dvojitými vesly
upůovoTog 2. nerozhodný, po

chybný
ču.cpikolem, po obou stranách;

předl. s gen. pro, 0; předl.
s dat. na, při u, okolo; předi.
s akk, kolem



ἀμφιάξω

ἀμφιάζω -EWVoblékati; viz %
ἀμφιέννυμι .

ἀμφίαλος 6. obklopený mořem,
mezi dvěma moři

ἀμφιάχω -guykolemsténati, zníti
dupiBatvo -eu obstupovati,za

jmouti, zahaliti
ἀμφιβάλλω -ειν kolem házeti,

obejmouti, přesídliti, vrhnou
ti, obklopiti

ἀμφίβασις -εως ochrana,
obrana

čugpiBAnorToov Tó síť, pás, obal
ἀμφιβολίᾶ ň pochybnost, dvoj

smyslnost, Spor
ἀμφίβολος 2. kolem ohrožený,

dvojsmyslný, nejistý, bezrad
ný

dugiBooroc 3. celé tělo kryjící
dugvyvoů -etv býti v pochyb

nostech, nerozhodný, nepo
znávati

ἀμφιγυήεις ὁ oběma rukama
obratný, mistr

ἀμφίγυος 4. dvouhrotý, na obou
stranách silný, obratný

ἀμφιδαίω -ειν kolemvzplanouti
ἀμφίδασυς 3. třásněmi ověšený
úugpidso oi páska, obvaz,kruh
ἀμφιδέξιος 2. velmi obratný,

dvojsmyslný; obojí
dupidňotroc 2. pochybný, ne

rozhodný
dupiěivě -etv kolem otáčeti
ἀμφίδρομος 2. obíhající, uzaví

rajícíἀμφιδρυφής2.} poškrabaný
ἀμφίδρυφοςζ. | rozervaný,
úuglovuoc 2. dvojí, sobou stran

otevřený

ἀμφίκομος

ἀμφιδύομαι -eodau oblékati si
ἀμφιέξω -ειν Ξξ ἀμφιέννυμι
ἀμφιέλισσα Πᾶ οροι stranách

zahnutáἁμφιέννῦμι-ύναι| oblékati;dugpievvým-Ewy|| meď.oblé
kati se

upiéne -ei obcházeti,obsta
rávati, chrániti, ošetřovati

úugleouo To oblek, odění
ἀμφιεύω -ειν Ožehnouti
ἀμφιξάνω -ειν Κο]επτ 5εάξή,

usazovati

ἀμφιδάλαττος 2. (-σσος) mo
řem obklopený, přímořský

ἀμφιδαλῆς 2. kvetoucí, blaho
bytný; pův. ten, jehož otec
i matka ještě žijí

ἀμφίθετος 2. dvojitý, s dvoji
tým uchem

upidém -etv obíhati
dugpidnxrog 2. na obou stra

nách broušený, ostrý
dupídosntoc 2. ssedlý, sražený
dugidvooc 2. s dvojitým vcho

dem, průchodní
ugimxakůnro -ew. zahalovati,

skrývati, zakrývati
dupimxavňg 2. (stolička) s dvě

ma sedadly (vl. hlavami)
dupvmedtw -ev otesati
ἀμφίχειμαι -εἴσθαι Κοεπι /ε

žeti (v objetí)
úugpixiov 2. kolem sloupy ob

klopený

ἀμφίκλυστος 2. mořem omý
vaný

ἀμφίκομος 2. hustě pokrytý
listím



ἀμφικτίονες

ἀμφιχτίονες οἱ okolní obyva
telé, sousedéἀμφικύπελλον(δέπας)© dvou
uchý pohár

ἀμφιλαφήῆς 2. obsáhlý, velký,
bohatý

ἀμφιλαχαίνω
kypřiti

ἀμφιλέγω -ειν Příti se, pochy
bovati

ducgiAovoc 2. sporný, pochybný
ἀμφίλοφος 2. týl obklopující,

k šíji přiléhající
ἀμφιλύκη Ů soumrak, ranní

šero

ἀμφιμαίομαι-εσδαιο τα
ἀμφιμάχομαι-εσθαι o něcobo

jovati, obléhati
úugiuskac 3. temný, zachmu

řený

ἀμφιμυκῶμαι-ᾶσῦαι kolem za
znívati, dunětiduepivevůs2.(vetxoc)| sporný,

ἀμφινείκητοςζ. s řevni
vostí dobývaný

ἀμφινέμομαι -εσῦθαι Kolem 0
bývati

ἀμφινοῷ -εἴν--- ἀμφιγνοῦ (0ύ
ti na rozpacích)

úupiEčm -etv uhladiti, otesatiἀμφιπέλομαι© -e0dauobíhati,
kolovati

ἀμφιπένομαι-εσθαι Kolemně
koho býti zaměstnán, ošetřo
vati

ἀμφιπεριστέφω -ειν οἈζ]ορο
vati, obestírati

ČUEUTEOLOTOWEŮ-Av Kolem se
obraceti na někoho, obcházeti

-ειν okopávati,

ἀμφισβητῷ

ἀμφιπίπτω -ειν Vrhnouti se na
někoho, objímati

ugirAextog 2. Kolem objíma
jící, zápasící

ἀμφίπληπτος 2. kolem poráže
ný, zuřící

čupudýE -ňyog s obou stran
zasahující, porážející; dvoj
sečný

ἀμφιπολεύω
hlídati

ἀμφίπολος 5. sloužící, služebný;
hojně navštěvovaný

duguroAé -eiv ošetřovati, do
provázeti

ἀμφιπονοῦμαι-εἴσθαι οἱάζείῖ 5ε
kolem někoho,zaměstnávati se

dugutoTáuou -obou obletovati
ἀμφίπυρος 2. οὈκ]ορεπύ pla

meny
dugpipovrog 2- (i duglovroc)

kolem proudící
ἀμφίς na obě strany, na obou

stranách, zvláště, odděleně;
předl. s gen., dat., akk.: kolem
opodál, stranou, od, o

úugiobaotn Ť Spor
ἀμφισβατῶ -εἴν == ἀμφισβητῷ

-etv (odporovati)
ἀμφισβητήσιμος 5. sporný, po

chybný
ἀμφισβήτησις -εως Ἡ SPOr,po

chybnost, rozepře
ἀμφισβήτητος 2. = dugioby

τήσιµος
ἀμφισβητῶ -εἴν býti ve sporu,

příti se, odporovati, potírati
osobovati Si; Tů ἀμφισβητού
ueva, sporné body; svářiti se,
činiti si nárok

-gw.| ošetřovat,



ἀμφίσταμαι

ἀμφίσταμαι -ασθαι οἈΏδίαρο
vati, obléhati

ἀμφίστομος 2. s dvojitým ἆςδ
tím, dvojitý

ἀμφιστρατῶμαι
skem obléhati

ἀμφιστρεφής 2. Kolem se otá
čející

dugiráuvo -gw odřezávati
ἀμφιτίθημι -évou obkládati, na

něco klásti, poutati; med.
opásati se mečem (Eigpoc)

-ἄσῦδαι νοι

ἀμφιτρέμω -ειν třásti se pro
někohoἀμφιτρής| -ŇTOG
s dvěma otvory

ἀμφιτρομῶ εἴν οεΙύ 5ε třásti,
chvěti

čupipaAoc 2. s dvojitým hře
benem, štítkem

ἀμφιφοβοῦμαι-εἴσδαι rozprch
nouti se; akt. rozehnati

ἀμφιφορεύς -έως (-Πος) ὁ πᾶ
doba, džbán, urna s dvěma
uchy; míra na tekutiny

(τετραίνω)

ἀμφιφράζξομαι -εσθαι 8ε νδεσἩ
stran uvážiti

ἀμφιχάσκω -ειν (ἱ -χαίνω) Κο
lem zívati, zevlovati (τινά),
rozšklebiti se

ugpiyém -etv Kolem rozlévati,

se, objímati

ἀμφίχυτος 2. kolem nasypaný
ἄμφοδον τό (ἳ ἀμφόδιον τό)

cesta, dráha, rozcestí

ἀμφορεύς -έως Ó — dugigo
ρεύς (hrnec, džbán)

ἀναβακχεύω

upóTecoc 3. obojí; ἀμφοτέρω
dev s obou stran; GugorTécw
$, na obou stranách; ἆμφο
τέρως οΏο/η způsobem; du
φοτέρωσε NAobojí stranu

ἀμφουδίς na obou nohou, za
obě nohy zespod

ἄμφω -oiv oba
ἄμφωτος 2. dvouuchý
ůuĎ -úv odříznouti, žnouti; se

brati
ἀμώμητος 2. bez hany, bez

úhonný
ἅμωμον τό amomon (indická

silně vonící rostlina)
ἅμωμος 2:--- ἁμώμητος
ἁμῶς nějak
v (==úv) jestliže, -li; asi,

snad; s ind. min. by (ireál
nost); s opt. by (možnost);
5 Κοπ]. (podmíněnost, bu
doucnost, opětování); s inf.
(ireálnost, možnost, opětová
ní)

úv zkráceno místo va;
(d-) popření kladu (ne-)

ἄν ---ἃ ἂν
ůvá vzhůru; předl. s gen., dat.,

akk.: na, po, ku, v; předpona
slovesná

va imperat. aor.---ἀνάστηθι
(ἀνίσταμαι); vok. — Čva.

úvaboduoc o stupeň, schod
ἀναβαίνω -ειν Vzhůru kráčeti,

vstoupiti, vsednouti, osedlati,
dáti se na pochod, vystoupiti;
vzhůru vésti

ἀναβαχχεύω -ειν νΖτυξεηξ já
sati; trans. do vzrušení při
vésti

9αν



ἀναβάλλω ἀναγόρευσις

ἀναβάλλω -ειν Vyhazovati, po
zdvihovati, odsunovati; med.
začínati, vzíti na sebe, za
držovati, přehoditi si šat,
podstoupiti, odložiti

ἀνάβασις -εως ἡ Υ5ίαρ, cesta,
pochod vzhůru (od moře do
vnitrozemí)

ἀναβασσαρῦ (-εῖν)--- ἄναβακ
χεύω

čvabárng -ov ó Vzhůru vystu
pující, jezdec, kočí

ἀναβατικός δ. vhodný k výstu
pu, obratně nasedající na ko
ně

dvahbebovyev (perf. s významem
praes.) vyprýštiti

ἀναβιβάζω -ev vésti nahoru,
vytáhnouti; med. vzíti nano
ru, zdvihnouti se; usaditi, do
praviti; předvésti (dáti se
předvésti), dáti se u soudu
zastupovati

dvajbiů -oúv ožíti, k životu zavolati;ἀναβιώσκομαι| zase
ožíti, procitnouti

ἀναβλαστάνω -ειν ΥΖπιοα 58,
vypučeti

ἀναβλέπω -ew vzhlížeti, po
hlížeti, znovu prohlédnouti

ἀνάβλεψις -εως ἡ Ζπονμπαον
zrakuἀνάβλησις-εωςἡ| odklad,

ἀναβολη Ἡ průtah,
odročení; přehoz; vřídlo

dvaboí -úv Vzkřiknouti,hlasi
tě zavolati

ἀναβραχεῖν (inf. aor.) zařinčeti
dvaBooxe -ei pohltiti opětov

ně (zpět)

ἀναβρύκω -ειν Viz ἀναβέβρυ
χεν

ἀναβρυχῶμαι -ἄσδαι zařvati,
propuknouti v nářek

ἀνάγαιον τὀ jídelna (v horním
patře)

dvovyčhim -ev zpět hlásiti, po
dati zprávu, vyříditi

dvavevvý -úv znovu vytvořili,
stvořiti

ἀναγιγνώσχω -ειν Poznávati(zcela,© dobře);| předčítati,
čísti, přemluviti; uznávati

ἀναγκάζω -ειν nutiti, vynutit;
dokázati nutnost, přesvěděiti

dvavxaím Ť (Viz ἀναγκαῖος)
nouze, nutnost, pouto.

ἀναγκαῖος 3. nutný, potřebný,
nevyhnutelný, násilný; v plur.
příbuzní, nevolníci; nuzný

ὀναγκαστός 3. vynucený
ὀνάγκη Ť násilí, nutnost, po

třeba; osud; donucovací pro
středky (vězení), muka, trest
smrti, nouze, těžkost, nesnáz;
κατ. ἀνάγκην namáhavě, z
donucení; ἁ, ἐστί jest nutno

čvovváunTo -ew ohýbati zpět,
zlomiti pouta

ἄναγνος 2. nečistý, potřísněný
ἀναγνωρίζω -Evy (Znovu) Do

znávati

ἀναγνωρισμόςὁ
ἀνάγνωσις -εως 7 | seznámení,

shledání; čtení, předčítání
ἀναγνωστικός 3. vhodný (pří

jemný) ke čtení
Ἰναγόρευσις -εως Ť veřejné

ohlášení

l poznání,



ἀναγορεύω

ἀναγορεύω -ειν Veřejně vyvo
lati, oznámiti

ἀνάγραπτος 2. παρδβηύ, Ζ8058
ný

ἀναγραφεύς -έως 6 písař (stál
ní), zapisovatel

ἀναγραφή ň napsání, listina
čvavoúpo -ev napsati, zapsali,

opatřiti nápisem, kresliti
ἀνάγω -ειν vzhůru vésti, při

vésti, vésti zpět; dovážeti, od
vážeti; vyplouti, zdvihati, za
číti, provésti, odvésti

ἀναγωγή T odjezd, odplutí
ἀνάγωγος 2. nevychovaný, ne

zkrocený
ἀναγώνιστος 4. ten, kdo se ne

pouští do zápasu; nebojovný
úvačalo -ew (znovu) rozděliti;

děliti; zapáliti
dvadaouog ó dělení
dvádaoTog 2. rozdělený
ἀναδέδρομε V.dvarokym (vzhů

ru běžeti)
ἀναδείχνΏμι -ύναι na svěilo

vynésti; dáti znamení, uká
zati (se); učiniti, prokázati,
osvědčiti, určiti, vyvoliti

dvádevEc -ec 1 Ukázání,jme
nování, oznámení

ἀναδέχομανξς ἀναδέχομαι
dvádekpoc 2. bez sourozenců
úvodétou inf. aor. od úvadelx

γυµι
ἀναδέρχομαι -εσθαι νΖΠΙέάποϊ

ti, prohlédnouti
ἀνάδεσις -εως ἡ Ρἵϊνάσάηί
ἀναδέσμη | páska, stužka do

vlasů

ἀναδαρρύνω

ἀναδέχομαι -εσθαι ΥζίΠna se
be, přijmouti, slíbiti, převzíti

ἀναδέω -εἴν Vvázati, ověnčiti;
vzíti do vleku (lodď);ovinouti,
přiřaditi

ἀναδιδάσκω -ειν (znovu, dů
kladně) poučiti

ἀναδίδωμι -vou vydati; necha
ti vyrůsti, vytrysknouti; ode
vzdati, podati, rozděliti; uspo
řádati, vyprýštiti

dvaduků -oúv zdvojiti
ἀνάδοτος 2. (δίδωµι) vydaný,

vrácený
úvádovog Ó (ň) ručitel, záruka
ἀναδύομαι -εσῦαι Vynořiti se;

ustoupiti, zmizeti, zalézti;
otáleti

ἀνάδυσις -εως ἡ uniknutí
dvásůvoc 2. bez svatebních darů
ἀναείρω -ειν zdvihati, odnášeti

Si (cenu)

úvalám -*v ožíti (znovu)
ἀναξεύγνΏμι -ύναι (i úvalev

vvýw) znovu zapřáhnouti, u
vésti do pohybu, vydati se na
cestu; a. věac Vyplouti s lod
mi, vypraviti lodi

dvatém -etv překypěti
vatnrů -etv vyhledati, vypá

trati
ἀναζώννΏμι opásati; med. opá

sati se, připraviti se
ἀναζωπυρῶ -civ občerstviti,

rozněcovati, oživiti; intr. ob
čerstviti se

ἀναδάλλω -ειν Vykvésti;necha
ti vypučeti, obnoviti

ἀναδαρρῦνω -ειν ZNOVUPo
vzbuditi



ἀναδαρρῶ ἀνακάμπτω

ἀναθδαρρῶ -εἵν (i ἀναθδαρσῶῷ
-etv) zase nabýti odvahy (na
děje)

úvádeua To Kletba (proklatec,
vyvrhel)ἀναδεματίζω-ei| proklínati;
zaklínati se

ἀνάδεσις -ewc T Vystavení (0
darech chrámových); odklad,
zdržení

čvadém -ev spěchati vzhůru
ἀναδεωρῶ -εἴν důkladně pozo

rovati, zkoumati (znovu)
ἀναθεώρήησις -εως ἡ pozorová

ní, pátrání
dvadnAiů -civ vypučeti, zazele

nati se

dvádmuo TÓ zasvěcený dar,ozdoba,přídavek;| poklad
chrámovýἀναῦδορυβῶ| -eív| zvednouti
křik, volati pochvalu

čvadoém -civ přesně zkoumati,
pozorovati, posuzovati

avadowoxw -ev vyskakovati
ἀναίδεια T (i ἀναιδείη) ne

stoudnost, drzost
vat 2.nestoudný,drzý,po

tupný, bezohledný
ἀναιδίᾶ ἡ --- ἀναίδεια
ἀναιδομάχης -ου 2. (-μάχας)

odvážný v boji, bezohledně
bojující

ἀναιμόσαρχος 6. 5 Πᾶδεπι Ὀεᾷ
krve

ἀναίμων 2. bezkrevný
ἀναιμωτί bez krve, bez krve

prolití
dvatvouat -8odau odpírati, po

pírati, zdráhati se

ἀναίρεσις -ewc m sbírání, po
hřbívání; zničení, zavraždění

ἀναιρῶ -etv Zzdvihnouti, po
hřbíti; zdvihnouti losy, věšti
ti; odejmouti, pronésti, ozná
miti, dobýti, odstraniti, zni
čiti; med. zdvihnouti k sobě,
přijmouti, chopiti, odnésti,
najmouti si; vzíti na sebe;

dvalow -guy zdvihnouti
ἀναισθησίᾶ ἡ necitelnost, ne

všímavost

dvalodnrog 3. bez citu, bez bo
Jesti, nevšímavý, pošetilý

ἀναισθητῶ -εἵν býti bez citu,
mic necítiti, býti pošetilý

ἀναισιμῶ -oúv Vynaložiti, Spo
třebovati

ἀναισίμωμα τό spotřebované,
udržovací náklad, výlohy

ἀναΐσσω -ειν Vyskočiti, vzná
šeti se, vzchopiti se

ἀναισχυντία 1 nestoudnost
úvatoxvvTog 2. nestoudný
ἀναισχυντῶ -eiv býti nestoud

ný, nestoudně jednati
ἀναίτιος 2. (i 3.) nevinný
ἀνακαθίζω -ei (i meď.) posa

diti (se) zpříma
ἀνακαινίζω -ειν m
9 ς “ obnovitiἀνακαινῶ -ουν
ἀνακαίνωσις -εως ἡ οΏπονεαί
ἀνακαίω -ειν zapáliti, rozdělati

oheň
dvaxokůnte -ew odhaliti
ἀνακαλῶ -εἴν volati, jmenovati,

odvolati, předvolati, volati na
pomoc; vzývati, zpět povolati

ἀνακάμπτω -ειν ούρα, ζ8
hnouti, vrátiti se



ἀνάχκανῦος ἀναχυλίω

ὀνάκανθος 2. bez páteře, bez
ostnů

čvaxánrw -ew polapiti, pohltiti
váze ou -elodouležeti (u sto

lu); býti věnován, posvěcen,
určen, záležeti

Óvaxetov TÓ (i dváxetov) půda,
sýpka; vězení pro dlužníky

ἀνακεράννΏμι -ύναι přimísiti,
promísiti

dvoxepaAové -ov (hlavní body
stručně) shrnouti

úvaxmxio -ew vystřiknouti, vy
prýštiti

ÚVAXNOVOOW -ELv Veřejně Vy
hlásiti, nabídnouti

ἀνακινδυνεύω -ειν ZNOVUdo
nebezpečí upadnouti, učiniti
nový pokus

čvaxivnov Ů vzrušení, přede
hra k boji

ἀναχῖνῶ -etv do výše zdvih
nouti, pobouřiti

vůmtov TÓpatro, sýpka
ἀνακλάζω -ειν dáti se do křiku,

štěkati
ἀναχλαίω -ειν hlasitě plakati,

žalovati,
úvoxkům -ewvohýbati, táhnou

ti do výše (zpět), vyrvati
vanino$ -oův znovu losovati
ἀνάχλησις -εως ἡ ΖΔνο]όηί,ο

volání, vzývání
ἀνακλίνω -ειν nakloniti, polo

žiti, usaditi, odkloniti, odchý
Jiti, otevříti, opříti (se); za
ujmouti místo u stolu

dvaxovyvháto -eu Kloktati
ἀνακοινῶ -οῦν (κοινός) (ἳπιεᾶ.)

sděliti, raditi se, o radu žádali

dvaxókovdoc 2. nesouvislý, ne
důsledný

ἀνακομιδῆ f navrácení, návrat,
zpětné dobytí

3 , ο We ,voxoulte -eu odvézti,přivéz
ti, znovu dosáhnouti, vzhůra
vynésti (mea.)

dvaxovriCe-8 vzhůru metati,
vystřikovati

dvamójTw -ev odraziti, zadržet!
dvaxoveplle -ew zdvihati, uleh

čiti

ἀνακούφισις -εως ἡ υεΏδεπ,
zbavení

voxoúto -eu vykřiknouti
ἀνακρεμάννῦμι -úvau (i va

κρεμαννύω) zavěsiti, pověsi
ti; ἀνακρέμαμαι nahoře vi
sím

dvaxotvo -Ewyposuzovati, zkou
mati, volati k odpovídání, vy
slýchati; med. souditi se

ἀνάκχρισις -εως T. Vyptávání,
výslech, námitka, odpověď

ἀνάχρουσις -EWG Ť odrážení
(veslování zpět), zadržování;
v hudbě předrážka, úvodní
tón

ÓvVOaxo0Vw -ewy Oodraziti;, med,
zpět vesly hnáti loď; v hudbě
zahráti úvod

ἀναχτάομαι -ἄσῦδαι Ζηονα ἆο
býti, získati

ἀνακτόριος 3. pánský
dváxtopov TOobydlí bohů, svá

tyně, sídlo vládce
ἀνακυχκλῶ -εἵν v kruhu otáčeti,

vířiti, opakovati
ἀνακυλίω -ev zpět váleti, od

valiti



ἀνακυμβαλιάζω

ἀνακυμβαλιάζω -et S racho
tem převraceti

ἀνακύπτω -ειν νυ2ρϊ(πηαα Se,
vynořiti se, vzmoci se

ἀναχωχύω -ειν hlasitě naříkati
ἀνακῶς pečlivě, bedlivě; ἆἀ.

ἔχειν pečlivě dbátiἀναχωχεύω-ei| zadržovati,
brániti; intr. na širém moři
kotviti, zdržeti se

čvaxwyj Ť zadržení, klid zbra
ní

ἀναλαλάζω -ειν zdvihnouti vá
lečný pokřikἀναλαμβάνω-ew| přijmouti,
uchopiti, zadržeti, přejmouii,
odvésti, přibrati, dopraviti,
napraviti (chybu); medď.po
drobiti se, zotaviti se; nabýti,
dobýti

ἀναλάμπω -ειν rozsvítiti, vzpla
nouti; zotaviti se

ἀναλγησίᾶ ἡ necitelnost, tvr
dost, netečnost

dvákynrog 2. bezcitný, bezbo
lestný, zatvrzelý

ἀναλέγω -guy sbírati, dále vy
pravovati, čísti

vaAstym -gvylízati
ἀνάληψις -εως Ť uznání dítěte

přijetí, smíření, návrat (k ot
ci); nanebevzetí

dvčkiloxo -ew vynakládati, spo
třebovati, promarniti, zabíti

ἀναλκείη ἢ (ἀλκή) nestatečnost,
zbabělost

čvaknc -1006slabý, zbabělý
ἀναλογία ἡ podobnost, shod

nost, poměrnost; gram. pra
videlnost

ἀνάμεσος

ἀναλογίζομαι -εσθαι uvažovati
ἀναλογισμός ὃ uvažování, po

zorování, názor
dvákovoc 2. poměrný, přiměře

ný, vhodný
dvakoc 2. bez soli nesolený
ἄναλτος 2. nenasytný
ἄνάλυσις -εως ἡ vyproštění,

vykoupení, konec (něčeho)

ἀναλυτήρ -Άρος ὁ νΥυκυρίε]
ἀναλύω -ew. rozloučiti, odlou

čiti; intr. vyraziti, navrátiti
se, zemřiti, smířiti se

ἀνᾶλωμα τό vydání,ἀνᾶλωσις-εωςἢ/ πάΚκ]8ά,
ἀνᾶλωτής -ου 7 rozmařilec
dvakorvmg 3. rozmařilý
ἀνάλωτος 2. (ἁλίσκομαι) πεάο

bytný, nepřemožitelný, ne
úplatný

ἀναμαιμῶ -ᾱν zuřiti, vztekati
se

vouavdávo -ei Vypátrati
ἀναμάξευτος 2. (ἅμαξα) nS

sjízdný pro vozy
úvauáoTntog 2. bez chyby, bez

omylu, nevinný, nepochybe
ný; TO. nevinnost

Vaud com -eu napodobiti (hně
tením), tříti, odčiniti, uvaliti

ἀναμασσῶμαι -obou Přežvy
kovati

ἀναμάχομαι-εσῦθαι obnoviti boj
úvauslyvuum -úvau přimíchati,

smíchati, připojiti
ἀναμένω -guv vyčkati, očeká

vati, setrvati
dvůuecog 2. uprostřed krajiny

se nalézající, vnitrozemský



ἀναμετρῶ

ἀναμετρῶ -εἴν Ρτοήεῦ, Ρϊεπιέ
řiti

čváuvyda (== dvaníE) smíšeně,
promíšeně (navzájem, spolu)

vautyvouuναι] vizἀναμιγνύω -ειν )ἀναμείγνῦμι
ἀναμιμνῄσχω -ειν vzpomínali,

připomínati, vzbuditi νζρο
mínku; pas. vzpomínati si

ἀναμίμνω--- ἀναμένω
ἀναμίξ (ἆ ἀνάμιγδα, ἄμμιγα)

mezitím, zároveň, vesměs
ἀναμίσγω--Ὑ-ἀναμείγνυμι
ἀνάμνησις -εως ἡ ν2ροπήηάη{,

přiznání k něčemu (τινός)
ἀναμορμύρω -ειν Šuměti, klo

kotati, vyvříti

dvaurmkáxntog 2. (i avarAůxn
τος) neuniknutelný, cíl ne
chybující

ἀναμφίλογος 4. eznochydvaupiobřrnTog 2. jbezpochyb
nosti; bez odporu

ἀνανδρία ἡ nemužnost, zbabě
lost

dvověvoc 2. bez muže, lidu
prázdný, nemužný

ἀνανέμομαι -80bau vypočítá
vati, vyčísti

ἀνανέομαι -eioĎou vystupovati,
vycházeti

ἀνανεύω -ειν οἀρίταα, brániti
ἀνανεῶ -οὔν obnoviti, občerst

viti

ἀνανήηφω -ειν vystřízlivěti, do
stati se z něčeho

úvavůňg 2. bez květu, bez síly,
malátný

ἄναντα vzhůru, nahoru

ἀναπέμπω

ἀνανταγώνιστος 2. Ῥεᾷ 5ο1Ρε
ře, bez odporu

ἀνάντης 2. strmý, příkrý

ἀναντίλεκχτος 4. nepoviratelníἀναντίρρητος2.72 y
čvaE -xroc ó vládce, král, kní

že, pán, princ, vlastník
ἀναξηραίνω -ειν νυ5αδία
ἀναξιβρόντης -ου ὁ vládce

hromu
dváEvog 2. (3.) nehodný, bez

cenný; nezasluhující, bez vi
ny

dvačvvý -oúv sděliti
ἀναξΌρίδες αἱ (ἀναξυρίς) Κ

hoty, spodky
ἀναοίγωξ-- ἀνοίγω
ἀνάπαλιν ορξἰονωδ, οὈτάσθηδ;

ů. čyeuvěc se má obráceně
ἀναπάλλω -ειν ΠιάσΏηοιμ; πιεᾶ.

vymrštiti se, vzepnouti se
ἀνάπαυλα ἡ 1 odpočinek,
ἀνάπαυμα τὀ ( oddech,
ἀνάπανσις -EWSŇ ) zproštění,

klid

ἀναπαυστήηριος ὅ. (ἀναπαυτή
010g) vhodný k odpočinku

ἀναπαύω -ειν Zadržovati, za
staviti, popřáti odpočinku;
med. přestati, odpočívati, býti
v klidu

vajetdw -ev měniti smýšlení,
přemlouvati

ἀναπείρω -ειν ὨβροάπουΗ
ἀναπειρῶμαι-ἄσθαι učiniti po

kus (zkušební jízdy, zkoušky)
ἀναπεμπάξω -ειν (ἳ πιεᾶ.) ΖΏ0

vu promysliti, rozvážiti
ἀναπέμπω -ειν Vysílati (vznů

ru), odesílati zpět



ἀναπετάννΏμι ἀναρμοστία

ἀναπετάννῦμι -ναι (ἄναπεταν
výw -ew) rozprostírati, roz
vírati; únonentTapěvoc 3. ote
vřený, volný

ἀναπέτομαι -εσῦαι νσ1εἰξ{1,οά
letěti, uniknouti

vor yvvuu-vounahoře upev
niti, naraziti

čvarndů -úv vyskočiti
ἀνάπηρος 2. zmrzačený
ἀναπϊδύω -ειν dáti vytrysk

noutiἀναπίμπλημι| -varnaplniti,
vytrpěti, potřísniti, nakaziti

ἀναπίπτω -ειν padnouti zpět,
ustoupiti, klesnouti (na mysli),
položiti se ke stolu, skloniti se

ἀναπλάκητος 4. neuniknutelný
ἀναπλάσσω -ειν (ἀναπλάττω)

přetvořiti, nově vystavěti, ob
noviti, vymysliti

dvájAeoc Viz ἀνάπλεως
čvojAém -civ plouti proti prou

du (na širé moře, zpět); kři
žovati

úvárAewc -mv naplněný, zne
čištěný, pokrytý něčím (T
γός)

ἀναπληρῶ -οῦν naplniti, do
plniti, zaujmouti, potvrditi

ἀναπλήρωσις -εως ἡ doplnění
ἀνάπλοος ὁ plavba vzhůru

(zpět), kotviště
ἀναπλώω --- ἀναπλέω
ἀνάπνευσις -εως 7 oddech, od

počinek
úvojtvém -etv Vydechnouti, od

dechnouti si

ἀναπνοή ἡ (ὁ ἀμπνοή) vydech
nutí, zotavení

ἀναπόδειχτος 2. nedokazatelný,
nedokázaný

ἀναποδίζω -er odvolati, při
vésti zpět; intr. ustoupiti

ἀνάποινος 2. bez výkupného,
bez náhrady

ἀναπολόγητος 2. neomluvitel
ný, neschopný se hájiti

čvanoAů-civ zaseobrátiti, opa
kovati, znovu uvážiti

ἀναπρᾶσσω -ειν (ἳ ἀναπρᾶττω)
vymáhati, domáhati se

ἀναπρήδω -ειν dáti vytrysk
nouti, vyroniti

dvajtre0ú -oúv opatřiti křídly,
zdvihnouti, omámiti, navna
diti, rozčiliti

ἀναπτύσσω -ειν (i -TTO)rozvi
nouti, otevříti (knihu), odha
Jiti

ἀναπτύω -ειν Vyplivnouti, do
výše stříkati

ἀνάπτω -ειν vázati, zavěšovati;
zanítiti

ἀναπυνθάνομαι -εσῦαι vyptá
vati se, vypátrati, dověděti se

ἀνάπνυστος 4. známý, rozhláše
ný

ἀναραιρηκώς (ρατί. Ρετ].) cd
ἀναιρῶ

ἄναρΌρος 2. bez síly (pův. ne
členěný)dvovidunrog2.| nesčíslný,

ἀνάριῦμος 2. nesmírný
ἀνᾶριστος 2. bez snídaně, lačný
ἄναρχτος 2. (čoyw) neovláda

ný, nezávislý

ἀναρμοστίᾶ ň nesoulad, dis
harmonie



ἀνάρμοστος

ἀνάρμοστος 2. nepřiměřený,
nevhodný, bez souladu

ἀραρμοστῶ -ειν nesouhlasiti,
býti rozmrzen, rozladěn

ἀναροιβδῶ οἱ ἀναρροιβδῶ
ἀναρπαγη ἡ Únos
ἀναρπάζω -ειν uchvátiti, vy

rvati, zahladiti, rozsápati
dvaorooTog 2. uloupený, une

sený
ἀναορήγνῦμι -ναι roztrhnouti,

rozlomiti, rozbořiti

ἀνάρρησις -εως Ť (veřejné)
oznámení, pochvala

ἀναρρϊπτῶ -εῖν (ἳ ἀναρρίπτω
-euv) vyhoditi (do výše), roz
rážeti (vodu vesly), vyhazo
vati (kostky), vsaditi (do hry),
odvážiti se (boje)

ἀνάρροια 1 odliv
ἀναρθοιβδῶ -εἴν zase pohlco

vati

Úvaocopů -čv VSrkovati
ἀναρρώννῦμι -Ὄναι (ἀναρρώ

vůw -ew) posilovati, dodávati
síly

ἀνάρσιος 2. (3.) odporný, ne
přátelský; neshodný, nepří
jemný

ἀνάρτιος 2. nerovný
ἀναρτῶ -ᾱν Zavěšovati; med.

činiti si někoho závislým,
chystati se na něco, připojo
vati si

ἀναρχία ἡ (ἄρχω) bezvládí, ne
poslušnost, nevázanost

ůvaoxoc 2. bez vůdce
ἀνασειράζω «ειν odchýliti s

pravé cesty, smýkati

ἀνάστατος

ἀνασείω -ειν zdvihati, pobuřo
vati, natřásti, vytřásti, ne
chati vláti

ἀνασεύω -ειν (αο7. ἁνέσσυτο)
vyraziti, vytrysknouti

ἀνασκεδάννΏμι -ναι rozptylo
vati

ÚVAONÉMTOUOL-E0ĎDUL UvážIti

dvaoneváte -ew nakládati, od
straniti, odmítati, ve zmatek
uváděti; med. odtáhnouti,
prchnouti

ἀνασπκινδυλεύω -ειν ukřižovati
ἀνασκολοπίζω -ειν naraziti na

kůl
ἀνασχοπῶ -εἴν Ζοντυοηὸδ uvá

žiti, prozkoumati

ἀνάσπαστος 2. (ἁἀνασπαστός)
rozevřený, vypuzený, odvle
čený

ἀνασπάω -av Vytrhnouti, Vy
táhnouti, vyraziti, odtáhnou
ti; vzdáliti, vzhůru natáh
nouti

ἄνασσα Ý vládkyně, panovnice,
princezna

čváccm -ew vládnouti, býti pá
nem; pas. býti poddán

ἀνάσσω -ειν Ξ- ἀναΐσσω
ἄνασταδόν αἄάυ.Ζρϊΐτηι 5ἰο]ίοί
ἀνασταλύξω -ειν νΖΙΥΚαΗ
ἀνάστασις -εως (-ιος) T)posta

vení, zřízení; zpustošení, vy
hnání; povstání, probuzení
(vzkříšení); odchod

dvaoTůTng -ov Ó ničitel
úvůoTaToc 2. Vyhnaný, zničený,

k povstání připravený; pře
vrácený, podrobený



ἀναστατῶ

dvaoTaTů -oúv pobouřiti, svésti
na scestí

ἀνασταυρῶ -οὔν naraziti na
kůl, přibíti na kříž

úvaotTékkw -ew odraziti, zatla
čiti, zadržeti

ἀναστενάζω -ειν (ἵ ἄναστενα
χίζω, ἀναστενάχω, ἀναστένω)
vzdychati, stenati, oplakávati

ÚvaoTÉmm -EwyOvěnčiti
čvacoTok 1 odražení
ἀναστρέφω -evv obrátiti, pře

vrhnouti; intr. obrátiti se,
prchnouti; medď.proháněti se,
meškati, zaměstnávati se,
zdržovati se, chovati se

ἀναστροφή ἡ οὈτάσθηί, pobyt,
život, obcování

ČVAoTOVEYŮ-v otáčeti
-6 ιο

ἀνασυρομαι -εσῦαι odhaliti se,
obnažiti se

ἀνασχετός 2. (ἱ ἀνσχετός, υἱi
ἀνεχτός) snesitelný

ἀνασχίζω -ειν rozštípnouti, roz
říznouti, rozpárati

ἀνασῴζω -ειν opět zachrániti,
znovu dosíci, znovu uvésti na
pamět

ἀναταράσσω -ειν (Ť ÚVATAOŮT
το) vyburcovati, ve zmatek
uvésti, rozčiliti

ἀνατάσσομαι -εσῦαι rozvinou
ti, vyhotoviti

ἀνατεί (ἄτη) περοξκοσεπύ, ne
potrestaný, beze škody

ἀνατείνω -ειν do výše napí
nati, zdvihati; intr. povznésti
se, prostírati se; napřáhnouti,
vzpínati; dosáhnouti, vyční
vati

ἄναυρος

ἀνατειχίζω -ειν Ζ61 Ζηονι 5δία
věti

dvarTevytou0g Ó obnovení zdí
ἀνατέλλω -ειν vztyčiti, vynés

ti; intr. vyjíti, vzniknouti
ἀνατέμνω -ειν rozříznouti
ἀνατί --- ἀνᾶτεί
ἀνατίθημι -έναι ὨδκΙάά8Η, u

valiti; zříditi, věnovati, obě
tovati, uložiti, zasvětiti; vzdá
liti, odejmouti; med. přesta
viti (si), obrátiti (se), změnili,
předložiti; odsunouti; rozprá
věti, vypravovati

vatu -úv cenuzvýšiti
dvatAňvou (inf. aor.) snésti, vy

držeti

ἀνατολή (ἀντολή) ἡ východ
slunce, východ, východní ze
mě (plur.)

dvčiToc2. neporušený, nepoško
zený

ἀνατρέπω -ev obrátiti, pře
vrhnouti, zničiti, vyrušiti;
med. (pas.) zřítiti se nazpět,
zahynouti; vyvrátiti, porazitiἀνατρέφω-Ewy| vychovávali,
(opět) vyživiti, povznésti

ἀνατρέχω -ειν vyběhnouti, od
běhnouti, vyraziti, spěchati
zpět, rychle sevyhnouti; zlep
šiti, dohoniti

ἀνατρίβω -ειν 181, hladiti
ἀνατροπή ἡ zřícení, zničení,

záhuba

ἀνατροφή 1 výchova, výživa
ἄναυδος 2., ἀναύδητος 2. ᾱ

ναύδᾶτος 2. beze slov, πονύ
slovný, neslýchaný

čvavooc ó bystřina



ἀναφαίνω

ἀναφαίνω -ειν osvětlovati, ob
jevovati, ukazovati, vydávati,
roditi; pas. objeviti se, státi
se vidoucím, prohlédnouti

ἀναφανδά, ἀναφανδόν zřejmě,
před očima

ἀναφέρω -ειν vynášeti, přiná
šeti (na oltář), sděliti, snésti,
přičítati; odvolávati se, zota
viti se, vzpamatovati se, Vy
dechnoutidvagedym| (dugevymw)| -EtV
prchnouti vzhůru (zpět); býti
zproštěn viny

ἀναφῆς 2. neuchopitelný, ne
hmotný

ἀναφλύω -ειν vytrysknouti
ἀναφορᾶ ἡ přenesení, výmlu

va, zahlazení
ἀναφορῶ -εἵἴν-- ἀναφέρω
ἀναφράζομαι -εσθαι ΖΠοναΡο

znatiἀναφροντίζω-er| myšlenky
obrátiti, vymysliti si

ἀναφρονῶ -εἴν zase přijíti k Sc
bě, nabýti rozumu

ἀναφῦρω -ev smíchati, potřís
niti

ἀναφυσῶ -ᾱν rozdýmati, vy
vrhnouti; pas. býti nadutý

čvapým -ew dáti vyrůsti; intr.
(med.) vyrůstati

ἀναφωνῶ -εἵἴνvyvolávati, vy
povídati, zvolati, vzkřiknouti

ἀναχάξω -ειν (ἳ πιεᾶ.) ustupo
vati pryč

ἀναχαιτίζω -ew mířiti vzhůru,
převrátiti; vzpírati se, překá
žeti

ἀναχάσχω -ειν otvírati ústa
4 Řecko-český slovník,

ἀνδραποδιστής

čvovém -etv přilévati, nalévati;
pas. rozlévati se, ústiti

ἀνάχυσις -εως ἢ (χέω) Tozlé
vání se, široký proud, lasu
na; nevázanost

ἀναχώρησις -εως ἡ Ústup, od
chod, útočiště

ἀναχωρίζω -ειν οἀνόςα, Ζρᾷρο
biti ústup

ἀναχωρῶ -εἵν jíti zpět, ustou
piti, vzdáliti se, vrátiti se,
přejíti

ἀναφψηφίζω -ειν znovu dáti
hlasovatiἀνάψυξις-εως| ochlazení,

ἀναψυχή ἡ zotavení
ἀναψύχω -ew. ochladiti, ob

čerstviti; intr. zotaviti se
ἀνδάνω -ειν ΠΟΙ1 56
ἀνδιδοῖ--- ἀναδίδωσιν
dvóvya na dvé, na dvě strany
dvovavádnua Tó Nrdinský čin
ἀνδραγαδία (-ίη) 7 mužnost,

statečnost, poctivost; plur.
hrdinské činyúvooavatiCouov| jednati
-εσῦαι poctivě,aVOOVVAaVŮ-etv| najevo
dávati poctivost, osvědčiti se
statečným

dvěvávova Tů válečná kořist
čvěvanác (čvýo) muž zamužem
ἀνδραποδίζω -ειν Uváděti do

otroctví, podrobiti, prováděti
únosy

ἀνδραποδισμός O Otroctví, po
roba

čvooanočioTÝc -ov Ó zotročo
vatel, prodavač otroků (duší),
kuplíř



ἀνδραποδοκάπηλος ἀνδρών

ἀνδραποδοκάπηλος Ó obchod
ník otroky

vovánodov TO Otrok, sprostý
člověk

ἀνδραποδώδης 2. otrocký, s
otrockou povahou, v otroc
kém stavu

ἀνδραχὺδής a. těžký (kolik síly
mužovy stačí), přetěžký

ἀνδρεία (* ἀνδρία, ἀνδρηίη)
mužnost, statečnost, pevnost

dvěveiog 3. (i dvdoňioc) muž
ský, mužný, statečný, smělý,
zdatný

ἀνδρειότης -ητος ἡ mužnost
ἀνδρεϊφόντης ὅ (φεν-) νταζαίΐοί

muže

dvěosiwc statečně
ἄνδρεσσι (άαΐ. pl.) viz dvýo
dvěpewv -Óvoc Ó místnost mu

žů

ἀνδρηίη, ἀνδρήιος
δρεία, ἀνδρεῖος

ἀνδρηλάτης-ου ὁ ἴεη, jenž po
sílá muže do vyhnanství

ἀνδρηλατῶ -εἵν (ἐλαύνω) VY
háněti (muže) do vyhnanství

ἀνδρίᾶ --- ἀνδρεία
ἀνδριαντοποια Umění so

chařské, řezbářské
ἀνδοιαντοποιός ὁ Sochař, řez

bář

ἀνδριαντοποιῶ -elv vytvářeli
sochařská díla

dvěoičc -ÓvToc Ó socha; „kvít
ko“, „výlupek“

ἀνδρίζω -ειν vychovávati k
mužnosti; meď. ukázati se
mužem

viz dv

dvěovnoc 3. mužný, udatný; dy
δρικῶς mužně

dvěolov vo mužíček
ἀνδριστί Po mužském způsobu
dvěvoBovAoc 2. mužně vážný
Óvěpovvvog Ó muž i žena, mí

šenec muže i ženy (hermafro
dit), kleštěnec, zhýralec

ÚVOLOXUNTOG2. (κάμνω) rukou
lidskou vytvořený, umělý

ἀνδροχτασία Ἡ (ὁ ἀνδροχκτασίτ)
(κτείνω) vraždění (mužů)

čvěpoxrTóvoc 2. (xTelvw) Vraž
dící muže (manžela)

dvěvoxtovů -eiv Vražditi man
žela

ἀνδρολέτειρα ἡ
mužů

dvěvokAová-eiv najímati muže
(do války)

ἀνδρόμεος ὅ. mužský, lidský
ἀνδρομήκης 2. vysoký, dlouhý

jako muž
ἀνδρόσφιγξ -ιγγος ὅ mužská

sfinx

dvěvoTýc -ňrog + mužná síla
óvěvogávoc 2. lidi pojídající
dvd00gdo0oc 2. (půcice) muže

hubící

úvovogpdovoc 2. zabitý, zavraž
děný

ἀνδροφονία ἡ vražda

ἀνδροφόνος ὅ. | vražedný,
ἀνδροφόντης-ουÓ| vrah
ἀνδρῶ -oúv vychovávati v mu

že; pas. mužem se státi
čvěowěng 2. mužný, smělý
čvovwv -$voc Ó místnost pro

muže

vražedkyně



ἀνδυ

ἀνδυ-Ξ-- ἆναδυ
ἀνέβωσε οἱ ἀναβοῶ
ἀνέγγυος 2. neprovdaný, ne

manželský, nezaručený, ne
jistýἀνεγείρω-ew.| vzbuditi,po
vzbuditi; med. procitnouti

ἀνέγκλητος 2. prostý výčitky,
bezůhonný

ἀνεγκωμίαστος 2. neoslavený
dvévva VÍZἀναγιγνώσκω
ἀνεδέγμεῦα Viz ἀναδέχομαι
dvédnv dďv. volně, nedbale, bez

překážky

ἀνέδραμον ουἱζἀνατρέχω
ἀνέεδνος υἱΖἀνάεδνος
dveéova -ew tlačiti zpět, odrá

žeti (viz ἀνείργώ)
ἀνέζω -ειν usaditi, posaditi
ἀνεθέλητος 2. πεδάάααύ, πεν]

taný
ἀνείκαστος 2. bezpříkladný, ne

dostižný
ἀνειλείθδυια ta, jež dosud nero

dila
ἀνείλημμαι οἵσ ἀναλαμβάνω

ἀνείλλω -ειν | zatlačiti zpět;ἀνειλῶ -εἴν med. stáhnouti
se zpět

dvetuévoc 3. bezuzdný, nedba
lý, mdlý

ἄνειμι, ἀνιέναι ΥνΥεΠάζεα,vy
stupovati, docházeti, vraceti
se; postupovati, vznikati

ἀνείμων 2. (εἶμα) neoděný
ἀνεῖνται υἱζ ἀνίημι
dvevtety (inf. aor.) veřejně vy

volávati,přivolávati,vyhlásiti
úvElovo -sw zatlačiti, zadrže

ti, brániti

4* Řecko-český slovník,

ἀνέλλην

ἀνείρομαι -εσῦθαι νυρίάνα{ 5ε,
dotazovati se

čvEvOVA-Etv (i ἀνερύω) νζαᾶ
ru vytáhnouti

ἀνείρω -eu přivázati, zavěsiti
ἀνειρωτῶ -av dotazovati se

(i ÓVEOwWTÁ)

ἀνείσοδος 2. (ὁδός) nepřístup
ný

čvéxofev shora, odedávna, zda
leka, původně

čvéxBaroc 2. bez východu
ἀνεκδιήγητος 2. nevýslovný,

nevyslovitelný
ἀνέκδοτος 2. (δίδωμι) Περτο

vdaný, nevydaný, neoznáme
ný

úvexÁdAntoc 2. nevýslovný
čvénAeutrog 2. trvalý, nevyčer

patelný
ἀνεχπίμπλημι-άναι ΖΏονι(ζ0ε

la) naplniti
ÚvÉxnÁnxToc 2. neohrožený
dvexninEta 1 neohroženost
ἀνεχτέος 5.
ἀνεκτός ὃ.
dvěhevxtoc 2. nezkoumaný, ne

vyvrácený, nezvratný
j 1 2.
ἀνελεήμV nemilosrdný,
ἀνελέητος 2.
ἀνέλεος 2. bez politování
ἀνελευθδερίᾶ m nízké smýšlení,

skrblictví

dvehevdeooc 2. nízký, sprostý
ἀνελίττω -ειν TOzvinouti, ote

vříti

ἀνέλχω -ειν (ἳ ἀνελκύω) νγ
táhnouti (vzhůru); vytrhnouti

ἀνέλλην č (i) neřecký

| snesitelný



ἀνέλπιστος

ἀνέλπιστος (ἐλπίς) 2. πεοζεκά
vaný, beznadějný

čvéuBatog 2. nepřístupný
ἀνεμέσητος 4. bez výčitký, ne

závadný, bezůhonný; urážlivý
ἀνεμίζω -ειν větrem pohybo

vati
ἀνεμόεις 5. větrný, rychlý jako

vítr
ἄνεμος ὁ vítr, vichr, bouře
ἀνεμοσκεπῆς 2. odrážející vítr,

chránící před větrem
ÚVELOTOEEÝG2. VěLrem živený

(posilovaný)
ÚVELTÓĎLOTOG2. Nerušený, svo

bodný
ἀνεμώλιος 3. větrný, daremný,

naprázdno
ἀνένδεκτος 2. nepřípustný, ne

možný
ἀνένεικα
ἀνενηνεῖχθαι
ἀνεξέλεγκτος 2. nezkoumaný,

nevývratný, bezvadný, nevy
šetřený

dvetéoyaoTog 2. nedokončený
dveEepevvntoc 2. nevypátratel

ný
ἀνεξέταστος 2. nevyzkoumaný
ἀνεξεύρετος 2. (εὑρίσκω) Ώθ

snadný vypátrati
ἀνεξίᾶ ů trpělivost
dvetixanoc 2. trpělivý, shovi

vavý
ἀνεξιχνίαστος 2. nevypátratel

ný, nepochopitelný
ἀνεπαίσχυντος 2. ten, jenž se

nemusí styděti
ἀνεπαχὺῆς 2. bez obtěžování,

ohleduplný

| υἱζἀναφέρω

ἀνερύω

ἀνεπιβούλευτος 2. bez úkladů;
subst. bezelstnost, bezpečnost

ἀνεπιδεής 2. nepotřebný
ἀνεπιεικῆς 2. neslušný, nevlíd

ný, nenáležitý
čvenixinroc 2. bezůhonný
ἀνεπίληπτος 2. nedotknutelný,

jistý, bezůhonný
ÚvenloxentTog 2. nepovšimnutý,

bez ohledu, bez důvodu
ἀνεπιστημοσύνη 7 neznalost
čvemoTňuwv 2. neznalý, neroz

vážný, necvičený, nezkušený
dverkramtoc 2. (TůTTe) bez nu

cení, nezávislý
ἀνεπιτῆδειος 2. nevhodný, ne

náležitý, protivný, nepřátel
ský

ἀνεπιτίμητος 2. περοκάταηύ
dveniybdovoc 2. bez nenávisti

(závisti), nezávadný, bez
úhonný

ἀνεπίφραστος 2. nepozorova
ný, netušený

ἀνέραμαι -obou pocítiti novou
lásku

dvépyaoTog 2. neobdělaný
ἀνέργωξξ ἀνείργω
ἀνερεῦίζω -ειν nabádati, po

pouzeti; pas. znovu usilovati
ἀνερείπομαι -εσῦθαι νζαύτυ u

chvátiti, vyrvati
ἀνέρεσῦαιΞ- ἀνείρομαι
ἀνερεύνητος 2. πενυράσαπύ
ἀνερευνῶ -ᾱν νΥυρά(ταα
ἀνέρομαι υἱΖἀνείρομαι
ἀνερπύζω -ειν Vylézati
ἀνερυῦριῶ -ᾱν začervenati se
ἀνερύω -gy vytáhnouti



ἀνέρχομαί

ἀνέρχομαι -εσῦαι jíti vzhůru,
vystupovati, dojíti; vrátiti se

ἀνερωτῶ -ᾱν νυρίάναΙ se
ἄνεσαν Viz vimu!
ἄνεσις -εως ἡ uvolnění, zmír

nění, zotavení, přestávkapo
volání

ČVĚOOVTOVÍZ ἀνασεύω

dvéorioc 2. bez krbu, bez do
mova

čveTále -ew Vyšetřovati, vy
pátrati

vĚTOLUOG2. nepřipravený
ἄνευ (s gen.) bez, prost, vzdálen
dvevde(v) daleko, opodál, bez
ἀνεύθετος 2. nevhodně polo

žený, nepříznivý
vevÝvvoc 2. neodpovědný
dvevoloxa -EwyVynalézti, shle

dati
ἀνευρύνω -ειν rozšířiti
ἀνευφημῶ -εἴν hlasitě vykřik

nouti (zvolati eufémei), vele
biti

úvěgshoc 2. bez mraků, jasný
ἀνέφιχτος 2. (ἰκνοῦμαι) nedo

stižný
ÓveyévyvOG2. nezaručený, ne

smělý
ἀνέχω -ειν vzhůru držeti, vy

nášeti, pozdvihovati, pronik
mouti, ustati, setrvati, udržo
vati v moci (v platnosti); sná
šeti, zdvihnouti se, zdržeti <e;
vytrvati, vyniknouti, ctíti

ἀνεψιά m sestřenice
ἀνεψιός ὁ bratranec, příbuzný
čvew (i čvem) zticha, mlčky
ἀνέφγα υἱΖἀνοίγνυμι

3 .
ἀνηττητὸς

ἀνέωνται VÍZἀνίημι
čvnBoc 2. (Bn) nedorostlý, ne

zletilý
dvnBů -úv omládnouti
ἀνηγοῦμαι -εἴσδαι vypočítáναι
čvndov TOanýz, kopr
ἀνήκεστος 2. (ἀχέομαι) nevy

léčitelný, mesmiřitelný, ne
ukojitelný, ukrutný

ἀνήκοος ζ. neslyšící, neznalý,
nevědomý

dvýmovotoc 2. neslýchaný, ne
poslušný

ἀνηκουστῶ -eiv neposlouchati
(τινός, τιν)

ἀνήκω -ev přijíti vzhůru, do
síci, dospěti, prostírati Se,
vztahovati se, slušeti se

ἀνήλιος 2. (sluncem) neozářený
ἀνήῆμελκτος 2. πεάο]επύ
ἀνήμερος 2. πηεζκτοίπύ, ἀῑνοκύ
ἀνήνεμος 2. v bezvětří, bez

větrů

ἀνηνοῦδα (perf. od čvédu)
vznikl, vyrazil, vytryskl

ÚvTvVaTOG2. (i ἀνήνυτος) Πὸproveditelný,| bezvýsledný,
marný

ἀνήνωρ 2. (ἀνήρ) 28051
ůvůo, Čvovoc Ó Muž, manžel,

vojín, člověk; plur. lidé
ἀνηριῦμος 2. nesčíslný
ἀνηρόμην οἵζ ἀνερωτῶ
ἀνήροτος 2. (ἀρόω) Nezoraný,

nevzdělávaný
ἄνησον ( ἄννησον) οἱ ἄνηῦδον
ἀνήσσητος

(?úviooe) nepřemoženýἀνήττητος



ἀνηφθω ἀνιάζω

ἀνήφθω υἱζ ἀνάπτω (3. sg. im
peraťt. perf. pas.)

ἀνδαιροῦμαι -εἴσδαι
místo druhého zvoliti

čvdoudkáucu -Govau závoditi,
spěchati

ἀνδάπτομαι -εσῦθαι do ruky
vzíti, něčeho se chopiti, vě
novati se, kárati, zachvátiti

ἀνδέλκω -ειν táhnouti v opač
nou stranu; vzpírati se

vVčutov Tó Květinka
čvdsuov Tó Květina
dvůsuosic 3. plný květin, kvě

tovaný
dvůspewv -Óvoc ó brada
ἀνδέριξ -ικος ὁ Klas, stéblo,

osina

vdeoTnovov -voc Ó attický
měsíc (únor-březen)ἀνδήλιος| (=ἀντήλιος)vý
chodní, sluncem ozářený

ἀνὺηρός 3. kvetoucí, svěží,
pestrý, veselý; překypující

ἀνθησσῶμαι -ᾱσδαι ({ ἀνδητ
τῶμαι) ZNOVU podlehnouti
(τιν!)

ἀνθίζω -ειν (pestře)barviti
ἀνθινός 3. z květin, květinový
avůtornu -úvau stavěti proti,

pas. stavěti se proti někomu
(na odpor)

ἀνδομολογοῦμαι -etobou uzna
ti, souhlasiti; velebiti, děko
vati

dvdorAllouou -eodau ozbrojiti
se proti někomu

ἀνδορμῶ -εἷν Kotviti naproti
dvůdocTo Květ, květina, svěžest,

zárodek

jednoho

ἀνθοσμίᾶς -οῦ Ó po květinách
vonící, libovonný

úvůvaxa Ť (i dvůpaxv) žhavé
uhlí

ἄνθραξ -axog Ó žhavý uhel
ἄνὂρυσκον τό kerblík (třebule),

vonná okoličnatá rostlina

vdownůosonoc 2. ten, kdo se
snaží se líbiti lidem

ῷ i 3.
ἀνὑρώπειος ] lidský,

(*ἀνθρωπήιορ)ι ,9 , pozemský,
ἀνθρώπινοςὃ. h i. > , umánní

(:ἀνδρωπικός) )
ἀνθρώπιον τό (ἱ ἀνδρωπίσκος)

človíček, tvor

ἀνθρωποειδής 2. lidem podob
ný, v lidské podobě

ἀνθρωποκτόνος2. (κτείνω) ΥΤ8Η
lidí

čvůvonog Ó člověk, muž, oby
vatel, otrok; pl. lidé; šv A. na
světě

dvůpanogavů -etvpojídatidi
ÚVÝOWVNOPVŮS2. lidský, lidské

postavy
úvůvnáva -ey navzájem žalo

vati (na odvetu)
ἀνὑυπατεύω -ειν Ομ prokon

sulem

ἀνθύπατος ὁ Ρτοκοησυ]
ἀνὑυποπτεύομαι -εσῦαι

pro něco v podezření
ἀνδυπουργῶξξ ἀντυπουργῶ
ἀνὺῶ -εἷν Kvésti, zářiti, býti

v rozkvětu, oplývati
dvíč 1 zármutek, útrapa, bo

lest, nelibost
dvtále -ev obtěžovati,sužova

ti; intr. býti mrzutý, nevrlý

býti



ἀνιαρός

ἀνιαρός 3- zarmucující, trapný,
zarmoucený, sklíčený, odpor
ný; dvičo; bídně

ἀνίᾶτος 2. nevylečitelný
GvldovToc 2. neúnavný, neklid

ný, plachý
ἀνϊδρωτί (ἱδρώς) bez potu
ἀνίερος 4. bezbožný, boha

prázdný
ἀνίη υἱξ ἀνία
ἀνίημι -ιέναι Vypouštěti, vý

sílati, pobízeti, rozdělávati,
rozvírati, povolovati, pro
pouštěti, přenechati; pas. býti
povolný, uvolněný, posvěce
ný, určený, mdlý; oddati se,
ustati od -, uvolniti

ἀνιηρός υἱΖ ἀνιαρύς
ἀνίκητος 2. περζεπιοζεηύ, ne

přemožitelný
ἀνίλεως 2. nemilosrdný
ἀνιμῶ -ᾱν ἰάμπουμ ἆο νύδε
ἀνιοῦμαι -εἴσθαι υἱσ ἀνιῶμαι
ἄνιππος 2. bez koní (pěší), ne

schopný jízdy (na koni)
ÚVLTTÓTTOVG-TOĎOG S Nemytýma

nohama, bosonohý
ÚvutToG 2. nemytý
ἄνισος 2. nerovný, nesprávný
ἀνισότης -ητος ἢ ΠετονποῬί,

nesprávnost
ἀνίστημι-άναι postaviti, zdvih

mnouti,povýšiti, odstraniti, za
hnati, odvésti, buditi, povzbu
zovati; intr. a pas. vstávati,
vystupovati, zotaviti se, býti
zahnán, odtáhnouti, zdvih
nouti se, vzchopiti se

vVLOTOOŮ-eív Vypátrati, vy
ptávati se

ἄνοιξις

ἀνίσχω --- úvéxe (vynikati, vy
cházeti)

ἀνισῶ -οῦν Vyrovnati (Se)
ἀνίσωσις -εως T Vyrovnání, i

držení v rovnováze

ἀνιχνεύω -Evy Vystopovati, vy
slíditi

ἀνιῶ -av trápiti, soužiti; pas.
mrzeti se, trápiti se; urážeti

dviýuou -Govou znovu vyléčiti,
napraviti

ἀννέομαι υἱζΖἀνανέομαι
ἄννησον υἱζ ἄνηῦον
úvodoc 1 cesta vzhůru, výstup
čvodoc 2. neschůdný
ἀνοῆμων 2. nerozumný, nepo

zorný
ÚvomT0G2. nerozumný, nesmysl

ný; nepochopitelný
ἄνοια 7 nerozum, pošetilost
úvotyvůmu-úvou (i úvolyw) st

vírati, odhaliti
ἀνοιδῶ -εἴν naběhnouti, kypěti
ἀνοίκητος 2. neobydlený
ἀνοικίζομαι -εσῦαι usídliti se

(ve vnitrozemí), býti usídlen,
ležeti

ÚVOLXOĎONŮ-elv Znovu vysta
věti, obnoviti, vytyčiti

ἄνοικος a. (*ἄοιχος) bez domo
va, neobydlený

dvovxToc2. bez slitování, nepo
Jitovaný

ἀνοικτός (ἀνοικτέον) Viž ἀνοί
γω

dvouwle -ew zastenatiἀνοιμωχτί| neoplakaný,
trestu

ἄνοιξις -εως f otevření

bez



ἀνοιστέος ἀνταδικῶ

ἀνοιστέος ὃ. (ἀναφέρω) co nut
no oznámiti

ÓvovoToc3. donesený, oznámený
ἀνοίσω οἱ ἀναφέρω
úvoxwysúmw-eu zadržeti, přilo

žiti (viz i ἀνακωχεύα)
ἀνόλβιος Σ. (ἱἄνολβος) πεδέαςί

ný, neblahý
ἀνόλεῦΌρος 2. bez záhuby, ne

porušený
ἀνολκή ἡ (ἀνέλκω) ΥΥυβπονά”

ní (lodí na souši)
ἀνολολύζω -ειν hlasitě vykřik

nouti, zasténati, zajásati
ἀνολοφύρομαι -eodou hlasitě

naříkati

ἄνομαι VIZἄνω
ἄνομβρος 2. bez dešťů
ἀνομία ἡ nezákonnost, hřích
óvoutAntog 2. nelidský, nespo

lečenský, neobeznámenýs ně
čím (Tuvóc)

ἀνόμματος 2. bez očí (zraku),
nedívaje se

Óvóuotog 2. nerovný, nepodob
ný

ἀνομοιότης -ητος ἡ Πετονηοβί,
nepodobnost; plur. rozdíly

čvouoAová -etv dorozuměti se,
shodovati se; ÚvouoAovovue
γος 2. nerozhodný, odporující
sl

ἄνομος 2. nezákonný, nespra
vedlivý, ukrutný

ἀνομῶ -eiv nezákonně (proti
zákonům) jednati

ἀνόνητος 2. (ὀνίνημι) περτο
spěšný, marný, bez požitku

ἄνοος 2. nesmyslný, nerozumný
dvorata Vzhůru, do výše

ἄνοπλος 2. mneozbrojený, bez
zbraně (štítu)

ἀνορθῶ -oúv narovnati, nasta
věti, vystavěti

ἄνορμος 2. bez přístavů
čvóovvuo-voda zdvihnouti se
ἀνορούω -ειν Vyskočiti, vzcho

piti se, jeti vzhůru
ἀνορύττω -ειν (ἱ -σσω) ΥΥΚο”

pati
ἀνόσιος 6. bezbožný, zločinný
ἀνοσιότης -ητος ἡ bezbožnost
ἄνοσος 2. Ρτοδίύ πεπιοσί
dvóoTiuoc 2.) zbavený návratu,
ἄνοστος 2. j bez návratu
ἄνους VÍZἄνοος
ἄνουσος VÍZ ἄνοσος
ÓvoúTaToc 2. nezraněný; ἄνου

tmu bez rány
úvový Ý zadržení; klid zbraní;

trpělivost, ohled
ἄνπερ (ἤνπερ) --- ἐάνπερ
ἄνστα- ΞἌ-ἀναστα- (ἀνίστημι),
ἄνσχε- Ξ---ἄνασχε-; ἀνσχετός

2. nesnesitelný
ἄντ--- ἄντα
ἀντ--- ἀντί
ůvT- VÍZἀνατἄντα© Naproti,

zpříma, proti
ἀνταγοράζω -ειν

nakupovati
dvtavovíCouu -sodou bojovati

proti někomu, závoditi s ně
kým (00 τινα)

ἀνταγωνιστῆς -οὔ ὁ odpůrce,
soupeř, sok

ÚVTUOVNÝ-civ navzájem pácha
ti bezpráví, bezpráví odplá
ceti bezprávím

tváří v tvář,

(navzájem)



ἀνταείρω

ἀνταείρω -ειν Zzdvihati na 0
branu, klásti odpor

ἀνταῖος ὁ. proti někomu (namí
řený), zpředu

ἀνταίρω-εινοἱ ἀνταείρω
ἀνταιτῶ -civ navzájem žádati
vTAxatoc 0 Jeseter
ἀντακούω -ειν Navzájem sly

šeti (znovu)
ἀντάλλαγμα τό νύΚαρηέ
ἀνταλλάσσω (i ἀνταλλάττω)

-ξιν vyměniti, směniti
vrauelBouou -e0bou odpově

děti, odvětiti, odplatiti
ἀνταμύνομαι -εσθαι Ὀτάπία «ο

navzájem, odpláceti, mstiti se
čvrTavahiBále -ev dáti vystu

povati vzhůru, naproti posta
viti

úvTavávm -EwyVyvésti vzhůru;
vyjeti proti někomu

ἀνταναιρῶ -εἴν Navzájem zru
šiti

ἀνταναμένω -ειν νΖά]επηπόοἔε
kávati

ἀνταναπίμπλημι -άναι TOVNnĚŽ
naplniti

ἀνταναπληρῶ -oúv doplniti
ÚVTUVELUL-LÉvOuNaproti vystu

povati
ἀντανίσταμαι -ασθαι VYStou

piti, stavěti se proti někomu
ἀντάξιος 3. navzájem rovný,

stejný
ἀνταξιῶ -οὔν navzájem žádati
ÚVTUTOLTŮ-Eív Navzájem žá

dati
ἀνταποδίδωμι -όναι Vzájemně

odevzdati, odplatiti, zjednati,
odpovídati, uznati

ἀντελπίω

ἀνταπόδομα τό navrácení,
ἀνταπόδοσις -εως ἡ/ ντάσθηί,

náhrada, odplata
ἀνταποκρίνομαι -εσῦθαιη πᾶοο

odpovídati, souditi se
ἀνταποκτείνω -ειν Navzájem

zabíjeti (na odvetu)
ČVTOTOÁÁVUU -ύναι

hubiti
ἀνταποφαίνω -ειν jako proti

důkaz uváděti, ohlásiti
ἀντάπτομαι οἱ ἀνὑάπτομαι
ἀνταράσσω οἱξ ἀναταράσσω
ἀνταρκῶ -εἴνproti něčemu sta

čiti

ἀντασπάζομαι -εσθαι NaAVZÁ
jem objímati, pozdravovati,
vítati

dvtoTiuále -ew hanbu odpla
titi, zlehčiti

ἀνταυδῶ -av osloviti, s někým
hovořiti

dvrTEwxáte-ev k někomu při
rovnávati

ἀντειπεῖν ἵτ]. αοτ. οὗ ἀντιλέγω
ἀντείρομαι οἱ ἀντέρεσῦαι

(vzájemně se tázati)'

ČvTELOOVY -Ev Zavésti, uvésti,
přivézti místo něčeho

ἀντεισφέρω -ειν Naproti tomu
zavésti, navrhnouti

ἀντεκπέμπω -ειν νζά]ετηηξ po
sílati

ἀντεχπλέω -elv někomu vstříc
vyplouti

ἀντεχτρέχω -ειν UČINnitiproti
útok

úvTekniCe -Evy Vzájemně dou
fati

navzájem



ἀντεμβάλλω ἄντηστις

ἀντεμβάλλω -ειν Vzájemně
vpadnouti, napadnouti

ἀντεμβιβάζω -ειν Jednoho na
místo druhého naloditi, vy
měniti posádku (lodní)

ἀντεμπίμπλημι -άναι νζάεπηπᾶ
naplniti

ἀντεμπίμπρημι-άναι Z pomsty
zapáliti

ἀντέξειμι-ιέναι
ἀντεξέρχομαι-εσῦαι

vyraziti
ἀντεξόρμησις -εως ἡ příval,

shluk, výpad
ἀντεπάγω -EwyVésti proti ně

komu (k útoku); med. vyra
ziti proti někomu

ἀντεπανάγομαι -εσῦθαι Vytrh
nouti k útoku, vyjeti proti
někomu

ἀντέπειμι -1ěva. táhnouti proti
někomu (jíti)

ἀντεπεξάγω -ειν řadu vzájem
ně roztáhnouti

ἀντεπέξειμι -ιέναι
ἀντεπεξελαύνω -ειν
ἀντεπεξέρχομαι

-εσῦαι
ἀντεπιβουλεύω -ειν lest stí

spláceti, znovu napadnouti
ἀντεπιδυμῶ -εῖν znovu žádati

(toužiti)
ἀντεπικουρῶ -εἵν Vzájemně

přijíti na pomoc
ἀντεπιμέλομαι -εσῦαι, ἀντεπι

μελοῦμαι -εἶσθαι Vzájemně
se starati, učiniti vzájemná
opatření (protiopatření)

ἀντεπιτάσσω (-τάττα)
vzájemně ukládati

proti
někomu

) proti
( někomu
) táhnouti

"ειν

ἀντεπιτειχίζομαι -εσῦαι νζά
jemně se opevňovati

ἀντεπιτίθδημι -έναι (Ώβργοῦ {ο
mu) uložiti, odevzdati

dvTEOUOoTŮÍG-00 Ó milenec, sou
peř v lásce

ἀντερείδω -ev Vzájemně pod
pírati

ἀντερεῖν, ἀντερῷ VÍZἀντιλέγω
ἀντέρεσῦθαι (ἴπ]. aor.) znovu

(vzájemně) se otázati
ἀντέρως -ωτος Ó Vzájemná

láska

ἀντερωτῶ -ᾱν navzájem (Zno
vu) se ptáti

ἀντευεργετῶ -eiv dobrodiní od
pláceti

ἀντευποιῶ -εἴν navzájem dob
ře činiti

ἀντέχρησε(ν) (407.
ἀντιχράω) dostačiti

úvTéym -Ewynaproti držeti, vy
držeti, dostačiti, vzdorovati;
med. držeti si něco na ochra
nu proti něčemu, namáhati
se, lpěti na někom, ošetřova
ti, pečovati, podporovati, odo
lávati, hleděti si, držeti se

ἄντη ň úpěnlivá prosba
ἀντήλιος 2. východní, sluncem

ozářený
ἄντην αάυν.napřed, naproti, ve

řejně, před

ἀντήρης 2. naproti namířený,
nepřátelský

ἀντηρίς -ίδος ἡ ν2ρέτα, ΡἱΗΐ;
okenní otvor

ἄντηστις ἡ setkání; xat' ů.
právě naproti

slovesa



ἀντηχῶ

ἀντηχῶ -εῖν ozvěnou zvučeti,
rozléhati se

čvrí předl. s gen. místo, za, na
proti, proti; rovně, vpřed;
ἓν vů ἑνόςjedno proti dru
hému

ἀντί --- ἀντία (ἀντίος)
ἀντιάζω -ειν οἱ ἀντιῶ
ἀντιάνειρα ἡ τονπά mužům,

mužatka

ἀντιβαίνω -ειν Kráčeti proti
(vstříc), odporovati

ἀντιβάλλω -ειν νζά}επιηδ Ὠάσεῖϊ
(stříleti); střídati řeči

ἀντίβιος 3. nepřátelský; dvu
Bínv v boji, proti nepříteli

ἀντιβλέπω -ειν navzájem po
hlížeti (zpříma)

ἀντιβοηδῶ -εἴν navzájem při
spěti, druhé straně pomáhatiἀντιβόλησις-εωςἡ| úpěnlivé

ἀντιβολία ἡ prosby
vriBolů -etv jíti vstříc, vrh

nouti se, dojíti, setkati Se,
prositi

ἀντιγενεηλογῶ -ev Jiný rodo
kmen sestaviti, jinak podle
rodokmenu vyložiti

ἀντιγραφή ἡ οΌταπα, οΏζα]οῦα,
přímluva

ἀντίγραφος 2. stejně napsaný;
τὸ Ú. Opis

ἀντιγράφω -ειν Ρίδεπιηό οἄρο
věděti, odepsati; med. podati
odvolání

ἀντίγραψις -εως ἡ protižaloba
ἀντιδάπνω -ειν ZNOVUΚοις

nouti (navzájem)

ἀντικαταλλάσσομαι

ἀντιδέομαι -εἶσδαι νΥρτοδί1 si,
vyžádati si (naproti tomu)

ἀντιδιατίδεμαι -εσθαι stavěti
se proti něčemu

ἀντιδίδωμι -ὐναι ΠνΖά]επῃ
(výměnou) dáti, odplatiti, od
pykati; nabídnouti výměnu
majetku

ἀντίδιχος ὁ οἀρύτος (α soudu)
ἀντιδικῶ -εἴν vésti soudní spor

proti někomu, proti někomu
se hájiti

ἀντίδοσις -εως ἡ výměna (ze
jména majetku)

ἀντιδράω -úv odpláceti
ἀντιδωροῦμαι -εἴσθαι Vzájem

ně obdarovati

ἀντίθεος 3. bohorovný
ἀντιθεραπεύω-ειν Ζηοναο,

vzájemně obsluhovati
ἀντίθεσις -εως ἡ protiklad, ná

mitka
ἀντίῦδυρον τὸ předsíň, průjezd
ἀντικάδημαι -σῦθαι naproti

seděti, ležeti (o vojsku)

ἀντικαθδίζομαι -εσῦθαι πβρτοῦ
se usaditi, utábořitiἀντικαδίστημι-άναι| naproti
stavěti, dosaditi, vzmužiti;
intr. (pas.) stavěti se na od
por, nastoupiti

ἀντικακουργῶ -εἴν ZNOVU(νζᾶ
jemně) škodu působiti, špat
ně nakládati

ἀντικαλῶ -εἴν opětně pozvati
(vzájemně)

ἀντικαταλλάσσομαι (ἳ -άττο
μαι) -εσδαι νζάεπιπό νγτηδ»
ňovati si



ἀντίχειμαι 3 ϕαντιοώ

ἀντίκειμαι -εἴσδαι παρτο! le
žeti, býti usazen; příti se
ο ηόσο; ὁ ἀντικείμενος Od
půrce, protivník

ÚVTVKEÁEVO-ELV VZájemně vy
bízeti, poroučeti

ἀντικλαίω -ειν διάξετι οἀρονί
dati

ἀντικόπτω -ειν Na něco nará
žeti, stavěti se proti -, odpo
rovati

ἀντικρούω -ειν Stavěti se pro
ti -, býti na překážku, od
porovati, nezdařiti se

ÚVTLXDŮ(ČVTLKOVC)Naproti, ve
skrze, rovně, zpříma; se čle
nem: zřejmý, skutečný, roz
hodný

ČvTixŮDO-81 hoditi se, potkati
ἀντιλαβή -ῆς 7 opora, držadlo,zachycení,námitka,| slabé

místo (stránka)
ἀντιλαμβάνω -ειν navzájem

vzíti, dostati; med. uchopiti,
pevně se držeti, zmocniti se,
ruku přiložiti, ujmouti Se,
dojmouti

ἀντιλέγω -ειν Oodporovati, po
pírati, stavěti se na odpor,
odvětiti, činiti nárok

ἀντίλεχτος 2. sporný, pochybný
ἀντίληψις -εως ἢ (-λημψις)

přijetí, zadržení, námitka,
odpor, nárok, záchvat, pomoc

ἀντιλογία ἡ odpověď, rozpor,
protiklad, obhajoba, spor

ἀντιλογίζομαι -εσθαι υνβζονα
ti, přijmouti k úvaze

vTiÁovvnoc 3. schopný odporu,
sofistický

čvTiová -elv = dvrikévm
ἀντιλοιδορῶ -εἴν navzájem tu

piti
dvrTlAvoog4. lyře podobný, rov

ný
ἀντίλυτρον τό νύΚαρηέ
ἀντιμάχομαι -e0Ďou státi v boji

proti někomu

dvriuékho -ewv(vzájemně) hod
lati, očekávati

ἀντιμέμφομαι -εσθαι navzájem
kárati

ἀντιμετρῶ -ELv Vyrovnati, na
vzájem měřiti, odpláceti

ἀντιμέτωπος 5. 5 čelem proti
čelu

ἀντιμηχανῶμαι -ἄσδαι πανζό
jem nastrojiti, učiniti proti
opatření

ἀντιμίμησις -εως ἡ napodobení
se strany odpůrců

dvripiuoc 2. napodobující, na
podobený

ἀντιμισθία ἡ οαρ]αία, οἀνεία
ἀντιναυπηγῶ -εἵν rovněž sta

věti lodi, napodobiti ve stav
bě lodí odpůrce

ἀντινέμομαι -E0ĎOL Navzájem
požívati

úvriĚo0g 2. (-Eovg, -50g) ne
přátelský, protivný

dvrioc 3. protější, tváří v tvář,
naproti, vstříc

dvrioTaT -eiv státi proti ně
komu

ἀντιοῦμαι -οὔσθαι vzdorovali,
na odpor se stavěti

ἀντιόω VÍZἀντιῶ



ἀντίπαλος

ἀντίπαλος 2. nepřátelský, od
půrce, soupeř; přiměřený,
rovný, nerozhodný

ἀντιπαραβάλλω -ειν ΠΒΥΖά16ΙΩ
srovnávati

ἀντιπαραβολή ἡ vzájemné srov
nání, seřadění protiv

ἀντιπαραγγέλλω -ειν Ώανσά]θαι
dáti rozkaz, spolu se ucházeti

ἀντιπαραγωγή ἢ souběžný pů
chod

ἀντιπαραθδέω -εἵν Οτοπερζ{
teli (podle vlastní řady) bě
žeti

ἀντιπαρακελεύομαι -εσῦαι 38
vzájem vybízeti, přikazovati

ἀντιπαρακαλῶ -elv navzájem
vyvolati, rozohniti

ἀντιπαραλπῶ -εἵν ΖΏονι ἔκο
du působiti, vzájemně za
rmoutitiἀντιπαραπλέω| -EWV
plouti (podél pobřeží)

ἀντιπαρασκευάξομαι-εσθαι Ὦδ
vzájem se připravovati (na
odpor)

ἀντιπαρασκεύη T. Vzájemné
zbrojení, zbrojení nepřítele

ἀντιπαρατάσσω (ἳ -τάττω) -ειν
stavěti (se) k boji proti ně
komu (ruví)

ἀντιπαρατίθημι -έναι Stavěti
naproti, přirovnati

ἀντιπάρειμι -ιέναι Ρο něko
mu vytrhnouti (navzájem),
naproti postupovati

ἀντιπαρεξάγω -ειν Ρτοῦ Ὠηδκο
mu vésti, intr. táhnouti

ἀντιπαρέρχομαι -εσῦαι ΠΙΟ
jíti naproti někomu

naproti

ἀντίπορος

ἀντιπαρέχω -ειν πανζά]επι Ρο
skytnouti, opět způsobiti

ÚVTVTŮYM -Evy Navzájem trpěli
ἀντιπαταγῶ -εἴν ργεΏ]υδίή πξ

co (τινί)
ἀντιπέμπω -ειν νζά]επωηξ Ρο5[

Jati, odesílati, náhradou za
něco poslati

ἀντιπέραιος 2. (3.) protilehlý,
τὰ úv. protější mořské po
břeží

ἀντιπέρᾶν (ἳ ἀντιπερᾶς) NA
proti (položený)

ἀντίπετρος 2. skále podobný,
naproti skále

ἀντιπίμπλημι -άναι Πανζά]επι
naplniti

ἀντιπίπτω -ειν Υ5Ηΐο vypad
nouti, vzdorovati

ἀντιπλέω -εἵν vstříc plouti

dvruTAnÉ -fyog příbojem bičo
vaný

ἀντιπληρῶ -οῦν doplniti (na
vzájem lodní posádku)

čvTuTOVÝ-civ vzájemně toužiti

ἀντίποινος 2. νΏοᾶπύ k odvetě,
odveta

ČVTUTOLŮÝ-elv Znovu (navzájem)
činiti; med. činiti si nárok na
něco, usilovati, závoditi, sta
věti se na odpor

ἀντιπολέμιος ὅ
ἀντιπόλεμος ὁ
ἀντιπολιορκῶ -εἵν Vodvetu 0b

Jéhati

ἀντιπορεύομαι -εσθαι rovněž
vytáhnouti, vyjíti

ἀντίπορος 2. protější, protilehlý

| nepřítel



3 4
ἀντιπραττω ἀντιτίδημι

ἀντιπράττω (ἆ -πράσσω) -ειν
vzájemně jednati, proti ně
komu vystoupiti, stavěti se
na odpor

ἀντιπρεσβεύομαι-εσθαι τονηξζ
poslati vyslance (vzájemně)

ἀντιπρήσσω ZZ ÚVTUTOUTTW
ἀντιπρόειμι -ιέναι rovněž jíti

vstříc, kupředu
ἀντιπροσαγορεύω -ειν ορξίο

ναι pozdrav
ἀντιπροσερρήῦθην OT. DAS. Od

ἀντιπροσαγορεύω
ἀντιπρόσωπος 2. právě naproti

hledící, stojící naproti (obli
čejem)

ἀντιπροτείνω -ειν Vzájemně
natahovati, vztáhnouti

ἀντίπρφρος 2. (ἳ -πρωρος) 5
přídou obrácenou proti ne
příteli (s přídou proti přídě)

dvTirvÁoc 2. s obrácenými k so
bě branami

ἀντίρροπος 2. V rovnováze,
rovný

ἀντισήχωσις -ιος ἡ udržení
rovnováhy, vyrovnání

ἀντισοῦμαι -οὔσθαι Vyrovnati
56

dvriomaoToc 2. křečovitý, trha
vý

dvrioTaĎyuog 2. vyvážený, ná
hradní, náhrada za - (τινός)ἀντιστασιάζω-ei| soupeřiti,
tvořiti protistranu

ἀντιστασιώτης -ου Ó 5ουρεῖ,
odpůrce

VToTÓTNG -0VvÓ odpůrce
ἀντιστατῶ -εἴν státi proti ně

komu

ἀντίστημι υἱζ ἀνθίστημι (5ἱ8
věti proti)

ἀντιστοιχῶ -εἴν postaviti se
v řadě naproti

ἀντιστρατεύομαι -εσῦαι táh
nouti proti nepříteli, odporo
vati

ἀντιστράτηγος Ó nepřátelský
vojevůdce, zástupce velitele
(propraetor)

ἀντιστρατοπεδεύομαι -εσῦαι
položiti se naproti táborem

ἀντίστροφος 2. obrácený, shod
ný; ň ú. protější obrat, proti
strofa sborové písně; Tů ἆ,
ἀποδίδωμι stejným pykám,
stejně se mi vede

ἀντισχυρίζομαι -εσῦθαι ΥΖά]εΠι
ně ujišťovati

ἀντίσχω -ειν TZ ἀντέχω
dvrirTaEi; -ewc T protější řada

(postavení)

ἀντιτάττω (-τάσσω) -ειν 5-ᾱ
věti proti někomu; med. sta
věti se proti (na obranu)

dvTiTElvo -ewvopačně usilovati,
odporovati

ἀντιτείχισμα τό Protější (proti
Jlehlé) opevnění

ἀντιτέχνησις -εως lest proti
Jsti, obelstění (vzájemné)

ἀντίτεχνος Ó Soupeř v umění.
č. sivou závoditi s někým

ἀντιτεχνῶμαι -ἄσδαι vzájemně
(51νὅ) nastrojiti

ἀντιτίθδημι -έναι stavěti proti
něčemu, srovnávati, nahra
diti



ἀντιτιμῶ

ἀντιτῖὶμῶ -ᾱν znovu poctíti,
vyznamenati; navrhnouti si
trest, srovnávati

ἀντιτῖμωροῦμαι -εἴσδαι VZÁ
jemně trestati, mstíti se

ἀντιτίνω -ειν Za něco pykati;
med. mstíti se, vzíti odplatu

ČVTLTOÁUĎ-čv Vzájemně se od
vážiti, odvážně jednati

ἀντιτοξεύω -ειν ορδίονα!! 5ἱἴθι
bu (lukem), dostřelovati

ἀντιτορῶ -εἵν (αοτ. ἀντίτορε)
provrtati, proniknouti

čavriroc 2. na oplátku, odvetný
ἀντιτυγχάνω -ειν νζά]επιηξἄο

sáhnouti ©

ἀντίτυπος 2. odrážející, odraz
působící, dunící; odražený,
nepřátelský, To. obraz, vzor

ἀντιτύπτω -ειν opětně bít,
spláceti ranami

ἀντιφερίζω-εινπι 56 5ηξ
kým, stavěti se nad někoho

Gvrupécm -erv Stavěti naproti;
pas. stavěti se na odpor, mě
řiti se

úvTlynu -páva. odporovati
dvTuplAmoc -εως ἢ vzájemné

milování
ἀντιφιλῶ -eřv opět milovati,

opětovati lásku
ἀντίφονος 2. zase (odvetně)

vraždící, vraždu mstící
ἀντιφυλακή ἡ Vzájemná stráž,

opatrnost, pozorování
ἀντιφυλάττομαι-εσθαι πανζά

jem se míti na pozoru
ἀντιφώνησις -εως Ť Odpověď
dvTipWVĚ -civ odpověděti, na

mítnouti

ἀντρώδης

ἀντιχαίρω -ειν νΖά]επιηξ 5ε τᾶ
dovati, jásati vstříc

ἀντιχαρίζομαι -εσῦαι vzájem
ně se zavděčovati, projevo
vati pozornostἀντιχειροτονῶ-elv| hlasovati
opačně

ἀντιχράω υἳξ ἀντέχρησε
ἀντίχριστος ὁ odpůrce Krista,

antikrist
ἀντιῶ -ᾱν (i čvrvoúv) vstříc

jíti, potkati se, vejíti, oddati
se, přijímati, nahoditi se, míti
účast, prositi

ἄντλημα τὀ
k čerpáníἀντλίαἡ] usazeninalodní,ἄντλοςÓ| spodníprostorlodní;
bouřlivé moře

čvTÁŮ-etv čerpati, nabrati, vy
čerpati, utratiti

ἀντοιχτίζω -ειν νζά]επιπόδ1ΐο
vati

čvToÁů— dvaroků (východ)
ἄντομαι VÍZGvTÁ -av (setkati

se, narážeti, prositi)
ἀντόμνΏμι -Úvou Vzájemně při

sahati
dvTovoudtm -Ewy přejmenovati
ἀντορύσσω (ἳ -ορύττω) -ειν

navzájem vésti (podkop), ko
pati

ἀντοφείλω -ειν Vzájemně býti
dlužen, povinen

dvT0pVaÁué -eiv přímo do očí
hleděti, vzdorovati, klásti od
por

ἀντρέπω VÍZἀνατρέπω
ἄντρον τό jeskyně
vTowůng 2. bohatý na jeskyně

vědro, nádoba



ἄντυξ

ἄντυξ -vyog m okraj (Štítu,
vozu)

ἀντυποχρίνομαι-εσδαι πᾶ něco
odpovídatiἀντυπουργῶ| -EV
službu prokazovati

ἀντῶ -ᾱν (i ἀντεῖν) jíti vstříc,
setkati se; přijíti, dojíti ně
čeho, dostati se něčeho, míti
účast, prositi

ἀντωμοσίᾶ Ď protipřísaha, pro
tižaloba, žaloba, přísaha

ἀντωνοῦμαι -εἴσθαι ΡεάγαΣ/4,
přeplatiti, odkoupiti, nabíd
nouti cenu

ἀντωφελῶ -εἵν νΖά]επιπὸ po
máhati; pas. míti prospěch
znovu

ἀνύβριστος 2. bez zpupnosti
dvvěola ň nedostatek vody
ἄνυδρος 2. bez vody, vypráhlý;

neomytý (o mrtvých); j č.
poušť

čvvuévatoc 2. bez svatební pís
ně, neprovdaný

čvuuL VÍZ ČVůýmἀνύμφευτος2.| περγονάαπύ,
ἄνυμφος 2. nešťastně

provdaný
ἀνυπέρβλητος 2. περζεκοπαἰε]

ný, nekonečný; adv. přespří
liš

ἀνυπόδητος 2. neobutý
ἀνυπόκριτος 2. πε]ξεπύ, πθρο

krytecký
dvůjojtToc 2. bez podezření, ne

důvěřivý, nepodezřelý
ÚVVTOOTATOG2. neohebný, ne

zdolatelný

navzájem

ἀνωμοτί

ἀνυπότακτος 2. περοάᾶαηύ, Ώθ
odvislý, odbojný

ἄνυσις -ewG + dokončení, ú
spěch

ἀνυστός 2. (úvvoToc) provedi
telný; $c ú. pokud možno

ÚVÝTO (č ČVÝTO) -Et VÍZ ἀνύω
úvvoalvo -erv znovu tkáti
čvým -ew Konati, dokonati, do

raziti, dosáhnouti, zničiti, vy
hladiti, opatřiti, zvěstovati,
státi se

ὕνω -ειν dokoněiti, prospívati,
dařiti se

čČvo vzhůru, nahoru, dále, dří
ve (nahoru dolů: ἄνω καὶ
κάτω): předl. s gen. nad,
s oné strany

ἀνῶ Κοπ]. αογ. ἀνίημι
ἄνωγα (ἱ ἀνώγω), perf. vybí

zeti, poroučeti, nutiti, žádati,
prositi

ἀνώγαιον τό (ἱ ἀνώγεον) horní
patro, sýpka, jídelna v hor
ním patře

ἀνώγω υἱΖἄνωγα
ἀνώδυνος 2. bezbolestný
Čvwtev shora (dolů), z vnitro

zemí, od počátku, znova
ἀνωθῶῷ -etv odraziti, zahnati;

med. brániti se

úvaoToG 2. (olopou) netušený,
nepředvídaný; adv. ἀνωιστι

vaAedooc 2. nezničitelný, ne
pomíjející

ἀνωμαλία ἡ nerovnost, nejed
notnost

vouakoc 2. nerovný, nestej
norodý, rozdílný, kolísavý

vouou bez přísahy



ἀνώμοτος

ἀνώμοτος 2. nepotvrzený pří
sahou, neplatný

vývuuog 2. bezejmenný
ἀνωρία ἡ (ἳ ἀνωρίη) Πθύ85,ne

vhodná doba

ἄνωρος 2. (i ἄωρος) nevčasný,
»ředčasný,nezralý; nevzhled
ný

ἀνῷῶσαι--- ἀνοῖσαι (ἀναφέρω)
ÓvaTEovxoG 3. výše položený
vadTEVOV VÝŠE,dříveἀνωφελῆς6.| neprospěšný,
ἀνωφέλητος 2.| bez užitku,

škodlivý
ůEevoc 2. nehostiný, nepřízni

vý
dEsoToc 2. neotesaný, drsný
ἀξία ἡ cena, hodnost, zásluha,

mzda, trest

ἀξιαφήγητος ᾱ- ( -απῆγητος)
hodný zmínky, vypravování

ἀξιέπαινος 2. hodný chvály
pamětihodný

ἀξίνη ň sekera
ἀξιοβίωτος 2. hodný života
dEvovaúucoTog 2. obdivuhodný
dEvodéčrToc 2. (i -ntT0g) hodný

podívání, pozoruhodný
ἀξιόλογος 2. zasluhující zmín

ky, výžnamný, pamětihodný
úEvouoyoc 2. hodný boje, dosti

silný, schopný boje
ἀξιομνημόνενυτος 2.

hodný
ἀξιόνιχκος 2. hodný (vítězství)
ἀξιόπιστος 2. věrohodný, spo

lehlivý
ἄξιος ὁ. hodný, platný, přísluš

ný, oprávněný; čEtóv (ἐστι)
sluší se, stojí za to; cenný,

paměti

5 Řecko-český slovník,

ἄοχνος

vzácný, zasloužilý, důstojný;
ὀλίγου (ToAAoť)a. malé (vel
ké) ceny

ἀξιόσχεπτος 2. hodný povšim
nutí, zmínky (úvahy)

dEvoorToúrnyoc 2. hodný býti
vojevůdcem

dEvoréxuaorog 2. platně doka
zující

dEvóxosmo 2. (i -xoéoc) přimě
řený, vhodný, zdatný, věro
hodný, významný, platný

ἀξιῶ -οῦν oceňovati, za hodna
pokládati, požadovati, činiti
nárok, prositi, uznávati za
věrohodné, věřiti, schvalova
ti, uznati, žádati, usilovati

ἀξίωμα Tó ocenění, vážnost,
hodnost, nárok, požadavek;
(zřejmá) zásada (T axiom),
úsudek

ἀξίωσις -εῶς (-ιος) ἡ ocenění,
pocta, úota, mínění, nárok,
význam

ἄξυλος 2. (ξύλον) bohatý ma
dřevo; chudý na dřevo, bez
dříví

ἄξων -ονος ὁ Osa, náprava
ἀοιδή ἡ ZPĚV,píseň, pověst
ἀοίδιμος 2. opěvovaný, proslu

lý, zpívaný
ÚOLOLŮ-čv Prozpěvovati
dovd0c O pěvec, básník
ἀοίχητος 2. neobydlený, ne

schopný obývání
Čovxoc 2. bez domu, bez domo

va, chudý, kočovný
ἄοινος 2. bez vína
čoxvoc 2. bez váhání, hbitý,

neúnavný



ἀολλῆς ἁπάλαμος

doAAng 2. hustý, četný, ΡοΏτο
madě, vesměs

ἀολλίζω -ειν shromažďovati
ἄοπλος 2. Όεζε zbraní, neozbro

jený
ἄορ, ἄορος τό Πωεξ
dóočiToc2. nevidoucí, neviditel

ny
ἀόριστος 2. neohraničený, ne

určitý
čooTÁO -Ť00c č (závěsní) ře

men, popruh
ἀοσσητήρ -Ώρος Ó pomocník,

ochránce
ooo“ -eiv pomáhati
ἄουτος 2. nezraněný
ἀοχλησία ἡ πεγωδεηύ ΚΙά
ἀπαγγελίᾶ ἡ 2ρτάνα, νΥΡΤΑΝΟ

vání
ἀπαγγέλλω -ειν zvěstovati,

ohlašovati, chváliti, velebiti
navýc 2. (nůyvvu) nepevný,

podajný
ἁπαγϊῖνῶ -εἷν odvézti, odvésti
ἀπαγορεύω -ειν ZApověděti,od

raditi; intr. pozbýti sil, býti
znavený, zemdlený, otupělý;
odpírati, odříkati

ἀπαγριοῦμαι -οὔσθαι Ζάϊνοδοίῖ,
býti roztrpčen

ἁἀπάγχω -Ewy Zardousiti; med.
oběsiti se

dnávw -ev odvésti, odtáhnou
ti; zatknouti (odvésti do v+
zení); přivézti, odvézti (S se
bou), přivésti zpět

ἀπαγωγή j odvedení, odvádění
(daní), rozkaz zatýkací

ἀπαδεῖν (ἀπαδέειν) inf. aor.
dgavdůvu (nežíbiti se)

ἀπάδω -ειν ν ἰόηπμαse odchylo
vati, nesprávně zpívati, ne
shodovati se

ἀπαείρω υἱζ ἀπαίρω (zdvihati)
ἀπαδανατίζω -ειν Činiti ne

smrtelným, věřiti v nesmrtel
nost

nadz 2. bez pocitu,bez ztrá
ty (utrpení), neporušený; bez
citný, otupělý, bez vášně, ne
zvyklý, nezkušený

ἀπαιδευσία ἡ nedostatek vzdě
lání, hrubost

dnaldevToc 2. nevzdělaný, po
šetilý, neobratný

ἀπαιδία ἡ bezdětnost
ἀπαίνυμαι -υσῦαι οἀε]ποσα
ἀπαιρῶ viz ἀφαιρῶ (odejmouti)
nalow -ew zdvihnouti, vytrh

nouti, odtáhnouti, odplouti;
med. vypraviti se, vzdáliti se

ἄπαις, ἄπαιδος Ρεζάξιηύ
ἀπᾶαίσσω -ev Vyskočiti. páditi

pryč, odraziti se
ἀπαισχύνομαι -εσῦαι Ζε studu

odskočiti, studem se zaraziti
ἀπαίτησις -εως ἡ požadování

(zpět)
ἀπαιτίζω VÍZἀπαιτῶ
ἀπαιτῶ -εἷν požadovati zpět,

upomínati o něco, volati k
odpovědnosti

nOxotbů -obv přesně vymě
řiti, vypracovati, dokončiti

ἀπάλαλκε οἆ ἀπαλέξω
ἁπάλαμνοςἐ. (bez ruky),
ἀπάλαμος 2. bezradný,

neobratný, nerozhodný, ne
činný, beznadějný, neschop
ný, nezhojitelný



ἀπαλγῶ

ἀπαλγῶ -εἵν přestáti bolest,
býti otupělý (bez mravního
citu), oželeti

ἀπαλείφω -ειν rozetříti, vyma
zati

naAtEm -ev odvraceti, hájiti;
med. brániti se

dnáAdouat -eodau vyhojiti se
dnaAkuvý i odstranění, odlou

čení; odchod (ze života)
ἀπαλλαξείω -ειν přáti si býti

zbaven něčeho

ἀπάλλαξις -εως ἡ osvobození,
odchod, možnost odchodu

ἀπαλλάσσω (ἱ -αλλάττω) -ειν
vzdáliti, zbaviti, propustiti,
vykoupiti; med. vzdáliti se,
odsjíti, zbaviti se, býti prost,
upustiti

ἁπαλλοτριῶ -οὔν odciziti (se),
cizímu vydati

ἀπαλοιῶ -ᾱν (ἳ ἀἁπαλοῶ) VYT
mlátiti, rozdrtiti, roztříštiti

ánakós 3. měkký, útlý, něžný,
svěží

ἁπαλότης -ητος ἡ měkkost,
něžnost

naAorTosnůc 2. dobře vykrme
ny

ἁπαμβλύνω -ειν oslabiti, otu
piti, ochromiti

ἀπαμβροτεῖν Viz ἀφαμαρτάνω
ἀπαμείβομαι -εσῦαι οἀρον{άαξί
dnaueků -etv zanedbávati, ne

dbati, přehlížeti
dnauuévoz (Part. perf. pas. —

ἀφημμένος) υἱΖἀφάπτω
ἁπαμλακεῖν (inf. aor. ἀπήμπλα

πον)- ἀφαμαρτεῖν(ΩΙ
56)

6* Řecko-český slovník,

ἀπαραίτητος

ἀπαμύνω -ειν οἀτάξεα, οἄντᾶ
ceti; med. brániti se

nan“ -v odříznouti,odsek
nouti

ἀπαναίνομαι -εσδαι zcela zapí
rati, odmítali

ἀπαναισχυντῶ -Ely nestoudně
tvrditi, stud odložiti

dnovčkloxw -ei zcela (marně)
vynaložiti; τὰ ἁἀπανᾶλισκό
μενα ztráta na mužstvu

ἀπανδάνωξ- ἀφανδάνω
ἀπάνευῦεν stranou, zvlášť, bez,

opodál někoho (τινός)
ἀπανθῶ -εἷν οἀκνέίαα
ἀπανίστημι -άναι pozdvihnouti,

nutiti k odchodu; medď.ode
jíti, vydati se na pochod

ἀπάντῃ všemi stranami, všude
ἀπάντησις -εως ἡ setkání
ἀπαντικρύ, ἀπαντίον ΡΙ/πΠποΓᾶ

proti
ἀπάντομαι -εσῦαι, ἀπαντῶ -ᾱἂν

potkati, setkati se, přihoďiti
se, podařiti se, odporovati;
ů. πρὀς m směřovati k -,
čeliti něčemu, postaviti se
proti 

ἀπανύω -ειν dokončiti (cestu)
úno: jednou, najednou
ἀπαξιῶ -vův pokládati za ne

hodné, pohrdati
ἁπάπτω --- ἀφάπτω (πανάζα)
ůúna0cáfBaToc2. nepomíjející, ne

změnitelný

ἀπαραιρῆσῦδαι == ἀφῃρῆσδαι
(ἀφαιρῶ odnímati)

naonirTnToG 2. neúprosný, ne
vyhnutelný



ἀπαρακάλυπτος

ἀπαρακάλυπτος 2. neobalený,
bez obalu, nezahalený

ἁἀπαράκλητος 2. nezavolaný, bez
vyzvání

ἀπαρασκεύαστος 5. ἁπαράσ
xEvoc 2. nepřipravený, nevy
zbrojený

ἀπαράσσω -ειν UTaziti, rozra
ziti, sraziti

ἀπαραφύλακτος 2. πεοραίσωύ
ἀπαρέσκω-ειν ΠΕΙΟΙ56; πιεά.

zcela pro sebe získati (usmí
řiti), dáti úplné dostiučinění

ἀπαρίῦμησις -εως T výpočet
ἀπαριθμῶ -eiv Vypočítati, od

počítati, splatiti
čnaoxÝ -eiv zcela dostačiti, se

spokojiti
Čraovoc 2. odpírající, odepřenýἀπαρνοῦμαι-εἴσδαι| popírati,

odpírati, zdráhati se
ἀπαρτί přímo, přesně
ἀπάρτι ihned, právě
dnaoTikovia Ý přesný součet,

plný obnos
TOOTLOLOGÓ dokončení, doko
| nání
ἀπαρτῶ -ᾱν zavěsiti, přivázati,

vzdáliti (se)
ἁπαρύω -ειν, ἀπαρύτω -ειν

ubrati, odejmouti, svrchu se
brati

ἀπαρχή ἡ
čestný dar

ἀπάρχομαι -εσθαι Ζ95νξοονα[ί
(první obět), přinášeti, začí
nati posvátný obřad

ἅπᾶς -ᾶσα -ᾱν Veškerý, celý,
každý; všichni do jednoho
(vespolek)

prvotina© obětní,

ἀπείθεια

ἀπασπάζομαι -80dou Při roz
chodu objímati

Únůcow -Ewyseskočiti, spěchati
pryč (od někoho τινός), οᾱ
bočiti

ἅπαστος 2. lačný, nenajedený
dráreode(v) odděleně, daleko

od- 7
naTEWv -(ÓvogÓ podvodník
dutůrn 1 oklamání, lest, podvod
ἀπατήῆλιος 2., ἁπατηλός 2. (3.)

klamný, podvodný, úskočný
ἀπατιμῶ -ᾱν zcela zlehčiti, po

hrdnouti, zneuctíti
ἀπάττω --- ἀπάσσω
ἀπατῶ -av klamati, oblouditi,

ošáliti
ἁπάτωρ -ορος bez otce, osiře

lý, otcem zavržený
draúyaouo Tó odlesk, paprsek
ἀπαυδῶ -av zapovídati, odříci
ÚTAVÝGoOLACOLOL -8E0DaL (-UV

ὑαδίζομαι) domýšlivě (zpup
ně) jednati

ἀπαυθδημερίζω -ειν téhož dne
se vrátiti

ἀπαυρῶ -ᾱν odejmouti, ulou
piti; míti účast, zachvátiti

ἄπαυστος 2. ἀδβίανίιζωύ, neko
nečný

ČNAVTOLOÁŮ-Ewy přeběhnouli
ἀπαφίσχω -ειν (i med.) omá

miti, oblouditi
ἀπέδεξα VIZ ÚTOOELXVUUU
čnedoc 2. rovný, plochý
ἀπέειπε VÍZἀπεῖπον
ἀπέεργε υἱζ ἀπείργω
nevite -ev odvykati
ἀπεῖδον Viz ἀφορῶ
ἀπείθεια 1 neposlušnost



ἀπειθῆς

ἀπειθής 2. neposlušný, nevěřící
dneldnocav VÍZdpimut
čnEvJě -etv neposlouchati, bý

ti nevěřící
čnevnáte -ev napodobiti,srov

návati; představiti si, tušiti
ČnEvxÓTOGneprávem, bez dů

vodu
ἀπεικώς οἱ ἀπέοιχα
ἀπειλη ἡ, ἀπείλημα τό vyhro

žování, vychloubání
ἀπειλητήρ -ἤρος ὁ Υγομ]ουναξ
ἀπελητήριος 2., ἀπειλητικός S

výhrůžný
ἀπειλῶ -εἵν vyhrožovati, vy

chloubati se, připověděti; za
tlačovati zpět, vehnati

ἄπειμι -εἶναι býti vzdálen, ne
přítomen; scházeti

ἄπειμι -ιέναι odejíti, přeběh
nouti, vrátiti se; dojíti

ἀπεῖπον (ἱἀπεῖπα) αο}. οὔ ἆπα
γορεύω Vyřknouti, vypově
děti, odříci, odepříti, zakáza
ti; dntr. ztratiti odvahu,
umdlíti; med. zříci se, zdrá
hati se

dneloaoToc 2. nepokoušený
ἀπείρᾶτος 2. πενγΖζκουδεπύ,ne

zkušený, neznalý; nepodnik
nutý

ÚTELOVW -81V (NÍ. GOT. ÚTTELOVA

deiv, ἀποεργαῦεῖν) odděliti,
odvrátiti, ohraničiti, obsáh
nouti, zahrnouti; zadržeti, za
tlačiti

ἀπειρέσιος ὃ. nekonečný, ne
smírný

ἀπείρηχα PeTÍ. Od Únoyo0eVw
ἀπείρητος --- ἀπείρᾶτος

9 .ἀπέναντι

ἀπειρία v) nezkušenost, nezna
Jost

ἀπείριτος 2. nekonečný
ÚTELOONANOG4. neznalý zla; Tó

ú. nedostatek zlých zkušeno
stí

ἀπειρόκαλος 2. πεζηα]ύ ἀορτέ
ho, nevychovaný, nezpůsobnýůnTEL00G2.| nekonečný;ne

ἀπείρων 2 sčíslný,neustálý;
nezkušený, neznalý

NExdExopou -e0Ďdouočekávatiἀπεκδύομαι-εσῦαι| (odložiti
šat a) zbrojiti se k boji, pře
konati; akt. odzbrojiti

ἀπέχδυσις ἡ ο]οζεηί (šatu)
ἀπεκλανθάνομαι -εσθαι (zcela)

zapomenouti
ἀπελαυνέσκω

ἀπελαύνω
ἀπελαύνω -ειν odehnati, vzdá“

Jiti, vyloučiti; odtáhnouti, od
jeti

deAevuóc ó opovržení, špatná
pověst, vyvrácení

dnekévye -ew zcela. vyvrátiti,
usvědčiti

ἀπέλεῦρος * (něhedoov) ne
změrný, nesmírnýἀπελεύθεροςὁ| Propuštěnec;
ἡ ἀπελευθδέρα propuštěnka

ἀπελεύσομαι }Ἡΐ. οὔ ἀπέρχομαι
ἀπέλκω υἱΖἀφέλκω
dnekniCe -ey zoufati; něco od

někoho očekávati

ἀπεμνη- οἱ ἀπομιμνῄσκομαι
ἀπεμπολῶ -ᾱν prodávati
ἀπεμῶ -εἷν Vyplivnouti
ἀπέναντι Παβρτοῦ,ρἵεᾶ, ρτοί

-ειν frekv. od



ἀπεναντίον 9 0ἀπεχδάνομαι

ἀπεναντίον (ἳ ἀπεναντίως) πᾶ
proti odtud

ἀπεναρίζω -ειν oloupiti (0zbra
ně)

ἀπένεικα αοτ. οἆ ἀποφέρω
ἀπενιαντίζω -ειν Dýti rok ne

přítomen
ἀπεννέπω -ειν ΖΑΚαζοναΒ,ΡΙο

klínati; zabrániti
únsovxa (perf.) býti nerovný,

nepravděpodobný; ἀπεικώς
(part.) nenáležitý, nepřiroze
ný, nepřístojný, nepravděpo
dobný

ἀπέπλων αογ. οἆ ἀποπλέω (οᾱ
plouti)

ἅπερ jako, jakoby
ἀπέραντος 2. neohraničený, ne

konečný, neschůdný
ἀπεργάζομαι -εσῦαι vykonati
* práci, způsobiti, dokončiti,

zhotoviti

dreovaciů Ý zhotovení, prove
dení v

ἀπέργω -ειν οἱζ ἀπείργω
ἀπέρδω -ew dokončiti, vyko

nati
únece právě jako, jakoby
ἀπερείδω -Eiv Upevniti, zamí

řiti (něco na něco); intr. (medď.,
Das.) opírati se (o něco zcela)

úneostv ut. od ÓTayvoosvw
ἀπερείσιος ᾱ. (--- ἀπειρέσιος)

nekonečný, nesmírný, ne
sčíslný

ἀπερίοπτος 2. neohlížející se,
neopatrný

ἀπερίσχεπτος 2. nerozvážený,
bezstarostný

ἀπερίσπαστος 2- nerušený, ne
přerušený

ἀπερίτμητος 2. neobřezaný
ἀπερίτροπος 2. neměnitelný,

pevný, nevšímavý, nedbalý
ÚTEOVXY-ewy odvraceti, zdržo

vati

neVVw -ev odtáhnouti
dnéoyoua -eodau odejíti, ode

brati se, přejíti vrátiti 56,
zdržeti se od něčeho (ἀπό τι
vos)

neo“ fut. od ÚnavovEvw
ἀπερωεύς ὁ ničitel, zabraňo

vatel

TEOVŮ -etv ustoupiti, odsko
čiti

ἄπες ἴπιρεταί. αοτ. ἀφίημι
ἄπεσαν imperfekt. od ὄπειμι

-ειναι
ἀπέσσουε, ἀπεσσούᾶ, ἀπεσσύη

(ρ8αᾶ1)οἱ ἀποσεύω

ἀπεστώ -οὓὕςŤ nepřítomnost
únevdÝG2. nevypátratelný, ne

známý; neznalý
ἀπευθύνω -ειν Ὠβτονηα{!, Ζ16Ρ-

šiti; svázati ruce na zádech,
trestati

ἀπευνάζω -ειν Ἡ5ρ84
ἀπεύχομαι -e0dou nepřáti si,

modliti se za odvrácení něče
ho, proklínati

ἄπεφθος 2- vyvařený, rozpuště
ný, čistý

dnevdalow -er prudce nenávi
děti, v nenávist uvésti, zpro
tiviti

ἀπεχθάνομαι -εσῦαι
se, znepřáteliti si

znelíbiti



ÚnTEVĎELO

ἀπέχδεια ἡ nepřátelství, nená
vist, nevole

ἀπεχδής 2. πεπόνἰάξπύ, περῖᾶ
telský

ἀπέχω -ειν zadržovati, vzdalo
vati, odvraceti; med. zdržo
vati se, býti vzdálen; neos.
jest dosti, dostačí

nÉVw -eu převařiti,rozpustiti
ἀπήγησις οἱ; ἀφήγῆσις
ἀπηγοῦμαι οἱ ἀφηγοῦμαι
ἀπηλεγέως αἄν. (ἀλέγω) Dez

obalu, bezohledně
ἁπῆλιξ -κος οὐσίάτ]ψ
ἀπηλιώτης -ου ὃ νύολποᾶπί νυίέτ
ἀπήμαντος 2. bez úrazu, bez

úhonný, neporušený
ἀπημελημένος 3. zanedbaný
ἀπημοσύνη Ů neporušenost
únňuwv 2.— dNuavT0G
drmvy Ý vůz, spřežení, pár
dnvyvýc 2. nevlídný, příkrý
čnm00g 2. nezmrzačený
únňůwooc 2. stranou visící, do

výše čnějící
črákim -ew odeslati
ἀπίημι οἱξ ἀφίημι
ἀπίθανος 2. neuvěřitelný, ne

pravděpodobný
ἀπιδῶ -εἵν (==dnewů) býti

neposlušný
ἀπικ- οἱ ἀφικ
ἀπινύσσω -ειν Ὀύ4 ν Ῥοζνξάο

mi, nerozumný
ἄπιον τὀ, ἄπιος ἡ hruška, hru

šeň

ἄπιος 2. odlehlý, vzdálený
ἀπιπῶ -οῦν vytlačiti
ἀπισῶ -οῦν Vyrovnati
ἀπίστημι -άναι οἱ ἀφίστημι

3 $απο

ἀπιστία (-ίη) ἡ πεάὑνξτα, πθε
spolehlivost, věrosomnost

Úm.oTog 2. nedůvěřivý, nevěr
ný, nespolehlivý, nevěřící, ne
poslušný

ἀπιστῶ -εἴν nedůvěřovati, ne
poslouchati, býti nevěřící

ἀπισχῦοίζομαι -εσθαι τοζΏοάπξ
odmítati, vzpírati se

dníoyw -Ewyzadržovati
ἀπιτέον VÍZἄπειμι (-ιέναι)
nAčirog 2. nepřístupný, nepře

konatelný, hrozný
dnAetoc 2. nekonečně mnoho
drAnoria T nenasytnost
ἄπληστος 2. (πίµπλημι) πεπᾶ

sytný, nenasycený, nekonečný
ἅπλοια +. nemožnost plavby,

bezvětří; plur. nepříznivé
větry; nepohoda

črAotlouou -eodau čestně jed
nati

čnÁotg -(dog jednoduchý (plášť
χλαϊνα)

ἁπλόος ὃ. (ἁπλοῦ-) ᾖ64ποςᾶι
chý, prostý, otevřený, čestný;
nA; prostě,zrovna,bez vý
jimky, vůbec, naivně; únAcxelueva© jednodušeurčené
(složené)

ἅπλοος (ἄπλους) 2. nesjízdný,
neschopný plavby

ἁπλότης -ητος f jednoduchost,
poctivost, přímost

ÓTÁĎ -oúv rozvinouti, srozumi
telným učiniti; vytepávati

ἄπνευστος 2. Ὀεχ dechu
jé pryč, od, zpět; předl. s gen.

(da.eko), od, ze, se, pro, při;
u, po, skrze



ἀποαίνυμαι ἀποδείχνυμι

ἀποαίνυμαι ΌυἱΣἀπαίνυμαι
ἀποαιρῶ --- ἀφαιρῶ (ἀφαιροῦ

μαι)
ἀποβάὺρα ἡ (ἀοάπschůdky,

prkno, můstek (k vystupová
ní a nastupování)

dnofbaivw -ei odstoupiti, ode
jíti, sestoupiti, vystoupiti; při
hoditi se, státi se, ukázati se;
vyloditi se, dařiti se

ἀποβάλλω -ειν odhoditi, odlo
žiti, odraziti, zahnati, ztratiti;
zamítnouti

ἀποβάπτω -ειν Ponořiti
ἀπόβασις -εως ἡ ννΥ5ουρεΠ!,

přistání, odchod
dnobiubáte -ev dáti vystoupiti,

vysaditi, dopraviti
dtobkánrTw -ew způsobiti ško

du; pas. býti oloupen; odra
zitiἀποβλαστάνω-ειν| Vzniknoutfi,
vypučeti, zroditi se

ἀποβλάστημα τό Výhonek, po
tomek

dnobAéne -ev pohlížeti, pozo
rovati, ohlížeti se po něčem
(etc Tu)

ἀπύβλητος 2. zavržení hodný,
opovržený

ἀποβλύζω -ειν Vyprsknouti
dnofboký 1 odhození, ztráta, za

vržení

ἀποβουκολῶ -εἴν nechati stádo
se ztratiti, připraviti o něco

ἀποβρίζω -ειν usnouti
ἀπόγεια τά Ιοάη{ 14Ώ8
ÚTOvELOĎ-obv opatřiti stříškou

(římsou)

ἀπογεύομαι -εσῦαι οκυδῖΒ,po
kusiti se

ἀπογεφυρῶ -οῦν přehraditi, po
mocí hrází odvésti (vodu)

ἀπογίγνομαι -εσῦαι (-γίνοµαι)
zemříti, vzdáti se něčeho, býti
nepřítomen, mnemíti účast;
vzdáliti se

ἀπογιγνώσχω -ειν Osvoboditi,
vzdáti se, zavrhnouti; pas.
zoufati, ochabnouti, umdlé
vati

ἀπόγνοια ň zoufalství, odřek
nutí

dovovoc 0 potomek
ἀπογραφή ἡ Vypsání, zapsání,

seznam (jmění, daní = cen
Sus), žaloba (0 státních peně
zich)

ἀπογράφω -ειν Zapsati, sepsali,
žalovati; med. dáti se zapsati

TovVĎ -oúv zemdlíti, ochro
miti, zbaviti sil

dnovvuvý -oúv obnažiti, odha
liti; med. svléci se

drodalouou -e0bou oddělit, při
děliti

ἀποδακρύω -ειν plakati, opla
kávati

ἀπόδαρμα ξ-- ἀπύόδερμα
ἀποδάσμιος 2. okleštěný, oddě

lený
dnodaouog o oddělení
ἀποδειδίσσομαι -εσῦαι οἁδίτα

šiti

ἀποδείχνῦμι -ύναι ὐϊςάζαΗ,ἆο
kázati, prokázati, způsobiti;
vykázati, oznámiti, vyhlásiti,
osvěděiti, ustanoviti



ἀποδειλιῶ

”

ἀποδειλιῶ -ᾱνzbaběle si počí
nati, klesnouti na mysli

ἀπόδειξις -εως ἡ ἀοἰάσάπί,ἀ
kaz, projev, výkaz, výklad,
líčení

ἀποδειροτομῶ -εἴν hrdlo pod
říznouti, zabíti

ἀποδείρω -ειν sedříti (kůži),
stáhnouti

ἀποδεκατεύω -ειν (ἵ -δεκατῶ
-oúv) platiti desátek

ÚTOdEXTŮO-T00c O výběrčí
únodextoc 2. přijatelný, vhod

ný
ÚNOdEKTOG2. milý, vítaný
ἀποδεξάμενος Viž ÚTOOELKVUUL
ἀπόδεξις --- ἀπόδειξις
dródEouo TOstažená kůže
ἀποδέρω ({ἀποδείρω) -eiv

stáhnouti (kůži), odříti

ἀποδέχομαι -εσῦθαι Přijmouti,
schváliti, věřiti, uznati, roz
uměti

IOodÉm -etv přivázati; scházeti,
nedostávati se

ἀποδήμησις -εως ἢ οἀεεςίονά
ní, pobyt v cizině

ἀποδημητής -οὃ ὃ dychtivý
cestování

drodnula Y odcestování, cesta,
pobyt v cizině

únÓdnuoc 2. na cestách
ἀποδημῶ -εἷν odcestovati, žíti

v cizině

ἀποδιδρᾶσκω {{ἱ-δρήσκω) -ειν
utéci, vyhnouti se, zběhnouti

ἀποδίδωμι -ύναι Vydati, ode
vzdati, zaplatiti, přidati, při
znati, podati zprávu; med.

ἀπόζω

prodati, vrátiti, odplatiti, vy
konati, dáti

ČTOdVXŮ-etv hájiti se před sou
dem (před lidem)

dnodivá -elv vymlátiti
ἀποδίομαι -εσῦαι Ζ8ΡΙ8δ181
ἀποδιοπομποῦμαι -εἴσθαι οᾱ

vrátiti, usmířiti, očistiti, od
sebe vzdáliti

ἀποδιορίζω -ειν ohraničiti, od
děliti

ἀποδιώκω -Ewy Odehnati, pro
následovati

ČnTOdoneinelíbí se, nezdá se
ἀποδοχκιμάζω -ειν neschváliti,

zavrhnouti, vyloučiti
ἄποδος ἡ (--- ἄφοδος) οἀσϊοά
ἀπόδοσις -εως Ἡ ντάοεπ, 78

placení, odevzdání
ἀποδοχή m přijetí, schválení,

pochvala
ἀποδοχμῶ -obv nakloniti, na

křiviti
ἀποδρα- οἱ ἀποδιδράσκω
ἀπύδρᾶσις -εως ἡ (ἱ ἀπόδρη

σις) uniknutí, útěk
ἀποδρύπτω -ειν | rozedříti,
ἀποδρύφω -ειν | sedříti
ἀποδύνω υἱξ ἀποδύω
ἀποδύρομαι -εσδαι ορ]ακάναι!
ÚTOdvTŇOLOVTO Šatna (místnost

k svlékání v lázních)
ἀποδύω -ειν svlékati, odklá

dati; intr. i med. svlékati se
ἀποείχω -ειν Uniknouti

ἀποεργαθεῖν | viz ἀπείργωἀποέργω (odloučiti,
zapuditi, odraziti)

únoCůmw-fv živořiti
ἀπόζω -ειν νοηξί!



ἀποθαρρῶ ἀποχάλυψις

ἀποῦαρρῶ -εἵν ὨβΡύΗ οἀναμγ,
mysli

ἀποδαυμάζω -ειν Velmi se di
viti

ἄποῦεν (== dnwdev) z dálky,
daleko

ἀπόθεσις -εως ἡ οά]οζεΏί; τηίςί
nost k odložení šatu

ἀπόῦθεστος 2. ZaVržŽený, Opo
vržený

ἀπόθετος 5. νζᾶεηύ, tajný, za
staralý

novém -eiv odběhnouti
novým Ů nádrž, sýpka, úto

čiště, schránka, stodola
ἀποῦησαυρίζω -ειν sbírati, hro

maditi
ἀποδλίβω -ειν Vvytlačiti,zatia

čiti

ἀποῦνῄσκω -ew zemříti, býti
mrtev, odpraven, odsouzen
k smrti

dnovoúnrw -ewvzkomoliti, roz
drtiti

ἀποῦρῴσκω -ειν Seskočiti, vy
skočiti

čnoJúuwog 2. nepříjemný, pro
tivný

ἀποδύω -ειν obětovati, obětí
spláceti

ἀποδωυμάζω (ἱ -δωμάξω) Ξ
dnobdavuáte (obdivovati se)

ἀποικία T) (i ἀποικίη) osada,
Kolonie

ἀποιχίζω -ειν přesaditi, přelo
žiti, odstěhovati (kolonisovati)

noví -ldocŤ (SC.nóAu)osad
níky založený, osada

ἀποικοδομῶ -εἵν Zzastavěti,za
tarasiti

ἄποιχος 2. vzdálený vlasti;
osadník, osada

dnowtiCouou -eodau naříkati,
stýskati si

ἀποικῶ -εἴν daleko bydliti, vy
stěhovati se, opustiti

dnowuwle -ei naříkati pro ně
Koho (τινά)

čtovvo. Tá zaplacení, pokuta (za
vraždu), výkupné

ἀποίσω (-οίσομαι, -οισοῦμαι)
Τμ. οἆ ἀποφέρω

ἀποίχομαι -εσῦαι Ὀύ4 νζάά8]9Η,
vzdalovati se

ἀποκαδαίρω -ειν Očistiti se,
utříti

ἀποχάδαρσις -εως M očištění;
výměšekἀποχάδημαι| -ňodou| seděti
zvlášť, stranouἀποκαδιστάνω-ειν| obnoviti,

ÚTOKUAVLOTYUL-ÚVAL( ZNOVU
ἀποχαῦιστῶ -ᾱν zříditi,

vrátiti; intr. a pas. dostati se
zpět

ἀποκαίνυμαι -vodou převýšiti,
překonati

ἀποχαίριος 2. nevhodný, ne
včasný, neplatný

noxaiw -ei spáliti, vypáliti;
dáti mrazem ztuhnouti; omr
zeti

ἀποκαλύπτω -ew odhaliti, od
krýti

ἀποχάλυψις -εως ἡ odhalení,
objevení (se), zjevení (pouče
ní)



9 ία»ἀποκαλῶ

ἀποχκαλῶ -etv odvolati, stranou
zavolati, dáti jméno; povo
lati, veřejně jmenovati, pře
zdívati

ἀποκάμνω -ειν Unaviti se, U
mdiévati

ÚTOxaTM -ev Vydechnouti
ἀποχαρᾶδοχίᾶ ἡ ἰουζεοὈηόοἔε

kávání

ἀποπαταλλάττω -ειν (-αλλάσ
ow) znovu smířiti, smýti vinu

ÚTOXUTŮOTAOIG -EWG T Obno
vení

ἀποκάτημαι
zvlášť

ἀποκαυλίζω -ev zlomiti (lohy
hu), ulomiti, uraziti

-ňodau| seděti
ČnOxŮM— Čnoxale (spáliti)
ἀπόχειμαι -εἴσθαι ležeti stra

nou; býti uložen, určen, ne
povšímnut; dnOxewtat µοι
náleží mi

ἀποχείρω -ειν ustřihnouti, stří
hati

ἀποκεφαλίζω
hlavu

ἀποχηδεύω -ειν dotruchliti (pro
někoho τινά)

ἀποχηδῶ -εἴν ν horlivosti usta
ti, zanedbávati

ἀποκηρύσσω -ειν (ἱ -κηρύττο)
veřejně vyvolávati, prodáva
ti; zakazovati

-ειν useknouti

ἀποχινδύνευσις -EWGŤ odváž
ný pokus

-ειν Vvydati se
(v nebezpečný

ἀποχινδῦνεύω
ν περοζραδί
boj, pokus)

ἀποκορυφῶ

ἀποκῖνῶ -εἴν (ἴεταί. ἀποχινή
σασκε) odejmouti, zahnati,
zdvihnouti, odstrčiti, odvaliti

čnovÁnim -ew dáti se do hlasi
tého pláče, oplakati

ἀπόκλεισις -εως ἡ Uzavření,
uzamčení, zatarasení

ἀποχκλείω -ειν (ἳ -κληίω) αζ8
vříti, odříznouti, zadržeti, 0
meziti

ἀποκληρῶ -οῦν vylosovati, 10
sem voliti (určiti)

ἀπύχλῃσις υἱζ ἀπόχλεισις
ἀποχλίνω -ειν οἀκίοπ{{ἱ,οἁσιύ

liti; intr. i pas. nakloniti se,
zahnouti, chýiiti se, klesnouti

ἀποκλύζω -ewvomývati
ἀποχναίω -ειν (i -uvám) oškra

bati, trápiti, mučiti
ἀπόχνησις -εως T odchýlení,

odklon, odpor, nelibost
ČITOKVŮ-eiv ze strachu ustou

piti, váhati; ostýchati se
ἀποκοιμῶμαι -ᾱσδαι νΥγ5ρα:56,

odpočinouti si (stranou)
ἀποκοιτῶ -εἷν S místa vzdálen

spáti, býti nepřítomen (v no
ci)

ἀποκολυμβῶ -ᾱν plováním se
zachrániti, uniknouti

ἀποχομιδή ň ústup, návrat
9 , ρ ..ἀποχομίζω -ειν Odněsti; med.

vrátiti se, odtáhnouti
ἀποχοπή | Useknutí, zářez;

zrušení, zkrácení
ἀποχόπτω -ειν Useknouti, uříz

nouti, odříznouti, zahnati, od
raziti, sraziti

ÚTONOOVYŮ-ov Stručně odpo
věděti



ἀποκοσμῶ ἀπολληγω

ἀποκοσμῶ -εἴν odkliditi
ἀποχκοτταβίζω -ειν poslední

kapky vína z číše vystřik
nouti; mrštiti pohárem k ze
mi, že se rozbije

ČTOXOUTŮ-Ely překonati
ἀποκρεμάννῆΏμι -ύναι 5Ώοταdo

lů zavěsiti

ÚNOxONuvOG2. strmý, srázný
ἀπόχριμα τό odpověď, rozhod

nutí
ἀποχκρίνω -ειν οαἱουόίθ, οααξ

diti, vybrati; meď. odděliti se,
lišiti se, odpověděti, ujmouti
se slova

ÚNOxOLO1G-EWG T oddělení, od
pověď

ÚTOXOOTOG 2.
hrbolatý

ÚTOXOOVWY-Ewy Odraziti, sraziti

ÚTONOÚNTTUY-ew Srývati, zata
jiti; med. skrýti se, zamlčeti

dnomovepog2. skrytý, tajný
ἀποχτείνω -ειν (ἳ -κτείνΏμι,

-πτίννΏμι, -ατιννύω) Ζα9{1Ε/1,
pobíjeti, usmrtiti

nTOoxvÁto-ew odvaliti
ἀποκύω -ειν (ἳ -κυῶ -εἴν) Ρο

roditi
únoxwie -ev překážeti, za

držeti, odmítati
ἀπολαγχάνω -ειν losem obdr

žetiἀπολαμβάνω-ειν| odejmouti,
vyjmouti, odděliti; uzavříti,
pevně držeti, překážeti; při
jmouti, ujmouti se, dostati,
zaskočiti, obklíčiti

daroAauovvouou býti proslulý,
státi se slavným

drsný, tvrdý,

ἀπολάμπω -ειν zářiti, lesknouti
se

ἀπόλαυσις -εως ἡ Ροδίαῖς, uži
tek, požívání, výživa

ἀπολαυστικός 3. vhodný k uží
vání, oddaný požitku

ἀπολαύω -ειν požívati, míti po
žitek, prospěch

ἀπολέγω -ειν Vybrati, zavrh
nouti

čnoActBouot -eodou kapati
ἀπολείπω -ειν Zzůstaviti, zane

chati; opustiti; vzdáliti se,
klesnouti na mysli, scházeti;
nedostávati se; pas. zůstati
zpět, zbývati, pozbýti; vyne
chati, upustiti

dnoAetye -ew olízati
ἀπόλειψις -εως ἡ ορυδίξηί, οᾱ

chod, ústup; zběhnutí, od
padnutí, rozluka, úbytek

noAextoc 2. vybraný
ἀπόλεμος 2. neválečný, války

nezkušený, pokojný
ἀπολέπω -ew oloupati, odříz

nouti
ἀπολέσκετο 007. iter. Od ÚT0A

kout
ἀπολήγω -E přestati, ustati,

zajíti
ἀποληρῶ -εἴν pošetile žvaniti
čnoAmWic-ec 1 obklíčení, za

skočení

ἄπολις -ι (6εΠπ.--ιδος) bez do
mova, nepřátelský státu, bez
obyvatel, zničený

ἀπολισδάνω -ειν UKlouznouti
ἀπολιχμῶ -av vylízati, olízati
ἀπολλήγω --- ἀποληγω



ἀπόλλυμι

ἀπόλλυμι -ýva, hubiti, ztráceti,
ničiti; med. hynouti, zanika
ti; ἀπόλωλα jsem ztracen,
jest po mně veta; utráceti

ἀπολογία 1 obrana, odmítání,
omlouvání, možnost obrany

ἀπολογίζομαι -εσθαι vypočíta
ti, vyložiti, odpovídati

ἀπόλογος ὁ Vypravování
ἀπολογοῦμαι -εἴσθαι omlou

vati se, hájiti se; odpovídati,
popírati, obhajovati

ἀπολούω -ειν Umýti, smýti
ἀπολοφύρομαι -εσθαι ορ]8Κ8αΗ
ἀπολυμαίνομαι-εσθαι οὔ5Η58ἀπολύμαντηρ-ροςὁ| ČÍStič,

vylizovač talířů, ničitel
ἀπόλυσις -εως ἡ propuštění,

zproštění
ἀπολυτικῶς (ἔχειν τινός) býti

nakloněn (někoho) propustiti
(osvoboditi)

ἀπολύτρωσις -εως ἡ νΥκουρεη{,
osvobození

ἀπολύω -ειν οἁ]οιιδία, τοζνά
zati, propustiti, vydati; med.
zbaviti se, ospravedlniti se;
rozloučiti se, zprostiti, osvo
boditi

únoAwbů-v potupiti
ἀπύλωλα οἵσ ἀπόλλυμι
únouovdůva -ev odnaučiti se,

odvyknouti Si
ἀπομαντεύομαι-εσθαι Předem

usuzovati

ἀπομαραίνομαι -εσθαι αδοεΏποιι
ti, zvadnouti

UTOLŮCCM -Ewy Otříti, odříti
únouaoTty“ -oúv bičovati, šle

hati

ἀποναίατο

ἀποματαϊΐζω -Ewy neslušně si
počítati, naprázdno vypouš
těti

ἀπομάχομαι -εσθαι S VOZU
(s hradeb) bojovati, bojem se
brániti

ἀπόμαχος 2. boje neschopný,
neůčastný

ἀπομεστῶ -οὔν Ζοε]αnaplniti
ἀπομετρῶ -εἵν Odměřiti, roz

měřiti

drounxúva -ew protahovati
ἀπομηνίω -ειν V hněvu pokra

čovati, zanevříti
ἀπομιμνῄσχομαι -εσῦαι Υ2ρο

mínati si
ἀπομὶμοῦμαι -εἴσθαι napodo

biti zcela
dróuvodoc 2. bez mzdy, bez

žoldu

ÚTOULOVÝ-oÚv pronajmouti
ἀπομνημονεύματα τά paměti,

pamětihodnosti
ἀπομνημονεύω -ειν V paměti

podržeti, připomínati, vypra
vovati, vzpomínati si

ÚTOUVNOVKOXKŮ-Eiv Vzpomínati
zlým na utrpěné bezpráví,
nevražiti

aTouvvu. -úvou odpřisáhnouti,
zaklínati (se)

ἀπομονῶ -οῦν Vyloučiti
ÚTOLÓVYVLU-úvou Utříti, omýti,

očistiti

ἀπομυὺοῦμαι -εἴσθαι vymlu
viti, odraditi

ἀπομύττω -ειν Smrkati; med.
nos si utříti; podvésti, k roz
umu přivésti

ἀποναίατο υἱ ἀπονίναμαι



ἀποναίω ἁπόπλοος

ἀποναίω -ειν (αοτ. ἀπένασσα)
přestěhovati, odesiati, zahnati

ἀπονεκροῦμαι -οὔσῦαι οαιι
mříti

novéum -Ewy přiděliti; med.
míti zisk; uděliti

ἀνονενοημένως (ἀπονοοῦμαι)
v zoufalém postavení

ἀπονέομαι -εἶσῦαι οἀερταμ 5ε
pryč, vrátiti se

ČITOVEÝY-EwyStranou se naklá
něti, obraceti se

ἀπόνηῦ᾽
ἀπονήμενος
ἀπόνητος 2. (αάν. ἀπονητί) Ῥε7

námahy, lehký, bez trestu
ἀπονίζω -ειν omýti; mýti se,

koupati se
ἀπονίναμαι -ασῦαι Ροζ{να!1,{ξ

šiti se, radost míti (prospěch,
užitek)

ἀπονίπτω -ειν --- ἀπονίζω
ἀπόνοια Ýjnerozum, šílená od

vaha, zoufalství
ůnovoc 2. nečinný; bez bolesti

(námahy), lehký
ἀπονοστῶ -εἴν navrátiti se zpět
ἀπονόσφι(ν) stranou, opodál
dnovoogitu -ev odděliti, vzdá

liti, oloupiti
ἀπονοοῦμαι -εἴσδαι

pozbýti smyslů
dnoEevoc 2. nehostiný; odci

zený
únotevá -oúv odciziti, odvrá

titi, žíti v cizině
ἀποξέω -etv uhladiti, osekati
únočnoaivw -EwyVySUŠÍtI
noEúvy -ewvnaostřiti
ἀποξυρῶ -εἷν ostříhati

| υἱᾳἀπονίναμαι

zoufati,

note -ev ostrouhati,uhla
diti

ἀποπαπταίνω -ειν ohlížeti se
(stranou)

ἀποπαύω -ειν Zadržeti, zasta
viti; med. přestati

dnónetoa f zkouška, pokus
ἀποπειρῶ -ᾱν (ἳ ἀποπειρῶμαι)

pokusiti se, zkoušeti
ἀποπέμπω -ειν Vvyslati,odesla

ti, propustiti, poslati zpět
ἀπόπεμψις -εως T propuštění,

zavržení

ἀποπέτομαι
zmizeti

ἀποπήγνΏμι -ύναι ἀάῑ ΖΠΓΣ
nouti; med. ztuhnouti (v led),
stydnouti

dnorndw -v seskočiti, odsko
čiti, odpadnoutiἀποπίμπλημι-άναι| naplniti,
vyp.niti, nasytiti, uklidniti

ἀποπίνω -ειν Upíti
ἀποπίπτω -ειν 5ρ8άπου, ορι

5161 (οεδία τῆς ὁδοῦ)
ἀποπλάζω -ειν odvrátiti,

-εσῦθαι odletěti,

ἀποπλανῶ -ἂν k bloudění
svésti; med. (pas.) býti za
hnán, blouditi, odchýliti se

ἀποπλέω -εἴν (ὁ -πλείω, πλώω)
odplouti, plouti zpět

dnónAnxtoc 2. omráčený, omá
mený

dnonÁnow -oúv naplniti, upo
kojiti

ἀποπλήσσω -ειν Sraziti; pas.
býti omráčen, omdlíti

ἀπόπλοος ὃ (ἱ ἀπόπλους) οᾱ
jezd; adj. odplouvající



ČTOTÁVVO

ἀποπλύνω -ειν Splachovati,
práti

ἀποπνέω -εἷν (ἱ -πνείω) ΥΥάθ
chovati (dech, oheň, zápach);
voněti po něčem (út TWV09,
τινός)

únorvtym -et zardousiti; pas.
zadusiti se, utopiti se

nonokeuĎ -etv shora bojovati
ἀπόπολις -ι (6επ. -ιδος) i do

πτολις bez domova, zapuzený
ἀποπορεύομαι -εσῦαι odejíti,

odcestovati

ἀποπρίω -ειν οἀζίσπουα (ρᾶυ.
odpilovati)

čnono0 daleko odtud
ἀποπροαιρῶ -εἴν αργα
ἀπόπροῦε(ν) Ζ48:εΚ8
ἀπόπροδι ἀ8ιεκο ο
únorootnu. -va odeslati,vy

střeliti, upustitiἁἀποπροτέμνω-Evy| odříznouti
od něčeho

anonTOAN3 VÍZ ÚTOTOÁLG

ἄποπτος 2. (ὁπ-, ὁρῶ) ἆ ἁάῑκυ
viditelný, neviditelný, vzdá
len pohledu

ἀπόπτυστος 2. ZAVIžený, Opo
vržený

dnonTůw -ew. Vyplivnouti, 0
povrhrouti

ἀποπυνὺάνομαι -e0dau vyptá
vati se

3 P

ἀπορευτος 2. neschůdný
ἀπορέω υἱξ ἀφορῶ -ᾱν
ἀπόρθητος 2. πεζοοζεπύ, nevy

vrácený; nezničitelný
ÚTOOVW-oúv správně říditi
únopič Ť (-(m) bezradnost, roz

paky, pochybnost, nedostatek,

ἀπορχοῦμαι

obtíž, nemožnost, nesnáz, ná
mitka, úzkost

ἀπόρνυμαι -υσδαι οἀεργαίΙ 5ε
ἄπορος 2. neschůdný, obtížný,

nepřekonateiný, nemožný;
nuzný, chudý, bezradný, ne
schopný, nebezpečný

ἀπορούω -ειν οἀδκοδίΒ, sesko
čiti

ČTOVOGÝVUĎ-ev Upustiti od
něčeho (z nedostatku odva
hy), váhati, zanedbati

ἀπορραίνω.-ειν οἀδιζκπουα
ἀπορραίω -ειν νΥἠομυοί,νΥτνᾶ

ti, oloupiti
ἀπορράπτω -ειν Ppřišíti,ucpai,

zašíti

ἀπορρέω -eiv odtéci, odpad
nouti, zaniknouti, rozplynou
ti se

ἀπορρήνῦμι -ύναι zlomiti, pře
trhnouti, odtrhnouti

ἀπορρηθῆναι (dor. pas. od G
παγορεύω, ἀπεῖϊπον)

TO0ONTOG2. zakázaný, nevylí
čitelný, tajný, odporný

ἀπορρϊγῶ -εἴν ΖΏτοδίΗ5ε
ἀπορρίπτω -ειν (ἆ -ριπτέω) οᾱ

vrhnouti, odmítnouti, svrh
nouti

ÚJtO000Y)Ť (i droo0ova) odtok
ÚTOOO0LBBW-etv šuměti, pištěti

(oznámení věštných ptáků)
ἀπορροφῶ -εἵν UPpíti,usrknouti
ÚTOVOWĚ-$yoc odtržený, sráz

ný; subst. výtok, výron, ra
meno

ἀπορφανίξομαι -εσῦαι Ὀύ8ἱοςί
řelý

ἀπορχοῦμαι -εἶσθαι ΡγοίαπδίΗ



ἀπορῶ

čnToVŮ-eiv býti bezradný, v po
chybnostech; nevěděti jistě;
míti nedostatek, nouzi

ἀποσαλεύω -ειν Kotviti na ši
rém moři

ἀποσαφῶ κεῖνvysvětliti, objas
niti

noobévvvu. -va Uhasiti;med.
uhasnouti zemříti; zaniknouti

ἀποσείω -ειν setřásti (med. se
sebe), svrhnouti

dnooeuviva -ev zvelebiti, po
vznésti

ÚTOOEVW-EwyZahnati; med. od
kvapiti

noonucivw -er dáti znamení;
med. znamenati, poznati, za
pečetiti, zabaviti

ἀποσήπομαι -εσῦθαι Ztrouchni
věti, umrznouti

ἀποσιμῶ -οῦν Zahnouti
ἀποσιοῦμαιΞΞἀφοσιοῦμαι(5η(

řiti se)
ÚTOOLOTŮ -AV ZMÍknouti
ἀποσκάπτω -ειν ἀζαντία ρϊίκο

pem
ÚTOONEdUVVVUL-Úvau rozptýliti,

rozpustiti, zapuditiἀποσκευάζω-ειν| odstraniti;
med. připraviti se na cestu

ἀποσχκηνῶ -οὔν οροάά] tábořiti
ἀποσκήπτω -ειν Vrhnouti (se),

vyběhnouti; prudce mrštiti
ἀποσκίασμα τό Stín, stopa, zá

stínění

ἀποσχίδνημι οἱ ἁἀποσκεδάν
VUUL

ἀποσχιρτῶ -ᾱν Pposkakovati

᾿ἀποστερητῆς

ἀποσκοπῶ -εἴν pohlížeti, ohlí
žeti se

Únoonvoudivo -Ev Prudce 58
zlobiti (τινί na někoho)

ÚTOOKWTTO -Ev VySMÍVALI se

někomu (Tvá)
TOonOoLU TO Útržek, kousek,

utržení
čnoonóm -av odtrhnouti, vzdá

liti, odděliti; intr. vzdáliti se,
odtáhnouti, odvrátiti se, od
trhnouti se; odejmouti

ἀποσπένδω -ew. odlévati (k
úlitbě)

ἀποσπεύδω -ειν Oodstrašiti, za
hnati, odraditi, odvrátiti

ἀποσταδά
ἀποσταδόν
únooTůle -ev odkapati, mizeti
ἀποστασία T Vzdálenost, odpad
ἀποστάσιον τὸ Odstoupení,

zproštění, rozloučení

ἀπόστασις -εως ἡ νζάά]εηοςί,
odpadnutí, vzpoura; rozdíl,
přednost

ἀποστατῶ -εἴν státi opodál, li
šiti se, odpadnouti

ATOOTAVOĎ-oÚv Obklopiti ko
lovou hradbou, zatarasiti

ἀποστεγάζω -ειν zbaviti stře
chy, odkrýti

ἀποστείχω -ειν οάε/α
ἀποστέλλω -ειν οθ5ΙΔΜ, pro

pustiti, zahnati

ἀποστέρησις -εως ἢἡ odnětí,
zbavení, zamezení

| opodál,zdaleka

ἀποστερητής -οῦ Ó lupič, pod
vodník



ÚTOOTEOLOKW

ἀποστερίσκω -ειν | zbavitiἀποστερῶ -εἴν někoho —
něčeho (τινά τινος), vyrvati
uloupiti, odpírati, obírati,
podváděti

ἀποστίλβω -ειν lesknouďi se
ÁNOOTOÁLÚG-EG Ó dozorce loď

stva (válečného)
ἀποστολη ἡ odeslání, odjezd,

dar; poslání (apoštolů)
ἁπόστολος Ó vyslanec; námoř

ní výprava; apoštol
ÚTOOTOUUTÍCY -EWVodříkávati,

vyptávati se
ἀποστρατοπεδεύομαι -εσῦαι ο”

podál tábořiti
ἀποστρέφω -ειν Oobraceti,otá

četi, odháněti; meď. a pas.
obrátiti se, vrátiti se, odpad
nouti, pohrdati, odvraceti (se)

ἀποστροφή Ť obrácení, útěk,
záchrana, útočiště

ἀπόστροφος 2. ορτάοεηύ, οάντά
cený

ἀποστυγῶ -εἴν oškliviti si, ne
náviděti, s odporem odmítati

ἀποστυφελίζω -ew odraziti
ἀποσυλῶ -ᾱν vyloupiti, oloupiti
dnoovvávmyog 2. ze shromaždi

ště (synagogy) vyvržený
ἀποσύρω -ειν Oodtrhnouti, ulo

miti

ἀποσφάζω -ειν (i -opůrro)
usmrtiti, zabíti

ἀποσφακελίζω -ειν zemříti na
sněť (padoucnici), omrznouti

dnodpůákAm-ew odmítnouti, za
hnati, zmařiti; pas. uklouz
nouti, zmýliti se v mínění
(γνώμης)
6 Řecko-český slovník,

ἀποτιμῶ

ἀποσφάττω οἱζ ἀποσφάζω
čnooyiCe -ev odštípnouti, od

děliti (se), odvraceti
noowlw -ew Zzachrániti,při

vésti do bezpečí
ἀποτακτός 4. zvláštní, oddělený
ἀποτάμνω -ειν (ἳ ἀποτέμνω)

uříznouti, přetnouti
ἀποτάσσω -ειν (ἳ -τάττω) PO

řádati, přikázati; med. oddě
Jiti se, rozloučiti se, zříci se;
odděliti

ἀποταφρεύω
opevniti

ἀποτείνω -ειν napínati; infr.
prostírati se, táhnouti (se);
protáhnouti, vydržeti

dnoTEvyCm-ey zdmi opevnit,
obklíčiti

ἀποτείχισις -εως ἡ ορενηξηί
ἀποτείχισμα τό υζαντεηί, οΡεν

nění, násep
ἀποτελευτῶ -av skončiti
ἀποτελῶ -eiv dokončiti, upoko

jiti, vyplatiti, splniti; uctívati
ἀποτέμνω -ειν Oodříznouti,od

děliti, přisvojiti si, useknouti
TOTÝKOua -eo0dautáti, mizeti,

rozpustiti se
ἀποτηλοῦ daleko odtud
ἀποτίβατος 2. (--- ἀπρύσβατος)

nepřístupný, neodolatelný
ἀποτίδημι -έναι odložiti, složiti;

medď.zbaviti se, zanechati
dnotTiAkw-ew vyškubati

ἀπύτῖμος 2. nenáviděný, beze
otný

roTiuĎ -av nevážiti si, pod
ceňovati, oceniti

-ewv| (příkopem)



ἀποτινάσσω ἀποφλαυρίζω

ἀποτινάσσω -ειν Setřásti, od
hoditi

ἀποτίνω -ειν [πιεᾶ. ἁποτί(ν)
vvuau] splatiti, odplatiti; cáti
náhradu, pokutu; med. dáti si
zaplatiti, mstít1 se, trestati

ἀποτμήγω -ειν ZZ ἀποτέμνω
ἄποτμος 2. nešťastný
ἀποτολμῶ -ᾱν οἀνάξδί1se, smě

le vypovídati
ἀποτομή j odříznutí, useknutí
únorTouia Yjpříkrost
ἀπότομος 2. příkrý, srázný,

přísný, stručný, náhlý
ČÚTOTOOVEÚW-ELY VYSOUStruho

vati
ἅἄποτος 2. nepijící; co nelze píti
ÚNOTOÉNO-EwyOdvraceti, zahá

něti; med. obrátiti se, vrátiti
se, upustiti

ἀποτρέχω -ειν Utéci
čnoTotkw -er otříti, vyhladiti
ἀποτρόπαιος 6. πθδίδεή οἄντα

cející
ÓTOTOONÍ7 odvrácení, odvede

ní, odmítnutí, odpor
ἀπότροπος 2. οἀντάςεηύ, οᾶ]οι

čený, hrozný
ἀπότροφος 2. V cizině vycho

vaný
rToTOVW -EL Ppotříti, vyčerpa

ti, týrati
ÚTOTOWTŮ-V Odvraceti, za

braňovati

dnoTvyxŮůVAY-Ewy Chybiti, ztra
titi, býti nešťasten, nedařiti
se

ἀποτυμπανίζω-ειν αξία, α1οι
ci, odpraviti

ἀποτύπτομαι -εσῦαι Ρἵεσίαα 5ε
bíti (= truchliti)

ÚTOVOUGVÍZ ἀπαυρῶ
ἀπουρίζω -ειν (οὖρος) πωεζηί

ky posunovati, zmenšovati
ἄπουρος 2. daieko (od hranice)
ἄπους, ἄπουν (6επ. ἄποδος)

beznohý, chromý
ἀπουσίᾶ ἡ nepřítomnost
ἀποφαίνω -ειν Ukázati, odha

Jiti, dokázati, líčiti, jmeno
vati; pas. ukázati se, objeviti
se; prohlásiti, projeviti

ἀποφάργνυμι υἱζ ἀποφράγνῦμι
(uzavříti)

ἀπόφασις -εως ἡ Ζαρίγάηί, ρο
pírání; výrok, výklad, odpo
věď, úsudek

ἀποφάσκω -ειν (VÍZ ἀπόφημι)
popírati

ἀποφέρω -ειν odnésti, odvésti,
zahnati; donésti, udati, ode
vzdati

TOEVYM -erv Uniknouti, býti
zproštěn

ἀπόφημι -Φφάναι Vypovídati;
popírati, odepříti

ἀποφὑέγγομαι -εσῦαι νΥρονί
dati, jasně prohlásiti

ἀπόφδεγμα τό νύτοξ, νύρονξα,
průpověď

ἀποφθείρω -ειν zničiti, poru
šiti

ἀποφδινύδω -ειν stále hynouti,
pozbývati

ἀποφδθίνω -ειν
ἀποφδίω -ειν

umírati
ἀποφλαυρίζω -ειν málo si vá

žiti, opovrhovati

hubiti;
intr. hynouti,



ἀποφοιτῶῷ

ἀποφοιτῶ -ᾱν odcházeti (ze
školy)

ἀποφορᾶ ἡ ἀάνκα, ἁαῆ, splátka
ἀποφορτίζομαι -εσῦαι zbavit

se břemene

ἀποφράγνῦμι -ύναι Ucpati, za
tarasiti, opevniti

ἀπόφραξις -εως j Uzávěra, 0
pevnění

ánopvyj 1 uniknutí, osvoboze
ní, útočiště

čsTopWAvoG2. prázdný, marný,
ničemný

droválouou -eobou odstoupiti
ánoyevoobiwroc 2. živícíse pra

cí svých rukou
novém -etv Vylévati, odhoditi
dnovów -ew přehraditi, zatara

siti (náspem)

dnoxoúw (i dnoyokm) dostačiti;
dnóxon (i dnoxoň) dostačuje
(neos.); pas. spokojiti se; med.
užívati, zneužívati, usmrtiti

dnovonoug *j spotřeba, zneužití,
užívání

novowHvTwGdostatečně
ἀποχωλῶ -οῦν (i -ywAevw) 0

chromiti

ἀποχώννῦύμι -ὖναι Ζ85Υρ81, Ζ8
tarasiti

ἀποχώρήησις -εως ἢ ἡδίαρ, πά
vrat, útočiště

ἀποχωρίζω -ειν odděliti, vy
brati; med. odděliti se

ÚTOVWOĎ-etv Ustoupiti, odejíti
dnToVáw -Tv otříti
ἀποψηφίζομαι -εσθαι zamít

nouti, osvoboditi; býti osvo
bozen, zbaven, zavržen

6* Řecko-český slovník

ἀπρόσιτος

nov“ -ov (učinitiholým),
obnažiti; oloupiti

ἄποψις -εως ἡ výhled, rozhled
ἀποψύγω -ειν Pozbýti dechu,

omdlíti; ochladiti, vysušiti
ἄππεμψει Γωΐ.ο ἀποπέμπω
dnočyuocúvy Ý nečinnost, ži

vot v ústraní
ἀπρᾶγμων 2. nečinný, lehký,

bezstarostný, klidný
ἄπρᾶκχτος 2. πεάοκοπαπύ, ηθ

úspěšný, nepřekonaný, nepřekonatelný,| nesnesitelný,
nemožný; s nepořízenou, mar
ně; nezpracovaný

noGEia 1 nečinnost
ÚOčTOG 2. neprodaný
ἀπρέπεια ἡ neslušnost, nepři

měřenost

ἀπρεπής 2. περ]υδηύ, nepřístoj
ný, neslavný

ÚNONXTOG VÍZ ČTOUXTOG
ἀπρίατος 2. πενγκοιρεπύ; αυ.ἀπριάτηνbez© výkupného,

zdarma

ἀπρίξ pevně držící, pevně,
ustavičně

úmooatoeToc 2. bezděčný
ἀπρόῦυμος 2. neochotně, ne

rad
ůoovnoc 2. bez věna
ἀπρομήδεια neprozřetelnost
ἀπρονόητος 2. πετοζνάξηύ, bez

starostný
ἀπροσδόκητος 2. neočekávaný,

netušený, netušící
ἀπροσήγορος 2. nepřístupný

nevlídný
ἀπρόσιτος 2. nepřístupný



ἀπρύσχοπος ἀραίώμα

ἀπρόσκοπος 2. bez pohoršení,
bez hany, klidný

ἀπρόσμαχος 2. nepřekonatelný
ἀπρόσμειχτος Ζ. (ἵ -μικτος) Ρε7

styku
ἀπρόσοιστος 2. nesnášelivý, me

přístupný, nesnesitelný
ἀπροσόμῖιλος 2. nespolečenský,

πδντγ]ύ

ἀπροσωπολήπτως nehledě na
osobu lidskou, nestranně

ἀπροτίμαστος ἆ- (προτι -μαίῳ)
nedotčený, neporušený

ÚTOoEůoLoToG2. bez výmluvy,
úslužný, upřímný, bez ohledů

nToopVAaxtoc 2. nevyhnutelný
ἅπταιστος 2. bez klopýtnutí,

bez chyby
ἅπτερος 2. neokřídlený, bez

křídel (peří)

dnrýv -Tjvocbez peří, nelétající
ἁπτοεπής 2. ἄτζε πο]ων{οί,αξίδ

pačný
ἀπτύλεμος 2. == dnoAeuoc (ne

válečný, nebojovný)
ἁπτός ὃ. uchopitelný, hmata

telný
ČTTO -ev připevniti; med. do

tknouti se, chopiti se, uváz
nouti; zanítiti (se), perf. ho
řeti; oddávati se, dorážeti

ἀπυλιππάνω --- ἀπολείπω
dnVAwToz2. neuzavřený (bra

nami)

núovwTog 2. bez hradeb s vě
žemi, neopevněný

ἄπυρος 2. nedotčený ohněmἀπύρωτος2.| (neuvařený,ne
roztavený, nezapálený)

ÚTVOTOG2. nevypátraný, nesly
šený, neslýchaný, neznalý

ἀπύω = ἠπύω (volati, zazní
να)

ἄπωῦεν οροᾶά]
ἀπωθδῶ -etv odstrěiti, odvaliti,

zahnati, vypuditi; odvrátiti
od sebe, pohrdati

ἁἀπώλεια ἡ ΖΩΐζεωί, Ζάπυρα
ἀπώμοτος Σ. (ὄμνυμι) Ροα pří

sahou, zapřisáhlý

ἀπώρων ἰπορετ[.οὗ ἀφορῶ -ᾱν
--- ἀφεώρωγ)

ἅπωσις -EG V VYhnání
ÚTWOTOG2. vyhnaný, hodný za

puzení

ÚTWTŮTO (SUPeTl. TT) CO nej
dále

ἀπωτέρω (Κοπιρατ. ἀπό) νζαά
lenější, dále

čo, ἄρα (ἄρ, ῥά) pak, dále,
hned, už, zároveň, nato, tak,
tedy, ovšem, vskutku, právě,
totiž; sl uň Goa nisi forte

ἄρα zdali (ne, num, nonne);
--- ἄρα

dod + modlitba, kletba, pomsta
ἄραβος ὅ skřípání, řinčení
ἀραβῶ -εἴν skřípati, řinčeti

ἄραγμα τό | (ἀράσσω) ἴηδεπί,
ἀραγμόςὁ| hřmot,bušení
ἀραιός ὃ. útlý, něžný, štíhlý;

úzký, tenký

úoaiog 2. (i 3.) kletbu vysílající
(přinášející), prokletý

ἀραίρηκα (ἀραίρημαι) Perf. od
αἱρῶ -εἴν

ἀραίωμα τό mezera



ἀραρίσκω

ἀραρίσχκω -ειν spojiti, sloučiti,
opatřiti, upevniti, uložiti, při
praviti, seřaditi; přilehnouti,
hoditi se, líbiti seἀράσσω-Ew| Vraziti,
rozbíti, metati

ἀρᾶτός 3. prokletý, neblahý
ἀράχνη 1 pavouk
ČOdyviov TÓPavučina
čoagog Viz ἄρραφος
ἀργαλέος ὃ. (ἄλγος) bolestný,

těžký, obtížný, prudký
dovsipóvrng -ov ó vrah Argův;

jasně zářící
ἀργεννός 3. běloskvoucí
ἀργεστής -ου ὁ jas přinášející
ἀργῆς -ἤτος (-έτος) Ζάξΐοί, 185

ný, oslepující
ἀργία Ď (== Ševyla) nečinnost,

klid

Čovinépovvoc 2. jasně blýska
jící

ἀργιλώδης 2. ἹΠον
ἀργινόεις 3. leskle bílý
ἀργιόδους -όδοντος S bílými

zuby
dovisrtovc-080c s bílýma no

hama, rychlonohý

čovua TÓ(čovw) V plur. prvo
tiny obětní

dovoliCw -ev smýšleti s Ar
givy

ἀργός 3. zářící, bílý; nečinný,
líný, nezpracovaný, neschop

ný, zanedbaný, neprospěšný
(viz %čepydc)

ἀργύρειος 3. jen v plur. 5ο.ἔργα
(uétToAAa)—doly na stříbro

Čovýococ 3. stříbrný

sraziti,

3 L

ἀρείη

ἀργύριον Tó stříbro, peníze,
mzda; rů . doly na stříbro

ἀργύριος ὅ-Ξ-ιἀργύρεος
dovvoovvýuwv 2. znalec (zkou

matel) stříbra
ἀργυροδίνης -ου stříbropěnný
ἀργυροειδήῆς 2. Ρροάοῦαύ 5ἰζίρτα
ἀργυρόηλος 2. zdobený stříbr

nými hřeby
čovvooxónoc Ó ten, kdo zpra

covává stříbro; zlatník
ἀργυρολογία ἡ vymáhání pe

něz, výpalné
čovvoúkovoc 2. vymáhající pe

níze (daně)
dovvookovů -eiv Vymáhati pe

níze
čovvoonela f S nohama bílý

ma jako stříbro (,třpytivých
nohou“)

ovvodTOVE -T0d0G Se stříbr
nýma nohama

ἄργυρος ὁ stříbro
ἀγυροστερής 2. O peníze (stří

bro) podvádějící
ἀργυρότοξος 2. „stříbrnoluký“
ἀργυροῦς οἱ; ἀργύρεος
ἀργυρώνητος 2. 7 ρεηίσε Κοι

pený

ἀργύφεος 3. (ἳ ἄργυφος 2) bě
lostný

ἀργῶ -εἵν býti zahálčivý, od
dávati se nečinnosti

ἀρδεύω -ειν svlažovati, smáčeti
čodny do výše, vysoko; zcela,

veskrze

ἄρδις -Loc 7 hrot (šípu), šíp
ἀρδμός ὃ παρα]θᾶ]ο
dočdo-ei napájeti, zavlažovati
čostn $ hrozba, spílání



ἄρειος

čostog 2. (i čeňtog) válečný,
bojovný, Areův (Αρης)

dosímv 2. lepší, zdatnější
Čosxtoc 2. neukončený
ἀρέομαι Όυἱζἀρῶμαι
ἀρέσαι 9ίΖ ἄρέσχω
ἀρέσῦαι οἱ ἄρνυμαι
ἀρεσχεία ἡ ( ἀρεσκία) milá

povaha, snaha se líbiti, zalí
bení

oéoxw -eiv napraviti, udobři
ti; líbiti se, smířiti se

ůosoTocG3. příjemný, milý
ἀρέταιχμος 2. oštěpem silný
doeTý Ý schopnost, obratnost,

přednost, úrodnost; ctnost,
statečnost, dokonalost, blaho,
hrdinský čin, poctivost, zá
sluha, hodnost

ἀρετῶ -ᾱν dařiti se, prospívati
doň ň (==oú) modlitba, klet

ba; zhouba, zkáza

ἄρηαι ουἳσἄρνυμαι
ἀοῆγω -ειν Ροπποςί, přispěti
ἀρηγών -όνος ὅ (ἡ) Ροπιοσπῆς

(pomocnice)

donidooc 2. rychlý v boji
ἀρηικτάμενος 5. (xTElvw)V boji

padlý, zabitý
ἁρῆιος 3. bojovný, válečný
ἀρηίφατος 2. (ἔπεφνον) v boji

zabitý
ἀρηίφιλος 2. milující boj (Areu

milý)
donuévog 3. přemožený, zlome

ný, postižený
ἀρήν, ἀρνός ὁ (ἡ) ονος, επ,

beránek

ἄρηξις -εως Ť (doňyw) pomoc
ὄρηρα υἱζ ἀραρίσκω

ἀριστήιον

ἀρηρομένος υἱζ ἀρῶ -οῦν
ἀρηρός οἱ ἀραρίσχω
ἀρής (vok. aoéc) bojovný; ne

blahý
ἀρητήρ -Ώρος Ó Kněz, proseb

ník
čomrToc2. nevyslovitelný
ἀρητός ὃ. (-- ἀρᾶτός) Ρτοξ]εῖύ
ἄρθεν οἱ ἀραρίσκω
ἄρῦμιος 3. spojený, spřátelený
doduw -etv spojiti se, smířiti se
čodoov Tó K'oub, článek údu

(úd)

dotyvwrToc 3. (2.) snadno pozna
telný, patrný, pověstný

dovdelneroc 2. vynikající pře
slavnýἀρίδηλος} 2.(5.)zcelazjevný,dotCnAoc| patrný,přejasný

ἀριθμητικός 3. vhodný k poči
tání; j a. počty (aritmetika)

čovůuoc Ó číslo, počet, množ
ství; počítání, řada

čovůué -eiv počítati, vypočítati
(si)

outoENTÝG2. přejasný, vynika
jící, výtečný

dovorela 1) hrdinství, hrdinské
činy

ÓovoTElov Tó vítězná cena, po
cta, hrdinství

ἀριστερός ὃ. levý, vlevo; ne
štěstí věštící; levý (= neroz
vážný)

ÚOLOTEVG-WG (-Ňoc) Ó vynika
jící; hrdina, kníže

ČotoTEVY -Ewv Vynikati, před
čiti; vyznamenati se, získali
vítěznou cenu

ἀριστήιον τόΞ-- ἀριστεῖονVe

v



ἀριστίνδην

ἀριστίνδην adv. šlechtickým
původem; podle udatnosti,
zásluhy

ἀριστοκρατίᾶα ἡ Vláda nejiep
ších (šlechty), aristokracie

ἀριστοκρατικός 3. nakloněný
aristokracii, aristokratický

ÚOLOTOXOUTŮ-€iv Vládnouti po
dle ústavy šlechtické; pas.
býti pod vládou šlechtickou

ἀριστόμαντις -εως ὁ Nejlepší,
vynikající věštec

čovoTov rTósnídaně, oběd, jídloἀριστοποιοῦμαι-εἴσθαι| Při
pravovati si snídani, snídati

ἄριστος 3. (komp. ἀρείων) ηεῖ
lepší, nejschopnější, nejsta

ÚOLOTOJELO-00G S nejudatnější
rukou

ČOLOTŮ-čv snídati
ἀρισφαλῆς 2. velmi hladký,

kluzký
ἀριφραδῆς 72.veími znatelný,

zřejmý
ἄρκεσις -εως ἡ (ἀρκῶ) pomoc,

prospěch
ἀρχετός 3. dostačující
ἄρχιος 3. postačující, jistý
ἄρχος ὁ (ἡ) --- ἄρχτος
čoxoc Tóobrana, útěcha, ochra

na
doxoúvrwc dosti, dostatečně
ἀρχτέος ὃ. (ἄρχομαι) Co má

(musí) začíti; ἀρχτέον ŠOTÍ
jest nutno začíti (poslouchati)

dOXTOCÓ(Ň) medvěd (medvědi
ce)

ČOXTOVOOGÓ Průvodce, hlídač
medvěda

ÚOHOGTÝS

ἄρχυς -υος Ď síť, léčka; hrozící
nebezpečí

oxúorTaTog 3. (2.) nastavující
osidla; Tů . sítě, tenata

ἀρκῶ -etv míti sílu, brániti,
odvraceti, pomáhati; pas. spo
kojiti se; dpuei (neos.) do
stačí

ἅρμα τό vůz, spřežení
ἁρμάμαξα ἡ cestovní vůz, ná

kladní vůz

ἁρμάτειος 3. náležející K vozu,
vozní

ἁρματηλάτης -ου ὅ Kočí, voza
taj, závodník, bojovník na
voze

ἁρματηλατῶ -εἵν {ΕΙ na voze
(s vozem)

čouarTormydg Ó výrobce vozů,
kolář

ouaTooxi ἡ Stopa po voze,
kolej

ἄρμενος 5. Viž ÚEaELoxw
ἁρθμόδιος 3. vhodný, shodný,

přiměřený

douole -ev (Viz i douórrW)
spojiti, sloučiti

čouot aďv. právě, nedávno

ἁρμονίᾶ (3 spojka, spolek,ἁρμονίη| smlouva;soulad,
dibozvuk; mezera; shoda, sou
měrnost, souhlas

čouóc č Spára, spojka, hřeb,
kolík, kloub

ČOLOOTÝOE-Ť00G Ď pořadatel,
ἁρμοστής -οὔῦὁ dozorce,

místodržitel, velitel



ἁρμόττω

ἁρμόττω -Ewy Spojovati; infr.
hoditi se, slušeti se; med.
(pas.) shodnouti se, zasnou
biti (se), přiléhati, spravovati;
v soulad uvésti

ἄρνειος 3. jehněčí, beránčí
ἀρνειός ὅ (dovnóg) beran
ČOVEVTÝC-700g Ó Potapěč
čovňouuoc 3. zapiratelný
Čovnows-ec 1 zapírání
dovlov Tó ovečka, ovčí rouno
ἀρνοῦμαι -εἴσθαι Vzpírati Se,

odpírati, zamítati
čovvuau -vodazískati, vymá

hati, dobývati, chrániti, pod
stoupiti, vzíti na sebe

Č.o0g TOprospěch; záhuba
ἄροσις -εως Ď ornice, orná pů

da; orání
ČOOTÝO-Ň0oG Ó oráč, rolník
ἄροτος ὁ orání, orba; období

orání; setba
ÚOOTOLÁ-úv orati, sázeti
čoorToov TÓ pluh
čoovou Ť ornice, půda, pozem

ky
oovoaioc 3. venkovský, spro

stý
ἁρπαγη ἡ loupení;čonoyuócÓ| loupež,kořist;

(čonávn ň hrábě)
ἁρπάζω -ειν uchvátiti, rváti,

pleniti, rychle se chopiti
ἁρπαμτήρ -ἢρος ὁ 1αρίξ
čonakéoc 3. hrabivý, lakotný;

úchvatný, líbezný
ἅρπαξ -αγος lupičský; 6 d.

lupič
doredovy T provaz, řetěz
onm ň sokol; srp

ἀρτάνη

úorvto 1 bouře, harpyje
dovabov -$voc ó závdavek, zá

stava
ἄρρατος 2. nezlomitelný, ne

únavný
čooagog 2. bez švů, nesešitý
ἀρρενωπία ἡ mužné vzezření,

mužnost

ἄρρηχτος 2. nezničitelný, ne
zlomný, nerozborný

ůoonv -ev mužský
čoontoc 2. nevyslovený (nezná

mý); nevyslovitelný (tajný,
posvátný, strašlivý)

oovůuic 1 nesouměrnost,ne
přiměřenost, nesouzvuk

ἄρουῦμος 2. nesouměrný, ne
rythmický

ἀρρωδίη ἡ (υἱζ ἑ ὀρρωδία) ἄζ
kost, strach

ἀρρωδῶ -ev (Viz 1 OPOwWOwW)
býti pln úzkosti, strachovati
se

ἀρρώξ -ὤγος bez trhliny, ne
poškozenýἀρρώστηματό| slabost,

ἀρρωστία ἡ ochablost
nemoc, nespokojenost

ἄρρωστος 2. slabý, stonavý,
skleslý

ἀρρωστῶ -etv býti slabý, chu
ravěti

ἄρσαι υἱζ ἀραρίσκω, ἄρδω
ἄρσενοκοίτης -ου Ó prznitel

dětí

doonv 2. mužský, silný
ἀρτάβη ἡ perská měřice (1"/14

medimnu, 55,8 1)

ἄρταμος o řezník, kuchař
ἀρτάνη ἢ Provaz, lano, smyčka



ἀρτεμῆς

ἀρτεμῆς 2. zachráněný, čerstvý,
zdravý

ἀρτέμων -wvoc (i -ovoc) Ó
plachta lodní (nad košem)

čornuo, TÓnáušnice
ἀρτηρία ἡ žíla, tepna, průduš

ka

ἄρτι právě, vhod, nedávno,
brzo

ἀρτιάζω -ειν hráti sudoua li
chou

ἄρτιασμός o hádání, hra
dotvyúhoxtoc 2. právě kojený
ἀρτιγέννητος 2. právě narozený
dorenňg 2. obratný v řeči
doTixoAkoc 2. pevně přilepený,

vhodný
ἄρτιος 2. vhodný, přiměřený,

náležitý, rovný, sudý; GoTiwG
právě

ἀρτίπος -οδος
ἀρτίπους -οδος

čerstvý, hbitý
ἄρτισις -εως Ů Zařízení,upra

vení, kroj

doritehůg 2. právě zasvěcený
ἀρτίφρων 2. rozvážný, blaho

volný

ἀρτίχριστος 2. čerstvě natřený
ἀρτοπόπος ὁὁ (ή) ρεξαῖ (-κ9)
ἀρτοποιία ἡ Ρεξεπί chleba, pe

kařství

čorTog ó chléb
ἀρτοσιτῶ -εἴν
ἀρτοφαγῶ -εἴν

se zdravýma
nohama,

| pojídatichléb
ἀρτῦναι οἱ dozorci (v Argo

lidě)

ἀρτύω -ειν (ἰἀρτύνω -ειν) 5Ρ0Ο
jovati; upevňovati, strojiti,

ἀρχεύω

připravovati, vymýšleti, ko
řeniti

ÚOTŮ -ův (i doreiv) přivázati,
zavěsiti; pas. viseti, spočívati;
med. připravovati se

ÚOVOTÝO-Ň00G Ó míra na teku
tiny (== xorvAn 0,27 1)

ἀρύσσω -ειν
ἀρύτω -ειν
ἀρύω -ειν
ἀρχαγ- Οἱ ἄρχηγ
dovávyshoc o archanděl
doyauóvovoc 2. z prastarého ro

du, starobylý

ἀρχαιολογία i vypravovánísta
rých dějin, archeologieἀρχαιολογῶ-eív| Vypravovati
dávné příběhy

ἀρχαιόπλουτος 2. οἀεάάνπα Ῥο
hatý

čerpati, nabírati

ἀρχαῖος 3. od prvopočátku
(doxyn), (pra)starý, původní,
starožitný, zastaralý, dřívěj

ší; τὰ ἀρχαῖα rodinné jmění,
jistina; jo T0Ď ἀρχαίου (τὸ
doxoiov) odedávna

ἀρχαιότροπος 2. starodávný
ἀρχαιρεσία ἡ (ἳτὰ ἀρχαιρέσια)

volba úředníků

úoxelov To Vládní budova,
úřad, radnice, úřední míst
nost, archiv

ἀρχέκακος 2. zlo přinášející
doxéhaoc Ó (doyékac) vůdce,

vévoda, vladař

úovérAovToc 2. původce bohat
ství

ἀρχεύω -ειν býti v čele, veleti



ἀρχή

čoxý m začátek, původ, prin
cip, příčina, pravěk; vláda,
velení; říše, úřad; (τὴν) ἆρ
χην s počátku, odedávna; ů0
ňv oů vůbec neἀρχηγέτης-ουὅ| Ράνοᾶςε,

ἀρχηγός ὁ zakladatel,
předek, vůdce

ἀρχηγετεύω -ειν (ἳ ἀρχηγετῶ
-etv) činiti začátek, veleti

ἀρχήῦεν odedávna, původně
ἀρχηιον == ἀρχεῖον
ἀρχιγραμματεύς -έως ὁ Ριτναί

tajemník
ἀρχίδιον τό podřízený úředník

(nižší místo úřednické)
ἀρχιερατικός 3. velekněžský
3 ”- E = 5 ]

αθχιεθζυ» "εωςι veleknězUOYLEOEWG-© 0

ἀρχικός J. schopný veleti, vésti
úřad, poroučeti, pánovitý

ἀρχιποιμήν -ένος OVrchní pas
týř

ἀρχιρεύς-- ἀρχιερεύς
ἀρχισυνάγωγος Ó Správce sy

nagogy
ἀρχιτέχτων -ονος ὁ δίαν/{ε], αΓ

chitekt, nájemce divadla (v
Athénách)

čovitekovyg -ov ó vrchní cel
ník

ἀρχιτρίκλῖνος ὁ vrchní stolník
(ředitel jídelny)

doyóg č přední, vůdce, velitel
ἄρχω -ειν býti první, míti před

nost, býti velitelem, vládnou
ti; začínati, býti původcem
(příčinou); býti archontem;
med. počínati; pas. býti ovlá
dán, poddán

doshyňs

ČOV -ovTOGÓ Vůdce, vládce,

úředník (archon)
ἀρωγή Ἡů ochrana, pomoc
Úowyóg 2. pomocný, prospěšný;

Ó ú. pomocník, mstitel
ἄρωμα τό Koření; niva, pole

(osetéἀρῶ)
ůOĎ -obv orati, vzdělávati, 0

plodniti, sázeti
úoduou -Godo. modliti se, pro

siti, přáti si, proklínati
ἀρώσιμος 2. schopný setby

(zorání)

ἆσαι (aor.) viz ἀάω; σαι viz
ἄδω

ἀσάλευτος 2. nezviklaný, pev
ný, nezmítaný

dcauev Viž ČEoa.
doduevogVÍZG -v
doduvvůoz T Koupací vana
ἀσάφεια + nezřetelnost, neji

stota

úoagpňg 2. nejistý, nezřetelný,
pochybný

dobeoroc 2. neuhasitelný, ne
vyhašený, nesmírný, nepomí
jející

ἀσέβεια ἢ | bezbožnost,bohaprázdnost
doshbůg 2. bezbožný, zločinný
ἀσεβῶ -eiv bezbožně si vésti,

prohřešiti se

ἄσειν (ἄμεναι) VIZἄω
ἀσελγαίνω -ειν ΖΙοδπηδ, bujně,

zpupněsi vésti
ἀσέλγεια * zpupnost, drzost,

bujnost
doekyng 2. bezůzdný, rozmaři

lý, drzý



ἀσέληνος

ἀσέληνος 6. bez měsíce, bez mě
síčního světla

ἄσεπτος 2. — údebns
ἀσεπτῶ --- ἀσεβῶ
doeúuou (dor. Γι.) οἱ ἄδω
ἄση ἡ přesycenost, rozmrzelost,

bolest

čofuovTog 2. neznamenaný, bez
znamení, bez vůdcečonuog| 2.neoznačený,nera

ἀσήμων | žený; nezřetelný, ne
dávající (příznivá) znamení;
neslavný, nejasný

dodéveva m (i -eín) slabost, ne
moc; chudobnost

čoděvyuo T0— doděveva (chy
ba ze slabosti)

čovdevýg2. slabý, nemocný, bez
mocný, chudý

ἀσδενίη ἡ --- ἀσδένεια
ἀσθενικός 3. slaboučký
ἀσθενῶ -εἴν býti slabý, nemoc

ný; dodevá -otv oslabiti
čodua Tó (i dodua, dodua)

těžký dech, záducha
ἀσθμαίνω -ειν těžce dýchati,

supěti, chroptěti
ἀσινῆς 2. bez úrazu, neporuše

ný, klidný, bez pienění
čo -og m Kal, nečistota
doiria hladovění, půst, ne

chuť k jídlu
Čotroc 2. bez jídla, lačný, hla

dový
čotTO -civ postiti se, hladověti
doxekůg 2. vyhublý, bez síly,

nepoddajný, tvrdý
ἀσκέπαρνος 6. πεοίεςαπύ, drsný
ἄσχεπτος 2. nezkoušený, ne

předložený, nevšímavý

ἄσπερμος

ἀσχευης 2] bez nářadí,
ἄσνευος2.| nevyzbrojený,

nechráněný
doxndýg 2. neporušený, zacho

valý
ἄσχῆσις -εως ἡ ον]δεηί, povo

lání atletů
ἀσκητῆς -οὔῦὁ vycvičený, atlet
doxntTóg 3. umělecky provede

ný; cvičení schopný, vycvi
čený

doxojroc 2. neopatrný, nevidě
ný, neviditelný, nekonečný,
neuvěřitelný, neočekávaný

doxóc ó kůže, kožený měch
ἀσχῶ -civ umělecky zpracovati,

vyzdobiti; popíliti si, cvičiti
(se), opatřiti, usilovati, kona
ti, hleděti si

ἆσμα τό 2ρᾶν, ρίδεᾷ
ἀσμενίζω -ειν (ἵπιεᾶ.) ὈύΗ 5Ρο

kojen, ochotně přijímati
čouevog 3. potěšen, rád; za

chráněn
doogog 2. nemoudrý, pošetilý
ἀοπάζομαι -εσθαι vlídně při

jmouti, pozdraviti, loučiti se,
míti rád, líbati, uctívati, vá
žiti siἀσπαίρω-ειν| zmítatisebou,
vzpírati se

donůooyog Ó chřest
ἄσπαρτος 2. (σπείρω) πεοδείύ
donáotog 3. vítaný, veselý, mi

lý, rád
ἀσπασμός ὁ pozdravení, po

zdrav
ἀσπαστός 3. vítaný, milý, rád

(-- ἀσπάσιος)
čoneeuog 2. bez potomstva



ἀσπερχές

ἀσπερχές Velmi, prudce, ne
unavne

dametog 2. nevýslovný, nesmír
ny

ἀσπίδιον τό malý štít
ἀσπιδιώτης -ου ὁ ozbrojený

štítem
čojikoc 2. neposkvrněný
donic -(doc ů štít, těžký ozbro

jenec; zmije

ÚOTLOTÝ,E-T)00G Ó| štítem
ἀσπιστής-οῦὁ| vyzbrojený,

bojovník
ἄσπλαγχνος 2. bez srdce, zba

bělý
dojrověoc 2. beze smlouvy, bez

příměří; nesmiřitelný

ἄσπορος Ζ. (σπείρω) neosetý
čonovot bez námahy, klidně
ἄσσα Ξ-- ἅτινα (ὅστις)
ἄσσα --- τινά (τὶς) πέοο, θ8ί
ἀσσάριον τό ἁτορωύ Ρεηίᾳ (88)
ἄσσον, ἁσσοτέρω (komp. Kk

ἄγχι) blíže
dooóTaToc 3. (čyyv) nejbližší
ἄσσω-ειν --- ἀΐσσω
ἀσταδης 2. nestálý, nevy
ἀστάῦμητος. počitatelný,

nejistý
ČoromrTog 2. (adv. dorTaxrTi) bo

hatě prýštící, slzy ronící
dorTaciaoToc 2. bez stranických

bojů
ἀστατῶ -εἴν býti neklidný, ne

stálý, bez přístřeší

doTagpic -Ldog *) hrozinka
oTUYVS -VoG Ó Klas
ἀστέγαστος 2. bez přístřeší

(úkrytu)

ἀστραγάλισις

ἀστεῖος ὃ. městský, jemný,
vzdělaný, způsobný, žertov
ný

ἄστειπτος 2. (στείβω) περοξ]ᾶ
paný, neochozený

ἀστεμφῆς 2. neotřesený, ne
ústupný, pevný

dotTévaxtToc2. nevzdychající
oTEpyhg 2. bez lásky, tvrdý,

nepřátelský
ÓoTEO0EC3. plný hvězd, hvězd

natý, zářící
ἀστεροπή ἡ blesk, hrom
ἀστεροπητής -οῦ ὁ metající

blesky
ἀστέροπος 2. (ἳ ἀστερωπύς 2.)

hvězdný
ÚoTEpŮVATOG2. Neověnčený
ÚoTÝT)domorodá žena, občan

ka
ἀστῆρ -έρος ὁ Ἀνξέσααἀστήριχτος2.| nepodepřený,

slabýἀστιβής2.| nohounedotčený,
ἄστιβος 2. neschůdný,

posvátný
ἀστικός 3. městský
ČoTixtoc 2. neoznačený tečka

mi (bez tetování)
ἄστομος 2. neústupný, tvrdo

hubý, neovladatelný
ἄστοργος 2. bez lásky, krutý
doToc ó měšťan, občan
ἀστοχῶ -gtv chybiti, blouditi
ἀστράβη ἡ sedlo (soumarské),

soumar (se sedlem)
ἀστραγαλίζω -ειν hráti v kost

ky
ἀστραγάλισις -εως ἡ Ňra V

kostky



ἀστράγαλος

ἀστράγαλος ὁ ορταίε], páteř,
kotník; pl. kostky (hrací)

GoToanaioc 3. blýskající
doroarí i blesk, jasná záře
ἀστράπτω -ειν blýskati, zářiti
doTOúTEVTOG2. ten, jenž neko

nal vojenskou siužbu; bez vo
jenské služby

ἀστρολογία ἡ hvězdářství
ἀστρολόγος 2. znalec hvězd

(astronom)
ἄστρον τό hvězda, souhvězdí
dorToovoulc 1 hvězdářství
dorToovouwmog3. hvězdářský
ἀστρονόμος ὁ hvězdář
ἄστροφος 2. bez ohlédnutí (bez

otočení)

oTowTOG 2. nepokrytý
ἄστυ -εως (-εος) τὸ bydliště,

město (hlavní)
dorTvBowdTng-ov městem vola

jící, provolávající
ÚoTvysírTmv2. sousední, pomez

ní
ἀστυνόμος 2. město chránící,

na město dohlížející (aedilis)
ZOTŮ -0ÚvV== ČvoTŮ (zničiti)
ἀσυγχκρότητος 2. nesecvičený
doúupbarToc 2. nesmiřitelný
dovupAmtTog2. nepochopitelný
ἀσυμμετρίᾶ ἡ nepoměr, nesou

měrnost

ÚOVULETOOG2. Nesouměrný
úovugooog 2. neprospěšný, ne

vhodný
dovupovog 2. nesouladný, ne

shodný
ÓovváoTNTOG2. nesouvislý
ἀσύνδετος 6. πθρνάζθηύ, nespo

jený

ἀσχημων

ἀσυνεσία ἡ nerozumnost, ne
srozumitelnost

ἀσυνέτημι (αἰοῖ.--- ἀσυνετῶ
-εἴν) nerozumím

ÚoÚúvEToc2. nerozumný, nezna
lý, nesrozumitelný

dovvýdeta 1 neobvyklost
ÚOVVNŮNS2. neobvyklý
oúvÝcToc 2. nespolehlivý, vě

rolomný, neklidný, nepokojný

ÚoVvTAxTOG2. nespořádaný

dovynÁoc 2. ničemný, opovrže
ný

ἁσυχ- --- ἤσυχ
ἀσφάδᾳστος 2. (i -ŠaoTog) 5ε2

chvění, jistý
ἀσφάλεια ἡ (ἆ -είη) bezpečnost,

jistota, ochrana
ἀσφαλῆς 2. nepohnutý, jistý,

stálý, spolehlivý, opatrný
ἀσφαλίζω -ειν zajistiti, bezpeč

ně chrániti

ἄσφαλτος f zemní pryskyřice,
asfalt

dogůoavog Ó průduška
dopódekoc č asfodel (liliovitá

rostlina)ἀσχάλλω-ειν| mrzetise,ἀσχαλῶ-ᾱν|| rmoutitise
ἄσχετος 2. nezadržitelný, ne

poddajný, bezuzdný
úoynuový -etv počínati si ne

obratně, neslušně, divoce

ἀσχημοσύνη Ť. ošklivost, ne
obratnost, neohrabanost, ne
způsobnost, hanba

ἀσχήμων 2. neobratný, nepří
stojný



ἀσχολία ἀτέρωτα

ἀσχολία ἡ πεάορίαίεκ prázdně,
zaměstnání, neklid, zane
prázdnění

ἄσχολος 2. bez nečinnosti, čin
ny

čo -čv býti mrzut, rozmrzen,
přesycen (i med.)

dowuatTog2. bez těla, nehmotný
ἀσωτία ἡ prostopášnost, mar

notratnost
dowrToc2. bez záchrany, mravněozkažený,| prostopášný,

marnotratný
ÚTOMTOG2. nespořádaný, nepo

řádný
ůTanTů -eiv býti neukázněný,

žíti výstředně, býti prost vo
jenské služby, stanoviště o
pustiti

ἀταλαίπωρος 2. Ὀεᾷ ρτάςε, 110
stejný, nedbalý

ἀτάλαντος 2. rovný (stejně vá
žící)

ἀταλάφρων 2. νεςε]Ψ
ἀτόλλω -ειν ἀονάάδα, ροξκακο

vati, laškovati; Όρατί. aiol.
ἀτάλλοισα Ξ-- ἀτάλλουσα

ἀταλός 3. veselý, bujný, dětský
čraEia Ť nepořádek,neukázně

nost, zlořád
úrTů.oale, však, než, potom, nu

že, tedy
ἀτάραχτος 2. Klidný, neohro

žený, neděsící
ἀτάρβακχτος 2. nebojácný, ne

lítostný

ἀταρβῆς 2 | neohroženýἀτάρβητος 6.

ἀταρπιτός ἡ | stezka,pěšina,
ἀταρπύςἡ| Úvoz

ἀταρτηρός 3. tvrdý, urážlivý
ἀτασῦαλίὰ ἢ (ἳἀτασδαλίη) Ρο”

šetilost, zpupnost, zločin
ἀτασθάλλω -ειν ορονάζηνξ, 21

jednati
dráodakhoc 2. zpupný, prosto

pášný
ἄταφος 6. nepohřbený
ἅτε jako(by), ježto (obyčejně

s partic.)
dtreyxTog 2. nesvlažený, neob

měkčený
TELONG2. nezlomný, neoblom

ný, nepřekonatelný
ἀτείχιστος 2. πεορενηξπύ
ἀτέχμαρτος 2. nedosvědčený,

nejistý, nevypočitatelný
črexvoc 2. bezdětný
drěketa + osvobození od daní

(dávek a j.), nepoplatnost
ἀτέλεστος 2. nedokončený, ne

platný; nezasvěcený
ἀτελεύτητος 2. περριαξηύ, πε

úprosný
dreAůg 2. nevykonaný, nepiat

ný, nešťastný, nekonečný, ne
úplný; prostý dani

dréubo -ew. škoditi, zbaviti;
pas. míti škodu

ἀτενῆς 2. napjatý, vytrvalý,
pevný, stálý, přítulný

ἀτενίζω -ειν ostře (pevně) po
hlížeti (τινά)

ἅτερ předl. s gen. od, bez, mi
mo, proti vůli

ἀτέραμνος 2. tvrdý, neoblomný
čreode(v) mimo, bez
ἀτερπής 2., ČTEONOC2. neutě

šený, neradostný
ἀτέρωτα --- ἑτέρωδι (πάν)



ἀτεχνίᾶ

ἀτεχνία 7 neumělost, neobrat
nost

čteyvog 2. neobratný, neumělý;
ἀτέχνως πειπιξ]ε, ἀτεχνῶς
právě, zcela, veskrze, ovšem,
prostě

ἄτη ἡ omámenost, zaslepenost,
vina, pohroma; trest, zkáza,
bolest

ἄτηκτος 2. neroztavený, neroz
tavitelný, nerozpuštěný

ἀτημέλητος 2. (τημελῶ) Ζ8πε
dbaný

ἀτηρίᾶ ἡ škoda, zlo, neštěstí
ἀτηρός ὅ- |
ἀτήσιμος 5.|
čríle -ev nedbati, nevšímati

si, pohrdati
driuále -ewvnevážiti si, tupiti,

pohrdnouti
driuntTog 2. bezectný, nevážený
ἀτιμία ň (? ἀτιμίη) neúcta,

hanba, nečestnost, klatba
ἄτῖμος 2. bez náhrady, neváže

ný, nehodný, klatbou postí
žený; zneuctívající, potupný,
beze cti

ἀτῖμῷ -čv (i -obv) nevážiti si,
cti zbaviti, míti v neúctě
(== ἀτιμάζω)

riuwonroc 2. bez trestu, bez
pomsty, bez pomoci

zhoubný, neblahý

ἀτιτάλλω| -ew.Vychovávati,
chovati

ἄτιτος 2. nesplacený, nepomstě
ný

ἄτλατος 2. }
9/ n
ἄτλητος 2. j esnesitelný
ἀτλητῶ -εἴν nesnášeti, býti roz

hořčen, obtížen

ἄτρομος

ἄτμητος ζ. nedělitelný; neob
řezaný, nezpustošený

ἀτμίζω -ev dýmati, kouřiti,
páru vydávati

ἀτμίς -ίδος ἡ
ἀτμός ὁ | pára, kouř

΄ἄτοκος 6. περ]οάπύ
droAuta + zbabělost
ἄτολμος 2. zbabělý
ἄτομος 2. nepožatý, nedělitel

ny
Tonic f neobvyklost,vzácnost,

podivínství, pošetilost, ne
vhodnost

dTojoc 2. neobvyklý, zvláštní,
nevhodný, nesmyslný, podiv
ný, pošetilý

ἆτος 2. ( ἄατος) nenasytný
ÚTOUKTOGÓ Vřeteno, šíp

OTe0TT0S 1 pěšina, stezka
ἀτραπός ἡ |
ἀτρέπεια Ť (i -xelm) pravda,

jistota
ἀτρεκῆς 4.

upřímný
ἀτρέμα ( ἀτρέμας) περοΏηι

tě, klidně, rozvážně
ἀτρεμῆς 2. klidný

ἀτρεμίζω τειν nechvěti se,ἀτρεμῶ -εῖν | býti Klidný,
oddávati se pokoji

UTOsTTOG2. nezměnitelný, ne
lítostný

drosoTog 2. bez bázně
ἀτριβῆς 2. nohou nedotčený,

neschůdný, nepoškozený; ne
ztvrdlý, měkký

ἄτριπτος 2. neotřený, nepoško
zený, nevymlácený

TOOLOG2. nepostrašený, klidný

pravdivý, jistý,



ἄτροφος̓ αὐθιγενῆς

ἄτροφος 2. špatně živený
ἀτρύγετος 2. (τρυγῶ) neúrod

ný, pustý; neúnavný, stále
rozvlněný (TEVw)

TOVTOG2. nevyčerpatelný, ne
konečný, neůúmorný

ἄτρῦτώνη Ů neúnavná, nepře
možitelná

ČTOWTOG2. nezraněný, nezrani
telný

ἅττα οἵξθ; --- τινά; --- ἅτινα
čirTaToi běda (výraz bolesti)
drTTEAeBoco kobylka
črTng hejsa; označení Dionysa
ἀττικίζω -ειν býti nakloněn

Athéňanům

ἀττικισμός ὁ Ppříchylnost k
Aťhéňanům; attické nářečí

ἀττικός J. attický
ἄττω --- ἄσσω (ἀΐσσα)
rýče -ειν plniti úzkosti; pas.

děsiti se, plašiti se, těkati
ἀτύμβευτος 2. bez mohyly, ne

pohřbený
ἀτυράννευτος 2. neovládaný ty

rany
ἀτύχημα To neštěstí
ἀτυχῆς 2. nešťastný
ἀτυχία ἡ neštěstí, nehoda
ἀτυχῶ -eiv nedosáhnouti, ne

dostávati se; býti nešťastný
ἀτῶ -εἷν býti zaslepen, šíleně

odvážný, pomaten
ἀτῶμαι -ἄσῦαι býti nešťasten,

míti škodu
aů opět, zase, pak, dále
αὐαίνω -ειν (ἳ αὐαίνω) sušiti,

mořiti; med. (pas.) vyschnou
ti, chřadnouti

αὐᾶτᾶ --- ἄτη

αὐγάζω -ειν (αὐγή) ozařovati;
med. (intr.) vnímati, (zrakem)
postihnouti, zkoušeti

αὐγή i záře, světlo, paprsek;
oko, pohled

oúdaloua -sodoumluviti, jme
novati, křičeti, poroučeti, va
diti, hlásati

aůdr i zvuk, hlas, řeč, pověst,
zpráva

αὐδήεις 3. mluvou obdařený,
výmluvný

αὐδῶ -ᾱν --- αὐδάζομαι
αὔδω -ὠως ἡ (αὐδώ) (αἰοῖ.)--

αὐδη
αὐερύω -ειν napínati, táhnouti

zpět, ohýbati
αὐδξ-- αὖτε ἶαὖδι
αὔθ΄ξ- αὐτό
αὐθᾶδεια ἡ samolibost,
αὐθαδία ἡ zpupnost,

umíněnost, domýšlivost
αὐθᾶδης 2. domýšlivý; bez

ohledný, vzdorovitý, vznešený
oúdadítouou -eodau domýšlivě

si počínati
αὔθαιμος 2. | stejné krve,
αὐθαίμων 2. | blízký příbuzný

(bratr, sestra)
addaloesroc 2. vlastní volbou,

svémocný, dobrovolný; zavi
něný

addévTnG -ov Ó původce, pán,
pachatel, vrah, kat

αὐθεντῶ «εν vládnouti (nad
mužem úvůvoc)

αὐδημερόν téhož dne
αὖθι na místě, tu, zde, tam,

ihned
aůbvyevýg 2. domorodý, domácí



αὖδις

αὖδις --- αὖ Ζ85ε)
αὐδόμαιμος 2. pokrevný pří

buzný (bratr, sestra)
αὐίαχος s křikem, s jásotem
aůkaE -oxog * rýha, brázda
αὔλειος 2. dvorský, nádvorní,

domovní, hlavní (vchod Ju
ρα)

adAt m ohrada, dvůr, obydlí
(chyše, palác), předsíň

aVAnuo Tóhudební skladba pro
flétnu, hra na flétnu, zvuk
flétny

αὔλησις -εως ἢ Ὥτα Ώαflétnu
αὐλητής -οὔ ὁ (αὐλητήρ -Ώρος)

pištec, hudebník na flétnu
αὐλητικός 3. flétnový (aVA. TĚ

χνη umění hráti na flétnu)
αὐλητρίς -ίδος Ů pištkyně
aúiílouou -eobou býti v ohradě

(v stanu, v táboře), přenoco
vati pod širým nebem

odAtov Tó ohrada, jeskyně
αὖλις -ιδος T)místo odpočinku,

ležení, tábor
αὐλίσκος ó píšťalka
aůúkonouxů +) zhotovování píš

ťal

αὐλός ὁ píšťala, trubice, proud
(krve)

αὐλῶ -εἴν hráti na flétnu (píš
ťalu)

αὐλών -ὤνος ὁ ἄνοζ, údolí, úži
na, příkop

αὐλῶπις -ιδος 5 οἴνοιν (vpředu
přílbice), s trubicí (k nasaze
ní chocholu)αὐξάνω| -ew.rozmnožovati,
zvětšovati, velebiti; intr. růs

7 Řecko-český slovník.

αὐτερέτης

ti; meď. dařiti se, stoupati,
nabýti moci, podporovati

αὔξη ἤ, αὔξησις -εως ἡ zvět
šení, vzrůst, rozšíření

adEnrTixóc 3. schopný vzrůstu
αὔξω -εινΞς αὐξάνω
αὖος 3. suchý, vyschlý, dusný,

chudý
ἄυπνος 2. beze spánku
αὔρα (αὕρη) ἡ vánek, větřík,

výpar
αὔριον Ζίπ8
αὐσταλέος 3. suchý, zaschlý,

špinavý
odornola + trpkost, vážnost
αὐστηρός ὃ. trpký, vážný, ne

vlídný

αὐστηρότης ]
-ητος ἢ

αὐστρότης
-ητοςἢ ος

αὐτάγγελος 2. ten, jenž jest sám
sobě poslem; očitý svědek

αὐτάγρετος 2. (-- αὐδαίρετος)
samovolný, dobrovolný

aúTádeApoc 2. blízký příbuzný;
vlastní bratr

aÚTOUVOOOG2. i S mužstvem

oůTavéptoc ó vlastní bratranec
aůTů0 ale, avšak, pak, dál
αὐτάρχεια ἡ soběstačnost, spo

kojenost
UŮTŮONNG2. soběstačný, nezá

vislý, spokojený, jistý
αὖτε zase, opět, pak, avšak
αὐτεπάγγελτος 2. sám sebe

zvoucí, dobrovolný
αὐτερέτης -ου ὁ Veslař i ná

mořní vojín

ř = aúornola
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ἀὐτη m Křik, ryk, zvuk, vřava
(válečná)

αὐτήκοος 2. svědek, jenž sám
věc slyšel

αὐτῆμαρ, αὐτημερόν téhož dne
(E= avůnuspov)

αὐτιγενῆς 2.--Ὑ-αὐθιγενής (4ο
εηοτοάσ)

αὐτίια hned, ihned; na příklad,
potom

AŮTLG— aůůug (zase)
ἀυτμή ἡ dech, vánek,ἀυτμήν-ένος0) pára(vůně)
αὐτοβοεί při prvním pokřiku

(= útoku)
aúTovévvyToc 4. Z Vlastní krve,

pokrevný
αὐτογνωμονῶ -εἵν Úednati po

dle vlastní vůle (libovolně)
αὐτόγνωτος 2. Umíněný, své

hlavý
αὐτόγραφος 2. vlastní rukou

napsaný
αὐτοδαής 2. SAMOUK
αὐτόδεχα právě deset
αὐτοδίδαχτος 2. Samouk, sám

vyučený
αὐτόδικος 2. S vlastní soudní

schopností (pravomocí)
aÚTOOLOvihned, na místě

αὐτοέντης -ου ὁ (Ξ-αὐθδέντης)
původce, pachatel

αὐτοέτης 2. jen adv. αὐτόετες
= téhož roku

adTodev odtamtud, z téhož mís
ta; na místě, tamže; z toho
důvodu, přímo z věci, bez
průtahu, od té chvíle, od ny
nějška

αὐτόδι tam, zde, na místě

5 £
αὔὐτοπολιτης

αὐτοκάβδαλος 6. 5ρτοδίύ
αὐτοχασιγνήτη T Vlastní sestra
αὐτοχασίγνητος ὁ Vlastní bratr
αὐτοκατάκχριτος 2. sebou Sa

mým odsouzenýαὐτοκέλευστοςζ.| bezrozkazu,
αὐτοχελής 2. ο své vůli
oůToxÁadog 2. i s větvemi
oůTOoxAnTog2. samozvaný, ne

vyzvaný
αὐτόχομος 2. i S listímadToxoaTÝG2.| sámvládnoucí,
aÚTOXOUTWE2.) nezávislý,

neomezený, zplnomocněný
aÚTOxTOVÝ-elv sebe sama U

smrtiti, vzájemně se pobíjeti
aúTóuarTog2. z vlastního popu

du, sám od sebe, přirozený,
nahodilý; maně

αὐτομολία ἡ přeběhnutí
oůróuokoc 2. zběh, přeběhlík,

uprchlík
UÚTOLOÁÝ-ev přeběhnouti
aůrovouíč 1 (Politická) nezá

vislost, samostatnost
aÚúTóvouoc2. nezávislý, volný,

samosprávný
αὐτονομοῦμαι-εἴσδαι 5ε0ε {8

ma spravovati, žíti nezávisle
oúrovvyt téže moci
aůToEvAoc 2. celý dřevěný
aÚTOTOLG-dog Ó vlastní syn
aŮTOTETOOG2. Z přírodního (ne

tesaného) kamene
aÚTOTOLOC2. (Ola) sám od se

be vyrostlý
αὐτόπολις -εως ἡ δπιοβύαίπά

obec, svobodný stát
aůrTorokims -ov Óobčan samo

statné obce



αὐτόπρεμνος

αὐτόπρεμνος 2. i s kořenem,
úplně

αὐτόπτης -ου ὁ οξύ svědek
αὐτός ὃ. sám, vlastní, svůj, on,

ten; právě (on), ba, i, i S
rovněž; Ó . týž

OÚTO0erovněž tam
aůrooTadín m boj zblízka (mu

že proti muži), půtka
UÚTÓOTOÁOG2. Sám vypravujíci
aůroogpavůc Ó (ň) sebevrah
αὐτοσχεδά --- αὐτοσχεδόν

(zblízka)
aúrooxediále -ev jednati bez

přípravy (svémocně), zasle
peně souditi, improvisovati

aůrTooysdlaoua Tó mluvení bez
přípravy, improvisace

αὐτοσχεδιαστικός JŠ. nepřipra
vený, neumělý, nemotorný

αὐτοσχεδίη boj zblízka
αὐτοσχέδιος 2. bez přípravy,

improvisovaný
αὐτοσχεδόν Ζ0]4ζκ
αὐτοτελῆς 2. ν sobě ukončený,

nezávislý, absolutní
aŮTOTOGYVKÓG2. Sám od sebe

tragický
aŮTOVna místě, zde, tu, tam
αὐτουργός 2. sám (vlastní ru

kou) pracující; řemeslník
αὐτόφι(ν) (6επ., dat. v sing.

i plur.) mezi nimi, pro ně,
u nich atd.

αὐτοφυής 2. ο ρϊίτοάν, pova
hou, přirozený

αὐτόφυτος 2. samorostlý, ud
přírody hotový

αὐτόφωνος 2. sám od sebe zně
jicí, mluvící

7* Řecko-český slovník,

αὐχῶ

αὐτόφωρος 2. Ρ81ὅΐπια přistiže
ný, usvědčený, odhalený, zjiš
těný

αὐτόχειρ -00G Vlastní rukou
(vykonaný), násilný

αὐτοχειρία ἡ čin, spáchaný
vlastní rukou

αὐτόχῦονος Ζ., αὐτόχδων 2. 3
vlastní země vzešlý, praoby
vatel

αὐτοχόωνος 2. (αὐτοχόανος)
naplno ulitý, masivní

ÚVT-ey zníti, zvučeti, křičeti,
volati

αὔτως (αὔτως), zrovna tak,
právě tak, stále (ještě) tak,
jen tak, zhola, nadarmo, bez
důvodu

adysviCe -eu podříznouti krk
αὐχένιος 3. krční, páteřní
αὔχη ἣ vychloubavost,αὔχηματό| pýcha,lesk,

ozdoba, domýšlivost

adyňv -ěvog č šíje, týl, vaz; šíje(pevniny),Úžina,| propast,
průsmyk, rozvětvení (řeky)

αὔχηῃσις-εως Ů vychloubání
αὐχμήεις 3. suchý, drsný,αὐχμηρόςὃ.| špinavý,zpustlý,

chmurný, přísný (vůči sobě),
vyprahlý

adyuóc Ó vyschlost, špína, su
chost, neůroda

αὐχμῶ -εἵν býti vyschlý, špi
navý

αὐχμωδής Ζ.Ξ- αὐχμηρός
αὐχῶ -εἴν vychloubati se, ho

mositi se



3,αυ

αὔω -ειν (i avw) zapáliti, roz
žehnouti (sušiti); (i důw) Kři
četi, volati, zníti, zvučeti

ἀφαγνίζω -ειν přinésti smírnou
oběť, očistiti se

ἀφαίρεσις -εως 7 odnětí (odní
mání krve, odčítání)

ůpavoé -civ odnímati, odněsti,
odkliditi, uchvátiti; osvobodi
ti, zmenšiti, vyhladiti, překá
žeti, zbaviti, zprostiti, vyba
viti, sleviti, odděliti

ἄφαλος 2. bez chocholu
úpauooTůva -gw zcela chybiti,

ztratiti cíl

ἀφαμαρτοεπής 2. v řeči odbo
čující, mluvící naplano

ἀφανδάνω -ειν nelíbiti se, zne
líbiti se

ἀφάνεια ἡ nejasnost, nepatr
nost; neviditelnost, zničení

ůpovýg 2. neviděný, neviditel
ný, tajný; nejistý, neznámý,
neslavný

ἀφανίζω -ειν Činiti neviditel
ným, vyhladiti, zničiti; pře
měniti, oslabiti, zatemniti, za
tajiti, zamlčeti přejíti; od
straniti, krásti

ἀφάνισις -εως Ď | zmizení,ἀφανισμός ὁ zničení,
zánik

dpovToc 2. nezjevný, vymizelý
úgavéc adv. skrytě, tajně
úpánTe -ei Připojiti, zavěsiti,

navázati

ůgao rychle, ihned
ἄφαρκχτος 2. neohrazený, ne

opevněný, nestřežený

100 ἀφή

dgooráte -ev odtrhnouti,vy
loupiti

ἀφάρτερος 3. (komp. od ἄφαρ)
rychlejší

ἀφάσσω -ειν (Fut. Gpůcm, im
perat. aor. ἄφασον) dotýkati
se, ohmatávati

ἄφατος 2. nevýslovný, nesmír
ný

ἀφεγγής 2. temný, chmurný,
hrozný

dpedowv -Óvoc Ozáchod, stoka
ἀφειδῆς 2. nešetřící, tvrdý; od

(ἀφειδῶς) štědře, bohatě, bez
ušetření

depevěla+)bezohlednost, tvrdost;
rozmařilost

ἀφειδῶ -εἴν nešetřiti, nedbati,
zanedbávati

ἀφελῆς 2. jednoduchý, prostý
ἀφέλκω -ειν vyrvati, vyssáti;

přitáhnouti, odvléci

úpekóTny -nTog Ů prostota, u
přímnost

depevocTóhojnost, zásoba, jmě
ní, bohatství

ůpěktm fut. οἆ ἀπέχω
dpěonm -ev odplížiti se, odejíti
ἄφεσις -εως ἡ propuštění, od

puštění, dovolení, odeslání
deperoc 2. propuštěný, volný;

zasvěcený
ἄφευκτοςΞ-- ἄφυχτος
ἀφέψω -ειν (Ξ- ἀπέψω) υναῖή

ti, vyvařiti
ἀφή zapálení; uchopení, do

tknutí, pocit; kloub



ἀφῆγημα

ἀφήγηματὸ
ἀφηγήῆσις -εως Ἡ
νηλοῦμαι -etobou odtáhnouti,

odvésti; vypravovati, vysvět
Jiti

ἀφῆλιξ -χος obstárlý
ἄφημαι -ηΏσῦαιodděleně seděti
ἀφημερεύω -ειν Ρΐε5 den býti

nepřítomen
ἀφήτωρ ὁ vysilač (střel), střelec
dypbavoia 1 nepomíjejícnost,

nezkaženost

ἄφῦαρτος 2. nepomíjející, ne
porušitelný, nesmrtelný

ÚEVEVKTOG2. bez hlesu, tichý
ἄφδιτος . nezmarný, věčný
ἄφῦογγος 2. beze slova, němý
ἀφδονίᾶ Ů ochota (zbavenázá

visti); přebytek, nadbytek,
množství

ἄφῦονος 2. bez závisti; štědrý
bohatý, hojný

dpdovič Ť (půelow) nezkaže
nost, čistota

úpldovuo. TÓobraz, otisk, kopie,
napodobení

ἀφίδρωσις -εως ἡ Ροοεηί
ἀφίημι -έναι Ppropustiti, ode

slati, zapuditi, opustiti, pro
minouti, ztratiti, opominouti,
nedbati, dovoliti, povoliti;
med. odděliti se, uniknouti,
odjeti; odvolati, vypustiti

ἀφικάνω -ειν přijíti,
ἀφιχνοῦμαι-εἴσθαι | dostih

nouti, vrátiti se, přijíti do sta
vu, zmocniti se, postihnouti,
dostati se, odhodlati se

ἀφιλάγαδος 2. dobro (dobré)
nemilující

| vypravování

101 ἀφόρητος

ἀφιλάργυρος 2. neoddaný la
komství

ἀφίλητος 2. nemilovaný
ἄφιλος 2. bez přátel, bez lásky;

nevděčný, nerad
ἀφιλότῖμος 2. bez ctižádosti
úpiEtc -€wacT Příchod, odchod,

prosba o pomocἀφιππάζομαι-8odou| odjeti,
ἀφιππεύω -ειν přijeti
ἄφιππος 2. neobratný V jízdě,

neschopný jízdy, nevhodný
koním

ἀφίπταμαιξ-- ἀποπέτομαι (οᾱ
letěti, zmizeti)dolornu-vou| odstaviti,

ἀφιστῶ -ᾱν vzdáliti,
přivésti k odpadnutí, odrazi
ti; meď. odvrátiti od sebe, od
platiti, dáti si zaplatiti; intr.
(pas.) ustoupiti, vzdáliti se,
zdržeti se, odvrátiti se, od
padnouti, upustiti; lišiti se
(perf.)

ἄφλαστον τὀὸ hlavice
vpředu nebo vzadu)

ἀφλοισμός ὁ ρὅπα
ἀφνειός 2. (3.) bohatý, zámožný
čpvw aďv. náhle, nenadáleἀφόβητος2.| nezastrašený,
ἄφοβος 2. nezastrašující,

bezbranný, beze strachu
dpohbia 1 nebojácnost
ůpodoc 7 odchod, návrat
dogouovů -oův činiti podobným,

napodobovati, vyobraziti
ἀφοπλίζομαι -εσῦδαι οακ]άάαα

zbroj
ἀφόρητος 2. (φέρω) πεσπεςί

telný, nenošený

(lodní



ἀφορίζω

úpovile -ev ohraničiti, oddě
liti, vymeziti; vykázati, zmen
δα, podrobiti, uvoliti

ἀφορμήη ἡ východiště, peněžní
prostředky (náklad), příčina,
příležitost, možnost; nechuf,
výstraha, řečnické thema, zá
loha

ἄφορμος 2. spěchající pryč
úpoouů -av vytrhnouti, odejíti
ἄφορος 2. neužitečný, neplodný
ἀφορῶ -ᾱν ohlížeti se, z dálky

se dívati, přihlížeti, vyhlížeti

ἀφοσιῶ -oúv Usmířiti, med.
usmířiti se, splniti povinnost,
dostiučiniti, spokojiti se, zha
viti se závazků

úpoadůc 2. nerozvážný
ἀφραδία Ť (* dpoadin) ne

rozumnost, neznalostἀφραδῶ-εἴν| nerozvážně
ἀφραίνω -ειν | (nesmyslně)

jednati
ἄφρακτος 2. neohrazený, ne

opevněný, neozbrojený
ÚpoacToc 2. nevnímatelný, nepochopitelný,| neočekávaný,

tajný, nevylíčitelný
ἀφρήτωρ 2. bez kmene, nepří

tel kmene (bratrstva)
ἀφρίζω -ειν (potem) se pěniti
ἀφροδισιάζω -ειν οἀἁάάναα 5ε

lásce, toužiti po lásce
depoodiovoc 3. (2.) milostný; Tů

ú. požitek lásky, milostný
styk

ἀφρόντιστος 2. nepřipravený,
nerozvážný, bezstarostný, ne
dbalý

102 ἄχαρις

ἀφροντιστῶ -εῖν býti bezsta
rostný (ο něco τινός), ne
dbalý, lhostejný

ἀφρονῶ -etv nesmyslně (ne
rozumně) jednati

ἀφρός Ópěna
ἀφροσύνη nerozumnost, poše

tilost
ἀφρῶ -etv pěniti (se)
čpowv 2. nerozumný, nerozváž

ný, nenáležitý
dpvýg 2. bez vrozené vlohy, bez

nadání, neobratný
dpvxtToc 2. neuniknutelný, ne

rozřešitelný
ἀφύλαχτος 2. nestřežený, ne

prozřetelný, nevyhnutelný
ἀφυλακτῶ -εἴν πεορθίτηξ (Φεζ

starostně) si počínati
ἄφυλλος 2. bezlistý
ἀφυπνῶ -οῦν Usnouti, zesnouti
depvovstTogó bahno, náplav
ἀφύσσω -ειν nalévati, čerpati,

mabrati, hromaditi
ÚEVOTELCŮ-elv Opozditi se, za

držeti

ůpýw -ew. proniknouti; -
ἀφύσσω

pů -úv ohledávati, zkoušeti
dpWvnrog 2. nemluvný, němý,

zamlklý
ἀφωνία ἡ nemluvnost, zamlk

Jost

ἄφωνος 2. == ÚEWVNYTOG
ἀχά ή (dor.) Ξ--ἠχή (ZVUK,křik,

hluk)
dyaAuoc 2. bez kovu: (bez obra

ny kovem)
ἄχαρις -ι (-ιτος) nelibý, neví

taný, nevděčný, nerad



ἀχαριστίᾶ

ἀχαριστίᾶ ň nepříjemnost, ne
vděčnost

dydovoTog 2. VÍZ ÚyUPI
ἀχαριστῶ -εἴν býti nemilý, ne

vděčný

dydovtos 2. VÍZÚyao

ἀχείρητος4. νο ἠάσκοἀχειροποίητος 2.| rukou lidskou
ἄχειρος 2. bez rukou; 1ů ᾱ.

záda

ἀχείρωτος 5. nepřemožitelný,
nepodrobený

ἄχερδος ἤ (ó) trní, hloží
ἀχερωίς -ίδος j topol bílý
ἀχεύω -ειν (ὁ ἀχέω -εἴν) πα

zármutek, soužiti se

ἀχδεινός 3. obtížný, tíživý, ne
příjemný, nerad

dydnědv -óvog 1 obtíž, urážka
ἄχθομαι -εσθαι býti obtižen,

soužiti se, mrzeti se, rmoutiti
se

ἄχθος τό πάκ]αᾶ, břímě, bolest
ἀχθοφόρος 2. ορΗξεωύ (Ρζεπιε

nem), nosící zavazadla, tažný
ἀχίτων -ωώνος 2. bez chitonu

(suknice)

xykvóec 3. Chmurný
dyAůc -Úoc Tj temnota, smutek
ČyAúm-ey chmuřiti se
čyvyn m pleva, pěna, rosa, dým
ἄχνυμαι -Voda. rmoutiti se,

soužiti se

ἄχολος 2. bez hněvu, dobro
myslný

ἄχομαι -εσῦδαι
mrzeti se

čyovdoc 2. bez hry na strunný
nástroj

rmoutiti Se,

105 ἀψιμαχῶ

ἀχόρευτος 8. | neoslavený tanἄχορος2.| jcem(azpěvem),
zarmoucený

Čyoc To Úzkost, žal, zármutek,
hoře, pohroma, hrůza

dyosioc 2. nepotřebný, neschop
ný, slabý, ničemný, neplatný

ἀχρειῶ -oův Činiti nepotřeb
ným; pas. k ničemu se neho
diti

ἀχρήιος Ξ-- ἀχρεῖος
ἀχροηματία ἡ πεάοδίβίεκ (ρε

něz), chudoba
ἀγρήματος 2. bez prostředků,

nuzný
ἀχρημοσύνη οἱ ἀχρηματία
dyoňumv 2. nuzný
ČyomoToc 2. nepotřebný, poše

tilý, špatný, klamný, zhoub
ný

ἄχρι (č ἄχρις) veskrze, zcela,
dokonce; až k (do-); až

χμ ο č.| bezbarvyαχρως 4
ἀχυρμιήη ἡ hromada plev
ἄχυρον τό Ρ]ενα
ἀχώ (ἄοτ.)--- ἠχώ (ozvěna)
ἀχῶ -εἵν (4ογ.) --- ἠχῶ -εἴν

(zaznívati, duněti)
ůw pryč, stranou, zpět, opět
dibovoToc 2. nedotčený, nedo

tknutelný
dvevýg 2. bez pokárání
ἄψερος --- ἄψορρος (zpětný)
vevoýc 2. neklamný, pravý,

pravdivý, nesporný
ἀφευδῶ -εἷν nelhati, upřímně

jednati
ἀἁφψίκορος2. οπιζε]Ψ, ντίκανύ
voy -eiv zblízkabojovati
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ἀφίνῦδιον τὀ, ἄψινθος ἡ ΡεῖΥ
něk

ἀψίς (ἀἁφψίς) -ἴδος η δ5ρο]εηί,
klička (sítě) kolo, oblouk,
Joukoť

Ó1Wó0000c2. (Em) zpět do kru
hu tekoucí

ἄψορρος 2. ΖρΣ!, naopak (kva
pící, plynoucí)

č1WocTÓ spojení, vazivo, úd
ἀψόφητος 2. ἄψοφος 2. bez

hlesu, δε; αάν. ἀφοφητί
ἄψυχτος 2. (ψύχω) bez ochla

zení

úWvyla 1 zbabělost
ČYVyoc 2. (pvyň) bez duše, bez

odvahy, neživý

čo -Ewy Sytiti; intr. (medď.) sy
titi se

ἀῶδεν (dor.)—ňádev (zrána)
úwv (dor.) == Yiav (břeh)
ἀωρίη j nevhodný čas; čool

(adv.) v nevhodný čas

ἄωρος 5. πενΏοᾶπύ, předčasný,
nezralý, nevzhledný, škaredý,
neviditelný, vznášející se

ἄωρτο (ρἴμδα.)υἱ ἀείρω, αἴρω
aw (dor.)— wc (ráno, zora)
čwToG Ó chumáč, chmýří, vlna,

rouno; prak; nejkrásnější
věc, sláva, nádhera

ἀωτῶ -civ hluboce spáti, chrá
pati (ve spánku)

B, p (Přro) b
BaBat (Bafbat) ach, aj (výraz

obdivu)
Pádnv (Patvo) krokem
βαδίζωῳ-ειν vykračovati si, po

chodovati, jíti na někoho
(dále)

βάδισις -εως Ἡἡ, βάδισμα τὀ,
βαδισµός ὁ οπἁσο, krok

Bál -sw mluviti, tlachati
Boduóc o stupeň, práh, hodnost
Bóbos To hloubka, výška, veli

kost
βάδρον τό základ, půda; stu

peň, schod, žebřík, podsta
vec, výstupek, lavice; trůn,
sídlo, hrad

Babývatoc 2. s hlubokou or
nicí, úrodný

βαδυδῖνήεις δὃ.,βαθυδίνης -ου
s hlubokými víry

Babúčovoc 2. nízko přepásaný
βαδύχολπος 2. ηίΖκο přepása

ný, „štíhlý v boku“
βαδύλειμος ζ. 8 lukami bohatý

mi na trávu
Babvkňtoc 2. s bujným osenímβαθύνω-er| prohloubiti,do

hloubky kopati
βαθυρρείτης -ου

proudem tekoucí
βαθύρριζος 2. 5 hlubokými ko

řeny
βαδύρροος 2. (-00vc) — Ba

Ὀνρρείτης

hlubokým



Batic

βαῦὺύς 3. hluboký, vysoký, širý,
daleký, hustý

βαὺυσκαφήῆς 2. hluboko vyko
paný, hluboký

βαῦύσχοινος 2. široko zarostlý
rákosím

βαδυγαιτήεις 3. dlouhovlasý
βαίνω -ειν kráčeti, stoupati,

vkročiti, odejíti, odjeti, býti
pryč; trans. přivésti, přihnatli,
strhnouti; perf. pevně státi,
býti; postoupiti, povstati, zmi
zeti

βαῖον τὀ palmová ratolest
βαιός 3. malý, nepatrný, nízký,

tichý
Boirn ů kožený (huňatý) šat
βακτηρίᾶ ů, Páxroov Tó hůl,

berla, žezlo
βακχεύω -ειν slaviti slavnost

Bakchovu, býti opojen, vzru
šen; pod. Buxyetoc (Bůxyetoc)
3. bakchický (Bakchovi odda
ný, Bakchem opojený)

Baxyn | bakchantkaBaxyic-tdoc7| (ženaoddaná
bohoslužbě Bakchově)

βάκχιος, βαχκχιώτης -ου Viz Vý
klad u Baxyeúw

Bůxyoc Ó oddaný kultu Bak
chovu

βαλανάγρᾶα ἡ klíč
βαλανεῖον τὀ Ιόζεᾶ (teplá), lá

zeňská budova

BaAoveúc-čo Ólazebník
βαλανηφάγος 2. živící se žaludy
BaAovngpóooc2. nesoucí datle
BáAovoco žalud (bukvice); dat

le; závora (zámek)
βαλάντιον τό πωξδες

105 βαρβαριμός

BokovrtoTouoc o výrobce měšců
βαλαντιοτομῶ -εἵἴνsešívati (vy

ráběti) měšce
βαλβίς -ίδος Ů závora (v zá

vodní dráze), začátek, konec,
práh; cimbuří

βάλε --- elde
βαλιός 3. strakatý
βαλλάντιον τό οἱ βαλάντιον
βάλλω -ειν házeti, stříleti, za

sáhnouti, zasaditi, bodnouti,
hnáti, uvaliti, dorážeti, porá
žeti, prorážeti; intr. ústiti,
vrhati se, řítiti se; meď. pře
hoditi si, vzíti si k srdci, uvá
žiti, mysliti, vzíti na sebe

βαμβαίνω -ειν chvěti se, třásti
se

βαναυσία ἡ (ἳ βανανυσίη) ře
meslo

βάναυσος 2. zabývající se ře
meslem, řemeslný, nízký; 6
B. řemeslník

PáEic -smc Ť pověst, výrok, řeč,
pomluva

Boarriče -ewv,ponořiti, zkropiti;
křtítiβάπτισματό| ponoření,Bozrrtouocó| Koupel;křest

βαπτιστής -οῦ 6 Křtitel
βάπτω -ειν ponořiti, kaliti, bar

viti, čistiti
βάραῦρον τό propast, doupě

(skrýše)
PooPaolCe -er barbarsky jed

nati, býti nakloněn barbarům
(= Peršanům)

βαρβαρικός 3. barbarský, ne
řecký; TO(3.perské vojsko



βαρβαρισμός

βαρβαρισµός ὁ Užívání cizích
výrazů

βάρβαρος 2. barbarský, cizí,
drsný, ukrutný; ó (3. barbar,
cizinec, ἡ β. cizina, τὸ β.
barbarství

βαρβαρόφωνος 2. drsně mluví
cí, cizojazyčný

βαρβαρῶ -οὔν ἔἰπία barbarem;
státi se barbarem, zdivočeti
(pas.)

βάρβιτος ὃὅ (ἡ) ( βάρβιτον)
strunný nástroj

PápotorTog3. (Z PoddioToc) Viz
βραδύς

βᾶρις -ιος (-ιδος) ἡ člun, vor;
věž, palác

βάρος τὀ tíha, váha, břímě,
strast, hojnost, důstojenství,
obava

βαρυάλγητος 2. těžce postihu
jící, velmi urážlivý

βαρυαχής 4. těžce sténající, ža
luplný

βαρυβρεµέτης
hřmějící

βαρύβρομος 2. temně hučící
βαρυβρώς -ὥτος Ρτωάσεhloda

jící, hlodavý
Boověaiuwv 2. nešťastný
Baovdo -ev tížiti; býti obtížen
Poaovxrvnrog2. hrozně hřímající
Baovvw -ev tížiti, tlačiti, trá

piti; pas. býti obtížen, trýz
něn, pohněván

βαρύποτμος 2. neblahý, ne
šťastný, zlý, zdrcující

βαρύς 3. těžký, obtížný, krutý,
hluboký, záhubný, prudký,

-ou 6. těžce

106 βασιλικός

důležitý, mocný, silný, pří
krý, mrzutý

βαρύστονος 2. hluboce vzdy
chající

βαρυσύμφορος 2. postižený těž
kým utrpením

βαρύτης -ητος ἡ tíha, břímě,
hloubka (hlasu); vzdor, pý
cha, tvrdost, platnost, váž
nost

βαρύτιμος 2. drahý, vzácný
βαρύψῦΌχος 2. malomyslný
βαρῶ -eiv míti tíži, tížiti,

býti obtížen (== βαρύνω)
βασανίζω -ειν ΖΚουδεί, ΖΚκοι

mati, vyslýchati, mučiti
Bacoviouóg Omučení
βασανιστής -οῦ Ó mučitel, ža

lářník

βάσανος ὃ zkouška, důkaz; mu
čení, zkušební kámen

βασίλεια ἡ (i βασιλέα) Králov
na, kněžna, princezna

βασιλεία + království, králov
ská hodnost

βασίλειος ὃ. královský; τὸ β.
královské obydlí (stan, pa
lác), královský poklad (po
kladnice), královská hodnost

Baoieúc -ěmc (-ňoc) Ó Král,
panovník, vládce; král perský

βασιλεύω -ειν Kralovati, vlád
nouti

Baotním — Baoikela.
βασιλήιος Ξ-- βασίλειος
βασιληίς -ίδος (--- βασίλειος)

královský
BaoWuxóg3. královský, knížecí,

nádhemý; m p. královská
(nádherná) stavba



βασίλιννα

βασίλιννα ň choťarchonta (ba
silea) v Athénách

Baowic -tdoc ἡ králova choť,
královna

βασίλισσα ἡἤ-- βασίλεια
βάσιµος 2. schůdný
βάσις -εως ἡ Χτοξ, chůze, sto

pa; základ, podstavec (base);
základna (v geometrii)

Baoxatvo -ew pomlouvati, pro
jednávati, očarovati; nepřáti

βασκανία ἡ pomluva, kouzio,
podvod, závist

βάσκανος 2. škodlivý, závisti
vý, pomlouvačný

Báoxw -euv (spěšně) jíti; βάσκε
nuže rychle (honem)

Boooúotov To dibyjská liška
βαστάζω -ειν ἀοΐύκαα 5ε, hý

bati, zdvihati, nésti, držeti,
vytrpěti, uznati

BátaAoc Ó Viz BárraAoc
Boróc 3. schůdný, přístupný
βάτος ἡ křoví, trní; 6 Bárog

bat (míra tekutin = 36 1)

βάτραχος ὁ Ζάρα
Bůrrohoc ó Koktavý, podle ji

ných zchoulostivělý

βαττολογῶ -εἴν (ἳ βατταλογῶ)
žvaniti, tlachati

Bapeúc -ča Óbarvíř
Papi 1 ponořování,barvení
βδάλλω -ew dojiti, ssáti
Počkka m pijavka
βδέλυγµα τό hrůza, ohavnost
PockAvyulaů ošklivost, odpor
βδελυκτός 3. ohavný
βδελυρίαnestydatost, drzost
PosAuooc3. odporný, nestoudný

107 βέλτερος

βδελύσσομαι (-ύττομαι) -εσθαι
oškliviti si, děsiti se; akt.
vzbuzovati odpor

βεβάᾶσι υἱ2 βαίνω
PěBatoc 3. (2.) pevný, jistý, spo

lehlivý
βεβαιότης -ητος ὁ ΡενΏηος!,5ἰά

lost, jistota
PeBovů -oÚv posíliti, upevniti,

zaručiti, splniti, zajistiti; intr.
dojíti uznání (παρά Tv Uně
koho)

βεβαίωσις -εως ἡ upevnění, po
sílení, potvrzení, záruka

βεβάµεν, ᾖβεβάσῦὃαι, βεβαώς
atd. viz βαίνω

βεβαρηώς υἱζ βαρῶ -εἴν
βέβηλος 2. přístupný, nezasvě

cený, nečistý
βεβηλῶ -οῦν znesvětiti
BePin- viz βάλλω
βεβουλευμένως Ρο dobrém roz

vážení

βεβρώθω (-- βιβρώσκω) -ειν
pohltiti

PeBouévoc Viz βοῷ
βεβρώς -ὥτος οἆ βιβρῴσχω
βεβώς {--- βεβηκώς) οὗ βαίνω
βέῃ, βείοµαι, Belo Viz βέοµαι

a Baivw
Bexxoc (? Běxoc) To chléb
βέλεμνον τό 54ε]α (šíp, oštěp)
βελόνη ἡ Ὠτοῖ, jehla
βέλος τό ἴἴεία, Šíp, oštěp; š£w

βελῶν (βέλους) mimo dostřel,
ἐντὸς βέλους Υἀοξίζε]α; pro
tivenství, pokušení

βέλτατος --- βέλτιστος (ἀἆγα
δός)

βέλτερος --- βελτίων (ἀγαδός)
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βελτίὼν 2. (komp. od ἀγαδός)
WOM νυν νο»

Běvdoc To hlubina
Běouou -eodau (fut.; Bioc) budu

žítiBěoedoov—Páoadpov| (pro
past)

βῆ --- ἔβη (βαΐνω)
PnAoc ó práh
βῆμα τό krok, stupeň, jeviště,

řečniště, křeslo (soudcovské)

βῆμεν, βήµεναι, βῆν, βήομεν
viž Batvw

βήξ, βηχός ὁ Kašel
βήρυλλος ὁ (Ἡ) beryl (draho

kam)

βῆσσα ň (dor. βᾶσσα) úval,
rokle

Bůocw (Bůrre) -ev kašlati
βητάρµων -ονος 0 tanečník
Pla síla, moc, násilnost, zlo

čin, prudkost; (jia. Tvvógproti
vůli někoho

βιάζω -ειν přemáhati, nutiti,
násilím vniknouti (zatlačiti),
tísniti, vzdorovati, násilně si
počínati, zachvátiti

βίαιος 5. násilný, silný, prud
ký, vynucený

βιαιότης -ητος ἡ násilnost
βιαστής ὁ (βιάζομαι) ηδδηηίς
βιατής -00 ó (dor. βιᾶτάς -ᾱ)

silák

βιάτικον τό potrava (žold) na
cestu (= viaticum)

βιάω --- βιάζω
βιβάζω -ειν Ρᾶϊνόςη
βιβάσδω, βιβάω, βίβηµι Krá

četi, vykročovati, postupovati

βιβλαρίδιον, βιβλάριον, βιβλιά
ριον, βιβλιδάριον, βιβλίδιον
ro knížka, dopis

βιβλίον τό | kniha, dopis,list,
βίβλος ἡ | spis, papír
βιβρώσχω -erv hltati, požírati,

pohlcovati
Pin ň υἱζ βία
βῖκος Ó (i βίκος) nádoba, džbán
Buódwooc 2. dárce života
βίος ó život, způsob života, ži

vobytí, živnost; διὰ βίου Do
celý život

Proc o luk
ProoTevůg 2. oloupený o živo

bytí
BroTeúw -ewv žíti, míti živobytí
Dvorů
βίοτος ὁ
βιῶ -ᾱν--βιάζω
βιῶ -οῦν Σ{81,ΣΙνοζια; ηα živu

udržovati, oživovati
βιώσιμος 2. schopný života, sne

sitelný
βίωσις -εως 7 způsob života
PiwTixoc 3. vztahující se k ži

votu, světský, pozemský
βιωτός ὃ. --- βιώσιμος
BAaBeooc3. zhoubný, škodlivý
βλάβη ἡ škoda, ztráta,BAúfBocvo| záhuba,neštěstí
βλάβω (βλάβομαι) -ειν VÍZ

βλάπτω
BAooó; 3. ven vychýlený, kři

vonohý
βλαίσωσις -εως ἡ Υ}ροδεηί, νΥ

chýlení; porušení povinnosti
βλακεία 7 ospalost, lenivost,

nedbalost

| život, živobytí



βλακεύω

BAaxeúw -ew býti lenivý, ne
dbalý

βλάξ, βλαχκός změkčilý, neteč
ný, otupělý, omezený, hloupý

Bhánrw -ew rušiti, mařiti, pře
kážeti, oslabiti, kKlamati;ško
diti; škodu míti (pas.)

βλαστάνῶ -ειν ΕΗδΙΗ, vyrůsti,
vzniknouti; vytvořiti, dáti vy
růsti

βλάστη ἤ, βλάστημα τὀ, βλάσ
τος ὁ zárodek, výhonek,
vzrůst; potomek, původ, vý
běžek (skalní)

βλαστῶ -ᾱν οἱ βλαστάνω
βλασφημία Ů pomluva, rouhání
βλάσφημος 2. zle mluvící, po

mlouvačný; ó (3. osočovatel,
rouhač

βλασφημῶ -etv tupiti, pomlou
vati

βλεμεαίνω -ειν ΡΥδΠΙΗ66, πᾶ
dýmati se

Ene G oko,pohled
PAierrTog3. pozoruhodný, zaslu

hující ohledu
βλέπω -er hleděti, viděti, při

hlížeti, spatřiti, míti zřetel,
dbáti, poznávati, býti obrácen
(spectare)

βλεφαρίς -ίδος (-ἴδος) ἡ οξπί
řasy

βλέφαρον τὀ víčko oční, oko,
paprsek

Piňuo TOzásah, rána
βλῆτο, βλήμενος, βλήεται viz

βάλλω
PAňroov Tó Kruh, svorka
βληχή j bekot

109 βοηλάτηςβληχρός5.jemně| plynoucí,
slabý

βλίττω -ewvvybírati med
βλοσυρός 3. hustý, strašný,

přísný
PAoovowruc -180g přísně pohlí

žející, „děsivé tváře“
BhAwďoóc3. štíhlý, ztepilý
βλώσκω -ειν (ἔμολον, µέμβλω

κα) přijíti, pustiti, zavítati,
dospěti

βοάγριον Tóštít z (volské) kůže
βοεικός ὅ-, βόειος 3., βόεος 3.

hovězí, volský; jj B. volská
kůže (štít)

Poeúc -émc Ó řemen (z volské
kůže u lodní plachty)

Poň ů volání, křik, ryk, nářek;
zvuk, hlas, modlitba, pomoc

Ponovoutwv -Óvoc č třetí měsíc
attický (září—říjen); v něm
slavnost Tů, Bonmopóuvu

βοηδρόµος 2. ku pomoci spě
chající

βοηδρομῶ -εἵν spěchati na po
moc

βοήθεια η pomoc, ochrana; pl.
pomocná vojska

βοηθητικός ὃ. οοποίωύ pomá
hati

Bonbooc 2. hbitý v boji
Bondoc 2. pomáhající; pomoc

ník
Bond -civ pomáhati, spěchati

na pomoc, zastávati se zájmů
οσοε (ὑπὲρ τῆς πόλεως)

βοηλασία ἡ (ἱ -ίῃ) odehnání,
loupež dobytka

BonAárng -ov ó honec, pasák
(dobytka)



βοηλατικός

βοηλατικός 3. pastýřský
βοητύς -Úogň (E βοή) křik
βόῦρος ὁ ήάπα, dolík
βόῦυνος ὁ prohlubeň, jáma,

cisterna
Boidtov TO býček, kravičkaβοιωτάρχης-ουὁ| správní
βοιώταρχος ὁ úředník

bojótský
βοιωταρχία Ď úřad bojótarcha
PovwTaoyů-civ zastávati správ

ní úřad bojótský
Bovortáče -ev mluviti bojót

sky, přáti Bojótům
βολη η vrh, výstřel; pohled,

paprsek
Bohlle -erv spustiti olovnici
βολίς -ίδος ἡ metací střela

(olovnice)
βόλομαι --- βούλομαι
BouBboco zadunění, hukot
BouBů -civ duněti, řinčeti, fi

četi, zaznívati
βορᾶ ἡ (βιβρώσκω) pokrm,

jídlo
BóooBoooco bahno, Kal, špína
βορβορώδης 4. špinavý, bahnitý
βορέᾶς -ου (-ᾶ) ó|severnívítr,βορέης-ου(-έω)|) sever
Bóosvoc 2. (Booňtog 3.) severní
Booodc -a 6 — Bopéac (sever

ní vítr)
Pooň—Poa
Bóovc -voc ó (ibyjská) gazela
Póows-emo T pastva, krmivo
βόσχηµα τὀ stádo, dobytek,

pastva, požitek
βόσκω -ειν pásti, krmiti, živiti;

medď. (pas.) živiti se, požírati
BooTovyoc č kadeř
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Boráuta Tů pastviny
βοτάνη ' pastva, tráva, bylina
Borůo -Toog o pastýř
βοτόν τό stádo, dobytče na

pastvě
Borovdov V podobě hroznů
Borovo -vog ó hrozen
βούβαλις -ιος 4 antilopa
BoúBorToc2. živící stáda, spása

ný stádem
βούβρωστις -εως strašný

hlad, krajní nouze
BovBov -©vog o slabiny
βουγᾶιος ó vychloubač, chvas

toun

βουδερής 2. stáda pasoucí (ži
vící v létě)

βούῦνυτος 2. příslušný k oběti
býků

BovdvTě -etv obětovati býky
Boúxeomc -mv s býčími rohy
βουκολία ἡ υἱζ βουχολίη
βουκολιαστής -οῦ ὁ Ῥάδηίκ ρ8δ

týřských zpěvů
Bovxokímů stádo (hovězího do

bytka), stáj
Bovxokuxóc 3. pastýřský; rů p.

zpěvy pastýřské
BovxóAvov Tó stádo
Bovxókoc ó pastýř hovězího do

bytka
βουκολῶ -etv pásti stáda; medď.

(pas.) pásti se
βουλείᾶ ἡ členství v radě, rada
Bovievua Tó usnesení, plán,

přání, náhled, rada, vůle, po
rada

βουλευτήριον τό radnice
βουλευτής -οὔῦὁ ἄεπ ταᾶν



βουλευτικύς

βουλευτικός 3. τ8άίεί, δοιορηύ
rady, příslušný radě, ochotný
raditi

Bovlevo -er raditi, býti čle
nem rady, navrhnouti; med.
raditi se, usnésti se, uvážiti,
vymysliti

βουλή ἡ rada, vůle, návrh, po
radní sbor, shromáždění ra
dy, senát

βούλημα τό | vůle, úmysl,βούλησις-εωςἡ| účel,přání
βουληφόρος 4. poradní, poradce
βουλιμιῶ -av trpěti vlčí hlad;

hladověti

BoúAouou-soda chtíti, voliti,
přáti si, zamýšleti, dávati
přednost; uň BovAdusvocpro
ti vůli, 6 βουλόμενος kdokoli,
PovAóusvog ochotně

BovAvrocó doba vypřahání do
bytka, odpoledne, podvečer
(BovAvrovde odpoledne)

Bovvóuoc 2. pasoucí (se) doby
tek, živící, poskytující pastvu

βουνός ὁ návrší, pahorek
βουπλήξ -ἤγος ὁ Ὀοᾶες (Κ ῥο

hánění dobytka)
Bourócoc 2. vola probodávající

(5ο. ὀβελός τοξεῦ)
βούπρῳρος 2. s býčí hlavou
βοῦς, Boóc ó (ň) býk, vůl, krá

va, dobytek; kůže volská, štítBovogavá-eiv| porážetiho
βουφονῶ -εἴν Ἑει dobytek
Povpooboc ó pastýř (dobytka)
Boé -av volati, křičeti, hučeti,

Jkáti, rozhlašovati
Boc -1d0cvelkooká,„výraz

ného zraku“
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Boabeiov Tó vítězná odměna
(cena)

βραβεύς ὁ soudceBoafPevrůg-oVó| (závodu),
rozhodčí, velitel

βραβεύω -ειν býti rozhodčím,
souditi, říditi, rozhodnouti

βράγχιον τὀ (ἳ pl.) žábry
βράγχος ὁ chraptivost, krční

zánět (angina)
βραδινός--- ῥαδινός
Boadúvo -erv protahovati; intr.

(med.) zdržovati se, opožďo
vati se, váhati

PoadvrAoé -etv zvolna plouti
βραδύς 3. váhavý, zdlouhavý,

těžkopádný, lenivý, opožděný
βραδυτής -ἤτος ἡ νάμανοςί,

liknavost

Bodocouou -eodau vříti, kypěti,
bouřiti se

βράσσων 2. komparat. od Poa
χύς ©

Boaxeiv (inf. aor.) zaduněti, za
řinčeti, zakřičeti

βράχιστος δ., βραχίων 2. superl.
a Kkompar.od βραχύς ..

Boaytov -ovog 0 paže, rámě
Boóxog Tó mělčina (obyč. plur.

τὰ βράχεα)
βραχύκωλος 2. ο krátkých čle

nech

βραχυλογία ἢ stručnost výrazu,
úsečnost

Booxvkóvoc 2. (kéyw) stručně
se vyjadřující, úsečný

βραχύς 3. krátký, nedaleký,
malý, mělký, nepatrný, úzký,
náhlý; adv. brzo, stručně (gy
βραχεῖ)
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βραχύτης -ητος Ů Krátkost,
rychlost, omezenost

βραχυτράχηλος 2. s krátkým
krkem

Počyua Tó lebka
βρέµω -ειν hučeti, šuměti, ra

chotiti

βρενθεῖον τό νοηπά εωβςί
βρενδύομαι -εσθαι ΡΥόπξ αἱνΥ

kračovati, pyšniti se
Bošeoc TOzárodek, mládě (dítě,

hříbě)

βρεχµός ὁ přední část hlavy,
temeno

Boéye -er postříkati, máčeti,
seslati déšť; pas. promok
που; βρέχει Ρ18{

βριαρός 3- těžký, mocný
Bolo -er klímati,spáti
βριήηπυος 4. pronikavě řvoucí,

hřmotivý

Bordocúvy * břímě, tíha
βριθύς 5. těžký
Botdw -evtížiti, naplniti, těžce

doléhati, vraziti, vyniknouti,
míti převahu, tíhou tlačiti
dolů

βρόδον --- ῥόδον
Boóuoc o hukot, praskot
βρομῶ -εἴν hučeti, bzučeti
Boovrý ἡ hrom, úder, bouře;

omámenost, ohromení
BoovTů -úv hřímati
βρότειος 2. (3.) i Beóreoc 3.

smrtelný, lidský
βροτόεις ὃ. krvavý, zakrvácený
βροτολοιγός 2. lidi hubící
BoóToc Ó proud (krve)
BoorTócó (ř) smrtelník, člověk

βροτῶ -οῦν zbrotiti krví, za
krváceti

Booxů ň déšť, liják
βρόχος ὁ smyčka,

oprátka
Bovyuóg ó sevření, skřípání

(zubů)
Boúxo -ev zuby rváti, hlodati,

trápiti, mučiti
Botyw -ew skřípati zuby
Bovyáumu-Gobau řváti, hučeti,

úpěti
Bovw-ev bujně růsti (vyháně

ti, dáti vytrysknouti (ply
nouti)

βρῶμα τό, βρώμη Ď pokrm,
potrava, hodování

βρώσιμος 2. jedlý
βρῶσις -εως ἡ jídlo, pokrm
BowrTóg 2. (3.) jedlý; To B. jídlo
βρωτῦς -ύος jídlo
βύβλινος 3. z lýka byblového,

konopný
BuBAlov TÓ— PuBitov (kniha)
βύβἾος ή lýko byblové (= pa

pyrusové); kniha, rostlina
byblos

BúCnvhustě vedle sebe
βυδίζω -er ponořiti (se); kle

sati (pas.)
Bvdoc ó hlubina, propast
βύχτης -ου 0 hučící (vítr), „fu

čivý“
Bvvá -elv cpáti
Býooo ň (stažená) kůže
βυρσεύς -έως ὁ koželuh (i βυρ

σοδέψης -ου)
βύσδην υἵζ βύξην
βύσσινος 3. byssový (z jemného

plátna)

provaz,



βυσσοδομεύω

βυσσοδοµεύω -ειν fajně vy
mysliti

βυσσόδεν z hlubiny, ode dna
βυσσόςὅτ βυδύς
Bůooog ů jemné plátno (lněné,

bavlněné)
βύω -ειν cpáti, zacpati uši (τὰ

ὦτα)
βῶ Κοπῇ.αοτ. οἆ βαΐνω
βωθῶ -εἴν — βοηδῶ (pomá

hati)
βώκολος Ξ- βούχκολος
βωλά ἡ (ἀ4οτ.)--- βουλή
βῶλος ὁ ὨΏτουᾶα
βώμιος 3. oltářní

113 γαμικός

βωμίς -ίδος 7 stupeň
βωμολοχεύω -ειν (i medď.)pro

váděti šaškoviny

Bouokoxič ů šaškovina
Bouóc č stupeň, podstavec,

oltář

βῶν, βῶς οἱ βοῦς
βώσας---- βοῆσας(βοῶ -ᾱν 1

četi)
Poodňvou (dor. pas.) viz Bo
βωστρῶ -εἴν hlasitě vzývati
Boriáveroa Ť muže (hrdiny)

živící

βώτωρ -ορος ὁ pastýř

I, v (vápno) 8v=
γάγγραινα ň vřed, rakovina
váča ů pokladnice,poklad (krá

Jovský)
γαζοφυλάκιον τό (-φυλακεῖογ)

pokladnice
vata ň svět, země, vlast, půda.

hlína
γαιᾶοχος 2. (dor.) zemi držící,

nesoucí

γαιηιος 3. zemní, ze země, syn
Gaie (země)

γαιήοχος 3. zemi nesoucí, zemi
chránící, zemí pohybující

vale -ειν plesati, radovati se,
býti pyšný

γάλα -αχτος τό mléko
vaAanvoc 2. mléko ssající, ko

jený mlékem

8 Řecko-čéský slovník,

voAaxronórng -ov Ó mléko pi
jící, mlékem se živící

γαλεάγρα ů klec, past, žalář
γαλέη * lasička, kočka
vohÁsdrnG -ov Ó druh mořské

ryby
γαλῇ ---γαλέη
γαλήνη ἡ bezvětří, klid, klidná

hladina mořská
voÁómo-© Ď švagrová, mužova

sestra

vauBoóc ó svatbou zpříbuzně
ný, zeť, švagr (tchán, ženich)

γαµετή Ť manželka, provdaná
vauéTng -0v Ó manžel, ženich
vaumÁtov -Óvoc ó attický mě

síc (leden—únor)
γαμίζω -ειν provdati dceru;

pas. vdáti se
vauxóc 3. svatební
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vouloxw-ewprovdatidceruγεγάασὃε| (=γεγόνατε)Viz
γαμόρος ὅ- Ξ-- γεωµόρος γίγνοµαι
γάμος ὁ svatba, svatební hosti

na, sňatek, manželství
γαμφηλήη m čelist; plur. tlama,

zobák

vauvávvě -Vyog
drápy

γαμῶ -εἴν oženiti se; provdati
(se), vzíti si za manželku

γάνυµαι -υσθαι veseliti se, tě
šiti se

vavé -av blýskati se, skvíti se
γανῶ -οῦν rozveseliti; med. ra

dovati se

váo jistě, potom, tu, věru, za
jisté, vždyť, proto, tedy, pak,
neboť, totiž, ovšem

γαργαλίζω -ειν Jehtati, svrběti
vaovaAvouoc ó lehtání, svrbění
γαστής -στρός (ἳ -στέρος) Ἡ

břicho, život, žaludek, ba
chor; zhýralec

Ὑάστρα Ἡ ( γάστρη) břicho,
baňatá nádoba

γαστριμαργία T nestřídmost,
obžerství

γαστρίµαργος 2. hltavý, žravý
vavivnóc 3. (i vaviurinoc) pří

slušný k obchodní lodi; w,
χρήματα Jodní náklad

γαυλός ὁ ἀο]αζκα, νξάτο
γαῦλος ὁ nákladní loď
γαυριῶ -ᾱν honositi se, býti

pyšný
γδουπῶ== ovn-εἴν
vé aspoň, právě, sice, i, ovšem,

vskutku; (stupňuje výraz a
často se vůbec nepřekládá)

s křivými

γεγάκειν (άογ.)--- γεγονέναι
veváuev (inf. perf.), věvova, Viž

γίγνοµαι
γέγηδεοἱ vyd
γεγονώς Όἱ2γίγνοµαι
vévova. (perf.) dokřiknouti, hla

sitě do dálky zavolati, ohlásiti
(οάυ. γεγωνῶ -elv, vevWva
-ξειν, γεγωνίσκω -ειν)

γεγώς 3. (part. perf.) viz vlyvo
μαι

γέεννα ἣ Πηίςίοbolesti a nářku,
peklo

γείνοµαι -εσῦαι zploditi, zro
diti; intr. zroditi se

vstoov Tó okraj, římsa
vevrvíd -Gv sousediti, býti po

doben

vevrovíů 7 sousedství
γείτων -ονος ὁ soused
γελαίσᾶς--- γελώσης (σέπ.ρατί.

praes.)
γελασείω -ειν míti sklon k smí

chu (chechtotu)

veha.oTňg -00 ó smíšek, posmě
váček

vehaoTóc 3. směšný
γεληνῶ -oúv rozjařiti, uklidniti
γελοῖος 2. (ἳ γέλοιος, γελοίιος)

směšný, žertovný, vtipný

γελοιῶ -ᾱν ἕνα, 56,vek-av(i-oův)| vysmívatise
věhwc -wroc č (i vého) smích,

výsměch
γελωτοποιός Ó Ššprýmař, šašekγελωτοποιῶ-εἷν| vzbuzovati

smích, tropiti si žerty



γεµίζω

γεµίζω -ειν naplniti, naložiti
plně

γέµω -ειν býti naplněn (obtí
žen), oplývati něčím (τινός)

γενεᾶ ἡ Πᾶτοσεηί, το, původ,
rodina, rodiště, domov, po
tomstvo, věk, pokolení; vevsň
πρότερον ο Ροκο]επί ἀἴίνε

γενεαλογία n rodokmen
vevečAový -eiv Udávati rodo

kmen, odvozovati původ (pas.)
veveň VÍZγενεά
γενέθλη ἡ rodiště, rod, původ,

plémě, domov
γενέθλιος 2. τοᾶπύ; τὰ v. naro

zeniny
véveJAov TÓpotomek, rod, pů

vod

γενειάς -άδος ἡ vous, brada,
plur. skráně

γενειάσχω -ειν dostati (míti)
vous, zmužněti

věvetov Tó brada, vous
γενειῶ -ᾱν --- γενειάσκω
γενέσιος 2. rodný; Tů yev. na

rozeniny
γένεσις -εως T narození, pů

vod, rod, stvoření
vevetT“ + narození
vevéTma -ov Ó (dor. γενέτας,

lon. vevéTep) Otec, syn, pře
dek

γενηίς -ίδος ἡ (ὔ γενῄς -Ί]δος
ἡ) sekera

γένηµα τό plod, výtěžek, od
měna

vevvádčc -ov ó šlechtický
γενναῖος ὃ. vrozený, urozený,

velkodušný, zdatný, pravý,
poctivý, upřímný

8* Řecko-český slovník.
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γενναιότης -ητος T)šlechetnost,
uTozenost

vévvnua TÓpotomek, dítě; vro
zená povaha, plod

γέννησις -εως ἡ Zrození

γεννητής -οῦ ὁ ἡίνα τὸγεννήτωρ-οροςὁ| plur.rodiče
γεννητός 3. stvořený, zrozený
vevvý -av zploditi, zroditi
věvog Tó rod, plémě, potomek,

pokolení, původ, narození,
příbuzenství, vlast, třída, věk
(lidský), druh, urozenost

věvro (3. sgl. aor.) uchopil
vévvo -vog i skráň, čelist, tla

ma, pl. líce; sekera
vsponóg 3. starý, ctihodný; oi

vsoairTe00 členové rady, vý
slanci

veoaiow -ew Uctíti, vyzname
nati (darem)

vécovoc ů jeřáb
γεραύς ὅ. Ξ-- γεραιός
veo00óc 3. ctihodný, důstojný
γέρας -αος (-ῶς) τό pocta, dar,

hodnost, přednost, čestný
úřad

γερονταγωγῶ -εἵν vésti (oše
třovati) starce

veoóvTtov TÓ stařeček
γεροντοµανία ἡ stařecká šíle

nost
γερουσία ň rada (starších), po

selstvo, senát
γερούσιος 3. kmetský, stařešin

ský
γέρρον τό pletivo, pletený štít,

plot
veo0ogóo0g 2. s pleteným ští

tem (= lehkooděnec)



γέρων 116 γίνομαι

γέρων -οντος ὁ stařec; oi v.
starší lidu, knížata, radní pá
ni, senátoři

γεύω -eu dáti okoušeti; med.
okoušeti, pokoušeti se, zaží
vati

γέφυρα ἡ násep, most, hráz
γεφυρῶ -oúv ohraditi, přehra

diti, přemostiti
γεωγράφος ὃ popisující zemi,

zeměpisec
vewdng 2. zemní, zemitý
γεωλοφία * pahorkatina
γεωµέτρης ὁ Ζεπιδπωξἔό
γεωμετρία ἡ σεπιδπιξἔ]οίν{,τηδ

řictví

γεωμµετρικός3. Beometrický;
γ. geometrie

vEMuETOÚ -elv VyMĚŤILI
γεωµόρος ὅ statkář, rolník,

šlechticγεωπέδιοντό| ΡΟΖΕΙΠΕΣ,γεώπεδοντό| statek
vswnelvng -ov Óbezzemek, ma

jitel chudé půdy
γεωργία ἡ rolnictví; pl. vzdě

laná půda
γεωργικύς 3. rolnický, znalý

rolnictví; č y. rolník, » v.
rolnictví

γεώργιον τό Ρο]ε
vewovóg 2. zemi vzdělávající;

ó v. rolník, vinař
γεωργῶ -εἷν vzdělávati půdu,

zabývati se rolnictvím
γεωρυχῶ -εἵν Kopati v zemi,

dolovati

vů Ů (= vada) země,půda, po
le, říše, vlast, krajina

vnysvýg 2. ze země zrozený

výdev ze země
γηδοσύνη % radost
γηδόσυνος 2. radostný, veselý
vyndá -etv radovati se, býti ve

sel

γήινος 5. ze země vytvořený,
pozemský, hliněný

vňAogoc ó pahorek, návrší
vnoxů -eřv míti pozemek, sta

tek
γηραιός 3. starý, zemdlený
vnooÁšoc 3. starý, stařecký
γῆρας -αος (-ως) τό stáří, sta

roba, zastaralost
γηράσχω -ειν stárnouti, dozráti
γηροβοσκός 2. (βόσχω) staré

rodiče živící, podporující
vnooBooxů-civ poskytovativý

živu ve stáří

γηροτρόφος --- γηροβοσκός
(podpora ve stáří)

γηροτροφῶ --- γηροβοσκῶ
vňovg -voc mluva, hlas, zvuk
γηρύω -ειν πανί, hlásati,

zpívati
γηρῶ -ᾱν stárnouti, stáří trá

viti
výrng -ov ó rolník
vtyvopau -sodou roditi se, vzni

kati, díti se, stávati se, mi
nouti, přejíti, dostati se, žíti,
ukázati se, náležeti, nalézati
Se; τὸ Vvyvóuevov Věc, udá
lost, průběh, účinek; vvyvo
uevog 3. docházející

vytyvacxnw-Eu poznávati, zna
menati, uznati, znáti, rozumě
ti, dověděti se, souditi, posu
zovati, mysliti, pozorovati

γίνομαι πΞ γίγνοµαι



γινώσκω

γινώσχωξγιγνώσκω
γλάγος τό (γάλα) mléko
γλακτοφάγος 2. živící se mlé

kem

γλαυκιάων3. bom κογλαυκιόων3.| očimaο
vAavxouuaTog 2. s jasnýma oč

ma

γλαυκός 4.
modravý

γλαυκῶπις -ιδος (ἳ γλαυκώψ
-ὤπος) 15ποοκά, „jiskrných
zraků“

γλαύξ (ἱγλαῦξ) -χός ἡ sova
γλαφυρός +. vydlabaný, dutý;

horami chráněný (λιμῆν);
hladký, jemný, půvabný

vheúnoc Tó sladké víno, mošt
γλέφαρον (4ο7.) --- βλέφαρον
γλήνη ň zřítelnice, panenka
vAňvog τό skvost
γλίσχρος 2. lepkavý; nepatrný,

skrovný, žalostný; vAtoyoo
stěží

γλίχοµαι -εσθαι
něčem (τινός)

vAovóc ó olej, pryskyřice,
γλουτός ó zadnice; pl. kýty
vAvxevóc 3. sladký, lahodný
γλυκύδωρος 6. sladké dary dá

vající
γλυκύθΏμος 2. vlídný, dobro

srdečný
vkvxůumAov Tó sladké jablko
γλυκύπικρος 2. 5ἱιαάκοίτρεκύ
vAvnýc 3. sladký, líbezný, vlíd

ný

γλυκύτης -ητος Ů sladkost
γλυφίς -ίδος ἡ ντυβ, zářez

jasný, blýskavý,

dychtiti po
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γλύφω -ειν νυαάαραᾶ, řezati,
rýti

γλῶσσα (ἳ γλῶττα) ἡ Jazyk,
ústa, mluva, slovo

vAwooonopov TO Pouzdro,
skřínka

γλωχίὶς -ἴνος ἡ hrot (svorníku
u jha, šípu)γναὺμόςὁ| čelist,skráň,

γνάδος Ď tvář
γναμπτός 3. zahnutý, zkřivený,

ohebný
γνάµπτω -ειν ohnouti, nakři

viti, zmítati
γναπ-, Ύναφ-υἱζ Ἀναπ- vag
vvůotog 3. rodný, pravý, man

želský
γνησιότης -ητος Ú řádný (pra

vý) původ, rovnorodost
γνόφαλλον τό poduška
vvogoc Ó temnota
γνύξ (Υόνν) na kolena (kles

nouti žoutetv)
γνυφή Ů propast, rokle
vv, vvduUEVAL VÍŽ VLYVÝOXW
vvůua Tóznamení, znalost, mí

nění, důkaz
VVOUUTEVY-Ewy odhadovati
γνώµη ἡ duch, rozum, srdce,

mysl, smýšlení, poznání, roz
hodnutí, důmysl, přesvědče
ní, úmysl, přání, myšlenka,
výrok, rada, návrh, mínění,
vtip

vvouokovic * Užívání průpo
vědí

vvouoková -etv mluviti v prů
povědích

γνωμοτύπος 2. ν průpovědích
mluvící
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γνώµων -ογος ὃ Znalec, roz
hodčí, dozorce; sluneční ho
diny

γνωρίζω -ειν poznávati, znáti,
seznámiti se, uvésti ve zná
most, ohlásiti

vvaotuoc 2. poznatelný, zřetel
ný, známý, urozený, zname
nitý

γνωσιμαχῶ -εἴν změniti smýš
lení, poznati vlastní omyl

γνῶσις -εως ἢ poznání, náhled,
nález (soudcovský), pověst

γνώστης -ου Ó Znalec
vvowoTog3. známý, srozumitel

ný {5 γνώριµος)
γνωτός 3. známý; příbuzný

(bratr, sestra); zřetelný, sroz
umitelný

vovvúla -sw reptati, býti roz
mrzelý

γογγυσµός Ó mručení, nevole,
šeptání

vovyvoTŮÝG-00 Ó mručící, ne
vrlý, reptající

voň ἢΞ-- γόος
γοήµεναι 9ἱΖγοῶ
vóng -nT0g o kouzelník, kejklíř
γοητεία ἡ Κουζε]ηιοίν{, ροᾶνοά
γοητεύω -ειν οκουζ]Η, Ζ85]8

piti, klamati
vóuoc ó (lodní) náklad
γομφίος ὁ stolička, zub
γόμφος o klín, hřeb, kolík
γονεύς -éwcGÓ otec, předek; pl.

rodiče

vový % narození, rod, původ,
potomek, potomstvo

γόνιµος 2. plný života, silný

vóvoc č narození, původ, poto
mek, syn, potomstvo, pokole
mí, plémě

vóvu -arTog TO koleno, klín
γονυπετῶ -εἴν Ρ8άπου! ης Κο

Jena

vóoc ó nářek, kvílení, zaklínání
vdov VÍZvo
γοργός 3. prudký, strašlivý, di

voký, hbitý
γοργύρη ἡ podzemní vězení,

žalář

γοργῶπις -ιδος η, γοργωπός ζ.,
voovýv -rog s hrozivým
pohledem

γοῦν (vv) Z vě oův Aspoň,
jistě, na příklad, tedy, ovšem

γουνάζομαι -εσῦθαι pPadati na
kolena, na kolenou (snažně)
prositi

vovvóc ó zakřivení, ohyb, mys,
pahorek

γουνοῦμαι-οῦσθαι --- γουνάζο
ou (vroucně,na kolenou pro
siti)

γοῷ -ᾱν (ἳ -γοοῦν) křičeti, na
říkati, oplakávati

vodětvov TÓ (i yodtovov) stařen
ka

γραῖα ἢ stařena
γοάµµατό písmeno,psaní, kni

ha, dopis, nápis, seznam,
malba; čtení a psaní, mluv
nice, písemnictví, věda

γραμματεῖον τό psací tabulka,
listina, dlužní úpis, účetní
kniha, list

γραμματεύς -έως ὃ Ρίδαἵ, {Δ
jemník, znalec písma



γοαμματεύωγραμματεύω-ειν| ZApIsovati,
býti písařem

γραμματικός ὅ. znalý čtení a
psaní; 6 w. učitel, učenec;
γ., τὰ γ. abeceda, čtení a
psaní, mluvnice

voauuoToTůg -ov Ó tajemník,
učitel základních nauk, písař

γραμματοκύφων -ωνος ὁ 5ΏΓ98
ný škrabák

γραµµή ἡ čára, obrys, linka
γραπτός 5. napsaný
voozrTůc -Úog škrábnutí, pora

nění kůže
γραῦς, γρᾶός ἡ stařena, stará

žena

γραφεῖον τό pisátko, rydlo
γραφεύς -έως ὁ písař, malíř,

spisovatel
γραφή ἡ obrys, malba, malíř

ství; napsané, psaní, spis, ža
Joba, znak, písmo

γραφικός 3. písařský, psací,
malířský; 1 v. malířství; γ.
ὑπόδεσις πόπηδί ἕςpopisu

γραφίς -ίδος ἡ 1Υάΐο
γράφω -ειν Škrabati, rýti, psá“

ti, kresliti, malovati, popsati,
zaznamenati, písemně navrh
nouti; meď. podati žalobu; rů
γεγραμµένα obžaloba, díla
malířská; γραφείς byv obža
lován

vodaděng 2. jako stará žena

Ὑρηγορῷ -εῖν (οὗ ἐγρήγορα,
ěyetow) bdíti

γρηῦς(vomůc) ἡ stařena (viz
γραῦυς)

γρῦ τό jen ve spojení oděěvo
ani muk

119 γυμνιτεύω

γρύψ -Umóc č báječný pták
„noh“

vůovov Tó Jano lodní
výahov Tó dutina, oblouk (plát

u brnění), vrchol hory, jes
kyně, propast, údolí

γύης -ov ó niva, role, údolí
γυῖον τό ohbí, kloub, článek, úd
γυιῶ -οῦν ochromiti
γυµμνάζω -ειν cvičiti; med. cvi

čiti se, zápasiti
γυµνάς -άδος 7επι. Κε γυμνός;

--- γυμνάσιον
γυμνασία ἡ cvičení
γυμνασιαρχία 7 Úřad gymna

siar
γυµνασίαρχος ὁ Symnasiarch

(čestný úřad athénský s po
vinností připraviti všechno
k atletickým závodům svým
nákladem)

γυμνασιαρχῶ -εἴν Κοπαίί úkol
gymnasiarcha

vvuváctov TÓ Cvičení, cvičiště,
tělocvična, škola

vvuvaoTňg -00 6 cvičitel, učitel
tělesných cvičení

vvuvaorvc 3. tělocvičný,j w.
tělocvik, ó v. učitel tělocviku

Ὕημνη» -πνος 3 | lehkooděnecγυµνήτης -ου ὅ
γυμνητείᾶ ἡ 1εΏκάρδο]οία
γυμνητεύω -ειν Ὀύὐα nahý,

špatně oblečený, sloužiti jako
lehkooděnec

γυμνητικός ὃ. příslušný k leh
ké pěchotě

γυμνιχκόςὃ.--- γυμναστικός
γυμνιτεύωΞ- γυμνητεύω
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slavnost ve Spartě

vvuvóc 3. nahý, neoděný, ne
chráněný, neozbrojený, zba
vený, prázdný

vvuvórTng -nT0g T nahota, ob
nažení

γυμνῶ -oúv obnažiti, zbaviti
zbroje

γύμνωσις -εως ἡΞ-ξ-γυµνότης
γυναικάριον TO Ženština, že

nuška

γυναικεῖος 3. (ἆ γυναικηιος ὅ.)
ženský; + vvvawmnín obydlí
žen

γυναικών -ὤνος ὁ místnost
γυναιχονῖτις -ιδος ἡ pro ženy

vvvatuavýc 2. po ženách vztek
lý

vůvonog 2. ženin, ženský; T0 v.
žena, děvka

vvvý, Vvvavnóc žena, paní,
manželka, velitelka, vdova,
služka, hospodyně

vuvóg 3. oblý, okrouhlý
vVy, VUTÓG SUP
γύψος η sádra, křída
γυψῶ -οῦν sádrou natírati
vv (ion)==voúv (aspoň, za

jisté, vždyť)
vovíč * Kout, roh, úhel, nárož

ní (hlavní) kámen
γωνιώδης 2. 5 úhly
γωρῦυτός Ó toulec, pouzdro na

luk

Δ, ὃ (δέλτα) ἆ
δ---4
δᾶ, δᾶν --- Ζ2εῦ, 2ὔνα
a- (def.)učiti se, uměti, zvědě

ti; Γι. δαῄσοµαι; αοτ. ἐδάην,
δέδαεν, δεδαέσῦαι; Ρ67/. de
δάηκα

ὑᾳδοῦχος 2. držící pochodeň,
kněz; čadovysiv držeti po
chodeň, svítiti pochodní

δαείω, δαήµεναι, Viz δα
daňuwv 2. znalý, zkušený,

obratný
daňvau Viž da
ὑδήρ -έρος ὃ 5ν6Κ, ὄναρτ

dai pak; Ti daí copak, nc 00t
pročpak, opravdu?

dadúAcoc 3. ozdobný, umělec
ký

δαιδάλλω -ειν umělecky zpra
covati, zdobiti

δαίδαλον τό umělecké dílo,
ozdoba

δαιδαλῶ -οῦν--- δαιδάλλω
datle -ew rozseknouti, prora

ziti, roztrhnouti, zabíti, zne
klidniti

δαϊχτάμενος ὃ- ν boji zabitý
δαιμονίζοµαι -εσῦθαι býti (bo

hem, daimonem) posedlý, po
stižený, šílený



δαιµόνιος

δαιμόνιος 3. božský, bohem po
sedlý, nešťastný, nadpřiroze
ný; ubohý, podivínský, zbě
silý, zuřivý; τὸ ©. božstvo,
duch (ochranný), božský hlas,
vůle (osud) boží, zlý duch,
čert

douuoviwong 2. ďábelský
ouuová -av býti šílený, bohem

posedlý
δαίµων -ovoc Ó (ň) bůh, bož

stvo, zlý osud (bůh), strážný
duch, duch (zemřelého), čert

Batvou: -úvar Uděliti, dáti,
chystati; med. hostiti, holdo
vati, pochutnávati si

δαίομαι -εσῦαι děliti, trhati,
přiděliti

Batoc 3. (2.) (datc) planoucí,
ohnivý; nepřátelský, záhubný,
bidný; zkušený, znalý (δα-)

δαῖς -ίδος ἡ pochodeň; požár
válečný, bitva, půtka

δαίς, δαιτός 7 hostina (též obět
ní); pokrm, žrádlo

dairy 1 hostina, hody
δαιτρεύω -ειν Krájeti, rozdělo

vati
δαιτρόν τό podíl
δαιτρός ὁ τοζάξιοναξ, Κτά]οῦ
δαιτροσύνη ἡ umění krájeti

maso

Oourvuwv -Óvoc Ó host, hodov
ník

OoTůc -og hodování
datpowv 2. zkušené mysli, roz

umný, bojovný, krutý, zuřivý
δαίω -ειν rozžehnouti, zapáliti,

vypáliti; pas. (perf. akt.)

δανειστής

vzplanouti, hořeti; viz i $o(o
uo(děliti)

daxéďuuoc 2. hlodavý v srdci,
bolestivý

dúxvw -eu Kousati,hryzati, bo
dati, trápiti; uštknouti

ῥάκοῦμα 16 | AFA(oryskyřice
δαχρυόεις 3. plný slz, plačící
δάχρυον τό 5178
δαχκρυπλώω -ειν

slzách

δακρυρροῶ -εἴν prolévati slzy
OaxoVw-eiv Plakati, oplakávati
δακτύλιος ὁ Ριδίεη
δάκτυλος ὅ prst, palec (i jak

míra 20'/2 mm); stopa ver
šová (— vu U)

daAoc o oharek, hořící poleno,
pochodeň

δαµάξω -ειν Krotiti, ujařmiti,
podmaniti, přemoci, zmařiti;
provdati

δαµάλης -ov ó býk (mladý);
podmanitel

dduakic -ewc M (* δαµάλη)
mladá kráva, tele; děvče

dáučo -0.0T0G1 manželka
δάµνηµι, δαμνῶ, δαμῶ οἱξ δα

μάζω
δᾶμόσιος ὃ. (ἆογ.)--- δημόσιο;

ň 8. stan královský
davetle -er půjčovati; med.

vypůičovati si

δάνειοντό ἘνddvetouaTÓ| výpůjčka
dovetouóg Ó vypůjčování, lich

va

δανειστής -00 Ó (ἳ δανιστής)
věřitel, lichvář

tonouti v
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dovi- VIZδανει
δᾶνός 3. suchý, vyschlý, hořla

vy
doc TÓpochodeň, louč
daoc VÍZdůioc
daravn Ťj náklad,
δαπάνηµα6] výlohy,

peněžní prostředky, daňδαπανηρός3.| nákladný,
δάπανος 2. | rozmařilý
δαπανῶ -ᾱν výlohy činiti, vy

naložiti, vyplýtvati
δάπεδον τό podlaha, půda, prů

jezd, rovina
δάπτω -ειν roztrhati, rozsápati,

rozedříti, stráviti, trápiti
δαρδάπτω -ειν roztrhati, pro

marniti

δᾶρεικός ὁ zlatá mince perská
(statér)

daodávo -ew zdřimnouti, u
snouti

δαρύς 3. (dor.) — δηρός (dlou
hý)

δάς, dadóc ἡ (Ξ-δαῖς) 1ομῦ,
pochodeň

Oa.0a- VÍZδαίοµαι
δάσκιος 2. S hustým stínem,

hustý
δάσµευσις -εως ἢ τοζάξΙεηί
čaouoková -eiv zdaňovati, daň

vymáhati
daouoc ó dělení, daň
daouogooog 2. poplatný
δασμοφορῶ -εἴν Poplatky dá

vati, daň platiti
δασπλῆτις i tvrdě doléhající,

krutá
doovuakkhoc 2. s hustou vlnou

daoúc 3. hustý, hustě zarostlý,
huňatý, lesnatý

δῥασύστερνος 2. s hustě zarost
lou hrudí

daroúuau -elodou rozdělovati
krájeti, rozdupati, oběťdáti

δάφνη ἡ vavřín
δαφνηφόρος 2. zdobený vavří

nem (vavřínovým věncem)
dagpovveoc 2. (i dagovvoc) KrVA

vě zbarvený, ryšavý
δαψιλής 2. štědrý, bohatý, ne

sčetný, rozmařilý
δέ tu, pak, potom, a, však,

vždyť, totiž, tak; δε (enkl.
přípona postposit. na označe
ní směru) do

δέατ᾽ (δέαται, taro) zdá se,
zdálo se

δέγµενος υἱΖδέχομαι
δεδάασδαι, δέδαε, δεδάηκα 5ἱ2

δα
δεδαίαται Viž δαίοµμαι (δατέ

ομαι)
δέδασται οἳζ δαίοµαι
δεδαώς οἱξ da
δεδέαται (Ξ- δέδενται) Viz dEw
δέδεγµαι οἱ2δέχοµαι (δείχνυμι)
δέδηα υἱσ δαίω
δέδηγµαι, δέδηχα Viž daxvw
δέδια (perf. od deldm) báti se
dedloxouou -eodou pozdravit,

vítati
δεδίσσοµαι (ἳ δεδίττοµαι) -εσ

90. děsiti, plašiti; uleknouti
se

δεδιώς ὃ- Ῥο]θ 56 (δείδω)
δεδµήατο, δέδµηµαι Viž δαµά

©

δεδµηµένος, δέδµητο οἱζ δέµω
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δέδοικα -εναι (perf. δείδω) δειλιῶ -ᾱν býti váhavý, bojác
báti se ný

δεδοχηµένος S. očekávající, čí
hající, bdělý

δέδορκα VÍZδέρχοµαι
δέδουπα VÍZ ČOVTŮ

dedoayuévoc Viz δράσσοµαι
δέδροµευἱδτρέχω ος
δέελος ὃ- (-δῆλος) zřejmý,

jasný
dÉNovG-ES ň prosba, modlitba
δεῖ (neos.) jest třeba, musí (se);

τὸ δέον povinnost, příležitost
δεῖγμα τόὀ (δείκνυμι) příklad,

důkaz, ukázka zboží, nástin,
vyobrazení

devyuatiCe -ειν postaviti na
pranýř (na odiv), vystaviti
výsměchu

OsldexTo, δειδέχ- VÍZ OELXVUUL
devdňůumv 2. bojácný
dELO- VÍZ OE
δείδω -ειν báti se, leknouti se,

zhroziti se
ŠELEÁLŮ-av Svačiti, večeřeti
δείελος 2. večerní; 0 ©. večer
δεικανῶμαι -Godou vítati, po

zdravovati

detxnAov Tó zobrazení, předve
dení, napodobení

OELKVUUL-ÚVOU| dávat najδειχκνύω-ειν dávati najevo,
oznamovati, dokazovati, vy
pravovati; pozdravovati, ví
tati (medď.)

δείλαιος 3. ubohý, politování
hodný

delin j odpoledne, podvečer
δειλία ἡ (i detkím) zbabělost
OetAuvoc3. odpolední, k večeru

δείλοµαι -εσῦαι zapadati {ο
slunci)

deioc 3. bázlivý, bídný, ubohý
dciua vó hrůza, bázeň, přízrak
devuaive -Evybáti se, naháněti

strachu
δειματῶ -οὔν nahnati strachu
δεῖνα Ó, *, To někdo, nějaký
δεινολογοῦμαι -εἴσθαι Ζ81ον8Η

na někoho, naříkati
δεινόπους 2. -ποδος Ὠτοξίνύαι

krokem, krokem hrůzy
δεινός ὃ. hrozný, stnašný, ne

bezpečný; mocný, vznešený,
podivuhodný, neslýchaný;
zkušený, znalý, obratný; T6
o. hrůza, neštěstí, bída; Ta
δεινγόταταnejhorší bezpráví

δεινότης -ητος ἡ hrůza, moc,
síla, bystrost, výmluvnost,
mohutnost

δεινῶ -oúv Zzvětšovati, přehá
něti

δείνωσις -εως přehánění,
zveličování; rozhořčení

δεινώψ -ὥπος 5 hrozným po
hledem

δείους (2 δέεος) σεπ. οἆ δέος
δείπνηστος ὁ ἔ85 k obědu, oběd
δειπνίζω -ειν hostiti

δεῖπνον po jídlo, oběd,δεῖπνος ὃ hostina, pokrm,
večeře

δειπνοποιοῦμαι -εἴσθαι «δη,
obědvati

osutvý -etv jísti, obědvati
δειράς -άδος ἡ horský hřeben,

útes



δειρη

δειρη Ď šíje, krk
δειροτομῶ -εἵν přeříznouti krk,

utíti hlavu

δείρω -ειν Ξ
stáhnouti)

δεισιδαιμονία 1 bázeň před
bohy, pověra, náboženství

δεισιδαίµων 2. bohabojný, po
věrčivý

déxa (oi, ui, Tá) deset
δεκαδάρχης -ου ὁ náčelník de

seti mužů, desátník
dexadaoyia m velitelství deseti

mužů

δεκάδαρχος Ξ--δεκαδάρχης
δεκαδύο --- δώδεκα (12)
δεκαετἠής 2. desetiletý
Bexáxc desetkrát
Oexáumvoc 2. desetiměsíční
δεκαπέντε patnáct
δεκάπηχυς 2. desetiloketní
δεκαπλάσιος ὃ. desetinásobný
dexánAedooc 2. deset plether

dlouhý (plethron = 30 m)

δεκάρχης -ου ὁ --- δεκαδάρχης
(náčelník 10 mužů)

δεκαρχία ἡ Ξ-- δεκαδαρχία;:
vláda deseti

deExác-údoc 7 desítka, dekada
dexarTaioc 3. desátého dne
δεκατέτταρες -α (-τέσσαρες)

čtrnáct

δεκατευτήριον τό εε]η]οε
δεκατεύω -ειν odváděti, uklá

dati desátý díl
δέκατος 3. desátý; + ©. deseti

na, desátek
OEXATÝ-0Úv Vymáhati desátek;

pas. dávati desátek

δέρω (odříti;
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δεκάφῦλος 2. τοζάξιεηύ πα de
set kmenů

Oexdyikov 3. deset tisíc
δεκέτης ἐ. (T δεκαετής) de

setiletý
dExouou— déxoua (přijímati)
dexTé0c 3. přijatelný
déxTng -ov Ó žebrák
OÉxTO VÍZ dÉyouOU
dexToc 3. přijatelný, vítaný,

příjemný, příznivý
δελεάζω -EWVlákati, vábiti, na

strojiti
δέλεαρ -ατος τό Υωθςς, ΙαΚαά]ο

οτο ή | psacítabulka;list
δέλφαξ -αχος ἡ vepř, sele
δελφϊνοφύρος 2. nesoucí delfí

na
deApic -ivoc č delfín
Oéuac TOpostava; ©. postavou,

jako, podobný
Oéuvtov Tó postel, lůžko
δέµω -ειν stavěti, budovati
δενδίλλω -ειν mrkati, upřeně

pohlížeti
OEvODEov TO strom
δενδρήεις 3. bohatý na stromy
δένδριον τό --- δένδρον
δενδροκοπῶ -εἴν porážeti stro

δένδρον (δένδρος) τό δ5ἱΤΟΙΩ
δενδροτομῶ -εἴν Káceti stromy
δεννάζω -ev posmívati se, po

mlouvati, urážeti
Ogvvoc ó pohana
δέξαιξς δεῖξαι (οἱ δείχνυμι)
δεξαµένη 1 nádrž, cisterna
deEva (deEm) f pravice, smlou

va, slib



δεξιοβόλος

deEvoBókoc Ó pravicí házející,
prakovník

δεξιολάβος ὁ ρτακονηῖς, kopi
ník

δεξιός 3- pravý, příznivý, zdár
ný, schopný, chytrý; m. pra
vice; rů 0. (rů ©.) pravé
křídlo

δεξιόσειρος 2. náruční kůň,
zdatný pomocník

δεξιότης -ητος ἡ zručnost,
obratnost

deErobucu -oúotdou zdraviti, ví
tati, rozloučiti se

deEvópiv Vpravo, s pravé stra
ny

δεξιτερός 3. pravý (== déEtos)
δεξίωµα τό Sťisk rukou, po

zdravení, smlouva, přátelství
δέξο, δέξω 9ἱΖ δέχομαι, δείκ

VUUL

δέοµαι -εἴσθαι Ζἡδίαή vzadu,
potřebovati, míti nedostatek;
prositi, přáti si, žádati; 10
δέον potřebná chvíle; gic Óšov
čoveodou v pravý čas přijíti
na pomoc

δέος τό strach, bázeň, úzkost,
nebezpečí

δέπας τό číše, pohár
δέπαστρον τό Číška
δἐρᾶ (δέρη) ἡ Ξ-- δειρή (8416)
deoxoua -e0dau hleděti, pohlí

žeti, viděti, žíti

déoua vó kůže (syrová i vydě
laná), měch

Šeouárivoc 3. kožený
δέρρις -εως ἡ kůže
δέρτρον τό bránice

195. δεύτατος

dEow-ev sedříti, stáhnouti ků
ži, bíti

δέσις -εως ἡ Υάζάηί, zauzlení
δέσμα τό pouto, vínek (do

vlasů)
δεσμεύω -ειν δνάλθΗ, uvrh

nouti do vězení

δέσμη (δεσμη) ἡ svazek, otep,
snop

δέσµιος 5. svázaný, poutající
δεσμός ὃ pouto, řemen, lano

(lodní), uzel, nýt, vězení,
páska

δεσμοφύλαξ -κος ὁ strážce věz
nice

δεσμῶ -εἴν--- δεσμεύω (άρα,
dáti do vězení)

očoumua TÓpouto, spoutání
OEOULMTÝOLOVTÓ VěZenÍ

δεσμώτης -ου ὃ (fem. δεσμῶτις
-(00c) spoutaný, zajatý

δεσπόζω -er vládnouti, ovlá
dati, poroučeti

δέσποινα ἡ Paní,

δεσποσύνη ἡ samovláda, pan
ství

δεσπότης -ου ὁ pán, vládce,
majitel

OcoroTixóc 3. pánovitý, vlády
schopný

δεσπότις -ιδος ἧ--- δέσποινα
δετή ἡ svazek loučí, pochodeň
δεύοµαι (δεύμενος) -εσῦθαι Viz

δέοµαι
δεῦρο (ἳ δεύρω) sem, honem,

nuže; µέχρι δεῦρο ἀοάπεξ]κα
δεύτατος 3. (superl. k δεύτερος)

poslední

panovnice,



δεῦτε

δεῦτε 56ᾳ1, Ώυζθ, νζωᾶτια

δευτεραγωνιστής -ου O druhý
herec (účastník)

δευτεραῖος 3. druhého dne (při
cházející)

δευτερεῖα Tá druhá cena, dru
hé místo

OEvTEDONOWTOG2. druhý mezi
prvními (po prvním)

OeúTe00g 3. druhý, příští; (T0)
©. po druhé; druhý v řadě;
τὰ ὃ, druhá cena

δεύω -ειν postříkati, smočiti;
chybiti (se), nedosáhnouti;
med. pohřešovati, potřebo
vati, nedostávati se, býti cha
bý

δεχήµερος 2. desetidenní
déxouou -eobou přijmouti, vzíti

si (násilím), chopiti se, sná
šeti, čekati, chytati, vzejíti,
uznati, zvoliti si, pokládati,
odolati, souviseti

čEVO-ev měkčiti, hnísti
δέω -εἵν vázati, poutati, uvrh

nouti do vězení; pohřešovati
(τινός); πολλοῦ δέω jsem to
Ώο ἁαίοαίς; δεῖ 1ε5ί ἴἴοβρα, ὁλί

γου δεῖν 5ὐξᾷ, sotva; wiz i
δέοµαι

δη Již, už hned, tedy, jistě,
ovšem, jen (se záporem), pak,
přece, konečně, teprve

δῆγμα τό | kousnutí, bodnutíδηγµός ὁ
dnda dlouho, dávno
dňdev zřejmě, domněle, ovšem
δηθύνω -ειν Ρτοά]έναῦ, της

kati
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dňiog 3. zhoubný, lítý, zuřivý;
Ó ©. vrah, nepřítel

δηϊοτῆς -Πτος zuřivost, vřa
va válečná, boj

δηϊῶ -οὔν Vizdy -oúv (zuřiti,
porážeti)

dnAadY ovšem, zřejmě, jako by
δηλαυγῶς Ζοεἷαjasně
δήλημα To škoda, zkáza
δηλήµων 2. záhubný
δήλησις -εως Ú poškození, zá

huba

δηλονότι (== oňkov OTV)ovšem,
zajisté, totiž

dňAoc 3. zřejmý, zřetelný, jas
ný

δηλοῦμαι -elodau škoditi, hu
biti, zničiti, pustošiti, zabíti

ὑηλῶ -οῦν vyjeviti, ukázati, do
kázati, ohlásiti; δηλοῖ jest
zřejmé

ONAmowc-ec Ů objasnění, roz
kaz, důkaz, vypravování

dnuovwyoc Óvůdce lidu
dnuovwvá -eiv vésti lid, licho

cením atd. získati, veřejně
mluviti

δήμαρχος ὁ představený obce
(okresu); tribun lidu

δήµευσις -8wc Ů zabavení jmě
ní

onusVw -ewvzabaviti, zveřejni
ti, oznámiti

onuyvovic 1 veřejná řeč (čin
nost)

δημηγορικός 3. hodný veřejné
ho řečníka

δηµηγόρος ὁ veřejný (lidový)
řečník



δημηγορῶ

δημηγορῶ -εῖν ναζείπξ (před
lidem) řečniti

δημιοεργός 2. veřejně činný,
prospěšný (== dnutovovog)

δήµιος ἔ- veřejný, obecní; 6 0.
veřejný sluha, popravčí

δημιουργία Ἡ práce, řemeslo,
výcvik (Tivóc V něčem); tvo
řivost, stvoření

δημιουργικός 4. řemeslný
δημιουργός 2. pracující, znalý

řemesla (umění); 6 ©. ře
meslník, umělec, tvůrce, pů
vodce, správce, představený

δημιουργῶ -gtv provozovati ře
meslo, tvořiti

δηµοβόρος ὅ'
utrácející

Omuovécmv -ovTog 0 starší lidu
(obce)

dnuodEv z lidu, z prostředků
obce

δημοκρατία (i -rim) vláda
lidu, demokracie

δημοκρατικός 3. lidový, demo
kratickýδημοκρατοῦμαι| -elodaumíti
svobodné zřízení (ústavu)

δημόλευστος 2. lidem ukame
novaný

Oňuog Ókraj, země, župa, okres,
dědina; lid, shromáždění li
du, demokracie

Onuóc ó tuk, sádlo
ὑημοσιεύω -ειν Zzabaviti, roz

hlásiti, veřejnou činnost ko
nati, státu sloužiti

δημόσιος 3. veřejný; 6 ©. státní
otrok, zřízenec (liktor); Tů 0.
obec, stát, obecní majetek,

jmění národa
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veřejné záležitosti (blaho, po
kladnice, vězení); δηµοσίᾳ
(δηµοσίῃ) Veřejně, jménem
státu

ὑημοσιῶ
stát)

omuorekýg 2. veřejný, obecníδημοτεύοµμαι-εσθαι| náležeti
k okresu (dému)

OnuóTms -ov Ó muž z lidu, sou
kromník, spoluobčan, krajan

δημοτικός 3. lidový, obyčejný,
u lidu oblíbený, demokratic
ký, přítel lidu

δημοῦχος 4. obývající kraj;
obyvatel, vládce (kraje)

δημώδης 2. lidový, obyčejný,
všeobecně známý

dýv dlouho
δηναιός 3. dlouhověký
δηνάριον τό denár

mince)
ořvoc Tó (Pl. dfvea) rozhod

nutí, rada, myšlenka
δῇῄος 3. — dňtog (zhoubný)
důnore jednou, někdy, koneč

ně
dhrov vskutku, jistě, ovšem,

totiž, přece
dýrovdev opravdu (== dýnov)
δῆρις -ιος ἡ boj, půtka
δηρίω -ειν ( πιεᾶ.) ρῖία 5ε
δηριῶμαι -ᾱσδαι potýkati se,

zápasiti, příti se
δηρός 2. dlouhý, dávný
ὁησάσκετο, δῆσε οἱσ δέω
dňTa rozhodně, skutečně, ovšem,

pak, vlastně; oů 0. již nikdy
δήω -ειν (s význ. fut.) naleznu,

dosáhnu

-otv zabaviti (pro

(římská



δηῶ

ὃηῶ -οὔν plenili, pustošiti, hu
biti

διά veskrze, zcela, na různé
strany; předl. s gen. skrze,
mezi, po (též pouhý instr.);
předl. s ak. pro, dle, po

dvobadile -sw projíti, překro
čiti

διαβαίνω -ειν přejíti; přepra
viti (se)

OvabáAkAw-ewv přenésti, přejeti,
přeplaviti se; rozdvojiti, po
mlouvati, tupiti, klamati, ob
viniti

OváfBo.ovc-6wc T přechod, brod,
most

διαβατέος ὃ. co jest nutno pře
jíti

διαβατήρια τά ορξί za šťastný
přechod

διαβατός 2.překročitelný,schůd
ný

dvobebovoouau -ovodau ujistiti,
potvrditi, zcela jistě říkati

διαβιβάζω -ειν převésti, pře
praviti

Ovabrů -oúv prožíti, svůj život
dovésti ke konci, stále žíti

διαβλέπω -ειν prohlédnouti,
ohlédnouti se, přihlížeti, po
zorovati, ztrnule před sebe
hleděti

čLoboAí ň pomluva, obvinění,
špatná pověst, podezření, ne
návist

διάβολος 2. pomlouvačný, nená
vistný; 6 ©. rozkolník, ďábel

διαβόρος 2. stravující, sžíravý
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διαβουλεύω -er až do konce
raditi (vésti členství rady);
med. raditi se, uvažovati

διαβοῶ -ᾱν o závod křičeti, vy
křičeti, rozhlásiti

διάβροχος 2. promoklý, pro
vlhlý, zatopený, skropený

διαβύνω -ειν (ἆ -βυνῶ -eiv)
prostrčiti, proraziti

διαγγέλλω -ειν rozhlásiti, ozná
miti skrze posla; med. rozkaz
si sdělovati

Ovávyshoc Ó zpravodaj, vyjed
navač, posel

dvoveká -úv vysmáti se, učiniti
směšným

διαγίγνοµαι -εσῦδαι udržeti se
(při životě), ztráviti, prožíti,
uplynouti, do konce zůstati;
Čvoylyvouou yoúgpwvneustále
píši

OLOYVYVWOXA-Evy rOZeznati, po
znati, rozhodnouti, rozsou
diti

διαγιν- Ξς- διαγιγν

διαγκυλίξοµαι | býti připraven-εσῦαι ti oště
διαγκυλοῦμαι Č vrhnouti oštěp,

3 ] napřáhnouti-0VoVat

διαγλάφω -ειν Vydlabati, vy
hloubiti

διαγνώµη 7 rozlišení, rozhod
nutí, rozsudek, rozvaha

διαγνωρίζω -ειν uvésti ve zná
most, rozhlašovati

διάγνωσις -εως Ť)VÍZδιαγνώµη
(rozhodnutí)

dtovovyvle -er stále (hlasitě)
mručeti



διαγορεύω

διαγορεύω -EwyVypovídati, po
roučeti

διάγραµµα τὀ obrys, Kresba,
obrazec, rozkaz

διαγράφω -ειν nakresliti, na
malovati, přepsati, škrtnouti

διαγρηγορῶ -εἵν probdíti
διάγω -ειν převézti, odvézti,

doprovoditi, odvésti, vésti si;
ztráviti, dlíti, býti, žíti, pro
vésti; διάγω σκοπῶν stále
uvažuji

διαγωγή vedení, způsob ži
vota, kratochvíle

διαγωνίζοµαι -εσθαι závodit,
zápasiti, vésti soudní sporδιαδαίοµαι-εσθαι| rozděliti,
zničiti

διαδάπτω -ew roztrhati, rozsá
pati

διαδατοῦμαι -εἴσθαι τοζάδΗ
Ovadelxvuut -vou přesně uká

zati, udati, dokázati; neos.
διέδειξε bylo jasné

διαδέκοµαι ΌἱΖδιαδέχοµαι
διαδέξιος 6. 5 νε]πιὶ příznivým

znamením

διαδέρκοµαι -e0dau prohléd
nouti

διαδέχοµαι -εσῦαι přejmouti,
přijmouti, odloučiti se, na
stoupiti, střídati se

διαδέω -elv ovázati, přivázati,
spoutati

διάδηλος 2. zcela zřetelný
διαδηλοῦμαι -εἴσθαι rToztrhati,

zcela zničiti

διαδηλῶ -οὖὔν zřetelně znázor
niti

Ovádnuo TO Čelenka, diadem

9 Řecko-český slovník,
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διαδιδράσκω (ἱ-διδρήσκω) -ειν
uprchnouti, uniknouti, roz
utéci se

διαδίδωμι -όναι rozdati, ode
vzdati, rozšířiti, z ruky do ru
ky podávati

dtadixále -ew rozsouditi, vésti
při

διαδικαιῶ -οῦν obhajovati, za
stťávati správnost něčeho

διαδικασία 7 rozhodnutí, spor
o přednost

Ovadoyů 1 převzetí, nastoupení,
nástupnictví, vystřídání, dě
dictví

διάδοχος 2. přejímající; ὁ ὃ.
nástupce, dědic

Ovadpaueiv (inf. aor.) viz δια
τρέχω

διαδρᾶναι (-δρῆναι) Viz δια
διδράσχω

διαδρηστεύω -ειν Uniknouti
διαδύοµαι -εσθαι ΡΓοΚΙοµΖΠΟΙΙ

ti uniknouti
διάδω -erv neshodovati seδιαδωροῦμαι«-εἴσθαι| darem

rozdávati
Ovoetdouou -e€odoudáti se uká

zati, jasně se jeviti, osvědčiti
se

dvaláw -fv zůstati na živu, ži
vořiti

OvalevyVVUUL-vou rozpojiti, od
děliti

διάζευξις -εως ἡ οάἹουδεηί
διάζωµα τό Ρά5, τουᾶκα
διαζώννῦμι -Úvov opásati, za

krýti, obklopiti, ohraditi
διαζώω Ξ-ἵ--διαζάω
διάηµι -vou provanouti



διαθειῶ

διαθειῶ -οὔν -ἵουι νυκουζΗ!
διαθερµαίνω -ειν rozehřívati

(5ε)

διάθερμος 4. rozohněný, horký
διάθεσις -εως M postavení,

uspořádání, Stav, zřízení,
zobrazení, smýšlení, nálada

διαδέτης -ου ὅ Ροζαάαίε]
διαδέω -eiv proběhnouti, o zá

vod běžeti, rychle se rozší
řiti

διαθεῶμαι -Godou zevrubně
pozorovati, si prohlížeti

διαθήκη i uspořádání, opatře
ní, závěť, zákon

Ovodoovbů -er silně znepoko
jovati

διαδρέω -etv ohlížeti se, pro
hlížeti, vyhlédnouti si

διαθδροῶ -etv roztrousiti (po
věst)

διαδρυλῶ -etv vozšířiti, vše
obecně ve známost uvésti

διαδρύπτω -ew. roztlouci, lá
mati; zhýčkati, činiti pyšným

διαἰ --- διά
διαιθριάζει (πεο5.) ]85ηί se
διαιδύσσω -ειν Ρτονίνα, σΥεἵι

le proniknouti
διαίνω -ειν smáčeti
διαίρεσις -εως ἡ τοζάξ]εηί, οᾱ

dělení, rozlišení
διαίρετος 2. rozdělený, dělitel

mý, rozeznatelný, vyložitelný
Ovovow-civ rozděliti, odloučiti,

strhnouti, vyložiti, rozlišiti,
rozhodnouti, vysvětliti

OvovoVávouau -eodou důkladně
pozorovati, rozeznávati
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διαῖσσω -ειν Ξ-- διάσσω (Φτο
niknouti)

διαϊστῶ -οῦν Usmrtiti
δίαιτα ἡ, διαίτηµα τό ᾖ2ἱνοί,

způsob života, živobytí, po
byt, styk, ošetřování, strava
(dieta); bydliště; rozhodčí
soud

OvovryT/g -00 ó rozhodčí, smírčí
soudce

διαιτῶ -ᾱν Udržovati na ži
votě, léčiti; med. žíti, zdržo
vati se, stýkati se; rozhodo
vati (i soudně)

διακαθαίρω -ειν | zcelaovoxaVdavite-guy| očistiti
dLoxale -ew propáliti, vypálit,

rozohniti
dtoxakurro -er zcela odhaliti
διακαρτερῶ -εἵν Vytrvati stále,

býti vytrvalý
διακατελέγχοµαι -εσθαι zcela

vyvrátiti
dvoneúte -euv rozštípnouti
OLáxevuou-etodou býti v posta

vení (náladě), smýšleti, míti
se, býti, chovati se, býti určen;
ταραχὠδέστατα ὃ. podléhati
bouřlivým náladám

διακείρω -ειν rozstřihnouti,
zmařiti

διακελεύοµαι -εσῦαι domlou
vati, povzbuzovati

Ovaxekevouóg Ó Vzájemné po
vzbuzování

Ováxevoc 2. prázdný (mezi ně
čím); τὸ ὃ. prázdný prostor
(nestřežené místo)

διακηρΌκεύοµαι -εσῦαι Υν/εᾶ
návati skrze hlasatele



διακινδυνεύω

διαχινδὈνεύω -ειν Vvydati se
v nebezpečí, v boj se pustiti,
odvážiti se

διαχϊνῶ -etv pohybovati, otřá
sati, ve zmatek uvésti

dtaxkáům -av rozlomiti
dtoxAénra -ew ukrásti, zachrá

niti z nebezpečí, zraditi, tajně
uschovati

διαχληρῶ -οῦν vylosovati
διακοµιδή ἢ Ρερτανεπί
διακοµίζω -ειν přepraviti, od

vézti; pas. přejíti, přepraviti
se

Ovčxovnua. TO posluha, služba
διᾶχονίᾶ ἡ 511288,příkaz; úřad

diakona
διᾶκονικός 3. sloužící, úslužný,

k službě způsobilý
διᾶκονος č (ň) sluha, pomec

ník, diakon
διακοντίζοµαι -εσθαι závoditi

oštěpem
dičxový -etv sloužiti, obstará

vati, vyříditi, zastávati, pod
porovati, býti diakonem

OLaxorTE -EwvProraziti, rozbíti,
proniknouti, protrhnouti

διάκορος 2. (κορέννυµι) Ζ6ε]
nasycený, přesycený

Ovčinooto1 3. dvě stě

διακὀσµησις -εως ἡ | zařízení,διάκοσμοςὁ uspořá
dání (v bitvě)

Ovoxooué -eiv rozděliti, upra
viti, uspořádati

διακούω -etv Vyslyšeti, vyslý
chati, slyšeti až do konce

διακριβῶ -οὔν pečlivě vykoná
vati; meď. pečlivě zkoumati,

9* Řecko-český slovník,

διαλαλῶ

Ὠ]ουβαί!, ΖΠάΗ;τὸ διακριβοῦ
oda. mudrování

διακριδόν rozdílně, obzvláště
διακρίνω -ειν odloučiti, rozii

šiti, rozeznávati, posouditi,
vybrati; med. rozděliti se,
měřiti se s někým, smířiti se;
pochybovati, vyjmouti, roz
hodnouti

διάχρισις -ec Ť oddělení,roz
lišení, rozhodnutí, mezera,
Spor

διακριτέος ὅ. 00 jest nutno roz
hodnouti

διαχριτικὀς ὃ. νηοᾶπύ k rozli
šení

OLůxo0vo1G -8wG Ť meškání,
otálení

διακοούω -ELv přerušiti; med.
odraziti, odmítnouti, oklama
ti, odsunouti

διάκτορος ὃ průvodce, posel
OLOXVNÝÚV Promísiti
διαχκύπτω -ειν Vyhlížeti, na

hnouti se ven (ze žaláře
διά τῆς γοργύρης)

διακώλυσις -εως ἡ Ρἵεκάξκα
διακωλυτής -οῦ ὁ ἴεῃ, Κάο ρζε

káží
διακωλύω -ειν překážeti, za

braňovati (rozhodně)
διακωμῳδῶ -εἷν posmívati se,

tropiti si žerty

διακωχήη ἡ (ἳ διοκωχή) Ζ85ΐα
vení, úleva

διαλαγχάνω -ειν vylosovati, 10
sem přiděliti, rozděliti se

διαλαλῶ -etv projednávati, vy
tlachati
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dvoAauBbůve-ew rozebrati, dě
Jiti, dišiti, přijmouti podíl,
uchopiti, pochopiti, přerušiti,
probrati, mezi sebe rozděliti,
na dvě strany rozděliti, uvá
žiti, věřiti

Ovokáuje -ew prosvítati
OtoAovdáva -ew zůstati v skry

tu (nepoznán), zaniknouti
διαλέγω -ειν ΥΥΡία; med.

rozjímati, umlouvati se, pro
jednávati, rozmlouvati, baviti
se, přednášeti

διάλειμμα τό (λείπω) přestáv
ka, mezera

dOvoÁelrto-ev vynechati, upušs
titi3; (se záporem a přech.)
stále; intr. býti mezi něčím
(vzdálen), minouti (0 čase);
τὸ διαλεῖπον prostor (mezi
něčím); διαλείπω ζητῶν Ρἵ9
stávám pátrati

OvoAextixóc3. obratný v hovo
ru (debatě); f ©.umění obrat
ně mluviti (dialektika), logi
ka

διάλεκτος 4 rozmluva, způsob
řeči, nářečí

OvaAekauuěvoc Viz čvaAauhbavw
διάλευχος 2. bělavý, bílý
OvoAuuróve -eu přestávati
διαλλαγήη ἡ výměna, usmíření,

vyrovnání
OvaAkAoxrůg-00 6 zprostředko

vatel míru

διαλλάσσω {(ἵ-αλλάττω)- ειν 7Υ
měniti, rozloučiti; intr. lišiti
se; med. vyměniti si, usmířiti
se, lišiti se, vzdáti se

διαλογίζοµαι -εσῦαι rozvažo
vati, vzájemně zkoumati

OvaAoviouócó zkoumání, myš
lenka, zásadá, pochybnost

OvákAovocó rozmluva
διαλοιδοροῦμαι -εἴσθαι prudce

spílati
διαλυµαίνοµαι-εσδαι krutě za

cházeti s někým (rTwvá),vrha
ti do záhuby, znetvořiti

OváAvoic-ec rozpuštění, oddě
lení, zničení, stržení; zasta
vení nepřátelství, smíření,
zaplacení

OvoAvrůc-00 Ó rušitel, zrádce
OLAÁVTOG5. rozlučitelný
διαλύω -ew rozloučiti, děliti,

zničiti, ukončiti, přerušiti, za
platiti, strhnouti, ztroskotati;
med. a pas. odděliti se, ze
mříti, smířiti se, nezdařiti se,
rozejíti se

διαμαρτάνω -ειν Zcela se mý
Jiti, chybiti se, nedosáhnouti

διαµαρτία f chyba, omyl
tauaorTvoou cm-sodou volati za

svědka, přisahati, ujišťovati
διαμαρτυρῶ -εἴν vyvrátiti svě

decky
διαμαστιγῶ -oúv zbičovati
διαµάχομαι -εσδαι vybojovati,

vzpírati se, prosaditi, příti se,
usilovati

διαµείβω -ev vyměniti, vystří
dati, projíti

διαµέλλησις -εως m váhání,
otálení

ovauékko -ev váhati, odkládati
čtouéupouou -soba přísně ká

Tati



διαµένω

čvouévo -eu setrvati, vytrvati;
s přech. neustále

διαµερίζω -er rozděliti, roz
dvojiti (se)

Ovaueovonógč rozdělení, nejed
notnost

OvauéTonrToG2. vyměřený ©
διάµετρος Ů průměr, úhlopřič

na

čvaueT00 -eiv vyměřiti, odmě
řiti; med. mezi sebou rozdě
diti

dvaunxavéua -Godau VYMYS
liti, domysliti, zaměstnávati
se, způsobiti

διαμιλλῶμαι -ἄσῦαι Ζάνοάια
διαμιμνῄσχομαι -εσῦαι PEVNĚ

na paměti míti, vzpomínati Si
διαμιστύλλω -ειν na Kousky

rozděliti

διαμνημονεύω -ειν δί8Ιε νΖρο
mínati si, připomínati

διαμοιρῶ -čv rozděliti, rozir
hati

ovaujra.E zcela, veskrzeδιαµπερές© veskrze,dokonce,
napořád, ustavičně, zcela

OvauvdoAový -etv zabývati se,
baviti se, rozhlašovati, roz
mlouvati

διαμφισβήτησις -εως Ť ϱ2
chybnost, spor

Oovaupobnrů -eiv příti se, zá
pasiti

διαμῶ -ᾱν protíti, rozedrati,
rozrýti

διαναγιγνώσχω -ei do konce
přečísti

dvuvayxale -ei nutiti
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διαναπαύω -ειν Popřáti zatím
oddechu; med. odpočinouti si
(zatím)

διαναυμαχῶ «εἴν bojovati na
moři rozhodný boj

Ovávovyana dvě strany, rozdíl
ně

διᾶνεκής 2. == Ovnvexmg(stálý,
nepřerušený)

διανέµω -ειν přiděliti, rozdě
Jiti, rozšířiti

Ovoveúw -ewv přikývnouti
Ovovém-etv proplavati, přepla

vati

διανήχοµαι -sodou plováním se
zachrániti

Ovavlorauou -aobou zdvihnouti
se, ustoupiti, povstati; akt.
buditi

Ovovómua Tó myšlenka, záměr,
rozhodnutí

διάνοια Ť. myšlení,
smýšlení, myšlenka,
duše, mysl, odvaha

διανοίγω -ειν otevříti, rozevříti
διανοµή ἡ rozdělení
διανοοῦμαι-εἶσῦθαι rozvažova

ti, míniti, míti na mysli, od
hodlati se

OLOVUXTECEVM-ELV Přenocovati

διανύω -ειν (i OvavůTe) zcela
ukončiti, dokonati, uraziti
(cestu)

διαπαιδεύω -ειν náležitě vzdě
Jávati

OLortavToc Veskrze, vždy
διαπαρατριβή 1 hádka, spor
διαπαρθενεύω -ειν Zprzniti,

zbaviti panenství

rozum,
úmysl,
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διαπασσαλεύω -ειν ΡΙΙΡ{1 Ὠῖε
by na kříž

διαπάσσω -ειν Prosypati, roz
Ssypati,nasypati

Ovoravouou přestati, přestávxu
učiniti, rozpustiti

διαπειλῶ -εἴν (περεΣζρεζωδ)νγ
hrožovati

Ovájtevo0,T)Zkouška, pokus
Ovoztelow -Evy probodnouti
διαπειρῶμαι -ἄσδαι zkoušet,

poznávati, dovídati se
διαπέµπω -ειν ΡΟδΙ8Η,:οΖε5]88
διαπεραίνω -gwyzcela dokončiti
διαπεραιῶ -οῦν přepraviti, pře

vézti; vytasiti
dvareců -av přejíti, přepravili,

proniknouti, přestáti
Ovanéodw -er Úplně vyhladiti,

vyvrátiti
διαπέτοµαι

odletěti
διαπηδῶ -ᾱν Ρἴεδικοζιά
διαπἰµπληµι -άναι Ζ0εί8 na

plniti
διαπίνω -ew píti o závod, po

píjeti
διαπίπτω -ειν rozpadnouti se,

propadnouti; proniknouti
διαπιστεύω -ειν SVěŤItI,upřím

ně věřiti
διαπιστῶ -civ Vůbec nevěřiti
OvarAéxa-ei proplésti, oplésti,

zaplésti, dokončiti
διαπλέω -εἴν přeplouti, pro

plouti, přepraviti
διαπλήσσω -ειν rozraziti, roz

štípnoutiδιαπλίσσω| -etv.roztáhnouti;
med. široce kráčeti

«εσῦθαι| proletěti,

διάπλοος ὁ (i διάπλους) pře
jezd, brod, plavba

διαπνέω -εἴν ΡτοναπουΗ,ονα
nouti, oddychnouti si

διαποικίλλω -ειν zcela (pestře)
vyzdobiti, vykrášliti

διαπολέµησις -εως ἡ Ukončení
války

διαπολεμῶ -εἴν Stále bojovati,
vybojovati, dobojovati

διαπολιορκῶ -civ Obléhati až
do konce

διαπολιτεύοµαι-εσθαι 5 αξκύπι
politicky soupeřiti

διαποµπή ň poslání, poselstvo
διαπόντιος 2. zámořský
διαπονῶ -εἴν horlivě pracovati,

provésti, otužiti; med. namá
hati se, cvičiti se, zlobiti se

διαπορεύω -ειν Ρζενέζη, Ρἵὲ
praviti; pas. projíti

διαπορὺὐμεύω -ειν Ρϊε]αίῖ, ϱ56
vézti, donésti

διαπορθῶ -εἴν napořád hubiti,
vyhladiti

διαπορῶ -εἵν (i med.) býti na
rozpacích; zkoumati, vyšetřo
vati až do konce

διαπρᾶγματεύομαι -εσῦθαι 2
vrubně zkoumati; pro zisk
něco podnikati, vydělati si

διαπραῦέειν dní. dor. od da
TĚOVU

διαπράσσω -ειν (ἳ -πρᾶττω,
-«πρήῄσσω)provésti, ukončiti;
vymáhati; med. prosaditi,
opatřiti si, vyjednávati; U
smrtiti

διαπρεπής 6. vynikající, skvělý



διαπρέπω

διαπρέπω -ειν vyniknouti, vy
zdobiti

διαπρεσβεύοµαι-εσθαι Υ75181
ce kolem posílati

διαπρήσσω-ξ-διαπράσσω
διαπρηστεύω -ειν VYSMÍVALÍse,

zraditi
διαποίω -ειν (Ρε2Ι. -«πέπρισµαι)

přepilovati, rozřezati; rozlítiti
se

διαπρό Υε5Κ17ε
διαπρύσιος 2.

daleko
OLanT01$ -Eiv (i -mT0w) zapla

šiti, zahnati
διαπτύσσω -ειν rozvinouti, ro

zevříti
διαπτύω -ειν naplivnouti, po

plivati
διαπυνθάνομαι -εσῦαι vyptá

vati se
διάπυρος 2. žhavý, ohnivý
διαπωλῶ -εἷν ΡυοάθΗ, τοζρτο

dávati
OLaodocm -ew Pproraziti
Otaodoů -ov rozděliti, rozčlenitizřetelně© (článkovaně)

mluviti
διαριθμῶ -εἴν vypočítati, pře

počítati, rozeznati, posouditi
διαρκής 2. dostatečný
διαρκῶ -εἴν dostačiti, vydržeti,

trvati
διαρπαγη ἡ Ρἱεηξπί, Ιοµρεηί
διαρπάζω -ειν rozsápati, vy

pleniti, oloupiti
διαρραίνω -ειν postříkati, roz

střikovati se (med.)
Ovaooaim-ei rozbíti, rozbořiti,

vyhubiti

(2.) pronikavě,
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διαρρέω -εῖν Ιοζίέκαα 56, πι
zeti, protékati

διαρρήηγνΏμι -ύναι prolomiti,
roztrhati, zničiti; pas. roz
trhnouti se

διαρρήδην výslovně, jasně
διαρρήσσω ------“διαρρήγνυμι
διαρρίπτω -ειν (ἳ «ρἰπτῶ -εἴν)

prohoditi, rozhoditi, rozděliti
Ovápotwic -ewc 7 rozházení
διάρροια ἡ průjem, úplavice
OLOOPOLČŮ-etv S hukotem pro

nikati, zasvištěti
διάρρους Ó průtok, tokδιασαφηνίζω-ειν| zřetelně
διασαφῶ -εἴν vyjádřiti,

(íčiti, vypravovati)
διασείω -ειν otřásti, vzrušiti,

vydírati, převrátiti, zviklati
διασεύοµαι-εσῦαι ρτοὈδηποι1Η,

vyřítiti se, proniknouti
διασηµαίνω -ειν označiti, ozná

miti
διάσημος 2. daleko zřetelný,

slyšitelný, srozumitelný
dLaolle -EwyVypískati
διασιωπῶ -ᾱν stále mlčeti, za

mlčeti
OLOOXŮNTTO-Ewy prokopati

διασχαρϊφῶμαι -Godou zahra
bati si, rozškrabati

διασκεδάννυμι -ύναι rozptýliti,
rozmetati, zrušiti, rozpouštěti

διασκέπτοµαι-εσθαι (Z ia
oxoné) zkoumati, uvážiti

διασκευάζοµαι -εσῦθαι připra
vovati se, zbrojiti se

διασκηνῶ -εἵν (ἱ -οὔν) rozděliti
se do stanů, bydliti porůznu,
vzdáliti se ze stanu
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διασχίδνηµι --- διασκεδάννυµι διάστροφος ὁ οΡἴεντάσεπύ,
(rozptylovati) zmrzačený, zmatený, zakřiδιασκοπῶ-elv| prozkoumati,vený
rozvážiti, pochopiti

διασκοπιῶμαι -ἄσθαι vyhlížeti,
vyzvídatiδιασκορπίζω-ειν| rozsypati,
rozptýliti, přeházeti, plýtvati

Ovaouám -čv (-etv) vytříti, vy
mýti

διασπάω -av roztáhnouti, roz
trhnouti, zničiti, zrušiti, roze
stoupiti se, rozptýliti se

διασπείρω -ειν roztrousiti, roz
ptýliti (se)

čvaoropa 1 rozptýlení, vyhnan
ství

Ovaorovědte -ev namáhati se,
horlivě vykonávati

διάσσω -ειν (ἵ -ττω) Tychle
projeti; proniknouti, proběh
nouti

διάστασις -εως ἡ vzdálenost,
mezera; rozkol, nepřátelství

διασταυροῦμαι -οῦσθαι Kolo
vou hradbou uzavříti

διαστέλλω -ειν rozděliti, roze
znati, naříditi

διάστηµα τὀ vzdálenost, me
zera, mezidobí

OvaoTite -ev znaménky rozdě
liti

διαστοιβάζω -ειν Ucpati, ve
cpati, vsunouti

OvaoTovylCouou-e0bou rozdělit,
přiděliti

διαστολή f oddělení, rozdíl
OvaoTpégm -eiv otočiti, přemě

niti, odvrátiti, překroutiti

OLaoVpw-ev přetřásati, vysmí
vati se

διασφακτήρ -Ť00G Tozřezáva
jící, vraždící

διασφάξ -άγος ň rokle, pro
past, trhlina

Ovaogevdovů-úv vymrštiti, roz
trhnouti

Ovaoylle -ew rozštípnouti, roz
trhati

Ovuowlw-ev zachrániti, ucho
vati, zachovávati

vaTavý 7 |uspořádání,podtároyuaTÓ| stavení,přikázání
διατάµνω -ειν rozříznouti
διάταξις -εως ἡ rozestavení,

postavení, výzva
διαταράσσω -ειν (-ταράττω)

do zmatku uvésti, poděsiti

OLATŮTTO -ELY (-TŮGGW) USPO
řádati, rozestaviti, nařizovati

διατείνω -ειν napínati; infr.
táhnouti se; med. namáhati
se, rozpřáhnouti se, ujišťo
vati, míti luk napjatý; vyna
ložiti, usilovati, směřovati,
sahati

OvaTevylCe -Evy zazdíti, uzavří
ti, přehraditi

OvatTelytoua Tó přehrada, pev
nost

διατελευτῶ -av zcela ukončiti
OvaTeAng2. nepřerušený, stálý
διατελῶ -εἴν provésti, skončiti,

vytrvati; s přech. stále, vy
trvale



διατέµνω

διατέµνω -ειν rozseknouti, roz
říznouti

OvarTeToníva-ei provrtati, pro
Taziti

διατήκω -ειν rozpustiti; med.
táti, rozpouštěti se

διατηρῶ -εἴν střežiti, chrániti,
míti se na pozoru

διατίθηµι -έναι roziožiti, uspo
řádati, přednésti, naladiti,
přivésti; med. určiti (v zá
věti), prodati, provozovati,
svěřiti, urovnati, přeměniti,
zohaviti, navésti; ÓtoaTeVňvat
býti naladěn, smýšlení nabýti

OLaTiVÁCOW-Ewy Potřásati, roz
tříštiti

διατμήγω -guy rozříznouti, roz
ptýliti, odloučiti

διάτορος 2. provrtaný, těsně
svírající

διατρέπω -ειν οἄνταοεί, Ρἵε
vraceti, kaziti

διατρέφω -ειν Vyživiti, med.
protlouci se, proniknouti

διατρέχω -ειν Proběhnouti
OvaT0km-etv rozprchnouti se
διατριβή ἢἡztráta času, prodlé

vání, chvíle, zábava, živobytí,
váhání, zabývání se něčím,
rozmluva, styk, studium, ži
vobytí, zaměstnání

διατρίβω -ειν rozdrtiti, prodlé
vati, zadržeti, zameziti; stý
kati se, zabývati se, tráviti,
rozmlouvati, meškati

διατροφή Ý živobytí
διατρύγιος 2. různě dozrálý
διατρυφέν οὔ διαδρύπτω
διατρώγῶω -ειν TOZhryzati
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διαυγάζω -ειν (ἳ διαυγῶ -εἶν)
prosvítati, rozednívati se

διαυγής 2. prosvítající, prů
hledný, čistý

δίαυλος ó dvojí běh (cesta);
průchod, úžina

διαφαγεῖν Viž dLEGŮLW
Ovapádnv zjevně, výslovně
διαφαίνω -ειν prosvěcovati;

pas. prosvítati, objeviti se
διαφάνεια ἡ ργὐμ]εάποςί
διαφανής 2. průhledný, jasný,

zřejmý
διαφερόντως adv. rozdílně, ob

zvláště

διαφέρω -ειν Ρεπάδείϊ, ννηᾶ
šeti, donášeti, roznášeti, do
končiti, tráviti, snášeti, lišiti
se, vynikati, rozdvojiti se, pří
ti se; διαφέρει (neos.) záleží
na tom; Tů Ovagépov sporný
bod

διαφεύγω -ειν Uniknouti, vy
mizeti, proniknouti

OvápevEvs-ec 1 uniknutí, útěk
διαφηµίζω -ειν rozšířiti pověst
διαφδειρέσκω 17εκυεπί. οἆ δια

φδείρω
διαφδείρω -ειν zahubiti, zni

čiti; pas. zaniknouti, přijíti
o život; zhoršiti, svésti, pod
platiti, znetvořiti, uraziti, ka
ziti, zrušiti

διαφδορά ň zničení, zkáza, zá
huba, zmrzačení

διαφὺορεύς -έως ὁ ničitel,
svůdce

Ovagiyut -Evou propustiti, roz
pustiti
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διαφοιβάζω -ειν uvésti dovzru
šení (šílenství)

Ovopovtb -Čv (i -eiv) obcházeti,
přecházeti, pobíhati sem a
tam, procházeti se

διαφορᾶ 7 (i -poeů) rozdíl
nost, přednost, rozdvojenost,
svár

διάφορος 2. rozdílný, nejednot
ný, nepřátelský, vynikající;
TÓa. rozdíl, sporná věc, zisk,
cena, prospěch

Čvogové -eiv přenésti, vylou
piti, rozšířiti, roztrhati, zni
čiti

διάφραγμα τό Ρῖεράζκα, příční
stěna, bránice

διαφράζω -ειν zevrubně ozná
miti, vyříditi

διαφρέω -εἴν ΡιορυδΗα
διαφυγγάνωξ διαφεύγω (ά0ἐ

kem proběhnouti)
vagvy“ Uniknutí; způsoby

uniknutí (plur.)

διαφυή f výrůstek, kolínko (u
stébla), kloub, rýha, mezera

διαφυλάσσω ( -φυλάττω) -ειν
pečlivě střežiti, chrániti, ně
komu něco vyhraditi

Ovogvouou -eobau zarůsti, za
tím minouti, rozšířiti se

διαφύσσω -ειν Vyčerpati, vý
píti, vyrvati, roztrhati

διαφυσῶ GVodvanouti, prova
nouti, rozfoukati

διαφωνῶ -εἴν nelibě zníti, ne
souhlasiti, příti se

διαφώσκω -ει Prosvítati; du
φώσκει rozednívá se

διαχάξω -ειν (ἳ πιεᾶ.) νγΏπουἩ
se, stáhnouti se, odděliti se

διαχειµάζω -ειν Ρζεχίππονα!!
διαχειρίζω -ειν obstarávati,

spravovati, vložiti ruku na
někoho (= zavražditi)

διαχείρισις -εως ἡ Ζ8οπάσεηί,
vedení

διαχειροτονία ἡ odhlasování
διαχειροτονῶ -εἴν odhlasovat,

hlasováním rozhodnouti
διαχέω -εἴν rozlíti, rozložiti,

vylíti, rozveseliti, zmařiti;
pas. rozplynouti se, rozvese
diti se, rozpadnouti se

OvoyAeváte -ew vysmívati se
διαχόω -οὔν nasypati, násep

postaviti
διαχράοµαι -ῆσδαι (ὁ-χρέομαι,

-χρεῖσῦαι) obírati se, použíti,
míti, násilně s někým jednati,
zavražditi

διαχωρίζω -ειν οάάξΗ1
διαχωρῶ -εἵν ΡΙοΗ8Β,ρτοδήτα

δε; κάτω διαχωρεῖ σοι ωὰδ
průjem

διαψεύδω -ειν (ἱ-ψεύδομαι) 12
oklamati, v omyl uvésti; pas.
zmýliti se

διαψηφίζοµαι -εσθαι odhlase
vali

διαψήφισις -εως Ů odhlasování
διαψύχω -ειν provětrati, vysu

šiti; vyschnouti
otyAwoooc 2. znalý dvou řeči,

tlumočník, vyjednavač
διδακτικός 3. poučný, schopný

učení

διδακτός 3. učitelný, učený, na
učený



διδασκαλεῖον

διδασχαλεῖον τό škola
Ovdaoxadíč + učení, vyučování;

nacvičení sboru dramatické
ho

διδασκαλικὀός 3. příslušný K
učení, poučný, vhodný k uče
ní

διδασκάλιον ró znalost, vědo
most; plur. školné

διδάσκαλος ὁ Učitel,
sboru

OLddoxw-ew Učiti, na-, vyučiti,
dokázati, varovati, býti uči
telem, nacvičiti sbor v dra
matu; med. osvojiti si, dáti d?
učení; pas. učiti se

διδαχή ἡ učení, vyučování, ná
vod

δίδηµι (== dým) vázati, poutati
διδρᾶσκω -ειν μἰέοὶ
čldoayuog 2. v ceně dvou dra

chem; TO ©. dvoudrachma
(= 42 šekelu)

διδυμᾶων -ονος ὁ jen du.a pl.
dvojčata, blíženci

OLovuoc3. dvojí, dvojnásobný
dldwuw -óvou dáti, uděliti, se

slati, dopustiti, ustanovili,
vyplatiti, vdáti, dopřáti, do
voliti, zapraviti, zasvětiti, na
bídnouti, vzíti na milost

διεγγυῶ -ᾱν ručiti, proti záru
ce vydati

Ovevsl0mw -Ewy vVzbuditi

OvedecE VÍZ OLOČELKVUUL

διέδραµον 012 διατρέχω
διέεργον Όυἱζδιείργω
δίειµι -ιέναι Ρο, probrati,

vypravovati
δίειµι -εἶναι stále býti (žíti)

cvičitel

139 διενείκας

διεῖπον αοτ. οἆ διερ- (διαγο
ρεύω) promluviti, stanoviti
(přesně), vysvětliti, rozřešiti
(hádanku)

Ovelovw -ewv odloučiti, odděliti,
překážeti

OveLonmna,(perf.) viz OLetTov
διείροµαι -e0Vou vyptávati se
διειρύω (διερύω) -Evy Přetáh

nouti, viéci přes 
OLELOwW-Evy (PETÍ. OLeEloxa) Pro

strčiti
OLÉX(dv m, Ové5) skrze
διεκπερῶ -ᾱν proniknouti, pro

plouti, přepraviti
διεχπίπτω -EwyVpadnouti, pro

klouznouti
διεχπλέω -εἴν (-πλώω) Pro

plouti, prolomiti nepřátelskou
řadu

διέκπλοος -ου ὁ (-πλους) prů
jezd, průlom

διεκπλώω Z διεκπλέω
Ovéuro00c Ó výtok, průtok
διελαύνω -ειν ΡποΏπαί1,projeti,

probodnouti, probíti se
διελέγχω -gw zcela vyvrátiti,

zevrubně vyzkoumati

OveAVetv VÍZ διέρχοµαι
διέλκω -ειν (-eAuúw) roztáh

nouti, roztrhnouti; ὃ. τοὺς
ὀφθαλμούς široce oči roze
vříti

διελῶ (fut.) viz διαιρῶ
čteuou -obav zaplašiti, zahnati;

intr. spěchati, prchati, ostý
chati se

διεμπολῶ -ᾱν prodati, zraditi
διενείκας, διενειχδείς (Ρατί.)

viz διαφέρω
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διενθυμοῦμαι -εἴσθαι ΡΓΟΠΙΥΣ
Jiti (něco περί τινος)

διενιαυτίζω -ειν ΡζείΗ τοῖς
OLEE- VÍZ διεκ
OveEeÁloow -ewv rozšířiti, roz

děliti, rozhrnouti
διέξειµι -ιέναι projíti, probíti

se, protékati, postupně pro
brati, vylíčiti

διεξελαύνω -ειν prohnati, pro
jeti, proraziti, pronásledovati

διεξεροῦμαι -εἴσῦαι ΥΥρίβΗ5ε
zevrubně někoho mna něco

(τινά τι)
διεξέρχοµαι-εσθαι projíti, pře

státi, probrati, vypravovati,
uplynouti

διεξηγοῦμαι -εἴσθαι VyYpravo
vati, rozbírati, vyložiti

dveElmuu-évau vypouštěti, roz
lévati se

διέξοδος ἡ průchod, přechod,
pochod, směr, odbočka, příč
ní ulice, oběh; líčení, rozbor,
výklad, zevrubnost

διεορτάζω -ειν dokončiti slav
nost, slaviti až do konc?

διεπέφραδε υἱΖδιαφράξω
διέπραῦον υἱζ διαπέρῦδω
διέπτατο, διέπτη υἱΖ διαπέτο

μαι
dtértrm-ey obstarávati, pořádati,

vyříditi, probírati, opěvovatiδιεργάζοµαι«-εσῦαι| nazmar
přivésti, zahubiti

διέργω -ειν ({-διείργω) οᾱ
Joučiti

διερείδω -ειν ορ/τα; πιρᾶ. ορί
rati se, vzpírati se

διερέσσω -ειν doveslovati

διερευνῶ -ᾱν propátrati, pro
zkoumati

dveotle -ev příti se mezi sebou
(medď.)

διερµηνευτής -ου ὁ Vykladač,
překladatel

διερμηνεύω -ειν «νΥκΙά4811,pře
kládati

διερύς 3. čilý, čerstvý; žijící,
dlouhověký

διέρπω -ειν projíti, prolézti
διέρχοµαι -εσδαι procházeli,

pronikati, prodělati; šířiti se,
vyložiti, uvážiti; minouti, ura
ziti, přejíti

διερῶ (/μ1.) υἱ διεῖπον
διερωτῶ -ᾱν νυρίᾶναί 56, po

ptávati se
διεσθίω -ειν τοζεζγα!ϊ, prokou

sati
Ovéc0VTO VŽ OLAOEVW

διετής 2. (i διέτης) dvouletý
OveTÝ010g 2. po celý rok
dveTia.f období dvou let
διέτµαγεν υἱΖδιατμήγω
διευλαβοῦμαι -εἶσθαι míti se

velmi na pozoru
διευτυχῶ -εῖν neustále míti

štěstí

Ovéym-Ewyproniknouti, odděli
ti, prostírati se, uplynouti,
býti vzdálen, dosahovati, vy
čnívati; TO Ověyov vzdálenost
mezera

δίζηµαι -obou Nledati, dobý
vati, vyhledávati, zkoumati

OLCVÉ-VY0G dvojspřežní
δίζω -ειν býti na rozpacích,

rozjímati



διῄγησις

διῆγησις -ewg Ň výklad, popis,
vypravování

διηγοῦμαι -εἴσθαι
vypravovati

čmda -eiv procediti, vyčistiti;
prosakovati

rozbírati,

διηκ- οἱΖδιακ
διηκω -ειν projíti, proniknou,

rozšířiti se

διημερεύω -ειν celý den ztrá
viti

OLYVEKŮÝS2. nepřetržitý, τοζ
sáhlý, obšírný, zevrubný,
úplný

διήνεµος 2. vystavený větru,
vzdušný

διήρεσα 0ἱ2διερέσσω
OvddAooooc2. mezi dvěma mo

ři (ležící), výspa

oidvoaujBvxoc 3. dithyrambický
διδυραμβοποιητική ἡ Ῥάδη]είνί

dithyrambů
oidúoauboc ó dithyramb (píseň

k poctě Dionysa, spojená se
sborovým tancem)

διίηµι -έναι Ρτοτασί, prokláti,
propustiti, dovoliti průchod

διιχνοῦμαι -etodou proniknouti,
dosáhnouti, zasáhnouti, pro
brati

dumerňg 2. s nebe spadlý, se
slaný

OUTTOUAL VÍZ LOJTÉTOUOU
OwoTĚoV VÍZ δίοιδα

διίστηµι -άναι rozestaviti, roz
děliti, znepřáteliti; med. ro
zestoupiti .se, rozděliti se,
vzdáliti se, lišiti se, znepřáte

141 δίκελλα

liti 688; διαστάσης ὥρας Po
uplynutí hodiny

διισχυρίζοµαι -εσῦθαι spoleh
nouti na sebe; jistě tvrditi

διίφιλος 2. Diovi milý
διχκάζω -ειν Souditi, rozhodo

vati; med. vésti soudní spor
Ovxaoxovotčiů spravedlivý soud
δικαιοπρᾶγῶ -εῖν spravedlivě

jednati
δίκαιος 3. způsobný, slušný,

pravý, spravedlivý, schopný,
oprávněný, prospěšný; 8. ei
jsem oprávněn (hoden); To 0.
právo, spravedlnost; dixalwG
právem, pravdivě, náležitě,
přirozeně

δικαιοσύνηἡ ἐνδικαιότης-ητοςἡ/| Ροοἱνοςί
δικαιῶ -οὔν (i -eiv) Uznati

správným, ospravedlniti, chtí
ti, souditi, odsouditi, potres
tati.

Ovxaloua Tóprávní nárok, prá
vo, spravedlnost, ospravedl
nění, rozsudek

Oixaleoic -ec Ů (soudní)před
volání, potrestání, nárok,
dobré zdání, ospravedlnění

δικᾶνικός ὃ. práva znalý, soud
ní; Ó ©. právní zástupce, ý 0.
soudní Σεδ, γένος δικαν. ἔεῦ
nictví soudní

OvxaojtoAoc Ó soudce
δικαστήριον τὀ soud (úřad i

budova)
δικαστής -οῦ ὁ soudce
δικαστικός 3. soudní, právní;

ň 8. znalost práva, soudnictví
δίκελλα motyka
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δίκη ἡ úkaz, způsob, obyčej;
soud, pokuta, právo, spra
vedlnost, soudní výrok (ná
lez), žaloba, trest; dlxnv (s ge
nit.) podle, k vůli; δίκην δι
dóva. dáti dostiučinění (býti
potrestán), ©. vvxáv Vvyhráti
spor, dtunv úměyew podstou
piti trest; ©. Ouwxew soudně
stíhati; 8. διαφεύγειν býti
soudně osvobozen

Ovxkíc -(doc dvoukřídlý
δικολογία soudní řečnictví

(řeč)

δικολογῶ -εἴν právnicky mlu
viti, soudně hájiti

δικρατῆς 2. dvojí vládu mající,
dvojnásobně mocný

δίκροτος 2. dvojitě šumící,
s dvojí palubou, s dvěma řa
dami vesel

OvwurvóxAworTog2. spletený v síť
dixrvov TO SÍŤ

δίλογος č. dvojího jazyka
dlhopoc 2. s dvěma vrcholy
διμναῖος (ἳ διµνέως). v ceně

dvou min
čuuovota m dva díly, dvojnáso

bek, dvojí mzda
δϊνεύω -ειν točiti, vířiti; točiti

se, obcházeti, proháněti se
δίνη ἡ vír, kotouč, ovzduší kol

země

δίνεις 3. s četnými víry
Oivvnuw -Vau VÍZ OvvEVw
div -etv VIZδινεύω
OtvoarToc3. zaokrouhlený (umě

le), vyzdobený (řezbářsky)
διξός 5. (ἳ δισσός, διττὀς) ἄνο

jitý

Óvo proto, pročež (== 010 0)
dvoBoAoc2. Diem vržený
διογενής 2. z Dia pocházející,

urozený, vznešený

διοδεύω-ειν Pποσα οδιοδοιπορῶ-εἴν) choditiod
města k městu (arů πόλιν)

čtodoc f průchod, průtok, pře
chod, cesta, průsmyk

διοίγω -ειν otevříti
δίοιδα -evdévou dobře znáti
διοίκΏσις -EG Ť správa, zaří

zení, chování
διοικίζω -ειν odděleně usídliti,

rozptýliti, rozděliti
διοίχισις -εως ἡ změna obydlí,

přestěhování
διοικοδομῶ -civ příční zdí uza

vříti
διοικῶ -εἴν Uspořádati, spravo

vati, obstarati
OvoloTevw-erv šípem proraziti,

prostřeliti, do-, přestřeliti
διοίχοµαι -εσδαι přejíti, uply

nouti

čvoxwyů m zastavení, ochabnutí
Ovokovalvo -Ev (ž -oAtodůvo)

vyklouznouti, vymykati se
διόλλΏμι -vou zcela vyhubiti,

zničiti; pas. zahynouti
OvoAovstále

δίοµαι VÍZδίεµαι
čvóuvůu -vou přisahati, ujišťo

vati (přísahou)

Štouokovů -etv přiznati, do
rozuměti se, přislíbiti, zcela
se shodnouti

διόπερ proto právě, pročež,
protože



OLOTETŮG

OvoreTůc 2. (== dunerňg) S ne
be spadlý (seslaný)

διοπτεύω -ειν prohlížeti, vy
zvídati

διοπτήρ -ἤρος Ó vyzvědač
dlorrroov T6 zrcadlo
διόργυιος 2. dva sáhy hluboký

(dlouhý)
Ovoodů -oby napraviti, zlepšiti

διόρῦωμα τό | zlepšení,
διόρθωσιςἡ| ορτᾶνεπί
διορίζω -ειν ohraničiti, rozlišiti,

odděliti, vymeziti, určiti
διόρυγµα τό průkop, příkop,

strouha
διορύσσω -ειν (ἳ -ορύττω) ΡτΟ

kopati, podkopati, příkopy
odděliti, roztrhati

διορῶ -ᾱν zrakem proniknoutli,
prohlédnouti

Ótoc 3. jasný, vznešený, šle
chetný, božský

διότι protože, že
OvoTOEEÝG2. bohem živený (dio

rodý)
διουρίζω υἱζ διορίξω (ohrani

čiti)

διοχετεύω -ειν rozváděti vodu
strouhami (zavodňovati)

διοχλῶ -etv velmi obtěžovati
dlraAroc 2. dvojitý, dvojnásob

napřažený
δίτηψυς 2. dvouloketní
διπλάζω -ειν Ζάνο]Η (58)
δίπλαξ -oxoc dvojitý, dvojná

sobný; © ©. (sc. yAaiva) dvo
jitý (svrchní) šat

διπλασιάζω --- διπλάζω (zdvo
jiti)

OurAáotog 3. dvojnásobný
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διπλασιῶ -oúv zdvojiti
dirAedooc 2. dvě plethra velký
διπλῆσιος 3. =—διπλάσιος
διπλόος 5. dvojitý, dvojδιπλοῦς3.| smyslný,Istivý
dur“ -oúv zdvojiti
δίπους -ουν (-οδος) ἀνοιπομύ,

dvě stopy dlouhý

δίπτυξ-υχοςavon složený,dinrvyoc2.| odvouvrstvách,
dvojice

δίπυλος 2. 5 dvěma branami
δίς ἀνακτγάϊ
δισθανῆς 2. dvakrát umírající

(smrtelný)
δισχεύω -ειν házeti diskem
δίσκος ὁ disk, kotouč
ŠLoxovoa -wv Tá dostřel, vzdá

lenost od vrhu disku k jeho
dopadu

OLOXÓ -Elv ——Ovoxevw

δισμΌριάς -doc dvacet tisíc
(číslo 0...)

δισμύριοι dvacet tisíc
Ovooůcyng -ov Ó dvojitě vlád

noucí, vladař dvou říší
δισσός ὃ. dvojitý, dvojznačný
διστάζω -erv pochybovati, býti

v nejistotě
dLorToAoc2. dvojnásob doprová

zený, jdoucí o dvou (pár);
s dvojí výpravou

δίστοµος 2. s dvojím ústím (vý
chodem), dvousečný

δισχίλιοι 2. dva tisíce
OvráAavToc2. v ceně (váze) dvou

talentů
διττός 2.— 810000
διυλίζω. -ειν procediti,

sáknouti
pro



διφάσιος

Ovpáovog 3. dvojnásobný
διφδἐρᾶ (ἳ -ρη) ἡ Κάδε, νύτο

bek z kůže (pokrývka, hadi
ce, vak, náhrada papíru —
pergamen)

διφδέρινος 3. kožený

διφρευτής -οῦ ὁ | vozataj,
διφρηλάτης-ουὅ[ Kočí
διφρηλατῶ -etv říditi vůz
δίφρος ὁ korba, vůz, sedadlo

(sella curulis)

διφροφοροῦμαι -εἴσθαι ἀά1 εε
nésti v nosítkách

dvpvýg 2. dvojtvárný, v dvojí
podobě

dipů -čv slíditi, hledati
dlya na dvé, rozdvojeně, roz

dílně; předl. s gen. bez; 6.
vlyveodou rozdvojiti se v mí
nění

διχάζω -ew děliti, rozdvojiti
διχῇ na dva díly, dvojmo
Ovydůna dva Kusy
διχθάδιος 3. dvoustranný, roz

ličný

Ovyovvouová -eiv býti různého
mínění

Ovyodevse dvou stran, z dvou
příčin

διχοστασία ἡ (ὁ -ἴη) odštěpení,
rozdvojení, Spor (nerozhod
nost)

OvyooTaT -eiv rozestoupiti se,
rozdvojiti se

διχοτομῶ -eiv děliti na dvě
části, odděliti

διχοῦ — otya
čvyác dvojím způsobem
δίψα ἡ žízeň
δίψιος ὃ. žíznivý, suchý
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δίψος τό --- ἣ δίψα
δίψΌχος 4. dvojité mysli, po

chybující, nerozhodný
διψῶ -Tv (ἳ -ἂᾱν) žízniti, prah

nouti
Lo -ew plašiti, zaháněti, odrá

žeti, běžeti; báti se
dvoBekia j poplatek (plat) dvou

obolů (denně)
διωγμός ὁ pronásledování, ža

loba, usilování
Ovwavvoc2. velmi bolestivý
διωδῶ -εἷν roztrhnouti, rozra

ziti, prostrčiti; med. odraziti
od sebe, probíti se, zamít
nouti, odbýti

διωκαθεῖν Viz dLwxw (stále stí
hati, poháněti)

διώκτης -ου ὁ pronásledovatel
OÓLWxw-ew poháněti, vyháněti,

stíhati, pronásledovati, doho
niti, soudně stíhati; med. ode
hnati od sebe, trpěti muka;
slíditi, probrati, líčiti

διώµοτος 2. přísahou zavázaný
δίωξις -εως ἢ pronásledování,

žaloba, úsilí
διῶρυξ -χος ἡ příkop, stoka,

podzemní chodba, průplav
δίωσις -εως Ú odvrácení
oundňvov viz δαµάζω (δάµνη

μι)
ὁμῆσις -ιος Ů krocení
ὃμητειρα Krotitelka, přemo

žitelka
OUVŮ otrokyně, služka
duds -+óg ó otrok, sluha, čele

dín
δνοπαλίζω -er přehoditi (si)
Óvogevóg 3. chmurný, tmavý



Ὀνόφος

Ovogoc ó tma
dokodarTo (aor. neos.) zdálo se,

rozhodl se

čóvua Tó mínění, rozhodnutí,
usnesení (senatus consultum);
poučka, věta (ve filosofů),
předpis, přikázání (v nábo
ženství)

δογματίζοµαι -εσῦαι dáti si
předpisovati zákony, podlé
hati přikázáním

do * (dvojí), nejistota, po
chybnost

čovot 3. dvojí, oba, dvojmo
doxále -ev| číhati,očekávati,
doxevw -evv | bystře pozorovati
δόκΏσις -eg Ť mínění, zdání,

domněnka, blud
Soxuuále -er zkoumati, posu

zovati, schváliti, doporučiti,
rozhodnouti, uznati (za obča
na, schopným a hodným úřa
du); doxuuaodňva býti přijat

δοχιμασία f zkouška, zkoumá
ní, prohlídka

OoxuaoTůg -00 ó schvalovatel,
zkoumající úředník

δοκιμήἡ | enaδοχίµιοντό| (Tneštěstí),
důkaz, osvědčení

Ooxiutoc 3. vyzkoušený, uzna
ný, platný, pravý

Ooxuuoc 2. vyzkoušený, zdatný,
proslulý

doxóc + (6) trám, břevno; j 8.
čekání

δοκῶ -ᾱν --- δοχκεύω (ἔπνατί)
O0xA -etyvzdáti se, podobati se,

míniti, za slušné (správné)
uznávati, jeviti se; dgdourau
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jest usneseno; Td dedovuéva
usnesení

doAecoc 3. chytrý, lstivý, zá
keřný

OoAvouvdoc 2. potměšile boda
je slovy

δολιόπους -οδος Ó (m)
(tiše) kráčející

δύλιος 3. — dokepoc (Ústivý)
δολίχαυλος 6. 5 dlouhou rou

rou (násadcem)

doAvyevyůg2. s dlouhým kopím
δολιχήρετµος 2. S dlouhými

vesly
doAvyodoouoc Ó závodní běžec
δολιχός 3. dlouhý, daleký
ŠóAwyocó závodní dráha, běh

dálkový
δολιχόσχιος 2. s dlouhým stí

nem
doků -otv klamati, podváděti
doAoevc3. Istivý, potměšilý
δολομήτης ὁ, δολοµήτις ὁ (ἡ)

úskočný, potměšilý
δολοπλόκος 2. (δολόπλοκος)

uspořádající lest
δολοποιός 2. 15Ηνύ
dóAocó nástraha, lest, úskok
doAopoový -eiv obmýšleti lest
δολοφροσύνη ἡ pomýšlení na

lest, úskočnost; pl. úklady
δολῶ -οὔν přelstíti, přetvořiti,

oklamati, porušili
dóua Tó dar
δόµος ὁ stavení, dům, síň, oby

dlí, domov, ohrada (pro ovce),
pokoj, jídelna; vrstva, skříň,
domácnost

δονακεύς -Ἠος (-έως) ὁ τάκοςί

lstivě



δοναχκόχλοος

δοναχόχλοος 2. se zeleným rá
kosím

δόναξ -κος ὁ třtina, rákos, vý
robek z rákosu (píšťala a j.)

čový -eiv otřásati, zmítati, po
hybovati, plašiti

δόξα Mzdání, mínění, předsta
va, plán, usnesení, pověst,
sláva, pocta, lesk

δοξάζω -ειν míniti, věřiti, tu
šiti, rozvážiti si; velebiti, osla
viti

doEaouo To domněnka
δοξόσοφος 2. zdánlivě moudrý
doEoVuou-oVodou míti pověst
δορᾶ ň kůže
δοράτιον τό házecí oštěp, tyč
δοριάλωτος 4., δορίκτητος 2.,

doolAnnrToc2. ukořistěný, za
jatý

δορίµαργος 2. bojechtivý
δορκάς -άδος ἡ 5ΓΠ8,β8ζε]α
δορός Ó Kožený měch
δορπηστός ὁ večeře, večer
δορπία ἡ (δορπίη) Ρζεάνοεδεγηί

slavnost, podvečer
δύρπον τό νεζεζα
δορπῶ -eiv večeřeti
δύρυ -ατος TO Kmen, dřevo,

trám, věc ze dřeva (kopí, tyč,
loď); válka, boj, kopiník (ha
status), bojovník, kořist; ši
O. vpravo

δορυάλωτος Ξ-- δοριάλωτος {ζ8
jatec)

δορυδρέπανον τό oštěp (tyč) se
srpovitým hrotem, hák

OoovEevoc6 válečný přítel, spo
jenec

δουλοσύνη

δορυσσόος oštěpem,
δορυσσόης-ητος 9 mávající(δορυσσοῦς)2.J válečný
δορυφορικός 3. strážný; 0.οἴχηαιςstrážní| příbytek

(= prsa)
δορυφόρος ὁ Kopiník, tělesný

strážce, muž s tyčí
δορυφορῶ -εἴν sloužiti jako ko

piník (v tělesné stráži), zbraní
chrániti

dootorxoc Ó (FZ dwolowxoc) sou
du podrobený, pokutu uklá
dající

δόσις -εως ἡ dávání, dávka,
dar, věno

δοτηρ -ἤρος 5 rozdělovatel,δότης -ου ὁ dárce
dovAavwvů -ev zacházeti jako

s otrokem (Twvů S někým),
zotročiti

δουλεέία m otroctví,
služba

dovAevoc 2. otrocký
δούλευμα τό οἰτοοίνί
δουλεύω -ειν sloužiti, otročiti,

býti poddán (oddán)
δούλη 1 otrokyně, služka
δουληι- Viz δουλει
δουλία ἡ (ἳ δουλίη) οἰτοσίῖνί

δουλικός ο. | otrocký;

poroba,

δούλιος2.{[ τὸὃ.otroctví
δουλιχόδειρος 2. ἀ]ουποζκτκύ
dovAonoenmg 2. otrocký, hodný

otroka

dobkoc Ó (ř) otrok, otrokyně;
adj. otrocký, poddaný, od
daný

δουλοσύνη 1 služba otrocká



δουλῶ

8oviů -otv zotročiti, podrobiti,
ponížiti

δούλωσις -εως ἢ Ζοΐτοξεηί,ροᾶ
robení

dobroc č dupot, rachot, hřmot,
hukot

δουπῶ -εἵν duněti, rachotiti,
hřmotiti

δουράτεος 3. dřevěný
doÚoa, dovoaTa VÍZ dODv
dovonvenéc na dostřel kopím

(kam až se dohodí kopím)
δουριάλωτος 2. — dopidAwToc

(zajatý)

δουριχλειτός 2. | kopím
δουρικλυτός©.| (oštěpem)

slavný
δουρίκτητος 2.= δορίχτητος
δουρίληπτος 2. -- δορίληπτος
dovotoc 3. dřevěný
δουροδόκη schránka (stojan)

na oštěpy
δοχη ἡ přijetí, pohoštění, hosti

na

ao M| příční,šikmý
δράγμα τό (ἳ δρᾶγμα) hrst,

snop, otep
doayuevm -ew hrsti (obilí) sbí

rati
ὑραίνω -ειν zamýšleti nějaké

jednání
ὁράκαινα ἡ dračice
ὁδράκων-οντος ὁ drak, had
dočua Tójednání, divadelní hra
dočuarixoc 3. divadelní, dra

matický
ὁρᾶματοποιῶ -εἴνἀταπιαία Ῥάς

niti

doauetv viz τρέχω
10" Řecko-český slovník,
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ὑράμημα τό ὮξΗ, ἡσάα
ὁρᾶπετεύω -ειν UPrchnouti
ὁραπέτης -ου Ó uprchlík,

uprchlý otrok, zbabělý
ὑρᾶσείω -ειν Usilovati o čin,

chtíti učiniti
dočouoc Ó uprchnutí, útěk
ὑράσσομαι -εσθαι uchopiti, na

brati si, chytiti se
δραστήριος 2. odhodlaný k či

nu, podnikavý, přičinlivý
dpaToc 2. odřený, zbavený kůže
δραχμή ἢ ἀΓαεΠΙΠΒ(mince = 6

obolů, váha 4,32 g)
dodw -av Konati, provésti, jed

nati, sloužiti, spáchati; τὸ
δρώμενον (i plur.) plány,
prostředky, případy, vojen
ské obraty, záměry

δρεπάνη ů Srp
δρεπανηφόρος 2. Srpem opa

třený
δρεπανοειδής2. 5γρον]
ὑρέπανον τὀ srp, kosa, zahnu

tý meč

OCET -ειν ( δρέπτω) trhati,
škubati

δρηπέτης --- δρᾶπέτης
δρησμός ὁ --- δρᾶσμός
δρήστειρα služka, dělnice
δρηστήρ -ἤρος ὁ sluha, dělník
ὁρηστοσύνη posluhování, ob

sluha

dotuúc 3. bodavý, ostrý, prud
ký, vášnivý, přísný

dotoc To křoví, houští

Ovouatoc 3. h běhu, běžící,
ὃρομάς-άδος/ hbitý
δρομεύς -έως ὁ běžec, běžící,

závodník (v běhu)



δρομικός 148 δυσαπόδειµτυς

δροµικός 3. schopný běhu; Ta 8.
závodní běh

δρόµος ὃ běh, závod; závodní

cíl, chodba;
život

δροσερός 3. zrosený, vlhký,
čerstvý

doocile -ev rositi, svlažovati
O0ócoc A rosa, vláha, vlhkost
OOÚLVOG3. dubový

δρῦμός Ó (dubový) les, doubra
va

Oovoxoc ó lodní žebro

dráha života,

δρύπτω -ειν škrabati, drápati,.
rváti

δρῦς -ς ἡ dřevo, strom, dub
δρυτόμος 2. dříví sekající, drvo

štěp

δρύφακτον τό | ohrada, pažení,
δρύφακτοςὁ| zábradlí
δούφωξ-- δρύπτω
dvác -údoc Ň dvojice
δύη bída, tíseň, neštěstí, mu

ka
δύναµαι -σῦδαι býti mocným,

obsahovati, moci, dovésti, mí
ti vliv (cenu), platiti, zname
mati, směřovati, dařiti se

OVVAULG-εως ἢ mohutnost, síla,
moc, vojenská síla, schopnost,
vloha, obratnost, vliv, plat
nost, cena, jmění, podstata;
vážnost

δυναμῶ -οὔν Zzesilovati, činiti
silným

δύνασις -εωςΞς δύναμις
δυναστεία ἡ vladařská moc,

vláda, samovláda, panství;
plur. vysoké úřady

Óvvaotevo -ew Vladařiti, zaují
mati vlivné postavení; of dy
γαστεύοντες Υεἰπιοζί

OvváoTno -ov Ó vladař, kníže,
urozený, dvořan

δυνατός δὃ.silný, mocný, schop
ný, vznešený, možný

δυνατῶ -ev býti silný, míti
sílu (moc)

δύνω -ειν (Viz ἰ δύαω) vnikati,
oblékati, ponořovati se, za
padati

δύο ἄνα
Ovoxaičena dvanáct
δυοκαιδεκάµηνος 2. dvanácti

měsíční

δύρομαι -εσθαι (--- ὀδύρομαι)
naříkati

Ovočnc 2. s protivné strany du
jící, bouřlivý

dvodtAvoc 2. (3.) nesmírně ne
šťastný

Óvoalov -wvog č (f) nešťastně
žijící

δυσάλγητος 2. necitelný vůči
bolesti

OvodhwrToc2. nesnadno dosaži
telný, nepřekonatelný

Ovoúubaroc 2. nepřístupný
ὑυσάμμορος 2. přenešťastný
OvoavaoyeTů -etv rozhorliti se,

shledati nesnesitelným
δυσάνεκτος 2. nesnesitelný
δυσᾶνεμος 2. bouřlivý, větrem

bičovaný
δυσαπάλλακτος 2. ©o lze ne

snadno odvrátiti (opustiti),
zatvrzelý, nezhojitelný

OVoaTodEvuToc2. těžko dokáza
telný
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ὑυσαπότρεπτος 2. nezadržitel
ný, neodvratný

OvodosoToc 2. nespokojený, ne
smiřitelný

δυσαριστοτόχεια ἡ nešťastná
matka hrdiny

δύσαυλος 2. nehostiný
δυσβάστακτος 2. těžko snesi

telný
δύσβατος 4. neschůdný
δυσβουλίᾶα ἡ pošetilost, neroz

vážnost

OvovévevaŤ nízký původ, spro
stota

δύσγνωστος 2. nepoznatelný,
nesrozumitelný

Ovovojrevtoc 2. ten, koho lze
nesnadno ošáliti (okouzliti)

δυσδαιμονίᾶ neštěstí, nebla
hý osud

Ovodaíuwv 2. nešťastný, nebla
hý, zlý

OvodiáBarog 2. neprůchodný
(kudy lze nesnadno projíti)

δυσειδής 2. znetvořený, ošklivý
δυσέλπιστος 2. neočekávaný,
OvocAruc-100g beznadějný, zou

falý
δυσέλπιστος 2. neočekávaný,

skoro nenadálý
δυσέμβατος 2. nesnadno pří

stupný
OvočuBoAoc2. kam lze nesnad

no vpadnouti; nepřístupný

OVOEVTEOÍČ Ť) (Ť OvogvTĚDLOV TÓ)
úplavice, průjem

δυσεντερικός JŠ.průjmový
OvoeEanrárntog 2. ten, koho lze

nesnadno oklamati

ὑυσεξέλεγχτος 2. nevývratný,
nejméně pochybný

OVCEOIG-Ld0G Svárlivý
ὑυσέριστος 2. nepřekonatelný,

neodvratný
OvosoufvevToc 2. nesnadno vy

světlitelný
δύσερως -ωτος Nešťastně mi

lující (zamilovaný)
δυσέσβολος nepřístupný
δυσεύρετος 2. co lze nesnadno

nalézti (odhaliti), nepronik
nutelný

dvolnAoc 2. prchlivý, popudli
vý

OvomnÁevng2. nelítostný, nemi
losrdný, bolest přinášející

OVONYNS2. hlučný; žaluplný
δυσθαλπής 2. ledový, mrazivý
δυσθανατῶ -etv těžce umírati,

zápasiti se smrtí
δυσθδέᾶτος 2. strašlivý při po

hledu
δύσθεος 2. bezbožný, boha

prázdný
δυσθεράπευτος 2. nesnadný

opatrovati (léčiti), nevyleči
telný

OVOVETOÚUAL-ELoVOL Mrzeti se,
býti popudlivý, býti ve špat
né náladě

dvovdoňjvnrog 4. žalostiplný
ovovvula m sklíčenost, ochab

Jost

Ovovvuoc 2. sklíčený, ochablý
δυσὺυμῶ -εἷν ztráceti mysl

(odvahu)
ÓvotatTog2. nevylečitelný
OVoLTITOG2. nevhodný pro jízdu
OVOLG-EG Ď Zánik, západ



δυσκάδαρτος

OvoxábaorToc 2. nesmiřitelný
Ovoxádextoc 2. neovladatelný
OvoxaTanůVytTog 4. mnepocho

pitelný
δυσκατέργαστος 2. Ώερτονεαί

telný, nedosažitelný, obtížný
ὑυσκέλαδος 2. hrůzně znějící
Ovoxndůg 2. Chmurný, strasti

plný
δυσκλεής 8. neslavný, ve špat

né pověsti, potupný
δύσκλεια ř špatná pověst, han

ba, potupa
δυσκοινώνητος 2. nespolečen

ský
OvoxoAnívo -ew býti nespoko

jený, nevrlý
δυσκολία j nevlídnost, nespo

kojenost, obtížnost
Oúoxokoc 2. nespokojený, obtíž

ný, odporný; dvoxoAwoLa
metodou býti zaujat

OvoxóuoToc 2. nesnesitelný
δύσκριτος 2. nerozeznatelný,

nezřetelný, neurčitý
δυσλόγιστος 2. nepochopitelný,

nerozvážný
ovouadůc 2. neučenlivý, nepo

znatelný
Ovoucí ai západ
δύσμαχος 2. co lze těžko napad

nouti, rozhodnouti; nepřemo
žitelný

δυσμαχῶ -εἵν nešťastně napad
nouti (bojovati)

δυσμεναίνω -ειν býti rozezlen
na někoho, mrzeti se na ně
koho

δυσμένεια +)nepřátelství

150 ὑυσπαίπαλος

δυσµενέων(ρατί.)JoramOvouevng 4. zlovolný
δυσμεταχείριστος 2. co lze ne

snadno uchopiti (napadnouti)
OVOUŤἢ jen plur. δυσμαί (zá

pad)
δυσμήτηρ nešťastná matka,

macechaOVouow+oG2| nešťastný,
δύσμορος 4. | ubohý
δυσμορφία Ť (* δυσμορφίη)

ošklivost
δύσνιπτος 2. nezničitelný, ne

smazatelný
Ovovontog 2. těžko srozumitel

ny
δύσνοια ἡ nechuf, nenávist,

zlomyslnost
δυσνοµίη ἡ nezákonný stav
δύσνοος 2. (i -vovc) nepřátel

sky smýšlející, nevlídný
δύσνυμφος 2. nešťastně pro

vdaný (zasnoubený)
ovoEvuBokoc 2. nepřístupný,

nevlídný
OvoEúvetog 2. nepochopitelný
Oúooduoc 2. nelibě páchnoucí
OÚGOdoc2. neschůdný, nepoho

dlný k chůzi
δύσοιστος 2. co lze nesnadno

odnésti (vymoci), nesnesitel
ný

Ovooufboog2. prudkých lijáků
(střely Béim)

δύσοργος 4. prchlivý
δυσοσμίᾶα1 nelibý zápach
Oúcoduoc 2. nelibě páchnoucí
δυσούριστος 2. nepříznivým

větrem hnaný, neodvratný
dvonalsakhog 2. strmý, příkrý



δυσπάλαιστος

δυσπάλαιστος 2. περϊεκοπβίε]
ný, obtížný

δυσπαραμύδητος 2. ἰὄδκοpotě
šitelný (utišitelný)

Ovoráoevvoc 2. neblaze pro
vdaný; 0. λέχτρον nešťastné
manželství

δύσπαρις -180gneblahý Paris
Ovorápitog 2. neprůchodný
Ovoxevbnc 2. nepřemluvitelný,

neposlušný, vzpurný
Ovotelorwc zatvrzele, neochot

ně; č. ἔχει těžko lze přemlu
viti

δυσπέµφελος 2. zle bouřící,
bouřlivý

δυσπέρᾶτος 2. namáhavý, bíd
ný (t. j., co lze těžko pře
vésti, prožíti)

OvoneTůg 2. těžký, nesnadný
Ovoruvýg 2. (mívoc) velice špi

navý
δύσπνοος 2. (i -mvovc) prudce

vanoucí, těžce dýchající
OvonoAéunrog 2. ten, koho lze

těžko válkou zdolati

OvonoAóoxntoc 2. ten, koho lze
nesnadno obléhati

δυσπονής 5. s námahou

OVOTOVYTOG" spojený,δύσπονος 4. namáhavý
OVOTOVEVTOG 2. == OVoT000OG

(těžko sjízdný)
δυσπορία m obtížná cesta
AVoTO00c2. neprůchodný, ne

schůdný
oúororuoc 2. neblahý, hrozný,

zlořečený
δυσπρᾶξία + nešťastný osud,

neštěstí

151 δυσφημίᾶδυσπρόσβατος2.| πεςηδάπο
δυσπρόσοδος 2. | přístupný
OVOTEOOOLOTOG2. (φέρω) NE

snesitelný, nevlídný
OvoxodoonrTog 2. hrůzyplný,

hrůzu vzbuzující (pohledem)δυσπρόσωπος© 2.| odporného
vzhledu (tváře)

Ovootyoc 2. mrazem trpící, zi
momřivý

ὑυσσέβειαbezbožnost, boha
prázdnost

δυσσεβής 2. bezbožný
δυσσεβῶ -etv býti bezbožný,

jednati bezbožně
δυστάλᾶς 3. (TáAac) přenešťast

ny
δυστέχμαρτος 2. περοζηδίεΙασ,

nevypátratelný
ὑδύστεχνος 2. nešťastný potom

stvem

δύστηνος 2. (ἵστημι) v bídě po
stavený, ubohý

OvoTouw -eiv pomlouvati, (na
ct) utrhati

δυστράπελος"| zatvrzelý,δύστροπος 2. zarputilý,
svéhlavý

δυστύχημα τό neštěstí, nehoda,
porážka

δυστυχής 4. nešťastný, nebla
hý, pošetilý

Ovorvyla bída, nešťastný ko
mec, porážka

δυστυχῶ -eiv utrpěti neštěstí
(porážku); pas. nezdařiti se,
míti nešťastný průběh

δυσφημίᾶneblahá slova (zvu
ky), neblahá věštba; hanlivá
řeč, špatná pověst, rouhání



δυσφημῶ 152 δωρητός

δυσφημῶ -εἵν pronášeti nebla
há slova, tupiti

δυσφιλῆς 2. špatně oblíbený,
nenáviděný

Oúogoooc 2. nesnesitelný, tísni
vý, sklíčený, truchlivý

Ovogová -civ S odporem sná
šeti, rozhorliti se; býti ve
špatném postavení (špatně se
mi vede), kormoutiti se

dúoppwv 2. strastiplný, nepřá
telský, pošetilý, nerozvážný

δυσχείµερος 2. přestudený, s ne
vlídnou zimou, bouřlivý

ovoxstomuo Tó útok, jemuž ne
lze odolati; těžký boj

δυσχείρωτος 2. nesnadno pře
možitelný

Ovoyeoaivw -eu Dýti nespoko
jen (rozhořčen), nevoli vzbu
zovati

δυσχέρεια ἢ těžkost, námaha,
odpor, omrzelost

δυσχερής 2. obtížný, bolestný,
úskočný, protivný, odporný

OVoyomoTog2. nepotřebný, ne
upotřebitelný

δυσχωρία ἡ obtížný (nepřízni
vý) kraj (poloha)

δυσώδης 2. zapáchající
Ovowvuuoc 2. nešťastného jmé

na, hrůzný, nenáviděný, zlo
řečený

δυσωπῶ -εἴν ($y) urážeti oko,pohledemlekati| (plašiii),
oškliviti si; med. styděti so,
báti se

δυσωρῶ -eiv obtížnou hlídku
konati

δύτης -ου Ó potapěč

8Vow-ewvponořiti, zahaliti, oblé
ci; med. (intr.) ponořiti se,
vniknouti, vejíti, podstoupiti,
zapadnouti, popadnouti, oblé
Ci si

δυῶ -ᾱν uvrhnouti do bídy
δύω--- δύο (ἀνο)
δυώδεκα dvanáct
δυωδεκάβοιος 2. V ceně dva

nácti volů

δυωδεκάπολις -ι (5ΡοΙεΙ) ἄνα
nácti měst

OvwdéxaToc 3. dvanáctý
OvoxatewociusT00g 2. o obsahu

(ceně) dvaadvaceti měr

δυωκαιεικοσίπηχυς 2. ἀναβάνᾶ
cetiloketní

86 T0— důua (dům)
δώδεχα ἀναπάςί
δωδεκάσκύτος 2. Zdvanácti ku

sů kůže

OwdExatog 3. dvanáctý
δωδεκάφῦλον τό ἀναπάςεί Ἑπιε

nů

δώῃ υἱΖδίδωμι
dua To dům, obydlí, byt, jiz

ba, síň, střecha domu; rod

Owuárvov vo Kaple, pokoj, lož
nice

δωρεᾶ (δωρεή) ἡ ἄατ (čestný,
pohostiný, chrámový); pocta,
oběť, dobrodiní

Owocův adv. darem, zdarma,
bezdůvodně

δωρειᾶ --- δωρεά
δώρηµα τὀ Ξ-- δωρεά
δωρητός ὃ. darům přístupný,

darovaný



δωριστὶ 153 ἐγγείνομαι

δωριστῖ dorskyOwoodoxnuaTó| přijímáníδωροδοκίαἡ|| darů,
podplácení, úplatnost

δωροδόκος 2. úplatný
DwOodoxŮ-ev přijímati dary,

dáti se podpláceti
d$vov TOdar; dlaň
Oovogovič Ť přinášení darů
δωροφορῶ -εἴν Přinášeti dary
wow -elv (i med.) dáti, obda

rovati; pas. býti obdarován

δωσίδικος 2. právu (soudu) se
podrobující, pokutu platící

(viz i δοσι-)
δωτήρ -ἤρος ὁ
δώτης -ου ὁ
δωτῖνάζω -ειν 5ΡίΓαΗἅατν (ρἵή

spěvky)
δωτίνη ἡ dávka, dárek
δώτωρ -ορος ὁ --- δωτήρ (άάτ

ce)

δώωσι {πξ δῶσι) Κοπ]. aor. od
δίδωμµι

dárce

Ε, ε (ἳ ψιλόν) €
ε----»
č (i opakované) výraz bolesti:

ach; £ (akk. pron.) sebe (se),
jej (eum)

ča výraz podivu: ha, aj; imper].
(od šd-ův (7 sla); ==ňv

(εἰμί)
ἔαγ- υἱΖἄγνυμι (lámu)
ἑαδ- υἱ ἀνδάνω (líbím se)
ἐάεσκον--- εἴασκον (ἐῶ-ᾶν)
ἐάλη (αοτ. ραδ.) οἆ εἴλω
čáv (v, av) jestliže, -li, zdali;

ἐάν τε - ἐάν τε (ἐάν τε - καὶ)
buď - buď; šávnep jestliže
vůbec

ἑάνδανε (Ξ- ἤνδανε) οἆ ἄνδά
νω

ěavoc 3. zahalující, přiléhavý,

hebký; 6 ἑανός šat (ženský)
ἔαξα (aor.) viz Gyvuuu (lámu)
ἔαρ -ρος τό jaro, vesna; čua

ἔαρι počátkem jara

ἑαρίζω -ειν prožíti jaro
ἑαρινός 3. (i elaowvoc) jarní
ἔας, ἔασιν οἱζ εἰμί
čarou(= ἦνται) υἱζua
ἑαυτοῦ -ς -00 (ἳ ἑωυτοῦ,

αὑτοῦ) jeho, její; svůj (ο
3. 05.)

ἑάφῦη (dor. pas.) smekl se,
zvrátil se, spadl

čaw Vizč -čv (nechati)
šůwv (čáwv) Viž čÚG
ἑβδομαῖος 3. sedmého dne
ἑβδομάς -άδος ἡ počet sedm,

sedm dní (týden)
ἑβδόματος 3. (právě) sedmý;

adv. právě sedmého dne
ἑβδομήποντα sedmdesát
ἑβδομηκοντάκις sedmdesátkrát
ἕβδομος 3. sedmý
ἔβενος j ebenový strom (dřevo)

ἔγγαιος 3. viz ἔγγειος
ἐγγεγάασιν υἱΖἔγγίγνομαι
čyystvouau -8000 tam zroditi



ἔγγειος

ἔγγειος 2. (vň) zemní, zemský,
uvnitř hranic, obsahující ze
mi

ἐγγελῶ -ᾱν vysmáti se (vvi i
κατά τινος)

ἐγγενῆς 6. ἀοπιοτοᾶύ, domácí,
rozený, k rodu náležející,
vrozený, příbuzný

ἐγγηράσκω -ειν při tom stár
nouti, slábnouti

ěvylyvouau -eodou (někde) se
zroditi, pocházeti, vzniknouti,
dostati se, státi se, uplynouti;
šyyltyveTou jest možno, dovo
leno

ἐγγίζω -eu blížiti se
ἐγγίνομαιξξ ἐγγίγνομαι
ěvytov (komp.), ἔγγιστα (5ὰ

perl.) od ἐγγύς (blízko)
ἐγγλύσσω -ειν (γλυκύς) sládnouti,| sladkostí| slynouti,

chutnati
ἐγγλύφω -ειν vrýti, zářezy či

niti, rytinami opatřiti, vtesati
šyyváunto -Ewyzahnouti
ἔγγονος Ó (ň) příbuzný (ro

dem), potomek
ἐγγράφω -ew vrýti, vepsati,

zapsati, připsati, vštípiti, ma
lovati

ἐγγυαλίζω -ειν do dlaně dáti,
odevzdati, propůjčiti

ἐγγύη ἡ záruka, smlouva
ἐγγυητής -00 ó rukojmí, ruči

tel
ἐγγύδεν (ἐγγύς) zblízka, ihned
ἐγγύδι (čyyúc) blízko
ἐγγυμνάζω -ειν V tom (s ně

kým) cvičiti
Ěvyvog 2. ručící; d £, rukojmí

154 ἐγκχαχῶ

ἐγγύς blízko, skoro, asi; č ž,
příbuzný, soused, brzký, při
bližný, podobný; Tů š. blízké
okolí

ἐγγυῶ -ᾱν ručiti; zaručiti se,
záruku přijmouti, zasnoubiti
(se)

čšyywvt0c 2. pravoúhlý
šydovrmoov ((aor.) od δουπῶ

-εῖν

ἐγείρω -er buditi, povzbuzo
vati, ponoukati; med. vzbu
diti Se, procitnouti; ἐγρήγορα
bdím

čve001g-ec 1 vzbuzení, vzkří
šení

ἐγερτί povzbudivě, čileἐγκαδέζομαι| -sodou| někam
pevně usednouti, se usaditi

čynádĎetoc 2. ustanovený, nave
dený, dohlížející; 6 g. zvěd,
vyzvědač

ἐγκαδεύδω -ειν Usnouti (někde)
šynadidovw -er Usaditi,posta

viti

ἐγκαδίζω -ειν někam posaditi;
intr. posaditi se, seděti na
něčem

ζ M -6 přeložitiἐγκανίστημι -αναι P ;
vložiti, ustanoviti, zaříditi,
dosaditi

ἐγκαδορμίζομαι -εσῦαι ΖΚοῖ
viti v přístavu

ἐγκαίνια τά slavnost vysvěcení
chrámu

ἐγκαινίζω -ειν obnoviti, zasvě
titi

ἐγκακῶ -etv býti unaven, sklí
čen, umdlévati



ἐγκαλλώπισμα

šyxaAAomopo, vó skvostné dílo,
nádhera

ἐγκαλύπτω -ειν zakrýti, zahati
ἐγκαλῶ -etv vzývati, vytýkati,

obviniti, žalovati
ĚVxa00g Ó mozek
ἔγκαρπος 2. plodný, plodiny

obsahující, výnosný
ἐγκάρσιος 3. (2.) příční, šikmý
ἐγκαρτερῶ -εἴν ovládati se, vy

trvati, setrvati
čyxara vá vnitřnosti, útroby
šyxaradém -elv k něčemu pev

ně přivázati, upoutati
ἐγκαταζεύγνῦμι -ύναι SVAZ0

vati, spojovati, zapřahati do 
čyxaraxouuÓuo -Godou někde

spáti, přenocovati
ἐγκαταλαμβάνω -ειν (ρἩ ἴοπι)

uchopiti, chytiti, zajmouti,
ukořistiti, sevříti, obléhati,
vázati

ἐγκαταλέγω -ειν Ppřipočítati,se
brati, přiložiti

ἐγκαταλείπω -ειν Vzadu zane
chati, opustiti; pas. zbýti, zů
stati zpět

ἐγκατάληψις -εως ἡ uchopení,
zajetí

ἐγκαταμείγνυμι -ύναι (ἱ -μει
γνύω) ἄο ηδδεπο přimíchati,
vřaditi, vsunouti

ἐγκαταπήγνὺμι -Úvaupevně do
něčeho vraziti, zastrčiti

ἐγχατασκήπτω -ειν Ma Něco
mrštiti, naraziti; vniknouti,
napadnouti

ἐγκατατέμνω -ειν zaříznouti,
rozříznouti

155 ἐγκολάπτω

ἐγκατίζωξς ἐγκαδίζω
ἐγκατατίθημι -έναι uložiti do

něčeho; pas. ukrýti si (v nit
ru), uvážiti, vynaložiti, umě
lecky vytvořiti

ἐγκατοικοδομῶ -εἵν vestavěti,
přistavěti

ĚYXATOLNÝ-ev někde (mezi ně
kým) bydliti

ἐγκαυχῶμαι -ᾱσθαι hledati slá
vu, honositi se

ἔγχειμαι -εἴσῦαι ležeti, spočí
vati (v něčem); doléhati, do
tírati, sledovati, oddávati se

EyxěÁevotToc2. povzbuzený
ἐγκεντρίζω -ειν roznítiti, do

štěrbiny zastrčiti, štěpovati
ἐγκεράννυμι -ύναι (ἵἳ -κερῶ

-úv) přimísiti; meď. osnovati,
vzbuditi

ěvxégaAoc Ó mozek; dřeň (pal
my)

ἐγκλείω -ειν (-κλήω, -κληίω)
uzavříti, sevříti; med. uza
vříti se

ἔγκλημα τό výčitka, obvinění,
stížnost, vina, křivda, žaloba

ἔγκληρος 2. podílem účastný;
ὁ (ἡ) ἔγκληρος dědic; losem
určený

ἐγκλίνω -ειν nakloniti, obrátiti;
intr. (pas.) skláněti se, uhý
bati se, vinouti se, obrátiti se,
podléhati

ἐγχοιλαίνω -ev Vyhloubiti, vy
dlabati

Eyxotkoc 2. vyhloubený; Tů č.
prohlubeniny, dutiny

ἐγκολάπτω -ειν vrýti, vtesati



ἐγκομβοῦμαν

ἐγκομβοῦμαι -οὔσῦθαι opásati
se, odíti se, pevně svým ma
jetkem učiniti

Ěvxovů -ev spěchati, pospícha
ti, horlivě si počínati

ἐγκοπή ἡ překážka
ἐγκόπτω -ειν Ρἵεκάζει, zadr

žovati, rušiti
ἐγκοσμῶ -εἴν někde něco uspo

řádati
ἔγκοτος ὁ nevole, zášť
ἐγκράζω -ειν Zavřeštěti, vy

křiknouti

ἐγκράτεια ň sebeovládání, zdr
ženlivost, umírněnost, vytr
valost

ἐγκρατεύομαι -εσῦαι ovládati
se, býti zdrženlivý

ἐγκρατής 2. ρενπὸ držící, veli
tel, pán; zdrženlivý, umírně
mý; silný, mocný

ἐγκρίνω -ειν k něčemu vybra
ti, přijmouti, počítati; připus
titi, přimísiti se

šyxooTů -eiv tlouci pěstí, kle
pati na dveře

ἐγκρύπτω -ειν ἄο ηᾶξεπο υἱκτύ
ti, uschovati, zastrčiti

ἐγκτάομαι -ᾶσδαι Ὠξκάε ρὐαάυ
získati, usaditi se

čyxtTyuo,To majetek v cizině
ἔγχτησις -εως ἡ právo získati

majetek (pozemek) v cizině
ἐγχτίζομαι -εσθαι πξκάε οἱζ8

ložiti

ἐγχύκλιος 4. kolem dokola, po
řadě, obyčejný, všeobecný

ἐγκυκλῶ -oúv v Kruhu kolem
pohybovati, obklíčiti, obraceti

Ěyxvx -v zamíchati

156 ἐγχειρίθετος

ἐγχυλίομαι -εσθαι do něčeho se
zaplésti, býti něčemu oddán

čyxuuwv 2, čyxvog 2. těhotný,
naplněný

ἐγχύπτω -ειν skloniti se, nahlí
žeti, ponořiti se

ἐγκύρω -ειν (-κυρῶ -Elv) nA
někoho maraziti, dostati se,
potkati se

šyxoutáče -er velebiti, osla
vovati

šyxoutov Tó Chvála, chvalo
řeč, oslava

ἔγνον Ξ- ἔγνωσαν
ἐγρεμάχης 2. bojechtivý, váleč

nický

ἔγρε- Viz šyetow
ἐγρῆγορα(Ρ611. οὗ

ἐγείρω) bdíti
ἐγρηγορῶ -ᾱν
ἐγρηγορτί bděle, za bdění
ἐγρήσσω -ειν Ὀά411,probdíti
ἐγχαλινῶ -οὔν nasaditi uzdu,

krotiti

ἐγχαράττω -ειν vtisknouti
ἐγχείη ἡ Κορί
ἐγχείρημα τό podnik, pokus,

snaha

ἐγχείρῃσις -εως ἡ provedení,
vykonání

ἐγχειρητικός ῥὂ.
podnikavý

šyysvoldtov vo meč, dýka; pří
ručka, rukověť

ἐγχειρίζω -ειν doručiti, podro
biti, podniknouti; č. ŠuovTov
vydávám se v moc něčí (Twvt)

čyxevolbeTog 2. doručený

podnikající,



ἐγχειρῶ

ἐγχειρῶ -εἴν τάκα πα něco vlo
žiti, pustiti se do něčeho, za
číti, chtíti, napadnouti, usilo
vati, odhodlati se

ἔγχελυς -υος (-έως) 1 úhoř
čyyeAvojoc 2. s drobnýma oči

ma jako úhoř
čyyeotuoooc 2. oštěpem slavný
ěyyčonakog 2. oštěpem mávající
ἐγχέω -εἵν nalévati, naplniti,

nasypati
ἔγχος τό kopí, oštěp, zbraň,

meč

šyyoaúo -ev naraziti, vraziti
ἐγχρίμπτω -ειν Přiraziti, při

tisknouti, naraziti, dorážeti,
přiblížiti se

čyyoto -ewvnatříti, namazati
ἐγχρονίζω -ειν čas. ztráviti,

zpozditi se, zakořeniti se, ča
sem stárnouti

ἐγχώριος 4. domácí,
ἔγχωρος 4. domorodý

rodný, venkovský; 6 g, oby
vatel

ἐγχωρῶ -etv Ppřipustiti, dovo
liti; švywosi (neos.) jest Šas,
možno, dovoleno

ἐγώ 4 (-- ἐγών): ἔγωγε já
aspoň (však), ano

ἐγῷδα, ἐγῶῷμαι Ξ- ἐγὼ οἶδα,
ἐγώ οἶμαι

šdanv Viz a
ἐδανός 3. (E0w) jedlý
ἑδανός 3. (úvoúvo) líbezný
ἐδαφίζω -ειν srovnati se zemí,

zničiti

čdopoc Tó půda, dno, podlaha
ἔδδεισα, ἐδέδισαν, ἐδείδιμεν Viz

δείδω (Ρά8 56)

157 ἔειπον

ἐδέδμητο υἱζ δαµάζω, δέµω
ἔδεῦλον (-ιον) τό sídlo, základ
ἔδεχτο 0ἱ2Ζδέχομαι
ἔδεσμα τό jídlo, pokrm
ἐδεστής -οὔ ὁ ρο]{ᾶαδ, 1εα]]ς
šdeoToc 3. snědený, strávený
ἐδῆδεσμαι, ἐδήδοκα, ἐδήῆδοται,

ἐδηδώς (ρετ{) οἆ ἔδω (jísti)
ἐδητύς -ύος jídlo, pokrm
ἕδνα TÁ (i čedva) dary svateb

ní (ženicha otci nevěsty i ne
věstě, otce nevěstě = věno)

ἔδος τὀ sedění, sídlo, sedadlo,
poloha

8000 (* čdon) sedadlo, řada
sedadel, místo, bydliště, po
loha, nečinné sedění, zase
dání, zahálka, řiť

ἔδραῦθονυἱζ δαρδάνω
ἑδραῖος 3. (2.) pevně sedící,

klidný, pevný
ἑδραίωμα τό základ, opora, p5

sílení

ἔδρακον αοτ. οἆ δέρχοµαι
ἕδρανον τό sídlo, sedění, nečin

nost

E0OLÓUOU-ČOVdOu Usaditi se
£0w -€wvjísti, požívati, stráviti,

sežrati, utratiti, hlodati
ἐδωδή m Jídlo, potrava
šdwovuoc 2. (3.) jedlý
čaoAvov Tó sídlo; lavice veslařů
čé — £ (eum, se)
ξεῦνα --- ἕδνα
čšedvoúuou-oVovou vybaviti, za

snoubiti

ἑεδνωτηῆς -οῦὔ ὁ
(svatebních darů)

ἔεικοσ- Όυἱᾷεἴκοσ
ἔειπον--- εἶπον

dárce věna



ξεισάμην

ἐεισάμην υἱζ εἴδομαι, εἶμι
ἔελ- viz ἓλ
ἐέλμεῦα, ἐέλσαι οἳ2 εἴλω
ἐερ- Viz čo- (čo-)
ἐέργνῦμι, ἐέργω, ἐέρχατο VÍZ

εἴργω
ŠEOYUÉVOG, ČEOTO VÍZ εἴρω

ἑέσσατο, ἔεστο οἱΖ ἕννυμι
ἐέσσατο οἱ ἔζω
ἔζω -et posaditi, ustanoviti,

založiti; med. sednouti si, se
děti

ἔῃ (--- ᾖ), ἔην, ἔησῦα, ἔῃσι Viz
slul (jsem); žý ach, běda

ἔηκε υἱζ ἵημι
ἑήνδανε οἵᾷ ἀνδάνω
ἑῆος οἱσ ἐύς
ἕης (55 ᾗς) viz ὅς, ἤ, ὅ
ἑῆς οἱ” ἐός
ἐδάς -άδος ΖνυκΙύ
ἔθειρα ἡ vlas, žíně, hříva, cho

chol

ἐθδείρω -ειν obstarávati, zpra
covati

ἐδελοδουλεέα ἢἡ «ἀοὈτονοϊηά
služba

ἐδελόδουλος 2. dobrovolně otro
čící

ἐδελοθρησκείᾶ n vlastní (samo
volná) bohoslužba

ἐθελοκακῶ -εἴν schválně si po
čínati zbaběle

ἐδελοντηδόν, ἐδελοντην, ἐδε
Aovrí adv. dobrovolně

ědekovrňo-T000ο λαο.ἐθελοντῆς -οῦ ὁ volník
ἐθελόπονος 2. ochotný ku práci,

pracovitý

158 εἰ 0 ἄγε

ἐδελοπρόξενος Ó dobrovolný
(samovol.) proxenos (ochrán
ce)

ědehovotoc 3. (2.) dobrovolný
čděko -srv (č DéAw) míti chut,

chtíti, míti úmysl, přáti Si,
býti schopen (ochoten); οὐκ
ědékov nerad

ἔδεν --- οὗ (513)
ědiCo -ew zvykati (si)
čdvaroc 3. navyklý; To č. ná

vyk
ἐδνάρχης

kníže
čdvixoc 3. lidový, národní; po

hanský
čdvoc Tó zástup, sbor, národ,

kmen, pohané
ἔθορον οἱ Όρῴσκω
ἔθος τὸ ΖνΥΕ,πταν
ἔδω Jen ρατὶ. ἔθων Ρο svém

zvyku, obyčejně; perf. statua
míti ve zvyku, siwdwc 3. ob
vyklý

g| nuže, kéž; jestliže, -li, kdy
by, třebas i, leč, zda, ježto;
gtye jestliže, věru; ei 8' ἄγε
nuže, gi ufv jistě, opravdu

εἷα nuže, vzhůru
εἴα Viz $$ -dv

εἴαμενη ἡ nížina, niva
εἶανός ὁ --- ἑανός
εἶαρ, εἰαρινός Viz čap, ἑαρινός

(jaro, jarní)
εἵαται, slaro VÍZμαι (ἱ ἕννυ

μι)
εἴατοΞΞ ἦσαν {(εἰμί)
εἴβω -ειν (ἱ εἴβομαι) τοπ

(slzy)

εἰ © Gye nuže

-ov ὁ místodržitel,



εἰδάλιμος

εἰδάλιμος 3. sličný
sidao -aroc rTójídlo, potrava,

píce, nástraha
εἰδέα ἡ --- ἰδέα (vzezření, obli

čej)

εἰδέω, εἰδῆσεις atd. od otoa:;
εἰδῆσαι (αο7.) dověděti se

εἴδομαι -εσθαι {ενα 56, zdáti
se, předstírati, rovnati se

εἶδον aor. k čp -av spatřiti,
poznati, prožíti, nahlédnouti,
přehlížeti

sidoc Tó podoba, tvářnost, krá
sa; pojem, idea, druh, pod
stata, stav, postava, vlastnost,
způs »b

εἰδύλλιον τόὀ obrázek,
idyla

εἰδωλεῖον τό οἩτάτη 5 modlami
εἰδωλόῦδυτον τό πποά]άπι οΏξίο

vané (maso)

εἰδωλολατρεία (i -λατρία)
modloslužba

gldoAokáromg -ov © modloslu
žebník

gtómkov TO podoba, postava,
obraz, přízrak, modla

εἶεν budiž, nuže; též opt. giuí
εἶθαρ ihned
gtde Kéž
εἰκάζω -ew. připodobniti, vy

obraziti, napodobiti, srovná
vati, odvozovati, posuzovati,
zkoumati, domýšleti se, tušiti

εἰκάθδω-ειν --- εἴκω
εἶκάς -άδος ἡ dvacátý den

v měsíci

εἰκασία ἡ zobrazení, srovnání,
domněnka

zátiší,

159 εἶλαρ

εἰκαστής -οῦ ὁ předvídající, t:1
šící

εὔκελος 3. (ἴχελος) podobný
εἰκῃ (εἰκῆ) περϊεά]οξεπδ, bez

důvodně, marně, prostě, slepě
εἰκόνιον τό, εἴκονις | obrázek
εἰκονογράφοςὅ πα]
gixovoAovič 1. obrazné mluvení
εἰκονοποιός Ó malíř
glxóG -ÓT0GTÓ pravděpodobné,

vrozené, vhodné, prosté; gi
κός čaru sluší se

εἰκοσάβοιος 2. v ceně dvaceti
volů

gixooaérng 2. dvacetiletý
glxooámg dvacetkrát
εἴκοσι(ν) dvacet
εἰκοσινήριτος 2. dvacetinásobný
εἰκοσίπηχυς 2. dvacet loket

dlouhý
glxó0000g 2. o dvaceti veslech
εἰκοστός 3. dvacátý
ElxóTwcpravděpodobně, pocho

pitelně, právem, přirozeně
ἐίκτην, ἔικτο, ἕικτον, ἑυκυῖα

VÍZ ἔοιχα
Elxw -EwyUstupovati, povolova

ti, popustiti, podříditi se, ho
věti, následovati; zdáti se,
podobati se (= ἔοικα); aiol.=)

εἰχών -óvoc m podoba, obraz,
socha; podobenství, představa

εἰκώς--- ἐἑοικώς (ἔοιχα)
εἰλαπινάζω -ειν 8ΙΑνΙ1 τβᾶο

vánky, hodovati
εἰλαπιναστής -οῦ ὅ hodovník,

účastník hostiny
εἰλαπίνη ἡ hostina, pitka
εἶλαρ τό οΌταπα, záštita



εἰλάτινος 160 εἷος

εἰλάτινος 5. jedlový, smrkový
siAevuévoc 3. (kéyw) vybraný
elimyuou (perf. pas.) viz Aavyů

νω
εἰλήλουδα (ΡετΙ.) υἵξ ἔρχομαι
εἴλημμαι (ΡετΙ. ραδ.) viz λαμ

βάνω
εἵλησις -εως sluneční úpal,

vedro

elinga (perf. akt.) οἱ λαμβά
γω

εἴληχα (perf. akt.) viž λαγχά
νω

εἰλικρίνεια ἡ čistota
εἰλικρινής 2. jasný, zřetelný,

pravý, čistý, nezkažený
ελυκτὸς 3. (čAvxroc) stočený,

zakřivený

εἰλίπους -οδος ὁ (ἡ) ποῦν ν]ε
koucí, „loudavý“

εἱλίσσω -ειν (elAlyaro) svíjeti,
zatáčeti, máchnouti, obrátiti

εἴλλω οἳσ εἴλω

εἴλυμα τὀ οὖσα]
εἰλυφάζω -ειν (ἳ εἰλυφῶ -ᾱν)

vířiti, do víru otáčeti
gstAvo -sw valiti, vířiti, zaha

liti; med. vléci se, vinouti se,
těžce jíti

εἴλω -ειν (i εἰλῶ -εἴν) svírati,
obklíčiti, zadržeti, ΟΣΗ,
skrývati; pas. shluknouti se,
shromážditi se, schouliti se,
skrčiti se

εἶλως -ώτος ὁ (ἳ εἰλώτης -ου)
nevolník (spartský), heilót

εἶμα ro šat, oblek
εἶμαι (Ρετ/.) υἱζ ἕννυμι, ἵημι
εἴμαρμένη ἡ οδυά

εἴμαρται, εἵμαρτο (PerÍ.) viz
μείρομαι

εἰμέν (1ο) --- ἔσμέν
εἶμεν Ξ-- εἴημεν (εἰμί); --- εἶναι

(dor.)
e , d eoεἰμενος ο εννυμι

εἰμί, εἶναι Ὀὐα, trvati, žíti, při
hoditi se, pocházeti, míti se,
zdržovati se, býti přítomen;
neos. lze, jest možno; TO dv
skutečnost, pravda; T vův
εἶναι Ρτο {μίο chvíli; TOoůúu
mov sívou vůbec

εἶμι, ἰέναι jíti, přijíti, odejíti,
vejíti (pod zemi = zemříti),
Jetěti, přejíti proniknouti,
vrátiti se; (ju, (re vzhůru

εἰν--- ἓν
εἶνάετες adv. po devět let
glvámic (== ěvámc) devětkrát
εἰνακισχίλιοι ὃ. devět tisíc
givaxoovou 3. devět set
εἰνάλιος 3. (== čvákoc) mořský
glvávvyec adv. po devět nocí
εἰνάτερες αἱ ženy mužových

bratrů, švagrové
εἴνατος (ΞΞἔνατος) 3. devátý
εἵνεκα, εἵνεχεν (Ξ- ἕνεκα) ἕ

vůli, pro
εἰνί --- ἓν
εἰνόδιος 3. (=Z ěvodtoc) při ce

stě

εἰνοσίγαιος--- ἐννοσίγαιος
εἰνοσίφυλλος 2. se šumícím li

stím, „chvějící listy“
εἴξασι ΌυἱΖἔοικα
εἴξασκε υἱζ εἴχω
slo — 00 (sul)
εἰοικυῖαι Ξ-- ἑοικυῖαι (ἔοικα)
εἷος--- ἕως



εἶπα

εἶπα υἱΣ εἶπον
εἴπερ jestliže vskutku (oprav

du), třebas i
εἴπην (αἰοῖ.)--- εἰπεῖν (elnov)
εἴποδεν, εἴποδι jestliže odně

kud, jestliže někde
elrov, elretv (407. k Aéva, En

ul, dyooevm) řekl jsem, vy
slovil jsem, promluvil jsem,
oslovil jsem; jmenovati, od
pověděti, raditi, poručiti, na
vrhnouti; ὥς (ἔπος) εἰπεῖν
takřka, slovem

gttore jestliže (zdali) někdy
εἴπου jestliže (zdali) někde
εἴπως jestliže (zdali) nějak

(snad)

εἰργάδω--- εἴργω
εἴργμός ὁ uzavření, žalář
siovuogýAcE -xog 0 žalářník
εἴργω -ειν (ἳ εἵργω, εἴργνυιιν,

εἴργνυμι) zavříti, sevříti, od
děliti, vzdáliti, překážeti, za
držovati, zatlačiti; med. zdr
žeti se, ušetřiti

εἰρέαται (ΞΞεἴρηνται) υἱξ εἴ
ρθω

slosooc ó zajetí, otroctví
εἰρεσία ἡ (ἳ εἰρεσίη) veslování
εἰρεσιώνη ἡ οὐνονά ταϊο]εςί

(obžinková), obžinková píseň
Eton 1 shromaždiště, sbor (obyč.

v plur.)

Elonxa (perf.) od stow
εἰρῆν -ένος Ó (i slomv, ἰρήν)

označení spartského jinocha
asi 20 let (dozorce nad mlad
šími, vůdce menšího odděle
ní)

11 Řecko-český slovník,
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elonvaiog 3. mírový, mírumi
lovný, mírný

εἰρηνεύω -ειν zachovati mír,
žíti v míru

εἰρήνη ἡ mír, klid
εἰρηνικός 3. mírumilovný, mír

ný
gelonvorotóc 2. nakloněný míru,

zprostředkující smír
glonvorovů -etv uzavříti (zjed

nati) mír
ELOLVE0G2. z vlny, vlněný
stotov To vlna
cloxtr 1 uzavřené místo, ohra

da, žalář
glooxóuoc 2. česající (zpracová

vající) vlnu
εἴρομαι 9ἱ2 εἴρω
εἰροπόχος 2. pokrytý vlnou,

rounatý
elooc Tó vlna
εἰρύαται, -το, εἴρυμαι, εἴρυ

σθαι, εἰρύω ουἱσἐρύω (vléci)
ELow-ewv (Fuť. čp, perf. slon

xa) mluviti, říkati, vypravo
vati; med. tázati se (fuf. ἐρή
σοµαι, αοτ. ἠρόμην); ἴδαι,
spojovati

etowv č tazatel, chytrák, po
krytec, ironický, potutelný

εἰρωνεία předstírání, vytáčka,
výsměch, výmluva, ironie

εἰρωνεύομαι -εσῦαι ν ἴεδί se
přetvařovati, vysmívati

εἰρωνικός 3.výsměšný,ironický
εἰρωτῶ -ᾱν (ἳ -εἵν) dotazovati

se, vyptávati se
εἰς (ἐς) uvnitř; předl. s akk. do,

k, na, až do, pro, proti, vzhle
dem k; u čísl. asi, po



εἷς

elc, uta, čv Jeden, jediný, něja
ký; xaĎ' Eva Po jednom; zic
ExaorTog jedenkaždý (unus
auisaue)

εἶσαο ἔζω
εἰσαγγελεύς -έως ὁ (ἳ ἐσ-)

hlasatel, komorník
gloayvehta ň oznámení, udání,

obžaloba (hrdelní)
εἰσαγγέλλω -ειν oznámiti, ohlá

siti, udati, podati žalobu
εἰσαγείρώ -ειν shromažďovati,

sbírati (síly δυμόν)
εἰσάγω -ειν vésti dovnitř, uvés

ti, zavésti, vpustiti, dovážeti,
předvésti před soud (žalova
ti). zanésti (do seznamu),
uvésti (na jeviště), pojmouti
za manželku (medď.); frekv.
ἐσαγέσκω

εἰσαγωγή ἡ ἄονοζ
εἰσαγώγιμος 2. přivedený, z ci

ziny zavedený, přípustný (o
žalobě)

eloael navždy, navěky
εἰσαῦρῶ -εἴν uzříti, dívati se

na něco
eloate -ew doslýchati se
εἰσακοντίζω -ειν vrhati oštěpy

někam (proti někomu)
Eloaxovw -ev poslouchati, na

slouchati, rozuměti, znáti (z
doslechu)

εἰσάλλομαι -εσῦαι
vniknouti, vraziti

εἴσατο, -άμην, -άμενος οἵξ
εἴδομαι, εἶμι

εἴσατο οἱ” ἔζω
εἰσαναβαίνω -ειν vzhůru Vy

stoupiti

vskočiti,
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εἰσανάγω -ev někam uvésti
εἰσανεῖδον (αοτ. οἆ εἰσανορῶ)

vzhlédnouti
εἰσάνειμι -ιέναι vzhůru vystu

povatiεἰσάντα| tvářívtvář,gloávrnv| vůči,vstříc
eloúroE najednou, jen jednou
εἰσαράσσω -ειν Vhoditi, vraziti,

odraziti

εἰσαῦδις Ρο ἀτυΏέ, později, pří
ště

εἰσαφικάνω -ειν
εἰσαφιχνοῦμαι-εἴσδαι

ziti, dostihnouti
εἰσβαίνω -ειν vkročiti, vstou

piti; trans. uvésti, zasvětiti

εἰσβάλλω -ew vhoditi, vložiti,
vehnati; intr. vpadnouti, vlé
vati se, dorážeti

εἴσβασις -εως ἡ Υδίουρεπί, ηὰ
lodění

εἰσβατός 3. přístupný
sloBiBálo -evv přinésti dovnifř,

naložiti na loď

gloBAére -ev nahlédnouti, při
hlédnouti

εἰσβολη f vpád, útok; vchod,
průsmyk, ústí; úvod

εἰσγράφω -ειν Zapsati, napsali,
med. dáti se zapsati, dáti si
napsati

εἰσδέρκομαι -eodoau pohlédnou
ti, uzříti

εἰσδέχομαι
připustiti

εἰσδρομή ἡ vniknutí, vpád,
útok

přijíti,
dora

-e04a. přijmouti,



εἰσοπίσωεἰσδύνω

εἰσδύνω -ειν ponořiti se,giodvouou-eoĎou| vniknouti,
zachvátiti

εἰσεῖδον (εἴσιδον) αογ. οἆ εἶσο
ρῶ

εἴσειμι -ιέναι (-- εἰσέρχομαι)
vejíti, vjeti, vstoupiti, před
stoupiti, býti obžalován, na
stoupiti (úřad), napadnouti
(v mysli)

εἰσελαύνω -ειν | vehnati, vjeti,εἰσελῶ -ᾱν vtáhnouti,
vniknouti

εἰσέπειτα pro budoucnost, pří
ště

εἰσέργνῦμι -ύναι Uzavříti
εἰσερύω -ειν νίάἨπουα
εἰσέρχομαι--- εἴσειμι
εἰσέχω -ειν ἴπίτ. dosahovati,

prostírati se, míti východ
(odtok)

ἐίση (/επι. od 100g) stejná, sou
měrná, slušná, řádná

εἰσήγησις -εως ἡ Uvedení, ná
vrh, návod

εἰσηγητής -οὔῦὁ původce
εἰσηγοῦμαι -εἴσθαι uvésti, na

vrhnouti, pověřiti, přednáše
ti, vykládati, poučovati

εἰσηδῶ -etv vstřiknouti
εἰσθρῴσκω -ειν Vskočiti (do

vnitř)

εἰσιδρύω -ειν vestavěti, založiti
slotCouou-eba posaditi se ně

kam
εἰσίημι -έναι poslati dovnitř,

vpustiti, vlévati; med. hnáti
se, po něčem dychtiti

eloidum 1 přístup, vchod

ll+ Řecko-český slovník,

εἰσικνοῦμαι -εἴσθαι vniknouti,
proniknouti

εἰσχαλῶ -etv zavolati dovnitř,
pozvati, předvolati

eloxarahbaivo -etv někam se
stoupiti, vejíti

εἴσκειμαι -σῦαι býti vložen,
položen (někam)

εἰσκηρύσσω -ειν (ἳ -ττω) VE
řejně vyvolati, vzkázati

εἰσκομιδή ἡ ἄονοζ, ἄορτανα
etoxoulle -ew dovnitř přinésti,

dopraviti; pas. uchýliti se ně
kam; med. opatřiti si, zásobiti
se

ἐίσκω -ειν podobným činiti,
přirovnávati, (za rovna) po
kládati, ceniti, míniti, soudi
ti, tušiti

εἰσλεύσσω
něco

etouatoua -sodou dotknouti se,
sáhnouti (někam), dojmouti

εἰσνέω -etv proplouti, připlouti
εἰσνοῶ -eiv pozorovati, pozná

vati
εἴσοδος 1 vchod, vjezd, před

síň, přístup, uvedení
gloovxe1ů -obyvobeznámiti, dů

věrně svěřiti

εἰσοίχησις -εως 1 obydlí
εἰσοικίζδομαι -εσθαι přistěho

vati se, usídliti se
εἰσοικοδομῶ -ev Vvestavěti, k

stavbě použíti
εἰσοιχνῶ -elv Vkročiti, vstou

piti
etooxe(v) pokud (by)
eloouou (fut.) viz olda, elu
εἰσοπίσω Dudoucně, příště

-ειν pohlížeti na



εἴσοπτος

εἴσοπτος 2. ν]άῑε]ωύ
εἰσορῶ -v (*-eiv) dívati se na

něco, pozorovati, pohlížeti,
povážiti, dbáti, tušiti

εἰσορμῶ -v (i med.) vrhnouti
(se) dovnitř, prodrati se

ἔῖσος 3. (i čiooc) rovný, stejný
(== laoc)

εἰσπαίω -ειν Vraziti
εἰσπέμπω -ειν Pposlati, odeslati
sloréTouou-e0dou vletěti, rych

Je se rozšířiti

slormdů -av vskočiti
εἰσπίπτω -ειν νραάπουΙ, νωίκ

nouti, napadnouti, vlévati se,
dostati se do 

εἰσπλέω -εἴν veplouti,
nouti, býti dovezen

εἴσπλους ὁ ( -πλοος) vjezd,
průjezd, výprava

εἰσποιῶ -etv zavésti, připojiti;
med. přijmouti, adoptovatiεἰσπορεύομαι-εσῦθαι| někam
vejíti, dojíti

εἴσπρᾶξις -εως ἡ vymáhání
εἰσπρᾶσσω -ειν (ἵ -πράττω)

vymáhati, dobývati, sháněti
glovém -civ vtékati
εἰστίθημι -évou vkládati, uklá

dati, nakládati
εἰστοξεύω -ειν stříleti dovnitř,

na někoho

eloroéym -ev Vběhnouti, vnik
nouti

εἰσφέρω -ειν vnésti, přinésti,
obstarati, zapraviti, prokáza
ti, uvésti, navrhnouti, zavésti,
přispívati, uvésti; pas. dostati
se

vnik

164 ἑκασταχόδεν

εἰσφορᾶ ἡ příspěvek, dávka,
daň (válečná)

εἰσφορῶ -εἶν --- εἰσφέρω
εἰσφρέω -εἴν Vpustiti, přijmou

ti

εἰσχειρίζω -erv odevzdati, svě
řiti (do rukou)

eloyém -eiv vlíti; pas. valiti se,
prouditi dovnitř

glow dovnitř, až do (k), uvnitř,
mezi

εἰσωδοῦμαι -εἴσδαι tlačiti se
dovnitř

glownóc 2. před očima, přímo
naproti

gtra pak, potom, dále, a přece,
a přesto, tak

εἶται, εἶτο (Ῥετί!.,Ῥϊωςα.) οἕν
νυµι, ἵημι

εἴτε - εἴτε buď- buď, ať - ať
εἶτε, εἴω υἱζ εἰμί
el Vizč
slwbo, mám ve zvyku (viz £)w)
sty VIZἐῶ
εἴως Ξξ ἕως
ěx (čE) ven, pryč, od, zcela;

předl. s gen. ze, z, od, Se, za,
po, u, při, dle; ἐξ οὗ οἆ té
doby, co 

ἑχᾶβόλος 2. υἱ2 ἐχηβόλος
ἑκάεργος 2. volně působící

(účinkující),odvracující, „své
mocný“ (starší výklad: dale
kostřelný)

ἐκαθεζόμην (αο07.)usedl jsem;
viz καὐίζω

ExaYev z dálky, daleko
ěxác daleko, opodál, dlouho
ěxaorToyódev S každé strany,

odevšad



ἑκασταχόδι

ἑκασταχόθι všude, na každém
místě

ἑκασταχόσε na všechny stranyἑκασταχοῦ| νδυάς,Ώ8každém
ἑκάστοῦι | místě
Exaoroc 3. každý, jednotlivě
čxúoTote po každé, vždy
ἕχατεράχις Ρο Ρτνό { Ρο ἀτυμέ
čxaréode(v) s obou stran, na

obou stranách
ěxůve00g 3. jeden i druhý, obo

jí, každý z obou
ἑκατέρωῦεν (i -bu na obou

stranách, s obou stran
ἑκατέρωσε Ὠ8 obě strany

ἑκατηβελέτης -ᾱο ὁ | „jistý,ἑκατηβόλος ἐ. nemylný
střelec“

ἔκᾶτι Ξ- ἔκητι
ἑκατόγχειρος 4. storuký
ἑκατόζυγος 2. se stem veslař

ských lavic (= vesel)
ἑκατομβαιών-ὤνος ὁ ΡΙνηΏ{πιἕ

síc attický (červenec-srpen)
šxarouBn m oběť o sto (mnoha)

volech, hekatomba
čxarouffotoc 2. v ceně sta volů
čxarTounedoc 2. (i -nodoc) sto

stop dlouhý
ἑκατόμπολις 2. obsahující sto

měst

ἑκατόμπους -οδος ὅ, ἢ 58 stem
nohou, stonohý

ἑκατόμπυλος 2. se stem bran
ExATOV Ol, ai, TG, Sto

čxarTovračrng 2. stoletý
ĚxarTovTaxůoTvoc 2. stohlavý

U

ἑκατονταπλασίων -ονος ὁ, ἡἣ
stonásobný

165 ἐχβλαστάνωἑκατοντάρχης-ουὁ| νὰάοε
ἑκατόνταρχος ὁ sta mužů,

setník (centurio)
ἑκατοντάς -άδος m stovka, set

nina (centuria)
ἑκατόντορος ἢ (56. ναῦς) sto

veselná loď
Exatoc 2. nechybující; daleko

střelný, v dálce zasahující
ἑχατοστός 3. stý
ἑκατοστύς -ύος ἡ Setnina
ěxPatvo -ew vykročiti, vystou

piti, opustiti, odbočiti, pře
kročiti, dostati se, státi se,
uplynouti; trans. vysaditi (na
zemi)

ἐκβακχεύω -ειν Uvésti do bak
chického vzrušení

ἐχβάλλω -ειν Vyvrhnouti, vý
hoditi, sraziti, vyraziti, pora
ziti, vyvrátiti, vypustiti, za
hnati, ztratiti, vytrhnouti, vy
jmouti, vypověděti, odvolati,
povrhnouti; intr. prouditi, vy
trysknouti

ἐκβαρβαρῶ -οὔῦνvzdělanost ni
čiti, zdivočiti, barbarské zvy
ky zavésti

ExBaotc-ec 1 výstup, východ,
přístaviště, průsmyk, odchod,
konec (života)

ἐκβάω Ξ-ξἐχβαίνωἐχβιάζομαι-εσῦαι| vynutiti,
přemoci, probíti se; býti za
tlačen

ἐχβιβάζω -ειν nechati vyjíti,
odvésti, vysaditi (z lodi), od
straniti

ἐχβλαστάνω -ειν Vvyklíčiti,vy
pučeti, vyrůsti



ἐκβλώσκω

ἐπβλώσκω -ειν (407. ἔχμολεν)
vystoupiti

ἐκβοῆθεια m výpad (obleže
ných)

ἐκβοηδῶ -εἷν učiniti výpad
ἐκβολή ἠ zahnání, vymknutí,

ztráta; (mořem) vyvržené,
vyházená země, pučení, pra
men, ústí, odbočení, soutěs
ka, východ; vyhození nákladu

ExBokog2. vyhozený, pohozený;
ó 8. zaplavované místo

ěxBoo -av hlasitě křičeti, volati
ἐχβράσσω -ειν (-βράζω) vrh

nouti na pobřeží
ἐκβρουχῶμαι -ἄσῦδαι ἴνάμ, νΥ

křikovati

ἔκβρωμα τό vyhlodané; plur
piliny

ěxvautle -er provdati
Ěxvauloxouou -eodou vdáti se
ἔχγεγα- VÍZxyLyvouau
ἐχγελῶ -ᾱν hlasitě se zasmáti
ěxyevýg 2. bez rodiny, zavržený
ἐχγίγνομαι -εσῦθαι zroditi Se,

pocházeti, vznikati, vzdáliti
se, uplynouti, zdařiti se; šEg
věveto bylo dovoleno, možno,
zdařilo Se

£xvovoc 2. pocházející, vzešlý;
č č. potomek, vů g. mláďata

ἐκδακρύω -ειν Ρτορυκηουά
v pláč

ἐχδαπανῶ -av obětovati se
(pas.)

ἔχδεια ἡ nedostatek, nedopla
tek

ἐκδείχνῦμι -ναι Veřejně uká
zati

ἐκδειματῶ -oúv strašiti, děsiti

166 ἔκδοτος

ἐκδέχομαι Όἱᾷἐχδέχομαι
ἔχδεξις -εως ἡ Ρἵενσείί, vystří

dání, následování, nastoupení
ἐκδέρχομαι -εσθαι νΥκυκονα
ἐχδέρω -gw odříti, stáhnouti
ἐκδέχομαι -εσῦθαι (-δέκομαι)

ubrati, přibrati, následovati,
učiti se, očekávati, přijmouti,
vystřídati, přiléhati

ἐνδέω -εἵν přivázati, uzavříti,
navěsiti

ἔχδηλος 2. zcela zřejmý, vý
značný

čxonuoc 2. mimo zemi, vzdále
ný, cizí

čxůnuĎ -etv býti mimo zemi,
odcestovati

čxdtobatva -ev zcelapřekročit
čxdtourTáuou -čodou odchýliti

se ve způsobu života
ἐκδιδάσκω «ειν zcela naučiti

(vyučiti)
ἐκδιδράσκω -ειν (ἱ -διδρήσχκα)

utéci
ἐκδίδωμι -όναι ΥΥ48Η, ν]έναῖ

se, provdati; med. půjčiti,
pronajmouti

ἐκδιηγοῦμαι -εἴσθαι Ζοεια vy
pravovati

ἐχδίχῆσις -εως ň trest, pomsta
čxÓtxoc 2. mimo právo, proti

právný, trestající
ἐκδικῶ -εἴν mstíti (se), hájiti

někoho proti někomu
ἐπδιώχω -ειν pronásledovali,

odehnati

ἔχδοσις -εως Ú vydání, proná
jem, provdání, vydání knihy

Exdoroc 2. vydaný, k vydání od
souzený



ἐκδοχή 167 ἑκκάω

ἐχδοχη ἣ převzetí, očekávání,
vystřídání

ἐκδρομή ἡ výpad, vpád, nájezd
ἔχδρομος ὁ útočník, harcovník
ἐκδυνω-ειν 8υ]έοί ο
ἔχδυσις -εως ἢἡ uniknuti, vý

chod
ἐχδύω -ειν (ἳπιεᾶ.), δν]έκαιϊ se,

uniknouti, vyklouznouti, vy
nořiti se

ἐχδωριοῦμαι -oVodau zcela se
státi Dórem

ěmei (čxetůu, čxeivy) tam, tehdy
čxeidev (i xeidev) odtamtud,

od té doby, proto
ἐκεῖνος -η -ο onen
ἐκεῖσε ἴ8πι (ς8Πι)
ἐχέκαστο υἱΖκαίνυµαι
ἐκέχλετο οἱ κέλομαι
ἐκεχειρία ἡ příměří,klid zbraní
ἐχζέω -εῖν Vyvříti, vzrušíti,

hemžiti se červy
ἐκζήτησις -εως ἡ hloubání
ἐκζητῶ -εῖν horlivě hledali,

mstíti

ἐκηβολία ἡ (ἳ -βολίη) zasahu
jící střela

ἐκηβόλος 2. (i ěxaBoAoc) nikdy
nechybující

ἔχηλος 2. (i eůxnhoc) neruše
ný, klidný, bezstarostný

éxnu (čxčri) podle vůle, k vůli,
pro

ExVaujboc 4. zcela užaslý
ἐκδαμβοῦμαι κ«-εἴσθαι

užasnouti

ěxdavuále -ei velmi se diviti
ExXVE01G-εως ἢἡ pohození (JÍ

těte)

ExdeToc 2. pohozený, odložený

velmi

ěxŮkm -civ vyběhnouti ven, uči
niti výpad

ěxdepau -Godau (úplně až do
konce) se dívati, zahlédnouti

ἐχθηρεύω -ειν ΥΥονΙ1, vycny
tati, vyhnati

ĚxVMPBo-ew zatlačiti pryč
ἐκῦνῃσκω-ειν οἀμπί, býti

bez sebe

ἐκδρῴσχω -ειν ΥΥ5κοδ
ἔκθυμος 2. smělý, ohnivý
ἐχθύω -ειν na usmíření oběto

vati, med. smířiti se
ExxaVaiea -ev očistiti, vyčisti

ti, vykliditi
ἐκχαδεύδω -ειν

míti noční stráž
ἑχκαίδεκα šestnáct
ἑκχαιδεκάδωρος 2. Šestnáct dla

ní dlouhý
ἑχκαιδεκάπηχυς 2. šestnáct lo

ket dlouhý
ἐχχαίω -ειν (ἳ -κάω) vypálili,

zapáliti, rozohniti
ἐκκακῶ -etv býti unaven, ne

dbalý, ztratiti odvahu (mysl)
ἐκκαλῶ -εἴν Vyvolati, vzývati,

vyzvati, pobídnouti
ěxxakůnTw -eu odhaliti
EXKŮUVY -Ewy Unaviti (Se), po

zbýti sil
ἐκκαρποῦμαι -οὔσθαι Sbírati

plody, požívati, využíti
ἐκκαταπάλλομαι -εσθαι 5ηέ5Η

se, mihnouti se
ἐκχατεῖδον (αοτ. οἆ ἐκκαῦορῶ)

pohlédnouti, shlédnouti
ἐχκαχάζω -ειν Ppropuknouti ve

smích
ἐχκάω, ἐχκέας οἱ ἐκκαίω

venku spáti,



ἔχκειμαι 168 ἐκλαμβάνω

ἔχκειμαι -εἶσθαι volně ležeti,
býti položen, pohozen, vyční
vati, býti vyložen

ἐχκεντῶ -civ provrtati, probod
nouti

ἐπχενῶ -οῦν Vyprázdniti, vylid
niti

ἐκκεχυμένως αἄυ. plýtváním,
obšírně

ἐχκηρύττω -ειν (-κηρύσσο)
hlasatelem vyhlásiti, vyká
zati ze země

ἐχκινῶ -εἴν pohnouti, vyplašiti,
vyraziti (slovo), roznítiti

Ěxxlo -ev Vyjíti ven
čymAdm-gw rozbíti, ulomiti
čěxmÁcla-ew vyloučiti, zadržeti,

nutiti, překážeti; pas. býti
doháněnἐχκλέπτω-ειν| Vykrásti,tajně
vyrvati, zatajiti, podvésti

ἐχκληίω υἱζ ἐχχλείω
ἐκκλησία ἡ shromáždění lidu

(vojska), sněm, shromáždiště;
obec, církev

ἐπχλησιάζω -ειν svolati shro
máždění, na shromáždění mí
ti účast (raditi)

ἐκχλησιαστής -οῦ ὁ Člen shro
máždění, veřejný řečník

čxnAnrog 2. svolaný, člen shro
máždění, vybraný

ἐχχλίνω -ειν odkloniti, odvrá
titi; intr. odchýliti se, ustou
piti, vyhýbati se

ěxwvám-Gv odškrabati, seškra
bati

ἐχκολάπτω -ειν dlátem odstra
niti, vymazati

ěunokvuBů -av plováním unik
nouti

ἐκκομιδῆ ἡ οἄνεζεηί, Ζ8οΏτά
nění, pohřbení

ěxxoutte -ειν vynésti, odvézti,
odnésti, zachrániti, pohřbíti;
ubírati se

čxxounále -eu chlubiti se
ěxnonrmi vyříznutí, useknutí,

odkopáníἑχκπόπτω-ειν| Vyraziti,sraziti,
vylomiti, vyhnati, zničiti

ěxxodle -Ewyvykřiknouti
ἐκκρέμαμαι -σῦαι Ώαηᾶδεπηυ]

seti, se držeti
ĚXMOSUÁVVVUL -ÚvoL Meď. na

něco se zavěsiti, něčeho Se
držeti

ěxxotvo -ewv vybrati, rozlišiti,
vyloučiti

ἔχχριτος 2. vybraný
ἐκκρουστικός 3. odrážející, za

tlačující
ĚMno0Vw -erv Vyraziti, zatla

čiti, zahnati, zmařiti, odložiti
ἐκκυβιστῶ -ᾱν kotrmelce dě

Jati

ἐχκυλίνδω -ειν (ἳ -κυλίω) VY
valiti, pas. svaliti se, skuliti
se

Ěxxvualvo -ev vlniti se (0 ši
ku), z šiku vyčnívati, vybočiti

Ěxxwgpů-ov (-čv) ohlušiti
ἐκλαγχάνω -ειν (osudem) do

stati, (podíl) obdržeti
ěxÁoAů -elv vyžvaniti

ἐκλαμβάνω -ειν vyjmouti, pře
jmouti, vybrati, chápati, do
stati, naznačiti



ἐχλάμπω 169

čěxkáune -ew Vysvítati, vyza
řovati, zastkvíti se

ěxkavdávo -ei zcela z paměti
vyhladiti, meď. zcela zapome
nouti

ἔκλε᾽ (Ξ- ἐκλέεο) Viz κλέω
ěxkeatvo -ewvuhladiti
ěxAéyw -ewv vybrati, vyvolti,

vymáhati
ěxAelrw -EwyVynechati, opusti

ti, přejíti, nedbati, opome
mouti; intr. přestati, upustiti,
zaniknouti, mizeti, ubýti, ze
mříti, zatměti se

ἔχλειψις -εως ἡ opuštění, u
stoupení, zmizení,ztráta, ubý
vání, zatmění

ěxkexrToc3. vybraný
ěxkéno -ew Vyloupnouti, vy

líhnouti

ěxAňnyw-ewv zcela přestati
ἐχληδάνω -ειν --- ἐκλανδάνω
ἔχλησις -εως 7 Úplné zapome

nutí
ἐκχλιπῆς 2. přešlý, scházející;

TO č. nedostatek, přerušení,
zatmění; zanedbaný

ἐχλογή ἡ výběr, vyvolení, vy
pravování, výtah

exAovyiCouou-eodou vypočítati,
rozvážiti, zkoumati

ἔκλυσις -εως ἡ vysvobození,
osvobození, oslabení

ἐχλυτήριος 2. vysvobozující, za
chraňující

ἐχλύω -ειν Vyloučiti, vyprosti
ti, oslabiti, odstraniti, vzdá
Jiti, zastaviti, rozvázati, uvol
niti; pas. býti osláblý, ochro
men

ĚXVOOTŮ

ἐχλωβῶμαι -ἄσῦδαι irpěti po
tupu

ἐκχλωπίζω -ειν odhaliti, obna

ěxualvo -ew Uvésti v šílenství,
roznítiti; pas. šíleti, zuřiti

ἐχμανθάνω -ειν Ζοεῖα5ε nauči
ti, dověděti; učiti se zpaměti,
vypátrati

ἐκμάσσω -gw otříti, setříti
ἐχμείρομαι -εσῦθαι míti podil,

dostati se
ĚXUETOĎ-civ vyměřiti, měšiti

podle něčeho
Exumvoc 2. šestiměsíční
ἐκμηρύομαι -εσθαι Tozvinouti

se, v řadě postupovati
ἐχμιμοῦμαι -εἴσῦθαι νἔταξ πᾶ

podobiti, vyjádřiti
ἐχμισδῶ -oův najmouti, pro

najmouti
ἐχμολεῖν, ἔκμολε (dor. od $y

Piwoxw) vystoupiti, vyjíti
ěxuvlů -av vyssáti
EXuvxTNOlLA-ei Vysmívati se
Ěxvéuw -eiv (i med.) přiděliti,

ven říditi, obraceti zpět
ἐχνευρίζω -ειν Vyříznouti šla

chy, oslabiti
ἐχνεύω -erv Uhnouti, ustoupiti,

kynouti k odchodu
ἐχνέω -ev vyplovati, odplava

ti, uniknouti plováním
ἐκνῆφω -ειν vystřízlivěti
ἐχνήχομαι--- ἐκνέω
ěxviCe -eu smýti, očistiti, smí

řiti
ἐχνικῷῶ -ᾱν nabýti převahy,

zcela zvítěziti, uplatniti se
ἐκνοστῶ -εἴν Zase se navrátiti



ἑχούσιος 170 ἐχπνέω

ἐχούσιος 2. (3.)== nav (rád,
ochotně, dobrovolně)

ἔππαγλος 2. hrozný, strašný,
máramný

ἐκπαγλοῦμαι -εἴσθαι žasnouti,
mocně se diviti

ŠNTOLdEVW-Ewy Vzdělávati, vy
chovati dokonale

ἐκπαιφάσσω -ειν
problesknouti

čynmakouadv. již odedávna

čunákkouou -sodou vystřiknoutí
ĚXTOATŮOCOW-EWV Zaraziti, vyra

ziti

ěxnaÚouou -eaĎou zcela přestali
ἐχπείθω -ειν υπο]υνΗ1,přemlu

viti
ἐχπειράζω -ειν
ἐχπειρῶμαι -ᾱσδαι
ἐχπέλει (neos.) jest dovoleno,

prospěšno
ἐχπέμπω -ειν odeslati, vyslati,

vypraviti, propustiti, vyvézti,
dovézti, vyhnati, obeslati,
odebrati se (se světa)

ExTEUG -εως ἡ Vyslání
ἐππεπταμένως Nevázaně, ne

mírně

ĚxnEonivy -eiv zcela dokončili,
prosaditi, splniti

ἐχπέρθω -ειν Vypleniti, vyvrá
titi, ukořistiti

ἐχπερισσῶς tím lépe, nadmíru,
důrazně

ĚxTEOŮ -úv Pproniknouti, pro
jeti, vystoupiti, projítiἐχπετάννῦμι-ύναι| rozevříti,
rozprostříti

ExTÉTOLOL-E0V0u Vyletěti

vyzařovati,

zkoušeti

ἐκπέφαται (ρετ]. ρα5.) Viz ἓκ
φένω

ἐκπηδῶ -ᾱν vyskočiti, učiniti
výpadἐκπίμπλημι© -var| vyplniti,
splniti, upokojiti, nasytiti,
odpykati

ἐχπίνω -ειν vypíti, vyprázdniti
ĚXTUTOÚOKO -ELV VYProdati
ἐχπίπτω -ειν νΥυραάπουΗ,5ρ8ᾶ

mouti, přijíti o něco, rozlé
vati se, býti vyhnán, býti za
hnán (vržen), propadnouti,
vyraziti, ustati, výpad učiniti,
utéci se, odkvapiti

ἐχπλέω -εἷν vyplouti, odplouti
ἐκπλέως -ων plný, úplný, bohatý
ἔκπληγεν, ἐκπλήγνῦμι Viz gm

πλῆσσω
ἐκπληκτικός ὃ. νζουσυ/{οί (šíří

cí) hrůzu, překvapující
ἔππληξις -εως ἢ hrůza, zděšení,

hluboká úcta, úžas
ἐκπληρῷ -οῦν --- ἐκπίμπλημι

(vyplniti)
ἐκπλήρωσις -εως ἢ

upokojení, dokončení
ἐκπλῆσσω -ειν (ἳ -πλήττω) 24

raziti, zahnati, polekati; pas.
uleknouti se, zděsiti se; vzru
šiti

čxnAovc Ó (ἱ -πλοος) odjezd,
výjezd, místo odjezdu

ěxnÁvvo-er vyprati, vymýti
ĚxTkww -EwvVÍZ ἔκπλέω
ěxTtvém-etv vydechnouti, odva

nouti, těžce dýchati; ἐ, τὸνβίον| zemříti;τὸπνεῦμα
čumtvei... dech vychází (a
vchází)

splnění,



ἐχποδών

čxnodwv z cesty, pryč, bez pře
kážky

ἐκποίησις -εως T. Vypuštění,
páření

Šyjto1$ -ev vystavěti, ukončiti,
vystačiti; šxmo1ei (neos.) jest
možno

ἐκπολεμῶ -elv (i -obv) Válku
začíti, znepřáteliti, zaplésti
do války

ἐκπολιορκῶ -εἵν dobýti (obleže
ním), donutiti ke vzdání, za
hnati

ἐκπομπήη ἡ Vyslání, výprava
ἐχπονῶ -εἴν Vypracovati, při

praviti, provésti, zpracovali,
prací cvičiti; meď. vypraco
vati se, horlivě pracovati, cvi
čiti se

ěxrmooEVouou-e0Vau odejíti, od
táhnouti, vyjeti

ἐκπόρθησις -εῶς ἡ VyVrácení
ἐκπορθῶ -etv zcela vyloupiti,

zničiti

ěxnooiCe -ειν opatřiti, poskyt
nouti

Ěxnoovevw -ev Konati smilstvo
(modlářství), rozmařile žíti

ἐνποτοῦμαι -εἶσῦδαι Vyletovati,
poletovati

ἐκπρᾶσσω -ειν (ἳ «πρήῄσσω,
-noáTTw) vykonávati, prová
děti, způsobiti, usmrtiti, vy
máhati, mstíti

ěxmoenýc 2. vynikající, mimo
řádný, přílišný

ἐκπρίασθαι αοτ. ο ἐξωνοῦμαι
ĚxmToLw-Ewy odříznouti, vyříz

nouti
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ἐκπροκαλοῦμαι -εἶἴσθαι POvo
Jati k sobě

ŠumooÁelnw -Ewyopustiti (pryč),
zanechati

čxrooTiuw -av obzvláště uctí
vati

ĚxTTVO -EwyVyplivnouti

ἐκπυνθάνομαι -εσῦδαι VyPÁá
trati, vyptati se, zvěděti

ἐκπυρῶ -οῦν Vypáliti, ohněm
zničiti

ἔκπυστος ὅ. (πυνάνομαι) 10
hlášený

ἔππωμα τό číše, pohár
ἔχραίνω -ειν Vystřiknouti, pro

Μα

ἐκρέω -εἴν vytékati, mizeti
ĚxOňyvvMu-úvav vylomiti, roz

trhnouti; intr. (pas.) roztrh
nouti se, rozlíti se, roznésti Se,
vyřítiti se, osopiti se, propuk
nouti, proraziti

ἐκριζῶ -oúv vykořeniti, z koře
ne vyvrátiti

ἐκρίπτω -ειν Vvyhoditi, shodili,
strhnouti, zahnati

ĚX00T) Ý (i Exeo0c, Exoovc) VÝ
tok, ústí

ἐχσαῶ -oÚv vysvoboditi, za
chrániti

ἐκσείω -ειν Vysypati, vytřásti
ĚXGEVWY-E1v Vyplašiti; med. vy

řítiti se, vyraziti, zmizeti
Ěxonudíve -ev oznámiti, ozna

čiti, projeviti
ěxoudw -av Vvytříti, vyplách

nouti
ěxorůáw-v vytáhnouti
ἔχσπονδος 2. Ζε spolku vylou

čený, smlouvy zbavený



EXGTUOLG

ἔχστασις -εως M Úžas, obdiv,
vytržení

ἐκστατικός 3. snadno podléha
jící vzrušení

ěxoTéAAo -ew Vyzbrojiti, vy
strojiti, opatřiti

ĚXOTÉEY -ELYOVĚNČII, ozdobiti
ἐκστρατεύω -ειν Vytáhnouti;

med. výpravu podniknouti,
dokončiti

ἐχστρατοπεδεύομαι -εσῦθαιΨεΏ
ku se utábořiti

ἐχστρέφω -ειν VYbočiti,převrá
titi, zmásti, vyvrátiti, změni
ti, zhoršiti se (pas.)

ěxowlw -ev zachrániti, udržeti
ἐχτάδιος ὃ. (τείνω) rozlehlý,

širý
ěxroioc 3. šestého dne
ἕχτα, ἕκταῦεν VÍZπτείνω
ἐκτάμνω -ειν Vyříznouti, vy

seknouti, uříznouti, osekati
(Ξ-- ἐχτέμνω)

ἐχτανύω -ειν roztáhnouti, roz
prostříti (== ἐχτείνω)

ἐκταράττω -ειν poděsiti, zne
pokojiti

ἐχτάσσω -ειν (ἱ -τάττω) USPO
řádati, postaviti bitevní šik,
řaditi

ExTUTO VÍŽ XTELVW

ĚNTĚOTO VÍZ KTŮOUOL
ἐκτείνω -ewvnapínati, roztaho

vati, prodlužovati, povzbuzo
vati, podněcovati, sraziti (k
zemi); pas. prostírati se, Do
něčem dychtiti; šířiti, vraziti,
vynaložiti

ἐχτειχίζω
opevniti

-ew zdí opatřiti,
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ἐκτελευτῶ -ᾱν skončiti
ἐκτελῶ -εἴν dokonati, vykonati,

splniti, upokojiti, ztráviti čas;
med. splniti se

ĚXTÉUVY-Euv Vyříznouti, usek
nouti, kastrovati

ἐκτένεια Ý napětí sil, horlivost,
vytrvalost

ἐχτενῆς 2. napjatý, horlivý,
vroucí

ἑχτέος 3. adj. verb. od £yw
ἐκτεχνῶμαι -čoda nastrojiti
ἐπτίδημι -évau ven klásti, po

staviti, vystaviti, připraviti,
vyložiti, pohoditi

čxriuog 2. bez úcty, neuctiva
jící

ἐκτιμῶ -av obzvláště ctíti,
přednost dávati

ἐχτινάσσω -ειν Setřásti, vy
třásti

ěxtívo -ei zaplatiti, odpykati,
odplatiti; meď. mstíti se, tres
tati

ἔχτισις -€wWGĎ zaplacení (po
kuty)

ĚXTITOWOKY -Ewy ZPŮSODIti po
trat, zranění

čxtTodev (== Ěnroodev) zvenku,
zvenčí

čxTod. venku, mimo

ĚXTOUM vyřezávání (kastra
ce), výsek

ἐχτοξεύω -ειν střeliti (šípem
na něco), vystříleti

ěutojtwoc 3. (2.) | vzdálený,
ἔκτοπος 2. j vzdatující se,

mimořádný
ἕχτος 3. šestý



ἐχτός

ĚxTÓcven, venku; předl. s gen.
mimo, bez, proti

ἔχτοσε Ven, pryč
čxtooJe(v) zvenku, zvenčí; mi

mo

šxrooynkíle -ev dopředusho
diti; pas. vrhati se střemhlav
do záhuby

ἐχτρέπω -ew odvraceti, zatla
čiti, zahnati, zadržeti, od
vésti; med. (pas.) obrátiti se,
odvrátiti se, uchýliti se, mě
niti se, nastoupiti cestu, vy
hnouti se

ἐκτρέφω -ειν VYŽIVItI,vycho
vati

ἐκτρέχω -ειν Vyběhnouti, uči
niti výpad, nezdařiti se, vy
bočiti

čxrotbw -ei třením vyvolati,
vyhubiti, zničiti

ἐκτροπή odvedení, odbočení,
odvrácení

ěxToOVyÝ-obv rozetříti, vyčer
pati, vyhladiti

ἔχτρωμα τό Ροίΐταί
ἔχτυπε οἵσ χτυπῶ
ἐκτυπῶ -οῦν Vyobraziti
ἐκτυφλῶ -οῦν oslepiti úplně
ἐκτύφλωσις -εως ἡ οδ]ερεηί
ěxvon 4 tchyně
ἑχυρός ὁ tchán
ἐχφαίνω -ειν najevo dávati,

vyjeviti; pas. objeviti se, uká
zati Se; č. údovrac ceniti
zuby

ἐκφανής 2. zřejmý, jasný
ἔχφασις -εως ἡ υύτοῖς,ννενξί

lení

175 ἐχφύω

zhoršovati,ἐκφαυλίζω κ-ειν
zmenšovati

ἐπφένω -ειν (ΡετΙ. ἐππέφαται)
vyhladiti, zničiti

ĚXpĚcm -ev Odnášeti, vynášeti,
odvážeti, předbíhati, předjíž
děti, pochovávati, předložiti,
na světlo vynésti, uveřejniti,
sděliti, sváděti, vésti, zdvih
nouti (válku), zachrániti

ἐκφεύγω -ειν uniknouti, uprch
nouti

ἔχφημι -άναι ΥΥργανονδ!!, po
vídati

ἐκφδίνω -ειν Ζοε]αzničiti; meď.
vymizeti

ἐκφοβῶ -εἴν hrůzou naplniti;
pas. uleknouti se

ἔκφοβος 2. plný strachu
Ěxpovrů -av vycházeti
ἐκφορᾶ ἡ vynesení, pohřeb
ἐκφόριον TÓVÝNOS,dávka, úro

da

ἔχφορος 2. vynášející, vyzrazu
jící, rozhlašující, pronesený

Ěxpovů -eiv stále vynášeti
ἐχφορτίξζω obchodovati,

prodávati

ἐχφροντίζω -erv Vymysliti, u
vážiti

ἔκφρων 2. bez smyslů, ulekaný,
plachý, vzteklý

ěxovÁdoce -ei pečlivě střežiti
ἔχφυλος 2. cizí, nepřirozený

"ειν

ĚxpVw -ew zploditi, zroditi, vy
hnati; intr. (pas.) vyrůsti, po
cházeti, zroditi se



ἐχχέω

ἐχχέω -ev vylíti, prolíti, vysy
pati, zmařiti; pas. rozlévati
se, naplniti se, vyvaliti se,
dolů viseti, vrhati se do hří
chu, oddati se

ἐκχοάω -v vystačiti, dostačiti,
býti po chuti; oznámiti

ἐκχρηματίζομαι -εσδαι peníze
vynucovati, vydírati

ἐχχύννω -ειν (i -yúvo) — Ex
χέω

ἐκχώννῦμι -ύναι (i -x0w) Na
sypati, zasypati, zanésti

ἐκχωρῶ -εϊν odejíti, vyjíti, U
pustiti od něčeho, ustoupiti

ĚxWvyw-ev vydechnouti (= ze
mříti)

ἔχών 3. (-óvToc) podle své vůle,
dobrovolný, vědomě, rád, 0
chotně

ἐλάα ἡ (ἱ ἔλαίᾶ, ἐλαίη) oliva
(strom %iplod)

ἑλάᾶν υἱΣ ἐλαύνω

ἐλδίνεος 3. (i čhávvoc) olivový
ἔλαιον τό οἱθ],olivové stromoví
čkovoc ó divoká oliva
ἐλαιόφυτος 2. olivou osázený
ἐλαιών -ὤνος Ó olivový sad

(olivetum), hora Olivetská
ἔλασις -εως ἢἡ zahnání, vy

hnanství, pochod, útok, jízda,
průvod, výprava

čkčo0w -obv (i -T1$) zmenšiti;
pas. zmenšiti se, mizeti, ško
du trpěti, býti za někým

ἑλάσσωμα υἱξ ἑλάττωμα
ἐλάσσων 2. (i -ττων) Κοπιρατ.

k čhoyúc: menší, kratší, slab
ší
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čkaoTow -etv poháněti, veslo
vati

ἑλάτη ň jedle, smrk, veslo,
člun, hůl

čkaTňo -ňoog č poháněč, voza
taj

ἐλάτινος 3. jedlový, smrkový
ἔλαττ- υἱ2 ἔλασσ
ἐλαττονῶ -εἴν Ζπιεηξονα!!, πό

ně míti; ubývati
ἑλάττωμα τό Ζπιεηδεηί, škoda,

ztráta, chyba, porážka
ἐἑλαύνω-ειν hnáti, poháněti, ří

diti, odehnati, prohnati, vra
ziti, udeřiti, bíti, bodati, kou
ti, vésti, řaditi, postaviti, pro
váděti; jeti, veslovati, postu
povati, tísniti, naraziti, po
stoupiti, zmítati, pokořiti

ἐλάφειος 4. jelení
ἐλαφηβολίᾶ ἡ 1ον na jeleny
šiaonPokiov -©$vocattický mě

síc (březen-duben)
ἐλαφηβόλος 2. Jovící jeleny
ἔλαφος m (6) jelen, laň
ἐλαφρίᾶ ἡ lehkomyslnost
ἐλαφρός 3. lehký, snadný, hbi

tý, obratný, čerstvý, lehce
oděný

ἐλάχεια (ὁ ἐλαχεῖα) οἱζ ἐλαχύς
ἐλάχιστος ὃ. nejmenší (superl.

| ἔλαχύς)
ἑλαχιστότερος 5. daleko menší
škavúc 3. malý, bezvýznamný,

nepatrný (komp. ἑλάσσων,
sup. ἐλάχιστος): ἐλάχιστον
(-oTo) aspoň, při nejmenším

ἑλάω οἱ2 ἐἑλαύνω

ἕλδομαι -εσῦαι (i ἐέλδομαι)
přáti si, toužiti



ἕλδωρ

ἔλδωρ (ἐέλδωρ) τό Ρϊδπί, Ζ4
dost, touha

ἐλεαίρω -ειν (ἳ ἐλεῶ) míti
slitování, útrpnost

ἐλεάω -ᾱν υἱΣἐλεῶ
ἐλεγεῖον τό dvojverší (disti

chon), nápis
čkevetorotóc ó básník elegií
ἐλεγπτικός 5. rád usvědčující,

usvědčovací; adv. jizlivě, dů
tklivě

škévumv Viz Aéxm
ἔλεγμός ὁ usvědčení, trestání
ἔλεγξις -εως ἢἡ napomenutí,

pokárání
ἐλεγχείη ἡ výčitka, pohanění,

potupa
ἐλεγχῆς 2. hanebný, opovržený,

hodný potupy, bídný
EAevyocgtvóvýtka, hanba, potupa
ἔλεγχος ὁ důkaz, zkouška, vy

vrácení, zkoumání, odpověd
nost, rozhodnutí

čkévyw -et zlehčiti, hanobiti,
tupiti; dokázati, ukázati, vy
vrátiti zkoumati, pátrati,
usvědčiti

ἕλέειν οἱ αἱρῶ
ἐλεεινολογία ἡ řeč vzbuzující

soucit
ἔλεεινός 3. politování hodný,

ubohý, žalostný, lítostivý
ἐλεημοσύνη soucit, dobročin

nost, almužna
ἐλεήμων 2. soucitný
ἐλεητύς -ύος ň lítostivost, sou

cit

ἐλεινός 3. — ἐλεεινός
čAetoc 2. močálovitý, v močá

lech žijící

ἐλεφάντινος

ἔλεχτο 0ἱΖλέγω, λέχω
ἐλελεῦ válečný pokřik, výraz

bolesti (hurá, běda)
ἐλελίζω -ev zdvihnouti váleč

ný pokřik; otřásti, zkroutiti,
rozechvívati, otočiti, obrátiti;
pas. obrátiti se, vymrštiti se;
kvíleti

čheAtydov -ovog ó zemí otřása
jící

ἔλεξα, -άμην υἱξ λέγω ἰ λέχω
ἑλεὀῦρεπτος 6. ν πιοζά]εοὮ νν

rostlý
ἐλεός 6 (i čkeóv T6) kuchyňský

stůl, deska na krájení masa
čAeoc ó (i neutr.) soucit, slito

vání

ěAetToc3. ten, koho lze polapiti,
uchopitelný

ἐλευδερίᾶ ἡ 5νοροᾶθ, nezávis
Jost, ušlechtilost

šÁevdkotoc 2. svobodný, svobo
domyslný, štědrý, vznešený,
osvobozující, ušlechtilý, slič
ný

ἐλευδεριότης -ητος ἡ štědrost,
ušlechtilost

ἐλεύθερος 3. volný, svobodný,
nezávislý, prostý, svobodo
myslný, šlechetný, čestný

čÁevdEců -obv osvoboditi; býti
prost viny

ἑλευδέρωσις -εως ἡ Osvoboze
ní, propuštění

ἔλευσις -εως ἡ Ρϊΐοποά
ἐλεύσομαι ({ιή.) υἱ2 ἔρχομαι
ἐλεφαίρομαι -εσθδαι mámiti,

šáliti
čÁegůvrivoc 3. ze slonové kosti



ἑλέφᾶς

ἐλέφᾶς -αντος Ó Slon, slonová
kost

ἐλεῶ -εἷν míti soustrast s ně
kým, politovati

ἐληλάδατο (-λέδατο,
υἱσ ἔλαύνω

ἐλήλακα (-λαμαι) viz ἑλαύνω
ἐλήηλεγμαι (-πται) οἱ ἐλέγχω
ἔλιγμα Tó Klubko, směsice
ἕλιγμός č vinutí, vír, zauzlení,

oklika, serpentina
ἑλικτήηρ -700g Ó náušnice
ἑλικτός ὃ. (ἱ εἶλικτός οἆ ἕλίσ

σα) vinutý, zakřivený, pod
vodný

ἑλίκωψ -Ὄωπος (ἳ ἑλικῶπις
-(80c) bystrooký, jasnooký

ἐλινύω -ειν (ἳ -ννύω) οἄροξί
vati, hověti si, zaháleti

ἕλιξ -xoc Vvinutý, zakřivený,
křivorohý; f č. vinutí, nára

-λέατο)

mek, úponek révy, spirála,
oběh (slunce)

ἑλίσσω -ειν (ἱ ἑλίσσω,] .. ͵.a, svíjeti,
εἱλίσσω)

Φ4/ váleti,ἐλίττω -εινzatáčeti,obtáčeti,© mávati;
med. točiti se, obraceti se,
kroužiti

EAneoUrejhoc 2.
ἑλκεχίτων -ωνος

v dlouhém šatě
čkiunůuog Ó uchvácení, odvle

čení
ἕλκος τὸ rána, vřed, zlo, ne

štěstí

ἑλκυστάζω-ειν | mýkalἑλκύω -ειν smýkati
ἕλκω -ειν (ἳ ἑλκῶ -εἴν) ν]έεί,

táhnouti, vytáhnouti, tasiti,

| vlekoucí šatza sebou,
’
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přitáhnouti, napínati, zdviha
ti, protáhnouti, vyrvati, strh
nouti, vážiti

ĚÁxá -otv zraniti, uraziti; pas.
hnisati, jitřiti, býti pokryt
vředy

ἕλκωσις-ec T hnisání
ἔλλαβε Ξ-- ἔλαβε (λαμβάνω)

ἐλλάμπομαι-εσθαι ασἑλλαμπρύνομαι-εσῦαι! ορ]εν!ή
se, honositi se, vyniknouti

ἑλλεβορίζω -ew (i čA-) čeme
řicí uzdraviti, k rozumu při
vésti

ἑλλέβορος ὁ (i čA-) čemeřice
(lék proti bláznovství a bibo
sti)

ἐλλεδανός ὁ povříslo
ἔλλειμα τὀ obmeškání, prodle

ní; nedoplatek, nedbalost
ἐλλείπω -ειν ponechati, zane

chati, propásti; intr. zbýti,
nedostávati se; obmeškati,
ustati, povoliti

čAkevwuc-wg 1 nedostatek, vy
nechání

ἔλλεσχος 2. předmět jalových
řečí (pomluv), rozhlašovaný

ἑλληνίζω -ειν řecký mluviti
(smýšleti)

ἑλληνικῶς | po řecku, po řec.
ἑλληνιστι| způsobu(mravu)
čkkurňg 2. zadní, neúplný, ne

dostatečný, vadný; TO ž. ne
dostatek, mezera

ἑλλισσάμην οἱ2 λίσσοµαι
ἑλλιτάνευε 9ἱ2 λιτανεύω
čAAovuuoc2. význačný, proslulý
čihoc ó mládě jelení, kolouch

(i čAhóc)



ἑλλός

ἑλλός 5. němý (rychlý?)
čihovo -čv číhati v záloze
ἑλλύχνιον τόὀknot lampy, lam

pa
ἕλος τό nížina, pastvina, močál
ἑλόωσιν viz ἐλῶ, ἐλαύνω
ἐλπίζω -ειν doufati, očekávati,

věřiti, tušiti, míniti, báti se
ἐλπίς -ίδος ἡ naděje, očekává

ní, důvěra, starost, bázeň
Aro -ew Utěšovati, dodávati

naděje; med. doufati, očeká
vati, tušiti, domnívati se

ἑλπωρή ἡ (Ξ ἐλπίς) naděje
ἔλσαι Viz εἴλω
Zivroov Tó obal, pouzdro, ná

drž, cisterna
čio -erv (==elivo) valiti, vi

nouti; pas. vinouti se, ohýbati
se, schýliti se, plížiti se

ἐλῶ Τι. οἆ ἑλαύνω
ěkot aramej. bože můj
ἔλωο (ἑλώριον) τό Κοῦῖςί, 115,

oloupení (a zabití)
ἐμαυτοῦ -ῆς můj (zvrat. 1. os.)
čuBadov adv. pěšky
šuBalvo -ew vstoupiti, nastou

piti, vykročiti; βέβηκα sto
jím; trans. uvésti, přesaditi;
veplouti

čuBólko -ew vhoditi, vrhnouti,metati,vydati| způsobiti,
vnuknouti, naraziti, uchopiti;
intr. vpadnouti, vniknouti,
vlévati se, předložiti, rozní
titi, seslati

čuPouua To jícha, omáčka
ἐμβάπτω -ειν 5πιάδείί, ponořo

vati

čuBác -G8oc ň střevíc, trepka
12 Řecko-český slovník.
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ἐμβασιλεύω -ειν πέκοεηυ vlád
nouti, nad někým kralovati

čuBareúw -ew vkročiti, vykro
čiti, nastoupiti (v majetek)

ἐμβάφιον τό mísa
ἐμβέβασαν, ἐμβεβαώς, ἔμβη υὐξ

ἐμβαίνω
ἐμβιβάζω -ειν uvésti, naloditi,

návod dáti

ἐμβλέπω -ειν pohlížeti, vyhléd
nouti

ἐμβολή ň vrhnutí, výstřel,
vpád, náraz, ústí, zobák (lod
ní), beran (obléhací), prů
chod, průsmyk

ἐμβόλιμος 2. vsunutý, přestup
ný

čuBoAov Tot klín (klínový úsek
ἔμβολος o fobtékaný dvěma

řekami, klínový šik), lodní
zobák; plur. řečniště (rostra)

ἐμβοῶ -ᾱν křičeti na někoho,
zdvihnouti (válečný) křik

ἔμβραχυ zkrátka, vůbec
šuBoéuouou -eotau hučeti
čuBotdňo 2. dolů tlačící, těžký,

pevný, vážný

šuBotuóuow -Godou (i -odaVnu)
funěti (zlostí), rozlítiti se, dá
ti majevo hněv, pokávati,
frkati (o koních)

ἐμβρόντητος 2. bleskem zasa
žený (omráčený), bouří po
stižený, polekaný, rozumu
(smyslů) zbavený

čuboovrá -av zahřímati. zara
ziti, omámiti

ἔμβρυον τὀ jehňátko, nezroze
ný plod



ἐμέδεν

ἐμέθεν (ἐμεῖο, ἐμέο, ἐμεῦ) viz
ἐγώ (4)

ἐμέμηκον οἱ μηκῶμαι -ᾱσδαι
(řváti)

ἐμεμνέατο ΞΞἩξἐμέμνηντο (µιµ
γῃσκω)

ἔμεν, ἔμεναι οἱσ εἰμί (Ί5επι)
ἔμετος ὅ vrhnutí, dávení, dá

vidlo
ἐμεωυτοῦξ ἐμαυτοῦ
ἔμιχτο (aor.) viz µείγνυµι (mí

siti)
čuualvouat -eodau zuřiti proti

někomu

ἐμμανής 2. zuřivý, šílený
ἐμμαπέως kvapně, rychle, ihned
ἐμμάγομαι -εσθαι (ἔ8πι) Ρο

něco bojovati
ἐμμείγνῦμι -úvou přimísiti, ob

klopiti
ἐμμέλεια soulad, harmonie,

sborový tanec
čuueAýc 2. souladný, harmonic

ký, umělecký, vhodný, schop
ný, vtipný

ŠUUEULAMG-VÍU -0G (PATť. perí.
od udouou) horlivý, vytrvalý,
prudký, zuřivý

ěuuéuova -Evoubýti rozčilen
ἔμμεν, ἔμμεναι (ἴπ/.) οἱ εἰμί
čuuevýc 2. vytrvalý, neustálý
čuuéve -ew Při něčem (věrně)

setrvati (zůstati), trvati, obý
vati

šuueoTů -oův naplniti
čuuerTo(ů 1 souměrnost, umír

něnost

čuuerooc 2. umírněný, přimě
řený, metricky souměrný

ἔμμηνος 2. měsíční

176 ἐμπεδορκῶ

ἐμμῖγνῦμι οἱΣἐμμείγνυμι
čuutoboc 2. peníze vydělávají

cí, za mzdu sloužící, najatý
ἐμμονή ἡ setrvání, trvání
ἔμμονος6. vytrvalý, stálý, trva

lý
EUUOCEVÍZ µείροµαι
ἔμμορος 2. (µόρος) účastný
ἐμός 3. můj
ἔμπα Viz ἔμπᾶς
ἐμπάζομαι -εσθαι dbáti, vší

mati si, starati se

ἐμπαιγμονήἡ Έννοια chἐμπαιγμός ὃ
šurolte -er hráti si, pohrá

vati si (s někým), vysmívati
se, oklamati

ἐμπαΐίχτης -ου Ó posměváček,
podvodníkἔμπαιος| 4.dbalý,zkušený,
zběhlý; vrážející, narážející

ἐμπαίω -ειν Vraziti, vstoupiti,
objeviti se

ἐμπακτῶ -οῦν Uvnitř ucpati
šunakůcom -er zaplěsti; pas.

býti zapleten, dostati se (do
něčeho)

čuroAwv (i se členem ro) zpět
ně, naopak, obráceně, spíše,
zpět

ἐμπαρένω
propůjčiti

ἔμπᾶς (ἱἔμπα, ἔμπης) Υε νδεπι,
zcela, ovšem, přece, přes to,
rovněž

čutácom -ew vsypati, vetkati
čunedóuoy$oc 2. trvale trudný
šuredooxů -etv (0oxoc) přísa

hu věrně zachovati

-ειν poskytovati,



ἔμπεδος

čuredog 2. pevný, stálý, jistý,
bezpečný, věrný

šuedů -čv spoutati {-- ἔμπο
δίζω)

ἐμπεδῶ -οῦν pevně držeti, plni
ti, věrně zachovávati

čureola * zkušenost, znalost,
výcvik, obratnost

ἔμπειρος 2. zkušený, vyzkouše
ný, znalý, obratný

šumekále -ev (i Das.)blížiti se
unepuraTů -eiv procházeli se
ἐμπήγνῦμι -úvau upevniti, vra

ziti

ἐμπηδῶ -ᾱν vskočiti, obořiti se
ἔμπηρος 2. zmrzačený
ἔμπης υἱᾷ Εμπᾶς
ἐμπικραίνομαι -εσθαι Ῥση το7

hořčen (roztrpčen)

ἐμπίμπλημι -άναι (ἳ -πίπλημι)
naplniti, nasytiti; pas. (med.)
naplniti se, nasytiti se, una
viti se, nabažiti se

ἐμπίμπρημι -άναι (ἳ -πίπρημι)
zapáliti, spáliti, hučeti (O
větru)

šurivo -ew Vypíti (opíti se)
ἐμπιπλῶ -ᾱν VÍZἐμπίμπλημι
ἐμπιπρῶ-ᾶν υἱζ ἐμπίμπρημι
ἐμπίπτω -ειν νραάπουΜ!,vraziti,

upadnouti, připadnouti, vnik
nouti, napadnouti, mnaraziti,
přepadnouti, dostati se

ἐμπίς -ίδος ἡ Κοπιάτ
ŠUTLOTEVY -Ev SVĚŤILÍ
ἐμπίτνω -ειν οἱ ἐμπίπτω
ἐμπλάσσω-ειν Υδκπου, za

haliti, ucpati, zadělati
ἔμπλειος 3. Viz ἔμπλεος
ἐμπλέκω -ειν ΖαΡ]έςίϊ

12“ Řecko-český slovník,

179 ἐμπολϊτεύω

ἔμπλεος 3. naplněný něčím
(rivóc), plný (ohně)

šunAém -eiv plouti (jeti) na ně
čem; ol čumAgovrec lidé na
lodi

ἐμπλήγδην αἄν. πιοπδ, 5Ἱερᾶ
ἔμπλημτος 2. Ῥεζ rozvahy, ne

stálý; šunAmxréc nerozváž
ně, překotně

čurinv adv. nejblíže, přede
vším

ἐμπλήσσω -ειν (ἳ ἐνιπλήσσω)
upadnouti, vpadnouti, vraziti

čurAoxý ř zapletení (vlasů)
ěumvém -ev (i -mvele) vdech

nouti, frkati, soptiti, vnuk
nouti, dýchati, žíti; pas. opět
k sobě přijíti

ἔμπνοος 2. (i čumvovc) dýcha
jící, ještě žijící

ἐμπνύνθην, ἔμπνυτο υἱζἔμπνέω
ἐμποδίζω -ειν poutati, vázati

býti v cestě, překážeti, k pá“
du přivésti

ἐμπόδιος 2. v cestě stojící, pře
kážející

ἐμπόδισμα τό (ἳ ἐμποδισμός ὃ)
překážka

ἐμποδών αἄν. ν cestě stojící,
na překážku

ἐμποιῶ -eiv padělati, připojiti
(dovnitř), vsunouti, vložiti,
způsobiti, vzbuditi

čuroAéutoc 2. ve válce jsoucí
šuzok 1) koupě, obchod, zboží
šunoAnrog 3. do prodeje daný,

k prodeji určený
ἔμπολις -εως ὁ 5ρο]αορζ8η
ἐμπολῖτεύω -ειν býti členem

obce (občanem)



ἐμπολῶ

ἐμπολῶ -ᾱν οὈεποάονθί, παλ
povati, z prodeje vyloučiti,
podplatiti, zisk míti (dávati)

ἐμπορεύομαι -εσῦδαιněkam ces
tovati, provozovati obchody,
kupěčiti,přelstíti, podváděti

ἐμπορία ἡ (ἱ šutovim) obchod,
zboží obchodní, cesta obchod
ní

ἐμποριχός 3. obchodní, kupec
ký

ἐμπόριον ro tržiště, obchod;
οἶκος ἐμπορίου tržnice, skla
diště

EUTOOOGÓ cestující, obchodník
ἐμπορπῶμαι -ἄσῦαι ( -οῦμαι

-eloda) sponkami spínati
ĚUROÉMTO-ELV VYZNaMenati se,

vyznačovati se
ἐμπρήδω -ειν --- ἐμπίμπρημι

(zapáliti)

EUTONOLG-EWG Ý Spálení, zapá
lení

ἔμπροσῦε(ν) vpředu, vpřed,
před; 6 ř. přední, dřívější

ἐμπρόσῦδιος ὃ. přední, vpředu
jsoucí

ἐμπτύω -ειν Nnaplivnouti
ἔμπΌος 2. hnisající
ἐμπυριβήτης -ου ὅ (πῦρ, βαί

vw) nad ohněm stojící, „ohni
vzdorný“

ἔμπυρος 2. ohnivý; Tů č. zápal
ná obět; bleskem poražený

ἐμφαγεῖν (407. od ἐνεσθίω)
hltavě snísti, zajísti, najísti
se

ἐμφαίνω -ειν objeviti, ukázati,
oznámiti; pas. objeviti se
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ἐμφανῆς 2. viditelný, zřejmý,
jasný, známý

ἐμφανίζω -ειν υἱζ ἐμφαίνω
ἐμφερής 2. podobný, rovný
šugpécm-ev vnésti, přednésti
čupohBboc2. obávaný; bázlivý,

ě. ylveodou polekati se
ἐμφορτίζω -ειν zbožím naložiti
šugo0é -eiv vnésti, přednášeti

stále, přinésti, unášeti; med.
plniti se, stále používati, zne
užívati; pas. býti zanesen

ἔμφραγμα τό ucpání, překážka,
hráz

ἐμφράσσω -ειν ( -φράττω)
ucpati, uzavříti

ἔμφρουρος 2. strážní,
opatřený, střežený

ἐμφρουρῶ -εἷν míti obsazeno
stráží

čupowv 2. rozumem obdařený,
rozumný, bystrý

ἐμφῦλιος 2. | ke kmeni (rodu)
ἔμφῦλος2.j příslušný,domácí,

příbuzný
ἐμφυσῶ -ᾱν vštípiti, vdechnouti
ἐμφυτεύω -ειν Vsaditi, pěsto

vati, vštípiti
čugvTog 2. vsazený, vrozený,

od přírody
ěupýe -ev vštípiti, intr. (med.)

narůsti na něčem, vzniknouti,
přimknouti se, býti vrozen

čuWwxoc2. duší obdařený, živý
ἐμῶ -εῖν (perf. čuňuexa) VY

plivnouti, chrliti, vrhnouti
ἓν Uvnitř, při tom, dovnitř, tam,

na tom, mezi; předl. s dat.
ve, v, mezi, před, na, za, do,
u, po, při, skrze, podle

stráží



cr
EV

ἕν τό (viz etc) jedno |
ἐναγῆς 2. obtížený kletbou (vi

nou), přísahou zavázaný
švavíle -ev obětovatimrtvým

(heroům)
švavxaAílouau -eoĎou vzíti do

náručí
ἐναγκυλῶ -ᾱν řemenem opa

třiti (přivázati)
ἔναγχος adv. nedávno
ἐνάγω -ειν přivésti, pohnouti,

pobízeti, naléhati
ἐναγωνίζομαι -e0bau s někým

se pustiti v závod, zápasitičvatůostoc3.| volně,podἐναίθριος3.| širýmnebem
ἔναιμος 3. s krví, krvavý
ἐναίρω -ειν 2ρανία zbroje,

zabíti, porážeti, hubiti
ἐναίσιμος 2. věštný, osudný,

příznivý, náležitý, pravý,
spravedlivý, vhod

ἐναίσιος 2-Ξ-- ἔναίσιμος
ἑνάχις devětkrát
ἐναχόσιοι ὁ. ἀενξί set
ἐνακούω -Ev Naslouchati
ἐναλείφω- ειν natříti
ἐναλίγκιος 2. (5.) Ροᾶορηύ, rov

ný
ἐνάλιος 2. (3.) mořský
ἐναλλάξ střídavě
ěvolkác0w -gw střídati, zamě

niti vyměniti; med. stýkati
se s někým

ěvalAouou -sodou vskočiti, úto
čiti, řítiti se

ěvaučkyw -ev dojiti (do něče
ho)

čváudoc 2. závodící s někým,
stejnorodý

181 ἐναργής

ἕναντα naproti, tváří v tvář
ἕναντι V. přítomnosti, před

(s gen.)

ěvavtifBvovadv. v násilném od
poru, proti, nepřátelsky

ἐναντίος 3. naproti, vstříc;
protilehlý, opačný, protiklad;
nepřátelský, překážející, ne
příznivý; TÓč. Odpor, rozpor,
ó ἐ. nepřítel, odpůrce; adv.
ἑναντίως, ἐναντίον, τοῦναν
τίον, (τὰ) ἐναντία naproti,
proti, naopak; ἐξ ἐναντίης
s opačné strany

ἐναντιότης -ητος ἡ οραίς, roz
por, odpor, protiva

ěvavTiů -oův Stavěti proti; pas.
stavěti se na odpor, odporo
vati, zakazovati, popírati

ἐναντίωμα τό překážka
ἐναντίωσις -εως ἡ οἱἐναντιό

της
ἐναπίημι -έναι (ἵημι) vložiti,

zastrčiti

ἐναποδείχνυμαι -υσθαι ukázati
se, honositi se

ěvanovvýckw -Evy Při tom ze
mříti

ĚVOJtOxÁdm-Ewypři tom ulomiti

ἐναπόλλυμαι -σῦαι Ρἵ1 ἴοσηza
hynouti

ἐναπονίζομαι -εσθαι něco si
někde umýti

ἐνάπτω -ειν připevniti, přivá
zati; pas. opásati se, obléci si;
zapáliti

ἔναρα Tó (dobyté) brnění, ko
řist

ἐνάργεια ἡ jasnost, zřetelnost
ěvaovng 2. zřejmý, jasný



ἐναρηρώς

ἐναρηρώς ὃ. (part. perf. od
ἐναραρίσκω) připojený, při
pevněný

švůong -ovg Ó s dvojím pohla
vím (cvikýř)

ἐναρίζω -ειν svléknouti zbroj,
usmrtitiἐναρίῦμιοςᾱ.| připočtený,ἐνάριῦθμος2.| platný,
vážený, plný počet

čvaovduá -etv připočítati, míti
ohled

ἐναρμόττω -ειν (-αρμόζω) Ρἵ]
způsobiti; intr. hoditi seἐνάρχομαι© -E0Vau| započíti
(s obětí), zasvětiti

ěvarTaoc 3. devátého dne
ἕνατος 3. devátý
švavite -ev (i med.,pas.) ně

kde ležeti (zdržovati se, pře
nocovati)

čvovÁocó bystřina, úvoz, jesky
ně, rokle

ἔναυλος 2. ἀοπιάοί (k dvoru ná
Ježející); k píšťale náležející,
v uchu znějící

ἐναυχένιος 3. na šíji
ἑναύω -ewvzapáliti, rozžehnouti

ἐναφίημι -έναι {ς ἐναπίημι)
vložiti, vpustiti někam

ἐνδατοῦμαι -εἴσδαι rozděliti,
býti rozdělen, hojně dávati,
proklínati

ἐνδεῆς 2. postrádající, potřeb
ný, nedostatečný, neúplný,
chatrný

ἔνδεια ň nedostatek, potřeba,
nouze

čvdevyua Tó důkaz, oznámení

182 ἑνδιδύσκωἐνδείχνῦμι-ύναι| Ukázati,osvěděiti;© med.| dokázati,
ukázati se, slíbiti, předvésti;
předstírati, oznámiti, přemlu
viti

ἔνδειξις -ewc f důkaz, udání,
předvolání k soudu

ἔνδεκα οἳ, αἳ, τά jedenáct
ἑνδεκάπηχυς 2. jedenáct loket

dlouhý
ἑνδεκαταῖος 3 V

dnech

čvdéxaToc 3. jedenáctý
ἐνδέκομαι οἱΖ ἐνδέχομαι
ἐνδελεχῆς 2. trvalý, neustálý
ěvdéuw -ew přistavěti, zdí vy

plniti, zahraditi
ἐνδέξιος J. S pravé strany, pří

znivý
čvosxouou -e0dou přijmouti, vě

řiti,schváliti, připustiti; své
χεται jest přípustno, možno,
daří se

ἐνδέω -etv přivázati, zavázati,
vnutiti; míti potřebu (nedo
statek), trpěti nouzi, potřebo
vati (med.); ἐνδεῖ jest třeba

ἔνδηλος 2. zřejmý, jasný
ἔνδημος 2. domácí, vnitřní
ἐνδημῶ -etv býti doma, míti

domov

ἐνδιαιτῶμαι -Godoutam bydli
ti, zdržovati se

ἐνδιατάσσω -ειν tam postaviti,
uspořádati

ἐνδιατρίβω -ειν při tom ztrá
viti, prodlévati, setrvati, za
bývati se

ἐνδιδύσκω -ειν ορ]όκαίί

jedenácti



ἐνδίδωμι

ἐνδίδωμι -όναι ἀά8, ΡοάβΗ, Ρο”
skytnouti, přidati, zraditi,
způsobiti, dokázati, připusti
ti; intr. oddati se, ustoupiti,
vlévati se

ἐνδίημι -έναι poháněti, štváti
čvotxoc 2. zákonný, spravedii

vý, odůvodněný
čvotva tá vnitřek těla
ἔνδῖος 2. v poledne (v době

oběda)
ἐνδίφριος ὃ 5ουςίο]ονΏηῆς
Zvěogev z vnitřku, uvnitř

čvood uvnitř :
čvdovále -euv Kolísati, za mož

né pokládati, býti v pochyD
nosti

ἐνδοιαστός ὃ. pochybný, neroz
hodný

ἐνδόμησις -ewg T stavba, pilíř,
násep (molo)

čvdouvyog 2. v koutě (uvnitř)
ukrytý

čvčov uvnitř (doma, v srdci)
švdotál -erv chváliti, velebiti
ἔνδοξος 2. slavný, ctěný, vele

bený, pravděpodobný, při
měřený

ἐνδουπῶ -elv uvnitř duněti,
s hlukem padnouti

švovnémc adv. pečlivě, horlivě,
řádně, statečně

ἔνδυμα τό šat
ἐνδυναμῶ -οῦν Uvnitř posíliti
ἐνδυναστεύω -ειν tam vlád

nouti, svým vlivem způsobiti

ἐνδύνω -ειν (čvěvvá -eiv) ob
lékati (si), vnikati

ἔνδυσις -εως ἡ vniknutí, oblé
kání, oblek

183 ἐνεργός

ἐνδυτήρ -ἤρος οζάορΏύ (688)
ěvěva -ewvoblékati, vniknouti,

podříditi se (intr., med.)
ěveyxeiv (inf. aor.) viz péow
ἐνέδρᾶ m nástraha, záloha
ĚvEdvEVw-EwyNástrahu připra

viti, číhati
čvedpoc 2. obývající; T0 č. —

ěvédoa (záloha)
ἐνέηκα (αοτ.) VÍZšvímuu
ἐνεῖχκαι (αοτ.) υἱζ φέρω
ἐνειλίσσω -er zahaliti, obaliti
ἐνείλλω -ειν (-ειλῶ, -ίλλω) 22

tlačiti, zaplésti, ovinouti, na
hrnouti

ἔνειμι -εἶναι býti uvnitř (mezi
něčím, Po ruce); neos. jest
možno, dovoleno, lze

ἐνείρω -ειν přiřaditi, navázati,
proplésti, spojiti

ἕνεκα, Evexev, etvexa. Kvůli, pro
ἐνελίσσω -ειν (-ειλίσσω, -ελίτ

Tw) zavinouti, zabaliti
ἐνεμῶ -εἷν někam plivati, dá

viti
čvevýmovta devadesát
ἐνενηκοστός 3. devadesátý
ĚVĚVUJEVÍZ ἐνίπτω

ἐνένωτο ({---ἔνενόητο) οἱ νοῷ
čveoc 3. hluchoněmý, němý
ἐνέπω -ειν ( čvvémw)povídati,

oznamovati, mluviti
ἐνεργάζομαι -εσθαι doma pra

covati, způsobiti, vštípitiἐνέργεια|| činnost,ἐνέργηματό| ρὔδοσποςί,
síla, účinἐνεργής2.| pracující,činný,čveoyoc2.| plodný,zdatný
(energický)



ἐνεργῶ

ἐνεργῶ -εἵν býti činný, způso
biti, rázně jednati

ἐνερείδω -ειν Vraziti
čveode(v) z vnitřku, zdola, u

vnitř, dole, pod

ἐνερμένος (Ῥατί. perf.) od ἐνεί
ρω

ἕνεροι οἱ dolní, spodní, pod
zemní

ἕνερσις -εως Ů vložení, zastr
čení

ἐνέρτερος ὃ. (Κοπιρ. Κ ἔνεροι)
hlouběji vespod, podzemní

šveoVle -ev hltavě jísti, najísti
se

ἐνετη ἡ jehlice, sponka
ἐνετός ὅ. (ἐνίημι) Vehnaný, na

vedený, ustanovený
ἐνευδαιμονῶ -εἴν vésti šťastný

život

ἐνευδοκιμῶ -εἵν V tom hledati
slávu

čveVw -Ewytam (na tom) spáti
ἐνευλογῶ -εἴν žehnati
ἐνεύναιον τό ložní přikrývka
ἐνέχυρον τό záruka, zástava
ěvéym -EwyUvnitř míti, k něče

mu lnouti, nevražiti; pas. býti
poután, stižen, obtížen, pevně
seděti, zachytiti se něčehoἐνζεύγνῦμι-úvou| dohromady
Spojiti, spoutati, zaplésti

ěvnPnrýotov Tó místo zábavy
ěvnsím ů vlídnost, laskavost
ἑνηής 2. laskavý
ěvnuou -obou Uvnitř (tam) se

děti

ěvývsyuo (perf.) υἱ φέρω

184 EVVOWOXO

ěvývodo, (perf.) vznésti se, vy
raziti, vytrysknouti; (druho
tvar vedle úvýjvova)

ἐνήνοχα οἱᾷ φέρω
ἐνήρατο οἱ ἐναίρω
čvýc tam, tu, zde, sem, odtam

tud, tam a zpět (sem i tam),
tehdy, tenkrát; kde, kam,
kdy

ἐνδάδε tam, sem, tady, zde,
nyní; 6 g. zdejší

ἐνθαδί 249 právě
ἐνθάχησις -εως ἡ sedění, sídlo
ἐνθακῶ -civ na něčem seděti,

býti usazen
EvýajmeoKde (kam) právě
ἐνθδαῦτα οἱζ ἐνταῦθα
ἐνδεάζω -ειν bohem býti na

plněn, roznícen
čvdev odtud, odkud, pak, od té

doby, proto; TOč. další
ἐνθένδε tady odtud, nato, pro

čež; 6 g, zdejší
čvdevneo odkud právě
ἔνθεος 2. bohem roznícený,

osvícený
švdeouaívo -ew rozpáliti
ἔνδετος 2. vštípený, vštipitelný
ἐνθεῦτεν Ξ- EVTEVVEV

čvůmooc 2. plný zvěře, zdivoče
lý, hrozný

ἐνδνῄσκω -ειν při tom zemřít!
švdovovále -ev býti roznícen

(bohem)

ἐνθουσίασις -εῶς ni roznícení,ἔνθουσιασμός ὁ vzrušení,
nadšení

ἐνθουσιῶ -ᾱν οἱζ ἐνθουσιάζω

ἔνδρυπτον τό Ρεξίνο, Κο]άξ
ἐνθρῴσχω -ειν Vskočiti někam



ἐνθύμημα

ἐνθδύμημα τό myšlenka, nápad,
rada, výzva

ἐνθύμηματικός 3. V úsudku
zběhlý, k úsudku vhodný,
z (rétorických) závěrů slo
žený

ἐνθύμησις-εώςὃΕναςἐνθυμία 7 myšlenkaἐνθύμιος2.|| vsrdci(na
ŠvÝVuLOTOGŠ. Jnyst) jsoucí,

k srdci mířící, starostlivý,
povážlivý

ἐνθυμοῦμαι «-εἴσθαι υνάδ,
vymysliti, míti ohled

ἐνδωρακίζω -ειν obléci brnění
ἔνι--- ἔνεστι (ἔνεισι)
ἐνί--- ἓν
ἐνιαύσιος 3. (2.) roční, každo

roční, na jeden rok, výroční
ἐνιαυτός ὁ τοῖς
ἐνιαύω-ειν 8 spáti, bydliti
ἐνιαχῇ (ἳ ἐνιαχοῦ) πα πξκία

rých místech, někdy
ἐνιδρύω -ειν dovnitř postaviti,

zříditi, založitiἐνιζάνω-ειν| Usazovatise
ἐνίζω -ειν | někde
ἐνίημι -έναι vpustiti, vehnati

uvrhnouti, vzbuditi
ἐνικλάω -ειν rozlomiti, zmařiti
čyvou3. někteří, několik
ěvlore někdy, občas
ěvirý ἡ pokárání,

hrozba

ἐνίπλειος Viž EumÁevoc
evuuÁnu VizčuriurÁnuu
ἐνιπλῆσσω { ἐμπλήσσω)

vpadnouti, dostati se (intr.)
ἐνιππεύω -ειν tam jezditi koň

mo

výčitka,

185 ἔννεον

ἐνιπρήθδω οἱ ἐμπίμπρημι
ἐνίπτω -ειν dorážeti, domlou

vati, kárati, urážeti, vyprá
věti

ἐνισκίμπτω -ειν schýliti; za
raziti se, uváznouti

ἐνίσπω οἱ ἐνέπω
ἐνίσσω υἱζ ἐνίπτω
ἐνίστημι -úvau na něco stavěti,

přidati; med. podniknouti, za
číti, zavésti; intr. (med.) tam
nastoupiti, postaviti se, na
stávati, vzdorovati, složiti si

ἐνισχύω -ειν nabývati sil, posi
lovati

ěvloxm -EwyViz ěvéym (zadržeti)
ἐνιχρίμπτω -ειν υἱζ ἐγχρίμπτω

-ειν
ἐνίψω οἱ ἐνέπω (ὁ ἐνίπτο)
ἐνναετης ὁ. α αἀυ. šyvůsTec de

vítiietý, po devíti letech
švvattng -ov Óobyvatel
ἐνναίω -ειν tam bydliti
ěvva- ViZ ἔνα

ěvvámig (i ěváůmc) devětkrát
ἐνναυπηγῶ -εἴν (ναῦς-πήγνυ

u) tam stavěti lodi
ěvvécadevět
ἐννεάβοιος 2. v ceně devíti volů
čvveaxaldeno,devatenáct
ἐννεάκρουνος 2. 5 ἀενία pra

meny, devíti troubami
ἐννεάμηνος 2. devítiměsíční
ěvveúnnyvg 2. devět loket dlou

hý
ἐννεάχιλοι 3. devět tisíc (==žv

νακισχίλιοι)
ἐννενώκασι (ρ61Η1.)υἱδ ἐννοῷ

-εῖν
Evveov (imperf.) υἱὸ νέω



ἐννεύργνιος 186 ἐνσκευάζω

ἐννεύργυιος 2. devět sáhů dlou
hý

ἐννέπω -ειν 9ἱ2 ἐνέπω
ἐννεσίηἡ νηυκηυ, pobídka
ἐγνεύω -ειν Kývati na někoho
ἐννέωρος 2. devítiletý
ἑννήκοντα ({Ξἑνενήκοντα) de

vadesát
ἐννῆμαρ (ἦμαρ) po devět dní
ἔννοια ἡ rozvažování, předsta

va, myšlenka, smýšlení
ἔννομος 2. zákonitý, spravedli

vý, správný
ἔννοος 2. υἱᾷ ἔννους
ἐννοσίγαιος ὁ Ζεποί οἰχάξα]{οί
čvvovg 2. rozumný
ěvvoě -etv míti na mysli, uva

žovati, pozorovati, nahléd
nouti, pochopiti, rozuměti,
představiti si, věřiti,míti sta
rost, obávati se, vymysliti

ÉvvuuL -úvou oblékati, pokrýti,
obložiti, opatřiti

ἐννυχεύω -ειν (νύξ) ν ποςί ΡΓΟ
dlévati, číhati

ἐννύχιος 3.(2.)
EVVVyOG 2.

ἐννώσας
ἐννοῶ

ἐνόδιος 5. (2.) při cestě (ležící),
bohyně cest

ἐνοίκησις -εως + obývání, by
dlení, bydliště

ἐνοικίζω -ειν usídliti, založiti;
med. (pas.) usaditi se, bydliti

ἐνοικοδομῶ -εἴν tam (pro sebe)
stavěti, přistavěti

ěvotxoc ó obyvatel, soused, ob
čan

ἐνοικῶ -εἴν tam bydliti, obývati

j noční, v noci
(= čvvoňoag) Viz

ἐνοινοχοῶ -εἵν (Ὀϊπάοτί υ Ο
dys. III. 472 čte οἰνοχοεῦν
τες ἐνὶ. ..) víno nalévati

ἐνοπή ἡ hlahol, hluk, ryk, ná
řekἐνόπλιος2.| sezbraněmi,ἔνοπλος2.| ozbrojený

čvooxiCe -erv zapřisahati
Ěvooxoc 2. přísahou (smlouvou)

vázaný, přísahou posvěcený
(potvrzený)

ἐνόρνῦμι -ύναι Vehnati, vzbu
diti, roznítiti

ἐνορούω -ειν vpadnouti, vrh
nouti se, napadnouti

ἐνόρχης -ου Ó Kozel

SVOOXIS1ος j nevykleštěnýἔνορχος «.
ἐνορῶ -ᾱν Ώα πηξἔοο56 «ναί,

pozorovati, nahlížeti
ἕνος 5. (ἱ ἔνος) loňský, starý
ἐνοσίχθων -ονος ὁ Ζεπιί οἰχά

sající
ěvótTng-nT0g Ů jednota
čvovoů -etv někam močit
ῥνοχλῶ -gtv býti na obtíž, zne

pokojovati, rušiti; pas. namá
hati se

ἔνοχος a. propadlý , podrobený,
vystavený, vinný

ἐνράπτω -ειν VYŠÍLÍ,přišíti, za
šíti

ěvosto -ev vsypati, vraziti, ve
hnati, nahučeti, prásknouti
koním před ušima

ἐνσημαίνω -ειν Vtisknouti, 0
značiti, oznámiti

ἐνσχευάζω -ειν Vvypraviti, vý
zdobiti, vyzbrojiti



ἐνσχήπτω

švoxýmrw -ew dovnitř mrštiti,
vraziti

ἐνσκίμπτω υἱΖ ἐνισκίμπτω ©
ἔνσπονδος 2. 5πη]ουνου νάζβηγ,

spojenec
ἐνστάζω -ειν nakapati, vští

piti; proniknouti
ěvoTao1g T zařízení, odpor
ŠvoTárTny-ov odpůrce
čvotékiw -ewvopatřiti si (medď.)
ἐνστηλῶ -οῦν na sloup stavěti,

vyrýti
švornolCe -Ewyuváznouti
ŠvoTOUTOTEĎEVY -Evy (i med.)

tam tábořiti

ἐνστρέφομαι -εσῦαι οἰάξεα 5ε
ἔνταλμα τό (Ξξἐντολή) příkaz,

rozkaz
ἐντάμνω -ειν οἱ ἐντέμνω
ἐντανύω -ειν natáhnouti, na

pnouti
ĚVTAOLG-EWG T Vepsání obraz

ce (do kruhu)

ἐντάττω -ειν (-TŮGOW)USPořá
dati, zařaditi

ἐνταῦθα tam, sem, nato, nyní,
o tom (případě)

ěvravůt semhle
gvravdot sem, tam, zde
ἐνταφιάζω -ειν mrtvé pohřbí

vati (a balzamovati)
ἐνταφιασμός balzamování,

pohřbívání
ἐντάφιος 2. pohřební, T$ g. ru

báš, pohřeb, oběť (mrtvým“,
ozdoba hrobu

čvrea -ewv TÓzbroj, zbraň, ná
řadí

ἐντείνω -ειν napínati, obtočiti,
rozšířiti, potáhnouti, ránu

187 ἔντοῦεν

dáti, vpraviti do verše, opat
řiti hudbou, poháněti

ἐντειχίζω -ewvopevniti
ἐντελευτῶ -av tam zemříti,

skonati
ἔντελης 2. dokončený, úplný,

bezvadný
ἐντέλλομαι -εσῦθαιUkládati, na

řizovati

ἐντέμνω -ειν ντύΏ, νίεδα, νν
řezati; zaříznouti k oběti

čvTEOOVTO Vnitřek, střevo, pl.
vnitřnosti

ἐντεσιεργός 2. ν postroji (ře
mení) pracující, těžce táh
noucí

ĚVTETOUÉVAYGAdV. S napětím sil,
vší silou, mocně, prudce

ěvreúdev odtud, od nynějška,
dále, proto, z toho; švrevůeví
odtamtud právě

ἔντευξις -8wg 7 setkání, ní
vštěva, prosba, rozmluva,
modlitba, audience

ἔντεχνος 2. umělecký
ἐντήκω -ειν rozpouštěti, roz

puštěné nalévati; pas. utkví
ti, táti

ἐντίθημι «έναι vkládati, naklá
dati; med. řaditi, vložiti Si,
vnímati, přijmouti

ĚVTÍxTW-Ewvtam zploditi, zro
diti

ἔντιμος 2. ctěný, vážený, cenný,
slušný

ἐντιμότης -ητος ἡ Vážnost,
vznešenost

ντο (aor.) υἱ2 ἵημι
ἔντοῦεν {-- ἔντοσῦδεν) Viz šv

τός



ἐντοίχιον

ἐντοίχιον τό nástěnná malba
ἐντολήη m příkaz, rozkaz
ἔντομος 9. zaříznutý; τὰ č.

obětní zvířata
ἔντονος 2. napjatý,

ohnivý, zpupný
ἐντόπιος ὅ., ἔντοπος 2. domácí;

Ó £. obyvatel
EvTog Tó zbraň (υἱξ ἔντεα)
ἐντός Uvnitř, dovnitř, upro

střed, mezi
ἔντοσθε(ν) --- ἑντός
ἐντρέπω -ειν οὈσᾶοβί, Ζ8Ώδ8η

biti; pas. býti dojat, trápiti
se, míti soucit, úctu; odvrátiti
se, nechati (práce), váhati,
dbáti, prodlévati

ἐντρέφω -ειν V tom vychová
vati

ἐντρέχω -EwyV tom běžeti
ἐντριβής 4. vycvičený, zkušený
ἐντρίβω -eu natírati, líčiti
ἔντριψις -εως ἡ ΠβίΣεη(τὸ ἕν

τριμµµα ličidlo)
ἔντρομος 2. chvějící se
ἐντροπαλίζομαι-εσθαι stále se

obraceti

ἐντροπη 7 ohled, úcta, zahan
bení

ἔντροφος 2. tam vyrostlý, po
stižený

ĚvTovyů -čv radovati se, buj
ně si vésti, hýřiti, vysmívati
se

ěvrvyyávw -EwySetkati se, do
sáhnouti, navštíviti, prositi,
potkati, osloviti; ὁ ἐντυχών
nahodilý; shledati, přiházeti
se

ἐντυλίσσω -ειν ZaVÍNOULI

prudký,

1868 ἐξ

ἐντύνω -ειν připravovati, upra
vovati, strojiti, zdobiti

Švrunác adv. pevně, těsně (za
ražený, zahalený)

ἐντυπῶ -οὔν νηδκησοα, vrýti,
zobraziti

ἐντύω VÍZ ἐντύνω
ěvváAvoc 2. vražedný, válečnic

ký, hřmotný
ἐνυβρίζω -ειν zločinu se na ně

kom dopustiti, špatně naklá
dati

ἔνυδρις -ιος (-έως) Y vydra
ἔνυδρος 2. νε νοᾶξ žijící, plný

vody
ěvunávyw -ev býti uvnitř; Td

ἐνύπαρχον vnitřní obsah, to,
co již tam jest

ἐνυπνιάζω -ειν při tom míti
sny, sníti (i med.)

ŠVÝTTVLOVTÓ Zjevení ve snu, sen2,
SDÝTVLOS2 | ve spánku, ve snu
ěvujvoc 2. |
ἐνυφαίνω -ειν νείκαα
ἐνωμοτάρχης -ου ὁ] νεΙζοΙ
ἐνωμόταρχος ὃ j enomotie
ἐνωμοτίᾶ 1 oddíl o 24—32mu

žích

ἐνώμοτος 2. (duvvu) přísahou
vázaný, přísežný

ἐνωπαδίως αάν. tváří (v tvář)
ἐνωπή 1 obličej; švwný zřej

mě, veřejně
ěvýjmoc 2. zřejmý, přítomný;

ěvoajnov V přítomnosti, před;
rů ž. pohled, průčelí, přední
stěna, fasáda

ἐνωτίζομαι -εσθαι uchem (οὓς
-$T0c) vniímati, slyšeti

ἐξ (před samohl. místo šy) ze, ž



εξ

EE šest
ἐξαγγελία ἡ vyhlašování, vy

zrazování
ἐξαγγέλλω -ειν (ἵ πιεᾶ.) vyhlá

siti, oznámiti, přislíbiti, vy
zraditi

ἐξάγγελος ὁ posel
ἐξάγγελτος 2. νΥ2τ8Ζεπύ
ἐξαγῖνῶ -εἷν — ἐξάγω (σ

vésti)
ἐξάγιστος 8. posvátný, zlořeče

ný, nedovolený
čšEáyvvu -úvou vylomiti, roz

drtiti
ἐξαγοράζω -ειν skoupiti, vy

koupiti
šEavovevo -eu vypověděti, vy

právěti, vyzraditi

ἐξαγριαίνω -ειν | zdivočiti,ἐξαγοιῶ -οῦν popuditi
ἐξάγω -ew. Vvyvésti, odvézti,

vyvézti, přivézti, vyzdvih
nouti, unésti, svésti; intr. vy
táhnouti, vypraviti se, vylou
diti

šEovoyh ů výjezd, vývoz, za
hnání

čšEdůw -Ewy Začíti zpěv, opěvo
vati, dozpívati

ἐξαείρω Viz ἐξαίρω
ἑξαέτης 2. šestiletý, po šesti le

tech
ἐξαιμάττω -ειν (ἳ -ἀσσα)

zkrvavitišEatvvuou| -vodar| Vyjmouti,
odejmouti, uloupiti

ἐξαίρεσις -εως 1 vybrání, pit
vání

tEalosToc 2. vybraný, vyzna
menaný, skvělý, neobyčejný

189 ἐξαλαῶ

ἐξαιρετός 2. co dze vyjmouti,
vybraný

šEovoé -etv vybrati, vyjmouti,
uchvátiti, odejmouti, vyhna
ti, přemoci, odstraniti, zasvě
titi, výjimku učiniti, dobýti,
zničiti, zahnati, ukořistiti, vy
rvati, zachrániti

čEatow -ew zdvihnouti, zvýšiti,
povzbuditi, proslaviti, roz
hněvati, odvézti, vzdáliti;
med. získati, pas. pozdvih
nouti se, veseliti se

ἐξαίσιος 2. bez míry, bez prá
va, nepravý, bezbožný, ne
mírný, nesmírný

ἐξᾶΐσσω -EV vyskočiti, vyletěti
čEovroc 2. vybraný, výborný
ἐξαιτῶ -εἷν vyžádati (si), vy

zvati, vyprositi, zachrániti
šEatovync(= čEanívng) náhle;

ὃ č. náhlý
ětámc šestkrát
ἐξακισμῦριοι 3. šedesát tisíc
šEoxioytAvov 3. šest tisíc
ἐξαχολουθῶ -εἷν následovati
šEamovriCe -ewvvrhnouti oštěp;

rychle pohybovati (nohama),
vztahovati (ruku)

ἑξακόσιοι 5. šest set
šEoxoúuau -etodou utišiti, zkro

titi, vyhojiti, napraviti
ἐξακούω -ειν vyslechnouti, sly

šeti

ἐξακρῖβᾶῶ -oúv přesně vyko
nati, jistě vyříditiἐξαλαπάζω-ειν| Vyprázdniti,
vypleniti, vyvrátiti, vyhubiti

čEoka -oúv oslepiti



ἐξαλείφω 190 ἐξάπινα

ἐξαλείφω -ειν otříti, natříti, od
straniti

ἐξαλεύομαι -e0Vou vyhnouti se,
uniknouti

ἐξαλλαγή n záměna, proměna,
působení odlišné (od něčeho
τινός)

ἐξαλλάσσω -ειν (ἳ -ττω) νυπιᾶ
niti, změniti, opustiti, odvrá
titi, odlišiti

ἐξάλλομαι -εσῦαι vyýskočiti,se
skočiti

ἐξαλοῦμαιτεαδαι] vizἐξαλύσκω -ειν ἐξαλεύομαι
čEanooTávw -euvchybiti, zblou

diti, zhřešiti
čEauaoria 1 chyba
ἐξαμελῶ -eiv zcela zanedbati
ἑξάμετροςζ. šestistopý
ἑξάμηνος 2. šestiměsíční
šEauů -av požíti, vypleniti
ἐξαναβαίνω -ειν Vzhůru (ven)

vystoupiti
ἐξαναγχάζω -ειν Vynutiti, vy

hnati, dohnati
ἐξανάγω -ew. Vyvézti, med.

(pas.) vyjeti, odjeti
ἐξαναδύομαι -εσῦαι Vynořiti

56

ἐξανακρούομαι οὕτασια (5 1οᾱ
mi od země)

ἐξανᾶλίσχω -ειν zcela vynalo
žiti, vyčerpati

ἐξαναλύω -sw zcela vyloučiti,
vysvoboditi

čšEovajvém -eiv oddechnouti sl
šEavaonám -v vytrhnouti
ἐξανάστασις -εως ἡ zahnání,

vzkříšení

ἐξανατέλλω -ειν infr, vycházeti

šEovapavdov adv. zcela zjevně
ἐξαναχωρῶ -εἴν Ustoupiti, vy

hnouti se
ἐξανδραποδίζω -ev (i med.)

učiniti otrokem, podrobiti si
ἐξανδραπόδισις -εως Ἡ Ζοΐτο

čení, otroctví
ἐξανδροῦμαι -οὔσῦθαι mužem

se státi
ἐξανευρίσκω -ειν vynalézti
ἐξανέχομαι -εσῦθαι snésti, vzíti

na sebe
čEavdů -etv vykvésti, krví se

zbarviti, objeviti se, odkvésti
ἐξανίημι -έναι Ven vypustiti,

vyslati, propustiti; povoliti
ἐξανίστημι -άναι postaviti, vy

hnati, vyhladiti; intr. povsta
ti, zdvihnouti se, vystěhovati
se; pas. býti vyhnán, zpusto
šen

ἐξάντης 2. zachráněný, zdravý,
neporušený

ἐξανύτω -ειν | ke konci při
ἐξανύω -ειν | vésti, splniti,

dosáhnouti, zabíti, uložiti;
doraziti

ἑξαπάλαιστος 2. šest dlaní vel
ký

ἐξαπαλλάσσω -ειν osvoboditi;
pas. uniknouti

ἐξαπάτη ň podvod, klam
čšEanarů -v oklamati, přelstíti
ἐξαπαφίσχω -ειν omámiti, ošá

liti (i med.)
šEanedoc 2. šest stop dlouhý
ἐξαπεῖδον (αοτ. οἆ ἐξαφορῶ)

z dálky uviděti
ἑξάπηχυς 2. šest loket dlouhý
ἐξάπινα náhle



ἐξαπιναῖος

ἐξαπιναῖος 3. (2.) náhlý; adv.
šEorivalmc náhle

čEonivng náhle, z nenadání
ἑξαπλάσιος οἱ ἑξαπλῆσιος
ἐἑξάπλεῦθρος 2. šest plether

dlouhý
ἑξαπλήῆσιος 3. šestinásobný
šEanoBatvo -ew vyjíti ven, vy

stoupiti (z lodi)
ἐξαποδίομαι(ἳ -δίεµαι) -εσθαι

zahnati
šEanodvvw -evv svléci, odhoditišEanólAdu.| -úvar| vyhubiti,

utratiti; med. zahynouti, zmi
zeti

ἐξαπονίζω -ειν čistě omýti
ἐξαπονοῦμαι -εἴσδαι παντάμηὰ

se
ἐξαπορῶ -εἷν býti ve velkých

rozpacích; pas. dostati se do
rozpaků, zoufati

šEarooTékAw -ew vyslati, ode
slati

šEajorTivy -ew zcela odplatiti
ἐξαποφδείρω -ειν Ζοε]α zničiti,

vyhubiti
ἐξάπτω -ειν zavěsiti, uvázati;

zapáliti, roznítiti; med. zavě
siti se, napadnouti

ἐξαραιρημένος (Ρετ/.) υἱξ ἔξαι
ρ (vybrati)

ἐξαράσσω -ειν Vyraziti

ἐξαργυρίζω -ειν | zpeněšítíἐξαργυρῶ-οὔν| zastříbro
(peníze) vyměniti

šEaový -etv zcela zanedbati,
zameškati

ἐξαριὸμῶ -εἷν počítati, vypo
čítávati

šEaoxůg 2. postačující, náležitý

ἐξαῦτις

ἐξαρχούντως Ve SPOj. S ἔχειν
spokojiti se

ἐξαρκῶ -eiv postačiti, uspoko
jiti

ἔξαρνος 2. popírající
šEaovotua -etobou zcela zapí

rati, zdráhati se
ἐξάρνυμαι -σθαι vydobýti si,

ukořistiti

ἐξαρπάζω -ew Vyrvati, ulou
piti, zachrániti

ἐξαρτίζω -ei ukončiti, připra
viti, opatřiti

ἐξαρτύω -ειν připravovati,
zbrojiti, opatřovati, zásobo
vati

čEaoTů -av Zavěšovati, závis
lým činiti; med. zavěsiti si,
s sebou vléci; záviseti, spo
jiti se; pas. býti srázný

čEaovoc 2. začínající, přední;
vůdce sboru (zpěvu)ἐξάρχω-erv| začínati,
první, zaváděti

ἐξαρῶμαι -Godou proklínati
šEaoxé -eiv zcela vykonávati,

vyzdobiti, obstarati, opatřiti,
vycvičiti

šEaoroůúnrw -ewvprobleskovati,
zářiti

čšEariuáte -ew míti zcela v ne
úctě, pohrdati, zlehčovati

ἐξαυαίνω -ειν vysušovati
čščavěo -av hlas vydávati, vy

pravovati, pověděti
ἐξουλίζομαι -εσθαι

z ležení

ἐξαυτῆς od hodiny, ihned
čEuútic znovu, zase, zpět

býti

vyraziti



ἐξαυχῶ

ἐξαυνῶ -etv chlubiti se, tvrdit,
věřiti

ἐξαύω -ειν hlasitě vzkřiknoutiἐξαφαιροῦμαι-εἴσθαι| zcela
odejmouti, vyloupiti, zničiti

ἐξαφίημι -Evou propustiti, osvo
boditi, vymrštiti, vypustitiἐξαφίσταμαι-ασθαι| vzdáliti
se, ustoupiti, odmítnouti

ἐξαφορῶ -v Z dálky se dívati
ἐξοφύω -ειν νΥζετρα8
ἐξεγγυῶ -úv zaručiti se, na zá

ruku propustiti. pojistiti
ἐξεγείοω -ειν vzbuditi; pas.

procitnouti
ἐξεδεδιήτητο (ρΐιδα.) viz ἓκ

διατῶμαι
čEeňooc 2. (Ana) mimo sídlo

(domov) vzdálen

ἐξέδορε (αογ.) viz ἐκνδρώσκω
ἐξεῖδον (aor.) viz šEopé (pro

hlédl jsem)
čkelnc po řadě, řadou
ἐξεικάξω -ειν věrně napodobiti,

přirovnati
ἔξειμι -ιέναι Vyjíti (ven), vy

táhnouti, přejíti, přestati
ἔξειμι -εἵναι býti původem,

pocházeti; ὄξεστι jest dovo
eno, lze, smí se

ἐξεῖπον (αοτ.) οἱ ἐξείρω
ἐξείογω -ειν (ἳ -ἔργω) νγ]οι

čiti, zbaviti, zahnati, brániti,
zdržovati, zakazovati, svírati,
nutiti

ἐξείρηχα (perf.) viz ἐξείρω
ἐξειρύω Viz ἐξερύω
ἐξείρω -euv Veřejně říci, vypo

věděti, vyzraditi; med. vy

192 ἐξενειχδείς

ptávati se, vyzvídati; vy
strkovati

čEškaoic -emc vyhnání, od
chod, útok, odjezd

ἐξελαύνω -ειν vyhnati, zahna
ti, vyraziti; kladivem vytvo
řiti (vykovati), formovati;
intr. vytrhnouti, vyjeti, od
táhnouti, vypověděti

šEekévym-et pátrati, zkouma
ti, dokázati, vyvrátiti, usvěd
čiti

čEeAeúde0o0c2. propuštěný na
svobodu

ἐξελευθεροστοιῶ -eiv svobod
ně vypovídati, mluviti bez
uzdně

šEeskeúoouou (fuť.) viz ἐξέρχο
μαι

ἐξελήλεγγται (ρετ/.) víz šEekčy
χω

ἐξελήλυδα (perf.) viz ἐξέρχο
μαι

ἐξελίσσω ( -ελίττω) -ειν 107
vinouti, obrátiti, zahnouti

ἐξελκύω -ειν | νσδμσουᾶ,ἐξέλχω-ειν| odvléci,
odejmouti, provléci

ἐξελῶ -ᾱν οἱζ ἐξελαύνω
čEéuev (inf.) viz šEímu
šEšuev(inf.) viz fy
ἐξέμμορε VÍZšxusloouau
ἐξεμπολῶ -ᾱἂν(i -etv) zcela vy

prodati, obchodem vydělá
vati, zraditi

čsevavite -et svléci zbroj, za
bíti, zahubiti

ἐξενείκασθαι
ἐξενειχδείς Ji ἐκφέρω



ἐξεπάδω

ἐξεπάδω -gwvkouzly Jéčiti, ko
nejšiti

ἐξεπεύχομαι -εσῦαι ἕ νοπια 58
ještě vychloubatišEenioranou-obou| důkladně
(zpaměti) znáti, věděti, býti
přesvědčen

ἐξεπίτηδες úmyslně, výslovně
ἐξέρᾶμα τὀ slina, výměšek
ἐξεργάζομαι -εσῦαι Vypraco

vati, provésti, dokončiti, pro
vozovati, vykonávati, způso
biti, dosáhnouti, vzdělávati,
zpracovávati, zničiti

ἐξεργαστικός 3. vhodný k pro
vedení

ἐξέργω -ειν οἱ ἐξείργωἐξερεείνω-ειν| Vyptávatise,
vyzvídati

ἐξερείπω -ειν 5Κάοεα 56, vy
padnouti

ἐξερεύγομαι-εσῦαι οιγΗ{1,γος
Jévati se

šEecevvá -av vypátrati, vypta
ti se

ἐξερέω (fut.) 1) viz čEelou,
2) vyptávati se, prohledati,
vypátrati (i šEspěouau)

ἐξερημῶ -οὔν zpustošiti
šEtonw -ev Vylézti, vyjíti ven,

Joudati se

čEE+Ůxo -ev zadržeti, zameziti
EEeovw -EwyVytáhnouti, vytrh

mouti, vyrvati
ἐξέρχομαι -εσῦθαι ven vyjíti,

odebrati se, vytáhnouti, unik
nouti, učiniti výpad; minouti,
plynouti, splniti se, státi se

ἐξερῶ (Γ1.) οἱ ἐξείρω
13 Řecko-český slovník,
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ἐξερωῶ -etv vyběhnouti z drá
hy, projíti

šEecín ň poselství, poselstvo
ἔξεσις -ec T propuštění (man

želky), rozvod
ἐξετάζω -erv. Vyptávati Se,

zkoušeti, přehlížeti, posuzo
vati, zkoumati, srovnávati,
vyslýchati

ἐξέτασις -εως ἡ ΖΚουπιάηί,ρά
trání, přehlídka (lectio sena
tus)

ἐξετασμός ὁ Ξ-- ἐξέτασις
čEevTaotixoc3. vhodný ke zkou

mání
ἑξέτης 2. šestiletý
čEém (vl. čE črv) předl. s gen.

ještě od
ἐξευλαβοῦμαι -eiodau míti ce

velmi na pozoru, pečlivě ro
zeznávati

ἐξευπορίζω -ειν bohatě poský
tovatiἐξεύρεσις-εωςἡ| ΥΥηά1ε7,

ἐξεύρημα τὀ výmluva
ἐξευρίσκω -ειν Vvyhledati, vy

slíditi, vymysliti, rozřešiti,
způsobiti

ἐξεφίεμαι -oba Poroučeti, ve
leti

čEévo -ei vyvařiti, dovařiti
ἐξήγῆσις -ewc Ť uvedení, vý

klad
ἐξηγητής -ου ὁ rádce, vykla

dač, učitel
ἐξηγοῦμαι -εἶσθδαι býti vůd

cem, říditi, nařizovati, spra
vovati, vésti; uvésti, vyložiti,
vypravovati, vysvětliti, do
znati



ἑξήκοντα

ěEňxovra šedesát
ἑξηκοστός 3. šedesátý
ἐξήχω -ειν (praes. s význ. perf.)

vyjíti, dojíti, býti, uplynouti,minouti(býti| uplynulý);
splniti se

ἐξήλατος 2. (ἐξελαύνω) ἀοὈζξθ
ukovaný, zpracovaný

ἐξήλυσις -10g 7 východ, výtok,
vyváznutí

ἑξῆμαρ (ἦμαρ) 99 šest dní
ἐξημερῶ -οῦν zcela zkrotiti,

zušlechtiti, vzdělati, osvobo
diti

čEnuovBoc2. na výměnu, k stří
dání

ἐξηνέχῦὃην (aor. pas.) viz Ěupé
ρω

ἐξήπαφον (αοτ.) viz ἐξαπαφίσ
χω

ἐξήρατο (αογ.) υἱσ ἑξάρνυμαι
ἐξήριπε (αο7.) υἵζ ἐξερείπω
ἐξηρώησαν οἱζ ἐξερωῶ
šEňviz šEelng (po řadě); 6 ,

následující, nejbližší, τὰ č.
ostatní

ἐξηχοῦμαι «-εἴσθαι zaznívati,
rozléhati se

ἐξιδιοῦμαι -οὔσῦαι
přivlastniti

ἐξιδρύω -ειν posaditi, popřáti
odpočinku

ἐξίημι -έναι odeslati, propusti
ti; ústiti; vypustiti

čEidůvo -ew zcela vyrovnati,
napřímiti

ἐξικετεύω -ειν Úpěnlivě prositi
ἐξικνοῦμαι -εἴσῦθαι dojíti, do

stati se, dosáhnouti, vystačiti;
uniknouti, zasáhnouti

zcela si

194 ἔξοιδα

ἐξιλάσχομαι-εσῦαι δι αΗ
ἐξίμεναι (ἴπ].) οἱ Έἕξειμι

(-ιέναι)
ἕξις -εως ἡ chování, stav, po

vaha, podstata, schopnost,
způsob života, zvyk, pěstová
ní, jmění, disposice

ἐξιστάνω -ειν | odstaviti, mě
ἐξίστημι-άναι| niti;infr.

odstoupiti, odejíti prchnou
ti, vzdáti se (něčeho), po
zbýti, postoupiti (někomu ně
co), zapomenouti, změniti se,
nezdařiti se, dostati se (do
něčeho), býti bez sebe, ustou
piti, býti odchylný

ἐξιστορῶ -etv (zevrubně) vy
pátrati, vyzvídati

ἐξισχύω -ELv MOCÍ
ἐξίσχω -ειν vystrkovati, vyni

kati
ἐξισῶ «-οὔῦν

rovnati se
ἐξίτηλος 4. ztracený, zmizelý,

vyhlazený, zapomenutý
ἐξιχνοσκοπῶ -εἴν (byvoc) VY

slíditi, vypátrati
čEtóua -Godau zcela vyléčit,

napraviti
ἐξογκῶ -oúv navršiti, nahro

maditi; pas. nadýmati se;
zvýšiti

čEodeta m (i ἐξοδία, ἐξοδίη,
ἐξοδηίη) výprava

čEodiáte -ev vydati, platiti
ἐξοδοιπορῶ -etv vyjíti ven
čEodoc m východ, odchod, brá

na, ústí, výpad, tažení, uply
nutí, konec, výprava, nájezd

ἔξοιδα -ειδέναι ἀοὈξε ΥδάξΗ

vyrovnati, infr.



ἐξοικήσιμος

ἐξοικήσιμος 2. obývaný, oby
vatelný

ἐξοικίζω -ειν Z domova Vy
hnati, vylidniti; med. vystě
hovati se

šEovwodouá -civ vystavěti, pře
stavěti

ἐξοικῶ -etv z vlasti odejíti;
pas. býti zcela obydlen (usa
zen)

ἐξοιμώζω
v nářek

šEotvw (fut.) viz šupěow
čEovyvá -eiv vyjížděti
šEolyouou -soda odejíti, ode

brati se
čEoxélAm -ew (intr.) sejíti s ce

sty, najeti, ztroskotati
ἐξολισθαίνω -ειν (ἵ -άνω) νΥ

klouznouti, rozpadnouti se
ἐξόλλυμι «Ὄναι zcela zničiti,

pas. zcela zahynouti (býti vy
huben)

čšEokodosvw -ei (%-oAedoevo)
vyhladiti

čšEóuvuu. -úvou přísahou ode
příti, odpřisáhnouti

ἐξομοιῶ -οὔν učiniti rovným
(podobným), přizpůsobiti; pas.
státi se podobným (rovným),
vyrovnati se

ἐξομολογῶ -etv přiznati (se),
svoliti, slíbiti

čEouooyvu -úvou otříti, vtisk
nouti do duše

ἐξονειδίζω -ειν vytýkati, tupitiἐξονομάζω-ειν| jménemἐξονομαίνω-ειν| označiti,
pojmenovati, vysloviti, oslo
viti

-gww. propuknouti

13* Řecko-český slovník,
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ἐξονομακλήδην (καλῶ) αἄν.
vyslovením jména, jmenovitě

ἐξόπιδε(ν), ἐξόπισδε(ν), ἐξό
πιν zezadu, odzadu; předl.
s gen. za

ἐξοπίσω nazad, potom, později
šEonAtle -ew zcela vyzbrojiti

ἐξοπλισίαἢ ἐνἐξόπλισις-εωςἩ| νύΖρτο]
čEontý -av vypražiti, vypáliti
ἐξοργίζω -ew prudce rozhně

vati, popuditi
ἐξορθδῶ -obv napřímiti, narov

nati; meď. lepšiti se
ἐξορίζω -ειν vyhnati (přeshra

nice)
ἐξορχίζω -ειν vyzvati k přísa

e, přísahou zavázati, zapři
sahati, zaklínati

ἐξορχιστής -οῦ ὁ Ζ4ςΗπαξ
ἐξορκῶ -οὔν Ρζίδ8ποι Ζανάζα
ἐξόρκωσις -εως Ť přísahání,

přísaha
šEoouw -úv odháněti, odrážeti,

povzbuditi, pobádati; intr.
(pas.) spěchati pryč, vyraziti

ἐξορούω -ειν vyskočit
ἐξορύσσω -ειν (-ορύττω) VY

hrabati, vykopati, vypích
nouti

ἐξορῶ -ᾱν prohlédnouti, při
hlédnouti, z dálky se dívati

ἐξοστρακίζω -ειν střepinovým
soudem vyhnati

ἐξοτρύνω -ειν vybídnouti, po
vzbuditi

ἐξουδενίζω -ειν, ἐξουδενῶ -εἴν
(-οῦν), ἐξουθδενῶ -εἴν (-οῦν)
nevážiti si, podceňovati, po
hrdati
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ἐξουσίᾶ ἡ ππος, πιοζποςί, do
volení, právo, násilí, mocnost,
přebytek, bohatství, panství,
vrchnost, úřad, libovůle

šEovotáte -ew míti moc, prá
vo; ovládati

ἐξοφέλλω -ειν velmi zvýšiti,
zvětšiti

čEova viz čEoyoc
čEový ň přednost; xar' čEoyův

obzvláště, hlavně
ἔξοχος 2. vynikající, výtečný;

ἔξοχον, ἔξοχα, ἐξόχως οἩ
zvláště, daleko, nad, před
(s gen.)

ἔξπηχυς 2. δεεΗ]οκείηί
ἐξυβρίζω -er zpupně si počí

nati, zločinně jednati, vzbou
řiti se

ἐξυπανίσταμαι -σθαι ἴδια νΥ
vstati

čEúneode shora, nahoře
šEvrnosTů -eiv zcela se oddati,

horlivě do konce sloužiti

šEvnvíCe -evv ze spánku buditi
čEvmvoc 2. vzbuzený (ze spán

ku)

ἐξυφαίνω -ειν ἀθκα, dopřísti
ἐξυφηγοῦμαι -elodou jíti na

před
ἔξω ven, venku, zvenčí; předl.

S gen. mimo, S oné strany,
vyjma, bez

ἔξωδεν Ζνεπᾶ; οἱ Έξω
ἐξωθῶ -εἴν vystrčiti, zatlačiti,

zahnati, zavrhnouti
ἐξώλεια ἡ ἁρ]ηά záhuba
čEmAng 2. zcela zničený; za

vržený

ἐξωμιδοποιία j výroba kabátů
(exomid = tunik)

ἐξωμίς -ίδος pracovní kabá
tec

ἐξωμοσίᾶ f přísaha o nevědo
mosti něčehoἐξωνοῦμαι-εἴσδαι| vykoupiti
se, skoupiti, nakoupiti

čEwooc 2. nevčas, nevhodný
ἐξώστης -ου ὁ 5 pravé cesty

odvracející, nepříznivý

ἐξωτάτω zcela mimo, co nej
dále mimo

ἐξώτεροςζ. krajní, vnější
ἔο, ὲοῖ --- οὗ, oů (Sui, sibi)
ἔοι οἱΖ εἰμί
ἔοιγμεν == šolxauev (Viž ἔοι

κα)
ĚOvxa-Évou (perf. s význ. praes.)

podobati se, rovnati se, zdáti
se, slušeti se; Viz t €[moc,
εἴκω

čoto (gen.) viz šóc 3.
ἔοις, ἔον, ἐόν υἱΖ εἰμί
čoAna (perf.) viz ἔλπω

ἐόντως {ῆἌ- ὄντως) vskutku,
opravdu

šooya (perf.) viz ἔρδω
šoprátm -ev (ion.čoráke) o

nati (slaviti) slavnost

Ěoom (ion. ὁρτή) svátek,
slavnost, hody

šóc 3. (= suus) svůj, vlastní,
jejich

ἐπαγάλλομαι -εσῦαι vychlou
bati seἐπαγγελίαf poselství,přislíbe
ní, úkol, žaloba



ἐπαγγέλλω

šnovyélho -ev prohlásiti,ozná
miti, naříditi, vyzvati; med.
nabídnouti se, slíbiti, veleti,
pro sebe žádati

ἐπάγγελμα τὀ příslib, úkol,
obor, ohlášení, nabídnutí

šnoryvekrixóg 3. (mnoho) slibu
jící

ἐπαγείρω -ew dohromady při
nésti, sebrati, v zástupech
přicházeti (med.)

ἐπάγερσις -ιος Ἡ sebrání, shro
máždění

ἐπαγινῶ -εἴν přivézti, přihnati
ἐπαγλαϊζομαι -εσθδαι něčím se

pyšniti
ἐπάγω -ειν přivésti, poháněti,

zlákati, do boje vésti, podati
(žalobu), připojiti, dáti pod
nět; med. přivolati si (po
moc), získati si, uvésti, opa
třiti si, přiložiti, způsobiti

ἐπαγωγή 1 přivolání, opatření,
dovoz; zaříkání, indukce (v
rétorice)

ἐπαγωγός 2. svůdný, lákavý,
důtklivý

ἐπαγωνίζομαι -εσῦαι ορξἰονηᾶ
(pro něco) bojovati

ἐπάδω -ειν při tom zpívati,předzpěvovati,| zaříkávati,
kouzelnými průpověďmi u
zdraviti

ěmaelow -Ewynadzvihovati, po
noukati

ěnaéEm-ei zdaru napomáhati
ἐπαθροίζομαι -εσθαι K tomu se

ještě shromažďovati
ETaVOĎ -civ pohlížeti
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ἐπαιγίζω -ειν při tom buráceti,
dorážeti

ἐπαιδοῦμαι -εἴσῦθαι Ρ1ἱ tom se
styděti

ἐπαινέτης -ου ὃ Vychvalovač,
velebitel

ἐπαίνημι οἱ” ἐπαινῶ
ἔπαινοσ © Chvála, velebení,

chvalořeč, odměna, vyzname
nání

ἐπαινός 3. velebný, vznešený,
hrozný

ἐπαινῶ -εἷν chváliti, schvalo
vati, velebiti, děkovati, bla
hopřáti, přisvědčovati, raditi,
přimlouvati se

ěnolow -euv vzhůru zdvihnouti,
povzbuditi, svésti, omámiti,
povznésti; intr. zdvihnouti se;
pas. býti dohnán, sveden, býti
pozdvižen (vstoupiti na ne
besa), býti pyšný, chlubiti se

ἐπαισθάνομαι -εσῦθαι POZOro
vati, rozuměti, slyšeti, poci
ťovati

ἐπαΐσσω -ειν Přiskočiti, při
hnati, vrhnouti se, vpadnou
ti; medď.hbitě se otočiti, obrá
titi

ἐπάιστος 2. (too) rozhlášený
ἐπαισχύνομαι -εσθαι Ὠ8βά πᾶ

čím se styděti
ἐπαίτιος 2. Vinný, obviněný,

spoluvinný, zavržení hodný
ἐπαιτιῶμαι -Čovou udávati dů

vody, obviňovati, žalovati
ἐπαιτῶ -ev K něčemu žádati,

úpěnlivě prositi, vyzývali,
žebrati
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ěnala -guyněčemu naslouchati,
pozorovati, pocitovati, roz
uměti

ἐπαχολουθδῶῷ -εἵν následovati,
doprovázeti, sledovati, pro
následovati, rozuměti, říditi
se, povoliti

ĚnTaxovw -guy doslechnouti, po
slouchati, vyslýchati, vysly
šeti

ἐπακροῶμαι
chati

ἑπακτηρ -Ώρος ὁ 1ονες
ἐπάχτιος 3. (2.) pobřežní, pří

mořský
ěrmaxToc3. dovezený, cizí
ěnamrTpic -(dog 7 člun (pobřež

ní)

ἐπαλαλάζω -ειν Ρἵ1tom zdvih
nouti válečný pokřik

ἐπαλαστῶ -εἴν nad něčím být
vzrušen, popuzen

ἐπαλείφω -ειν K tomu natříti
ἐπαλέξω -ειν vzdalovati, od

vraceti, pomáhati
ἐπαληθεύω -ειν osvěděiti, po

tvrditi

ἐπαλλαγή ἡ střídavé (vzájem
né) spojení

ěnoAkácow (i -Trw) -ewv stří
dati (obyč. adverb. střídavě),
překroutiti

ἐπάλληλος 2. vzájemný
ěnaAusvoc (part. aor.) Viz špůk

λοµαι
ἔπαλξις -εως ἡ cimbuří, stříl

na, obrana
ἐπᾶλτο, ἔπαλτο (αοτ.) υἱζ ἐφάλ

λοµαι

-Goda.| naslou

ἐπαλῶμαι -ἄσθαι sem tam
blouditi, zmítati se

ěranetke -ev střídati, vymě
ňovati

ἐπαμμένος ὃ. (ρατί. perf.) viz
ἐφάπτω

ἑπαμμένω-ξ-- ἐπαναμένω
čnouotBadic adv. navzájem
ἐπαμύντωρ -000G Ó pomocník,

ochránce
ἐπαμύνω -ειν přijíti na pomoc,

pomáhati
ἐπαμφέρωξ ἑπαναφέρω
ἐπαμφοτερίζω -ειν οῬρο)εἰηξsi

počínati, kolísati, býti neroz
hodný

ἐπαμῶμαι -ἄσδαι nahrnouti si
ěrav (čnýv) když, jakmile, až,

kdykoli (= newWáv)
ěnovaboduóc Ó stupeň
ἐπαναβαίνω -ειν vystupoval

(táhnouti) vzhůru, nasedati,
postupovati

ἐπαναβάλλομαι -εσῦαι odsuno
vati, odkládati

ἐπαναβιβάζω -ειν nahoru do
praviti

šnavaPAndóv adv. shora pře
hozený, jako přehoz

ἐπαναγιγνώσχω -ειν předčítati
ěnavavnálu -ev Kněčemunu

titi
ěnavávxec adv. z přinucení,

nutně; Tů č. nutné věci
ἐπανάγω ειν vzhůru vésti,

vésti zpět, podrážditi; infr.
obrátiti se; pas. vyjeti na širé
moře (vstříc), býti sražen na
břeh; dopraviti, couvati

šnavavoyn + vyplutí, útok



ἐπαναιρῶ

ἐπαναιρῶ -εῖν na sebe vzíti,
získati

ἐπαναίρω -ειν zdvihnouti (med.
proti sobě navzájem)

ἐπαναλαμβάνω -ειν znovu U
chopiti, přibrati, opakovati

ἐπαναμένω -ειν déle čekati,
očekávati

ἐπαναμιμνῄσκω -ειν ZNOVUPři
pomínati

šxavoavopou -eodau (fut. též
-παήσομαι) o něco se opříti,
někde odpočívati

ěnavanÁšm -etv (i -mAww) VYT
jeti vstříc někomu (zpět);
překypovati

ἐπανάσεισις
mávání

ἐπανάστασις -εως T Převrat,
vzpoura

ἐπαναστρέφω
obrátiti

ἑπαναστροφή ἡ οὔσαί, πάνταίἐπανατείνω-Ewy| natáhnouti,
vztáhnouti, nastaviti

ἐπανατέλλω -ειν ΖάνΙΠπ84 se,
vycházeti, objeviti seἐπανατίθημι| -évou| přiložit,
přiraziti (dveře)

ěnavapécm -Ewy Zpět přinésti,
dovésti, vrátiti se, vztahovati
se

ETAVOYWOTOIG-EWG Ď Ustoupe
ní, odstoupení

ἐπαναχωρῦ -εἴν υδιουρία
ἐπάνειμι -tévou nahoru (zpět)

jíti, vrátiti se, projíti, na něco
přijíti

ěrtaveutety (aor.) k tomu veřej
ně prohlásiti

-εως ň hrozivé

-ειν 28596 (se)
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ἐπανείρομαι -εσῦαι ορξί 5ε νγ
ptávati, tázati se

ἐπανέρχομαι-εσῦαι υἱΖἐπάνει
μι

ἐπανερωτῶ -ᾱν --- ἑπανείρομαι
ἐπανήχκω -ειν Opět se vrátiti

(býti zpět)
ἐπανθῶ -elv Shora vypučeti,

vykvésti, usazovati se
ἐπανίημι -évau Vypustiti, mimo

nechati, propustiti, opustiti,
povoliti, popuditi

ἐπανίσταμαι -σθαι potom se
postaviti, vystoupiti, zdvih
nouti se, povstati, ustoupiti

ἐπανισῶ -οὔν νΖά]επιηξ vyrov
nati

ἐπάνοδος ň návrat, stručné zo
pakování

ěnavolow (fuť.) Viz ἐπαναφέρω
ἐπανορὺῶ -οὔν znovu vzpří

miti (postaviti), pomoci, pod
porovati, zlepšiti, napraviti

ἐπανόρῦωμα τὀ, ἐπανόρθδωσις
-εως Ť Napravení, napome
nutí, obhajoba, výchova, 0
prava

ěnáving 2. příkrý, strmý
ἐπαντλῶ -etv někam čerpati,

malíti, rozlévati se
ἑπάνω nahoře, nad, dříve, více

než
ἐπάνωῦθεν shora, dříve, z vni

trozemí

ěnáEtoc 3. hodný, cenný, při
měřený; adv. právem pří
slušný

ἐπαξιῶ -οὔν oceniti, hodným
uznati, věřiti, tušiti
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ἐπαοιδήη1 modlitba, zaříkává
ní, kouzelné průpovědi

ἐπαπειλῶ -etv K tomu ještě vy
hrožovati, ohrožovati

ἐπαποῦνῄῃσχκω-ειν hned po ně
kom zemříti

9 /ἑπάπτω οἱ ἐφάπτω
ἐπαρά ý kletba
ĚTa00.0l0xw -Ev připojiti, při

dělati; perf. intr. pevně při
léhati

ἐπαράσσω -ειν přiraziti
ěnáoaToc 2. prokletý
ἐπάργυρος 2. stříbrem oblože

ný, postříbřený
ἐπάρδω -EV svlažovati
ěrnčoj j kletba, prokletí
ἐπαρήγω -ειν pomáhati

ἐπάρχεια Ť) | podpora,
ĚTÁOKEOLG-EGŤJ Pomoc
ἐπαρχούντως αἀν. ἀοξίαιεξηξ
ἐπαρκῶ -etv dostačiti, přispěti,

poskytnouti, obrániti, zabrá
niti, vypomáhati

ἔπαρουρος 2. Oráčem jsoucí,
jako oráč

ěnaoTýg 2. připravený, pohoto
vy

ἐπαρτύνω -ειν | Připojití

ἐπαρτύω-ev|| připojiti
ἐπαρτῶμαι -ἄσθαι na něčem

viseti; perf. hroziti (impen
dere)

ἐπαρχία Ť (i -yela) místodrži
telství, obor, provincie

ἔπαρχος o místodržitel
ěrTáoxym-ev Oovládati, panství

šířiti, býti místodržitelem;
med. (první) k oběti nalévati

ω

ěnacÓuu -obav proklínati
ĚTAOWyY0GÓ pomocník
ĚTaox$ -civ přistrojiti, upravi

ti; cvičiti se, pěstovati, za
chovávati

ἐπασσύτερος 3. velmi těsný
(hustý), velmi brzy za sebou

ἐπάσσω (i -άττω) -ειν Viž
ἐπαΐσσω(μπα 58)

ἐπαυδῶ -ᾱν (ἳπιεᾶ.) νζύναιί
ἐπαυλίζομαι -εσδαι V poli tá

bořiti, přenocovati
ἔπαυλις -εως ἡ dvorec, obydlí
ἔπαυλος ὁ (ρίαγ. τὰ ἕ.) stáj,

obydlí; adj. dvorskýἐπαυξάνω-ειν| ještězvětšo
ἐπαύξῳω-ειν | vati, zvyšovati,

rozmnožovati

ἐπαύρεσις -εως ἢ | zisk,
ἐπαύρῃσις-ιοςἡ/ ΡτοδρξοΏ
ἐπαύριον ἀΐΐτα; ὁ č, zítřejší, ná

sledující
ἐπαυρίσχω -ειν Ssáhnouti, do

tknouti se, zasáhnouti, dosáh
mouti; med. dostati se, užíti,
míti prospěch, utržiti si, zA
Kusiti

ἐπαυχῶ -etv něčím se vychlou
bati; pyšně doufati

ἐπαύω -ειν při tom křičeti, vo
lati

ěnapolCe -er zpěniti (se), vy
střikovati (pěnu)

ἐπαφρόδῖτος 2. láskyplný, 0
kouzlující

šnapůoow -ey K tomu čerpali,
přibrati

ἐπαχῦθηῆς2. tíživý, nenáviděný,
nepříjemný, neskromný



ἐπαχδίζωἐπαχθίζω-ειν| břemenemἐπαχθῶ-εῖν|| obtížiti,
naložiti

ἐπεάν --- ἐπάν
ἐπεγγελῶ -ᾱν Ότο πᾶοο 58 αξ

komu vysmívati
ěnevelow -ev K tomu (znovu)

buditi, povzbuzovati
3 ,
ἐπέγεντο --- ἐπεγένετο
ἐπέδρη ἢ (ΞΞἐφέδρα) οβ]εζεΏί
ἐπέδραμον (αο7.) υἱζ ἐπιτρέχω
ἐπέην (-- ἐπῆν) οἵξ ἔπεῖναι
ἔπεί Ροΐοπῃ, ποροξ, νζαγῖ, ονξᾶθηι,

zatím; když, jak, kdy, kdy
koli, až, že, protože, ačkoli

ἐπείγω -ειν ὨπάΗ, poháněti;
med. hnáti se, dychtiti, ba
žiti, spěchati; tlačiti, tisknou
ti, dorážeti, svírati

υ

ω

ω

ἐπειδάν (Ξ- ἐἔπειδη ἄν) když,
jakmile, až, zatím co

ἔπειδη (5-- ἐπεὶ δή) ΚάγΖ, ο {6
doby, «ο, ἠεζνο; ἐ, τάχιστα
(πρῶτα) Jakmile (cum pri
mum)

ἐπειδηπερ Poněvadž již (jed
nou)

ἐπεῖδον (αογ.) υἱ; ἐφορῶ
ἐπειῆ (--- ἐπεὶ ἤ) ježto vskut

ku

ěnevxále -erv (k tomu) se ještě
domýšleti

ἔπειμι -εἶναι při tom (tam)
býti, býti po ruce (s tím spo
jen), býti nad někým, zbý
vati, seděti na něčem, nad
cházeti

ἔπειμι -ιέναι přistoupiti; odejí
ti; vstříc jíti, dorážeti, pro

201 ἐπεισπλέω

jíti, vystoupiti, nastávati; 6
ěiuwv následující, příští

ěmetvvuo -vodou oblékati (==
ἐφέννυμαι)

ěmelEvuoc2. nutný, urychlený,
spěšný

ἐπειπεῖν (00r., gimov) K tomu
říci, poznamenati

ἐπείπερ Ροπξναάζ ρτάνξ
ἐπείρομαι -εσῦθαι Ώ8 ηξοο (4416)

se ptáti
ἐπειρύω VÍZ ĚTEOVW
ἐπειρωτῶ VÍZ ĚTEOWTŮ
ŠnELo0yWyYHŤ zavedení, uve

dení, vchod
ἐπεισαγώγιμος 2. zvenčí dove

zený
ἐπεισακτός ὅ. Z Ciziny doveze

ný, cizí
ἐπεισβαίνω -ειν dovnitř vstou

piti
ἐπεισβάλλω -ειν ještě jednou

vpadnouti
ἐπείσειμι -ιέναι, ἐπεισέρχομαι

-sodou ještě k tomu vstou
piti, nastoupiti, býti dovezen,
přijíti na někoho

ěmELo0d10c2. vstupní; T0 š, děj
(mezi dvěma chory), jednání,
akt

ἐπεισοδιῶ -οῦν do děje vsu
nouti vložku (episodu)

ἐπεισοδιώδης 2. episodický
ἐπείσοδος f přistoupení, vstup,

výstup (na jevišti)
ἐπεισπίπτω -ειν ještě k tomu

vpadnouti, přepadnouti, při
padnouti

ἐπεισπλέω -εἴν κ tomu připlou
ti, jeti k útoku



ἐπεισφέρω

ἐπεισφέρω -ειν ἐς tomu přibra
ti, naskytnouti se (medď.)

ĚTELOEOÉM-Ely Mimoto vpus
titi

ἔπειτα potom, pak, později, při
tom, tehdy, konečně, přece,
tedy, přes to; 6 g, budoucí

ἐπείτε --- ἐπεί
ἐπεχβαίνω -ειν Ὠπεά nato

vsťtoupiti

ἐπεχβοηθῶ -εἴνspěchati na po
moc (vstříc)

ĚTENOLOGONW-ev K tomu učiti,
dále vykládati

ἐπεκδιηγοῦμαι-εἴσθαι K tomu
vypravovati

ἐπεχδρομή Ů VÝPAd,nájezd
čnéxewa adv. s oné strany
ἐπεκέκλετο VÍZ ἐπικέλομαι
ἐπέκερσε VÍZ ETUNELOW
ἐπεχδέω -elv Vypadnouti, na

padnouti
EnTExTÁkm-etv vyplouti k útoku

ἐπέχπλους ὁ Υύρας ἀοάρίνα
ἐπέχτασις -εως ἢ Protažení,

prodloužení
ἐπεχτείνομαι «-εσῦαι

nouti se, rozšířiti se

ἐκεκτρέχω -ειν ἀξίΩΙΗ νύρ8ά
ěrmeAaúvo-ei přihnati, k tomu

přikovati, uložiti, přivésti(vojsko);intr.| přitáhnouti,
útok učiniti, přihnati se, na
jeti

ěněkmoe (dor.) viz ἐπιλανδάνυ
μαι

ἐπέλκω οἱ ἐφέλκω
ἐπελπίζω -ei někomu naděje

vzbuditi; zároveň doufati

protáh

202 ἐπέξειμι

ἐπεμβαίνω -ειν při tom vstou
piti (státi), (nohama) pošla
pati, zle nakládati, posmívati
se

ἐπεμβάλλω -ειν tam vložiti,
vhoditi, připojiti, vlévati se,
vštěpovati

šneuBárno ó ten, kdo nastoupil,
nasedl (jezdec)

ἐπεμπίπτω -ειν ἀονηξ vraziti
ἐπεναρίζω -ειν mimoto ještě

zabíti

ἐπενδύνω -ειν | nadto ještě
ἐπενδύομαι-e0dauJ obléci
ἐπενδύτης -ov ὁ Svrchní šat

(rybářů)
ἐπενεῖκαι VÍZ ÉTLPĚOW
ěnevývode (perf. od šnavůkm)

na tom vyrůsti, vyraziti, oba
Jiti, kolem zářiti

ĚTEVÝOMOXO -ειν NA někoho
skočiti, se vrhnoutiἐπεντανύω-ειν| Přesněco

ἐπεντείνω -ειν j napnouti;
pas. napnouti se, nahnouti se

ἐπεντέλλω -ειν mimoto uložitiěrtevTvva-ev| připraviti,
ἐπεντύω-ειν | přistrojiti

med. zbrojiti se
ěnetůvo -ew K tomu vyvésti,

do pole vésti, dojeti, čelo šixu
protáhnouti

ἐπεξαγωγη ἡ další rozšíření
šiku

ἐπέξεμι -ιέναι vytáhnouti, jíti
proti nepříteli, výpad učiniti,
znepokojovati výpady, tres
tati, stíhati, mstíti se, žalo
vati, dále jíti, uváděti, vy
pravovati, zkoumati



ἐπεξελαύνω

ἐπεξελαύνω -ειν proti někomu
vésti (útok)

šneEéhevyoc o dodatný důkaz
ἐπεξεργάξομαι -εσθαι mimoto

provésti (způsobiti), doraziti,
ubíti

ἐπεξέρχομαι υἱσἐπέξειμι
ἐπεξέτασις -εως ἢἡ ορξίονπά

přehlídka
ἐπεξευρίσκω -ειν K tomu vý

nalézti

ἐπεξῆς --- ἐφεξῆς
ἐπεξόδια τά oběť před zapcče

tím výpravy
ἐπέξοδος ἡ vyprava
ἐπέοικα -έναι příslušeti; neos.

sluší se, jest přiměřeno
ἐπέπιῦμεν VÍZπείθω
ἐπέπληγον οἱζ πλήσσω
ἐπέπλως οἱ ἐπιπλέω
ἐπέπομαι υἱ ἐφέπω
ἐπέπονθει Όἱζπάσχω
ἐπέπταρε VÍZἐπιπταίρω
ἐπέπτατο υἱζ ἐπιπέτομαι
ἐπέπυστο οἱ πυνθάνομαι
ἐπέπω VÍZ ἐφέπω
ἐπεργάζομαι -εσῦαι Ί8{ωρᾶδίο

vati, vzdělávati, přidělávati
ěneovaciů 1 Vzdělávání půdy,

právo vzdělávati cizí půdu,
zákaz vzdělávati svatou půdu

ěnEoElm -ewvpřitlačiti, napřáh
nouti

ἐπερέφω -ειν pod střechu při
vésti, vystavěti

ἐπερέσῦαι, -ερήσομαι οἱξ ἐπεί
ροµαι

ἐπερύω -ειν Ζβἰάμποια, při
táhnouti za sebou

u

v

u

203 ἐπεύχομαι

ἐπέρχομαι -εσῦθαιΡΕ, ντα
ziti, vpadnouti. nastati, blížiti
se, projíti, předstoupiti, pro
brati, zaplaviti, šířiti se, při
padnouti, vystupovati

ἐπερώτημα τό, ἐπερώτησις
-ewc otázka, dotaz, výzva,
prosba

ἐπερωτῶ -ᾱν ptáti se o radu,
dotazovati se

ěneobokím + marný tlach
ἐπέσβολος 2. do větru (drze)

tlachajícíἐπέσειμι-ιέναιo mnastoupitipo
někomἐπεσέρχομαι-εσῦαι| dodatně
vejíti, nastoupiti po někom

ěneodiw -ev K tomu jísti, při
Kusovati

ἐπέσπον υἱ2 ἔφέπω
ἐπέσσεται υἱΖ ἔπειμι (εἶναι)
ἐπέσσυται οἱ ἐπισσεύω

ἐπέσχον, ἐπέσχεῦον 9ἱΖἐπέχω
ἐπέτειος 2. (3.)| celý rokἐπέτεος2.(3.)| trvající,roční
ἑπέτης -ου ὁ průvodce
ἐπετῆσιος ᾱ- τοῦπί
ἐπευδύνω -ειν vzpřímiti, přímo

držeti, přímo mířiti

ω

n

ἐπευρίσκω -ειν VÍZ ŠEEVOLOKU

ἐπευφημῶ -elv pochvalně při
svědčovati, štěstí přáti, pro
nášeti příznivá slova (píseň
zpívati)

ἐπεύχομαι -εσῦαι ἨὨβάίο se
chlubiti, jásati, při tom se
modliti, proklínati



ἐπέχω 204
ἐπιβαίνω

ἐπέχω -ειν přidržeti, opříti, po
dati, namířiti, zaujmouti, ob
sáhnouti, zadržeti, zastaviti,
zastrčiti, vyčkávati, zamýšle
ti, obsaditi, míti v moci, vy
trvati, zaměstnati, odvraceti,
pozor dávati; intr. zastaviti
se, ustati

ἐπήβολος 2. účastný, schopný
ἐπηβῶ -ᾱν Viz šenbé
ἐπηγκενίδες αἱ lodní trámy

(jež zevně spojovaly lodní
žebra)

ἐπηγορεύω Bv) někomuněcoἐπηγορῶ-εἵν| předhazovati
(vytýkati), žalovati

ἐπῆεν υἱζ ἔπειμι (εἰμί)
ἐπηετανός 2. (3.) ustavičný,

hojný, stálý

ἐπήιεν υἱΣ ἔπειμι (εἶμι)
ἐπῆκαν οἱ2 ἐφίημι
ἔπήκοος 4. naslouchající, po

sluchač; na doslech slyšitelný
ἐπηκοῶ -εἴν ΞΧ-ἐπακούω
ἐπηλυγάζομαι -εσθαι ΖΑ5ΗΠ{1;

zakrýti (se), skrývati se

ἔπηλυς -υδος ὁ (ἡ) | příchozí,ἐπηλύτης -ου ὁ cizí
šnnuaEevuévoc (3. perf. pas. od

ἐπαμαξεύω) projetý, rozjež
děný

ἐπημοιβός 2. vzájemný, stří
davý

ἐπημύω -gw Kktomu mrknouti,
kývnouti

ἐπήν --- ἐπάν
ἐπηπύω -ειν jásati vstříc, s po

chvalou přijmouti

ἐπήρατος 6. milý, půvabný, roz
košný

ἐπηρεάζω -ειν ohrožovati, urá
žeti, škoditi, zlé obmýšleti

ěrmosta * hrozba, zlomyslnost,
nepřátelské chování

ἐπήρετμος 2. veslující,
opatřený

ἐπηρεφήῆς 2. shora visící, pře
čnívající, strmý

ἐπῆρσε οἱΖἐπαραρίσχω
ἐπῇσαν υἱξ ἔπειμι (εἶμι)
ἐπητῆς -οὔῦὁ τοζυπιηύ, Ρϊ(νᾶ

tivý
ἐπήτριμος 2. těsně vedle sebe

(za sebou)

ἐπητύς -ύος ἣ νηᾶποςί, přívě
tivost

ἐπηχῶ -εἴν κ ἵοπια duněti, ozý
vati se

ἐπί, adv. na tom, svrchu, shora,
k tomu, tam, mimo to; předl.
s dat. na, při, nad, u, k (ke),
vedle, kromě, po, za, pro;
s gen. na, ve, při, u, Ku, po;
s ak. na, v, k, proti, po, přes,
podle, proἔπι---ἐπί(postposit.);— £neor1

šnuákkw -ew poslati, způsobiti
ἐπιάλμενος αοτ. οἆ ἔφάλλομαι
ἐπιανδάνω οἱ ἐφανδάνω
ἐπιάχω -ειν Ροεμνα]ηξ přizvu

kovati, vzkřiknouti

ἐπίβαθρον τό ἠζάπέ
ěnBaivo -ev přistoupiti,vstou

piti, dojíti, vystoupiti, nastou
piti, oddati se; přivésti, do
praviti; zastihnouti, připad
nouti, dosáhnouti, napadnouti

vesly



ἐπιβάλλω

ἐπιβάλλω -ειν naházeti, nasy
pati, vtisknouti, vraziti, při
ložiti, uvaliti, dopustiti, ulo
žiti; připadnouti, příslušeti;
přikládati, dotýkati se, vrh
nouti se, napadnouti, vzíti na
sebe, dychtiti, usilovati o ně
co

ἐπιβαρῶ -εἴν obtížiti, obtěžo
vati

šníBaoig -ewc ů útok, přístup,
popud

ἐπιβάσχω -ειν přivésti
ἐπιβατεύω -ειν býti námořní

kem, na něco vstoupiti, na
stoupiti, opírati se

ἐπιβάτης -ου ὁ jezdec, plavec
(námořní vojín), lodní důstoj
ník, cestující na lodi

ἐπιβατός 3. přístupný
ἐπιβείομεν, -βήμεναι, -βήομεν

viz ἐπιβαίνω
ἐπιβήτωρ -ορος jezdec, bojov

ník na voze; ten, kdo naska
kuje

ěnBiBálo -ew přivésti nahoru,
někam uvésti

ἐπιβιῶ -οῦν prožíti, zažíti, pře
žíti

ἐπιβλέπω -ειν pohlížeti na ně
co, pozorovati

ěnibAnua Tó pokrývka, záplata
ἐπιβλῆς -τος ὁ Ζάνοτα
ἐπιβοήδεια ἣ pomoc, záchrana
ἐπιβοηδῶ -etv (ὁ -βωδῶ) ϱἵ]

spěti ku pomoci
ἐπιβόημα τό νο]όπί
ἐπιβόητος 2. τοζμ]άδεωύ, νΥκῖ]

čený

205 ἐπιγελῶ

ἐπιβολή 1 vhazování, přehoz,
pokrývka, vrstva, pokuta,
útok, záměr

ἐπιβουκόλος Ó pasák skotu,
pastýř

šnuBovAevuo. Tó ÚKlad, spiknu
tí, útok

ἐπιβουλευτῆς -οῦ ὁ úkladný
nepřítel

ἐπιβουλεύω -ειν Strojiti úklad,
zamýšleti, usilovati

ἔπιβουλη ἡ οἱ ἐπιβούλευμα
ἐπίβουλος 2. úkladný, lstivý
ἐπιβοῶ -ᾱν Volati na někoho

(o pomoc), rozkřičeti
ěnubočuw -ev K tomu hučeti,

hučením rozdmychati
ἐπιβροίδω -ειν těžce vrážeti, do

léhati

ἐπιβρόντητος 2. (βροντήη) 0
mráčený (hromem)

ἐπιβωθῶ -ειν Viz ἐπιβοηῦδῶ
ἐπιβώσομαι, ἐπιβῶται οἱ ἐπι

βοῶ
ἐπιβώτωρ -ορος ὁ (βόσκω)

pastýř, pastevec
ἐπίγαιος 2. (i ἐπίγειος) πᾶ (ον

mé) zemi jsoucí, pozemský,
přízemní

ἐπιγαμβρεύω -ειν Ροά1ε ρἵίριι
zenského práva se oženiti

ἐπιγαμία ἡ Vzájemné právo
manželské (conubium)

ἐπίγαμος 2. schopný sňatku
ἐπιγδουπῶ -Elv (Ξξἐπιδουπῶ)

k tomu hřímati

ἐπίγειος 2. Viz ἔπίγαιος
ἐπιγελῶ -ᾱν K tomu se smáti,

vysmívati se



ἐπιγίγνομαι

ἐπιγίγνομαι -εσθαι Ροΐοτη Ὠδ
stávati, přicházeti, přihoditi
se, přepadnouti, potkati, po
vstávati; oi grtvyvyvóuevouPo
tomstvo

ἐπιγιγνώσχω -ειν Ζεντυρηξ Γο
znati, znovu poznati, uznati,
vymysliti, rozhodnouti se, po
chopiti, věděti

ἔπιγιν- VÍZ ĚTVYVYV

ἐπιγνάμπτω -ειν Ohnouti, na
kloniti, obrátiti, uchlácholiti

ἐπιγνώμων 2. τοζΏοᾶδί, ἄοζογ
ce (posvátných oliv), znalec

ἐπίγνωσις -8wc Ť poznání, zku
šenost

ἐπιγνώωσιν Konj. aor. od šn
γιγνώσκω

ἐπίγονος 2. později
potomek

ἐπιγουνίς -ίδος horní část
mohy (bedro, kyčel)

ἐπιγράβδην αάν. škrábnutím
ἐπίγραμμα τὀ nápis, název ob

žaloby
ἐπιγραφή Ď nápis
ἐπιγράφω -ειν ὄκτάρηουα, ηᾶ

psati, zapsati, nápisem opa
třiti, písemný rozkaz dáti,
pevně si vtisknouti, podepsati

ĚTLYOVITOG2. s křivým zobá
kem (jestřabím nosem)

ěnidauoc 2. (dor.) — ἔπιδημιοςἐπιδαψιλεύομαι-εσθαι| ještě
štědřeji poskytovati

ἐπιδέγμενος ὃ. οξεκάνα]{οί
ἐπιδέδρομε (ρετ/.) οἱ ἐπιτρέχω
ἐπιδεῆς 2. ροίζερηύ, πεάοδἰᾶ

tek mající, méně než

zrozený,

206 ἐπίδηλος

ἐπίδειγμα τό důkaz, zkouška,
příklad

ἐπιδείχνῦμιναι, ukazovati,
ŠT.ĎEvxvým-ev| představo

vati, dokazovati; meď. uká
zati se; činiti někoho něčím,
výklad učiniti, vyložiti, 0
svědčiti, prokázati

šnĎsvxTinoc 3. skvělý, okázalý,
slavnostní

ἐπίδειξις -εως ἡ Ukázání,
zkouška, slavnostní řeč, přehlídka,důkaz,| okázalost,
oznámení; ἓ, ποιεῖσθαι PO
dati důkaz řečnického umění

ἐπιδέκατος ὃ. desátý díl; o de
setinu více

ἐπιδέχομαι υἱξ ἐπιδέχομαι
ἐπιδέξιος 2. vpravo obrácený,

obratný, příznivý
ἐπίδεξις υἱ2 ἐπίδειξις
ἐπιδέομαι οἱ ἐπιδέω
ἐπιδέρχομαι -εσῦαι pohlížeti
ἐπιδευῆς 2. (Ξ-ἐπιδεης) PO

třebný, nuzný, ostýchavý,
zdrženlivý; š. givoupostráda
ti, nedostávati se

ἐπιδεύομαι -εσῦαι (Ξξέἐπιδέο
μαι) potřebovati, postrádati,
zůstávati za někým, nedosta
čovati

čiudéyouou -eoVau K tomu při
jmouti, pohostinsky přijmou
ti, připustiti

ěměto -etv přivázati
ἐπιδέω -etv (črněšouou) míti

nedostatek, postrádati, býti
slabší někoho (za někým)

ἐπίδηλος 2. zřetelný, viditelný,
známý



ἐπιδημεύω

čměnucúm -ey doma pobývati
(zůstati), někam zavítati (ně
kde pobývati) jako cizinec,
přibýti

ἐπιδήμιος 2. doma, domácí, ob
čanský, rozhlášený, odjinud
přišlý; 4 šměnuíů pobyt

ἐπιδημιουργός 0 dozorčí úřed
ník, dozorce (člen dozorčí ra
dy)

ἐπίδημος 2:Ξ- ἐπιδήμιος
ἐπιδημῶ -εἴν --- ἐπιδημεύω
ἐπιδιαβαίνω -ειν Za někým

přejíti, přeplaviti se
ἐπιδιαγϊνώσκω -ειν ještě jed

nou rozvážiti, rozhodnouti
ἐπιδιαιρῶ -etv rozděliti (med.

mezi sebou)

ἐπιδιακρίνω -ειν Konečné roz
hodnutí učiniti

ἐπιδιατάσσομαι -εσῦθαι dodat
ně (dále) naříditi

ἐπιδιαφέρω -ειν Později pře
praviti

ἐπιδιδάσκω -ειν αάῑε poučovati
(učiti)

šmětdvu -vou přidati, dodati,
vydati, přibrati (si), obdaro
vati; intr. pokrok činiti, při
býti; pokračovati, prospívati,
odevzdati

ἐπιδίζημαι -σθαι (ἱ -δίζομαι)
ještě k tomu hledati, zkou
mati, probírati

ἐπιδιήγησις -εως ἢ ἀοάαίεἷ vy
pravování, pozdější vypravo
vání

ἐπιδινῶ -εἴν σαϊάζείί (νο νίτυ),
přemítati, přitočiti se

207 ἐπιέννῦμι

ἐπιδιορθῶ -οῦν Konečně zlep
šiti, ještě uspořádati

ἐπιδιφριάς -άδος 4 oKraj kor
by (vozové)

ἐπιδίφριος 2. na sedadle vozu
ἐπιδιώχω -ειν dále pronásledo

vati
ἐπίδοξος -ον očekávaný, do

mnělý
ἐπίδοσις -εως ἡ přídavek, do

brovolná daň, vzrůst, zdar,
prospěch, pokrok, rozkvět

ἐπιδοχη ἡ pozdější přijetí, při
jetí nových ústavních zřízení

ἐπιδρομη * nájezd, útok, pře
padení

šmidpouoc 2. přístupný, blížící
se

ἐπιδύω -ειν (ἐπιδύομαι) Při
tom zahynouti (zajíti)

ἐπιείκεια 7 obratnost, ochota,
vlídnost, mravnost; ἐ, χρῆσ
90 vésti si blahovolně

ἐπιείκελος 2. podobný
ETLEVNT)G2. (čovno.) vhodný, ná

Ježitý, slušný, zdatný, mírný,
dobrotivý, řádný, výborný,
rozumný, spravedlivý, prav
ἀξροαάοσρπύ;ἐπιεικῶς dosta
tečně, náležitě, velmi mnoho,
do jisté míry, asi

ἐπιεικτός 3. přemožitelný; se
záporem: nesnesitelný, neslý
chaný, neústupný

ἐπιέλπομαι -εσθαι Ζάτονεῆdou
fati, nadějí se těšiti

ἐπίελπτος 2. Očekávaný
ἐπιεννῦμι -ὖὐναι K tomu obléci,

rozprostříti, přikrýti; Šmeuué
voc opatřený, obrněný



ἐπιζάφελος 208 ἐπικαδίζω

ἐπιζάφελος 2. ρτυακύ, υτραίηύ
ἐπιζάω -ἢν zůstati na živu
ἐπιζεύγνῦμι -úvat (* -yvůw)

přivázati, zapřáhnouti, při
pojiti

ἐπιζεφύριος 2. ležící k západu
ἐπιέω -εἷν vařiti se, překypo

vati, vzplanouti, rozpoutati se
šníCnkoc 2. hodný závisti, zna

menitý
ἐπιζῆμιος 2. trestný, škodlivý
ἐπιζημιῶ -οῦν potrestati
ἐπιζητῶ -εἷν vyhledávati, pá

trati, postrádati, žádati, přáti
si

ἐπιώννῦμι -Όναι
podkasati, shrnouti

ἐπιζώω υἱΣἔπιςάω
ἐπίηλε υἱΖἐπιάλλω
ἐπίημι VÍZἐφίημι
ἐπιήνδανε υἱζ ἐφανδάνω
ἐπίηρα ὀεπ ἐπίηρα φέρειν ὅ

niti k vůli, dokazovati lásku
čnuňoavoc 2. příjemný, vítaný
ἐπιδαλασσίδιος 2. (ἳ -ττίδιος)
ἐπιδαλάσσιος 2. (ἳ -ττιος)

přímořský
ἐπιδανάτιος 2. k smrti odsou

zený, smrti propadlý
šrmbapovvo -er dodávati od

vahy
ἐπιδειάζω -ειν vzývati bohy,

zapřisahati
ἐπιδειασμός ó vzývání bohů,

zapřisahání
ěnĎepareve -ev býti úslužný,

na něco pomýšleti
ἐπίθεσις -εως ἡ položení (ru

kou), útok, přidávání, pří
davné jméno (epitheton)

přepásati,

ἐπιθεσπίζω -ειν ohlásiti věštbu
ἐπιθετικός 5. 5ΏιξΙε ἀῑοξίεί, οᾱ

vážný
ěntdeToc 2. připojený, později

zavedený; τὸ g£.=— adjecti
vum

ἐπιθέω -εἴν běžeti na - (proti -)
ἐπίδημα τὀ Víko, náhrobek,

hrot kopí
šnv$oovků -civ při tom hlučeti,

hlučně souhlasiti

ἐπιδρέξας 9ἱΖἐπιτρέχω
ἐπιδρῴσκω -ειν Ώδκαπαιdosko

čiti, poskakovati, skoky dě
lati

ἐπιδυμητῆς -οῦ o dychtivě tou
žící, milenec, přítel

ἐπιθῦμητικός 3. dychtivý, ná
živý

črubvumroc 3. žádost vzbuzující
ἐπιδυμία (ἱ --ίη) ἡ žádost, přá

ní, touha, pud, vášeň
šrdvulaua Tokadidlo
ἐπιδυμῶ -εἴν toužiti, dychtiti
ἐπῖθύνω -ειν mířiti rukou, na

pínati
ἐπιδύω -ειν K tomu obětovati
ἐπίθύω -ειν ννταζίε, ἀοθίταιὶ
ἐπιδωύσσω -ειν ἃ ἴοπια Ζνι

četi, zvučně volati (ohlásiti)

ŠriloTwo -000g spoluvědomý,
spoluvinný

ἐπικαθδαιρῶ -eiv zcela (opět)
strhnouti

črxádnuou -fobdou na něčem
seděti, někde ležeti (tábořiti,
obléhati)

ἐπικαδίζω -evv dosaditi ně
kam; intr. na něčem seděti



ἐπικαδίσταμαι

ἐπικαδίσταμαι -ασδαι ἀοδαά
si; intr. nastoupiti, později
přistoupiti |

ἐπιχαίνυμαι -σθαι νε]οε 5ε νυ
znamenati, vyniknouti

šixatovoc 2. vhodný, obratný,
zdatný, nutný, významný; oi
ě. přední, vlivní, vyšší (dů
stojníci)

ἐπίκαιρος ἆ- příznivě položený,
výhodný, vhodný

ἐπιχαίω -ειν Při tom spáliti
(k oběti), připáliti, opáliti

šrxáAvuua vó plášť, pokrývka
ĚTUXOÁÚNTO-Ewy Pokrývati
ἐπικαλῶ -etv přivolati, zavo

lati na pomoc, pojmenovati,
předhazovati, vzývati, před
volati; med. zavolati si (na
pomoc), vyzvati

ἐπικαμπή 1 zahnutí, zakřivení,
záhyb

ἐπικάμπτω -ειν οΏποιήί, za
hnouti, zatočiti, obrat učiniti

ἐπικάρσιος 3. po hlavě (dolů),
střemhlav

ἐπικαταβαίνω -ειν Ρο ηἔΚκο
mu sestoupiti, táhnouti

ἐπικατάγομαι -εσῦαι
přistáti

ěmxaTadaodávo -ev při tom
usnouti

ἐπικατακλύζω -ειν K tomu ješ
tě zaplaviti

ἐπικατακοιμῶμαι -ᾱσῦδαι na
měcoulehnouti ke spánku

ěmxaroaÁauhBávo-eu předstih
nouti, dostihnouti

ἐπικαταμένω -ειν Ještě déle
(než obvykle) zůstati

potom

14 Řecko-český slovník,
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ἐπικατάρᾶτος ᾖἆ.Ρτοίς]είΨ
ĚTUXUTAOOLTTŮ-Ely ZA někým

dolů svrhovatiἐπικατασφάζω-ειν| přitomἐπικατασφάττω-ειν| zabíti,
usmrtiti

ἐπικαταψεύδομαι -σθαι
k tomu lháti

ἐπικάτειμι -ιέναι Sestupovati
ἐπίκαντος 6. (καί) Ώὰ Κοποί

opálený
ἐπίχειμαι -σῦαι přiléhati, dolé

hati, blízko ležeti, dorážeti,
uložiti, hroziti, nastávati, blí
žiti se, býti připojen (ustano
ven, nahoře položen)

ἐπικείρω -ειν přiříznouti, po
žíti, zpustošiti, způsobiti me
zery v řadách

ἐπικελαδῶ -etv K tomu křičeti,
hlasitě chváliti

ŠTnÉÁEvOLG-EWGŤ povzbuzení,
provolávání

ἐπικελεύω -ειν volati na něko
ho, povzbuzovati

ěrxékAo -ew. přistrčiti, přira
ziti, přistáti

ěrvnéhouou -e0bau přivolávati,
pobízeti

ĚnÍxE0 VÍZἐφικνοῦμαι
ἐπικεράννΌμι -ύναι ρᾶπηίοΏα,

namíchati

ἐπικέρδια τά Zisk, výdělek
ἐπικερτομῶ -εἴν Při tom se vy

smívati, uštěpačně mluviti
ĚTxEÚdw -EwyUkrývati, zatajo

vati

ἐπικηρῦΌκείᾶἡ poselství, vyjed
návání

ještě



ἐπικηρυκεύομαι 210 ἐπικρατῶ

ἐπικηρῦκεύομαι -εσθαι Nlasa
telem oznamovati, vyjedná
vati

ἐπικηρύσσω -ειν (ἳ -κηρύττω)skrze© hlasatele© (veřejné)
oznamovati

ἐπικίδνημι -άναι rozprostírati;
med. rozlévati se, prostírati
se

šmxivěvvoc 2. ohrožený, plný
nebezpečí, nestálý

ἐπικίρνημι -άναι
(Ξ--ἐπικεράννυμι)

ěruxAúw -ewv zlomiti, oblomiti,
pohnouti; pas. býti sklíčen,
zlomen

ἐπιχλείω -ειν při tom oslavo
vati; zavříti

ěrixAmuo. To obvinění
ἐπίχληρος ň hlavní dědička

(dcera)
ἐπίχλησις -εως η pojmenování,

název, příjmení
ἐπίκλητος 2. zavolaný (ku po

moci), svolaný, povolaný
ěrixAwvýg 2. skloněný, srázný
ἐπιχλίνω -ειν nakloniti; intr.

obraceti se
ἐπίκλοπος 2. Ζἱοάξ]5κύ,podvod

ný, prohnaný
ἐπικλύζω -ειν omývati, zapla

viti
ἐπίχλυσις -εως ἢ záplava, po

vodeň
ἐπικλύω -ειν Nasiouchati, Vy

slechnouti
ἐπικλώθδω -ειν Upřísti, osudem

určiti, dopustiti, usouditi
ἐπιχνοῦμαι -εἴσθαι Όυἱσἔφικ

γοῦμαι -εἴσῦδαι

přimíchati

ἐπικοιμῶμαι -ᾱᾶσῦαιΚε spánku
se klásti

rtixotwvoc 2. společný
ěruxowvoÚuot -oúodou sdělovati

si
ἐπικοινωνῶ -εἴνΤΠ ηᾶςο 5 ně

kým společné; medď.společně
se raditi

ŠTxoun -etv Chválamivyná
šeti; vychloubati se

ἐπικόπτω -ειν tlouci na něco,
pobíjeti

ἐπικοσμῶ -εἷν vykrášliti, vy
zdobiti

Ě ' ) ochrana, pomocἐπικουρημα τὸ „p
ἐπικουρία ἢ Ροπιος; V plur. po

mocné sbory
3

ἐπικουρικός ὃ. Ροπιοσπύ; τὸ ἐ,
vojsko pomocné (žoldnéřské)

Ěnmímovooc2. pomáhající; č č.
pomocník, mstitel, tělesná
stráž (plur.)

ŠxovoĎ -civ pomáhati, při
spěti, sloužiti jako žoldnéřἐπικουφίίω| -ev| nadlehčiti,
zdvihnouti, posílitiἐπικραίνω-ειν| dovršiti,ἐπικραιαίνω-ειν| dokonati,
splniti

ἐπικράτεια ἡ násilná vláda,
oblast

ἐπικρατῆς 2. vítězný, násilný,
mocný

ἐπικράτησις -εως ἡ ΦΙεποζεπῄ,
převaha

ἐπικρατῶ -etv míti moc, vládu,
převládnouti, vítěziti, ovlá
dati, zmocniti se, přemoci



ἐπικρεμάννυμαι

ἐπικρεμάννυμαι-σῦδαι | nadἐπικρέμαμαι -σῦαι něčím
viseti, vznášeti se, hroziti

ἐπικρῆσαι ΌἱΖἐπικεράννυμι
ἐπικρίνω «ειν rozsouditi, roz

hodnouti
ἐπίχριον τό Τ8Ώπο
šrxoúnrw -ew skrýti, zatajiti;

med. skrýti se
ἐπιχτάομαι -Gobou K tomu zís

kati, přibrati, zvětšiti
ἐπιχτείνω -ειν nadto zabíti, do

bíti
ἐπίχτησις -εως ἡ nový zisk,

prospěch
ἐπίκτητος 2. k tomu (nově) zís

kaný, naplavený, cizí, stroje
ný

ἐπικτυπῶ -εἷν K tomu hlučeti
(křikem, dupáním, bušením
na cymbál)

ἐπικυδής 2. slávyplný, vzneše
mý, vlivný

ἐπικυΐσκομαι -εσθαι Ρο ἁτυπό
(stále) býti březí

ἐπικυλινδῶ -εἴν (ἳ -κυλίῳ) ηβῖο
(dolů) váleti, přivaliti

ἐπικύπτω -ειν shýbnouti se
(nad něčím)

ἐπικυρῶ -εἷν Na něco naraziti,
něčeho dosáhnouti

ἐπικυρῶ -οὔν Ppotvrditi, povo
Jiti, schváliti

ἐπιχωχύω -ev K tomu naříkati
(kvíleti)

ἐπιχωλύω -ειν zabraňovati
ἐπικωμῳδῶ -εἴν Žerty si tro

piti, vysmívati se při tom
ἐπιλαγχάνω -ειν posléze (lo

sem) připadnouti

14* Řecko-český slovník.

ἐπιληίς

ἐπιλαμβάνω -ειν přibrati, po
jmouti, chopiti se, zachvátiti,
zastihnouti; meď. napadnouti,
dosáhnouti, dostati se, za
držeti, kárati, namítnouti

ἐπίλαμπτος 2. (1οἨ.)--- ἐπίληπ
τος

ἐπιλάυπω -ev prosvítati, za
svitnouti

ἐπιλανὑδάνομαι -εσῦαι Ζ8ΡΟΠῃε
nouti, nevzpomínati (= býti
nevděčný), nestarati se

ěrÁkeatvo -ev uhladiti, přija
telným učiniti

ἐπιλέγω -ev přibrati, vybrati,
vyvoliti; k tomu říci, pozna
menati, rozvažovati, o něco
se starati (báti); probrati,
přidati, dovolávati se, pře
čísti, nazývati

ἐπιλείβω -ειν přilévati, pokro
piti

ἐπιλείπω -ειν Scházeti, nedo
stávati se; trans. opustiti,
ustati; pominouti, zůstati vza
du; neos. šmÁetite. nedostává
se

ěrmÁetym -ewv olizovati
ěriAevpic -ewc Ď mizení, ubý

vání

ěrtAexTog 2. vybraný
ἐπιλεύσσω -ειν ἀοπιέάπουα
ἐπίληῦδος 2. působící zapome

nutí
ἐπιληδω -er památky zbaviti;

med. zapomínati(==nav
Ὀάνομαι)

ěmÁnic -(doc ukořistěný, doby
tý



ἐπιληκῶ 212 ἐπιμετρῶ

ěrmÁnxé-etv tleskati k něčemu
(podle taktu)

ěiiAnitoc 2. při tom přistižený,
postižený

ἐπιλησμονή ἡ zapomětlivost
ěmAňouwv 2. zapomětlivý, ne

pamatujícíἐπιλίγδηναάν.| škrtnutím,
škrábnutím

ἐπιλλίζω -ειν mrkáním po
vzbuzovati

ἐπιλογίζομαι -εσθαι U sebe u
važovati

ěinikovoc ó uvážení, závěr
ἐπίλοιπος 2. ještě zbývající
ἐπιλυπῶ -εἴν ještě více rmou

titi
ἐπίλυσις -εως ἡ řešení, vysvět

lení, výklad
ěnÁým -ew rozpustiti, mocí po

zbýti; vysvětliti, rozhodnouti,
vyvrátiti, osvoboditi, chráni
ti, zaplatiti

ἐπιλωβεύω -ειν při tom se vy
smívati

ἐπιμαίνομαι -εσῦαι
(vášnivě) žádati

ἐπιμαίομαι -εσῦαι dotýkati se,
ohledávati, chápati se něče
ho, dosáhnouti, usilovati (do
sáhnouti)

ἐπιμανθάνω -ei později se
učiti, přivykati si

ἐπιμαρτυρῶ -εἷν ἀοξνδάδοναιἱ
ἐπιμαρτυρίᾶ 7 volání za svěd

ka
ἐπιμαρτύρομαι -εσδαι νο]αί

za svědka, zapřisahati, do
svědčiti, vzývati

ἐπιμάρτυρος ὁ δνξάεῖς (ΡΕ {οπι)

prudce

ἐπιμάσσομαι (711.)υϊζ ἐπιμαίο
μαι

ἐπίμαστος2. δρίπανν, zchátralý
ἐπιμαχία 7 obranný spolek
ἐπίμαχος 2. přístupný (schop

ný) útoku
ἐπιμαχῶ -εἶἵνἕ obraně přispěti,

ozbrojenou rukou chrániti
ἐπιμείγνΏμι υἱζ ἐπιμιγνΏμι

ἐπιμειδῶ-ᾱν | tomse
ἐπιμειδιῶ-ᾱν| usmívati
šmnéhev (i -eín) ň péče, sta

rost, horlivost, výcvik, sprá
va, vedení, dozor, výchova,
vzdělání, pozornost, ohled,
úcta, opatrnost

ἐπιμελῆς 2. pečlivý, dbalý, sta
rostlivý; ž, šavu leží na srdci,
záleží

ἐπιμελητής -οὔ ὁ obstaravatel,
ochránce, správce, dozorce

ἐπιμέλομαι-εσδαι Páněmuehovuou-etodau| dbáti,
starati se, usilovati, pečlivě
pozorovati, míti dozor, pilně
si počínati, míti ohled, býti
přičinlivý

ěmuénova (vl. perf. οςἔπιμένω)
po něčem dychtím

ἐπιμέμφομαι -εσθαι býti ne
spokojen, urážeti, stýskati Sl,
zlobiti se, kárati, vytýkati

Ěm.uévo -Ewypři něčem (věrně)
zůstati, čekati, váhati, nastá
vati, prodlévati, meškati, vy
trvati

ἐπιμεταπέμπομαι-εσῦθαι potom
si ještě obeslati, povolati

ĚTuuET0Ď -etv přiměřiti, přidě
liti



ἐπιμῆδομαι 213 ἐπιπαρασκευάζομαι

ἐπιμήδομαι-εσῦδαιΥΥπιυδΗἩ,ἔἐπινηνῶ-εἴν| nakupiti,nastrojiti ἐπινηῶ-εἵν| nahromaditi
ἐπιμήῆκης 2. podlouhlý
ἐπιμήνιος 2. měsíční, na měsíc;

τὰ č. potrava na měsíc
ἐπίμηνις -ιος Ů hněv
ἐπιμηνίω -ειν Ὠπέναιϐ 68, ne

vražiti
ἔπιμήχανος 2. podněcovatelἐπιμηχανῶμαι-ᾱσῦαι| proti

někomu vymysliti, nastrojitiἐπιμίγνῦμι-ύναι| přimísiti;
med. přimísiti se, zacházeti,
navštěvovati, cestovati, v boji
se sraziti

ἔπιμιμνῄσχομαι -εσῦαι Υ2Ρρο
menouti si, zmíniti se; připo
menouti, upomenouti

ἐπιμίμνω -ειν { ἐπιμένω)
vytrvati

ěniulE vesměs, bez rozdílu
ἐπιμιξία Y)přimíšení, styk, spo

jení
ἐπιμίσγω -ειν VÍZ ἐπιμίγνυμι

(stýkati se, dorážeti)
ἐπιμολεῖν (inf. aor. od ἐπιβλώ

oxw) přijíti
ěruuoví 1 prodlévání
ἐπιμύζω -ειν nad něčím bru

četi, reptati, mumlati
ěnivetov Tó Kotviště, přístaviště
ἐπινέμω -ειν přiděliti, rozděli

ti, pustošiti; med. pásti,
νονzhoubně se šířiti

ἐπινεύω -erv přikývnouti, po
kyvovati, schvalovati

ěmvvépeAoc2. mraky zahalený
ěmvspolovoc 2. na ledvinách
ἐπινέω -εἷν Upřísti, uděliti; aa

ložiti, hromaditi

Ěrvtxetoc 2. vítězný
ἐπινίχιος 2. vítězný, k vítězství

náležející
ἐπινίσομαι-εσθαι (ἵ -νίσσομαι)

valiti se, zavodňovati
ἐπίνοια T) uvažování, myšlen

ka, záměr, názor, nápad, vy
nález

ἐπινοῶ -εἵν míti na mysli, vy
mysliti, vnímati, poznávati

> , :ἐπινύμφειος ζ- ,
9 MV 5 9 svatebníἐπινυμφίδιος 2.
ĚTWVOLÓ-av Ppřiděliti, poskyt

nouti, přijíti k někomu
ἐπίξυνος 2. 5ρο]εξπύ
ἐπιορχία ἡ Křivá přísaha, Do

rušení přísahy
ἐπί 2. křivopřísežný; τὸĚTLOOXOG p Y) T

ἐ.Ξ- ἐπιορχία
ἐπιορκῶῷ -εἷν Křivě přisahati,

přísahu porušiti
ἐπιόρομαι -6040 povzbuzovati,

míti dohled, hlídati
ἐπιόσσομαι -εσῦαι Ώ8 ηξοο po

hlížeti
ἐπίουρος O dozorce,

vládce

ἐπιοῦσα (85ο.ἡμέρα) ἡ druhý
den

ἐπιούσιος 2. pro druhý den
určený, každodenní, postaču
jící

ěrmópouou (Ťut.) viz ἐφορῶ
šnitav v celku, vůbec
ἐπιπαρανέω -εἵν ἆ ἴοπια hro

maditi
ἐπιπαρασκευάζομαι -εσδαι ἕἘ

tomu si ještě opatřiti

hlídač,



ἐπιπάρειμι 214 ἐπιπορεύομαι

ἐπιπάρειμι -εἵναι Ὁύα Ώα Ὀ]ίς
ku (po ruce)

ἐπιπάρειμι -ιέναι Ὠξκαπι Ρἵ]
jíti, dojíti, postupovati; jíti
ma pomoc, táhnouti podél

ἐπιπάσσω -ειν (-πάττω) ὨβδΥ
pati

ěrimedoc 2. rovný, plochý; T0 č.
rovina

ěnutevdelm ř důvěra
ἐπιπείθομαι -εσθαι ἀάμ 5ε Ρἵ6

mluviti, poslouchati
ἐπιπέλομαι -εσῦθαι přicházeti,

blížiti se

ĚTVTÉUTO-EwyMimoto odeslati,
seslati, dopustiti, štváti (psy
na zvěř), za někým poslati

ἐπίπεμψις -εῶως ἡ οἀθεβ]άηί, το
zeslání

ἐπιπέτομαι
vletěti

čnuriivauou -obou Dlížiti se
ἐπιπίνω -ειν Ρροΐοπαρίµ, ΕΙ ρ{Η
ἐπιπίπτω -ειν ρϊϊραάπου, ρἵε

padnouti, napadnouti, nara
ziti, padati na někoho, vrh
nouti se k někomu (gr viva)

ἔπιπλα τά εντξᾶξκγ,πιβ]θίε]ς ΠΙο
vitý, nábytek

ἐπιπλάζομαι -e0dou zmítati se,
býti zahnán

ἐπιπλάσσω -ειν 8 ΠὨξοοηδαίζ{Η,
přitisknouti

ἐπιπλείω υἱΣ ἔπιπλέω
ἐπίπλεος 3. zcela plný
ἐπίπλευσις -εως m připlutí,

útok loďmi
ἐπιπλέω -elv Na (po) něčem

plouti, připlouti, vyjeti vstříc,
loďmi napadnouti

-εσθαι| přiletěli,

ἐπιπληρῶ -οὔν znovu doplniti
(lodi mužstvem)

ἐπιπλήσσω (-πλήττω) -ειν Ὦ8
rážeti, dorážeti, vytýkati, ha
nobiti

ἐπίπλοα τά --- ἔπιπλα
ἐπίπλοος ὁ připlutí, výprava,

pomoc loďstva, útok loďmi;
bránice

ἐπιπλώω -ειν { ἐπιπλέω)
plouti, přeplouti, veplouti,
připloutiἐπιπνέω-εἵν| νΥνάεοποναα
ovanouti, zavanouti

ἐπίπνοος 2. (i -πνους) nadše
ný, roznícený

ŠnuTodLoc3. na nohou (uváza
ný)ἐπιπόῦησις-εωςŤ)| touha

ἐπιποδία ἢ po něčem
ἐπιπόθητος 2. vytoužený
ἐπιποθῶ -εἴν toužiti po něčem,

boužebně si přáti

ἐπιποιμήν -ένος ὁ (ἡ) hlídač,
pastýř

ἐπιπολάζω -ειν býti nahoře,
vynikati, něčím se zaměstná
vati, nabýti převahy

ěmutoÁTY povrch; ££ č, povrch
ηξ; ἐπιπολῆς nahoře, nad
(s gen.)

ěnimokoc sluha
ěnijovoc 2. namáhavý, námahu

snášející
ěnmunovů-ev při práci vytrvati,

neobyčejně se namáhatiἐπιπορεύομαι-εσῦαι| přijíti,
přitáhnouti, tam jíti

ἐπιπνείω -ειν jo chatina něco,



ἐπιπρέπω 215
3
TLOXMVIG

Šmoka -EwyVynikati, příslu
šeti

ἐπιπροέμεν οἱ” ἔπιπροϊημι
ἐπιπροϊάλλω -ειν postaviti ně

οο Ρῖεά πηἔκοπο (τινί)
ἐπιπροῖημι -évou vpřed posílati,

vyslati; intr. pustiti se, zamí
řiti

ἐπίπροσῦεν νρῖεάυ, ρζεά, ν εεδ
tě, dopředu

šrunTalow -ewvk něčemu kých
nouti

ἐπιπώλησις -εως ἡ přehlídka
ἐπιπωλοῦμαι -εἴσδαι otáčeti se,

obcházeti, přehlížeti
ἐπιρράπτω -ειν Ρζ]δίά
ἐπιρράσσω -ειν οἱ ἐπιρρήσσω

(přitrhnouti)
ἐπιορέζω -ειν při tom oběto

vati
ἐπιρρέπω -ειν skloniti se, schýti se
ěnm.ovém-elv Ppřitéci, shora ply

nouti, valiti se
ἐπιρρήσσω -ειν Ζα5ἱτδΙΗ,ρἵίτα

ziti, vrazitiἐπιρριπτῶ-εἴν| házetiἐπιρρίπτω-ειν| naněkoho,
uvrhnouti, vložiti

ěnLovodoc 2. pomocný; doráže
jící, tupící

ěrvooouBů -etv hučeti při tom
ἐπίρουτος 4. obtékaný, zavla

žovaný
ἐπιρρώννΏμι -ύναι Pposilovati,

povzbuzovati; med. vzmužiti
se

9 ’ Lé LD U- ..ἐπιορώομαι -εσῦαι ΡορΏα αἱ;
shrnouti se, splývati

ἐπίσαγμα τό Ὀζειπεηο, tíže

ἐπισάσσω -ειν (ἳ -σάττω) τὰ
ložiti, osedlati

ἐπισείω -ειν (ἲ ἐπισσείω) Ρροίχά
sati, vstříc mávati

ἐπισεύω -ειν (ἱ ἐπισσεύω) DO
háněti, popuditi, dopustiti,
seslati; med. přihnati se, při
kvapiti, spěchati, rozehnati;
perf. toužiti, bažiti

ἐπισημαίνω -ειν ZNnamením
opatřiti, oznámiti, dáti naje
vo; med. poznamenati se, po
tvrzovati

ἐπίσημον τό znamení, znak,
obraz

ἐπίσημος 2. znamením opatře
ný, ražený; zřetelný, jasný,
slavný (proslulý) v něčem (τί)

ἐπισιμῶ -οῦν šikmo odbočiti,
zahnouti

ἐπισῖτίζομαι -εσῦθαι ορ8ίζοναα
si potravu, zásobovati se

ἐπισῖτισμός Ó zásobování, zá
soba

ἐπισχέπτομαι -εσῦθαι pohléd
nouti, prohiédnouti si, do
hlédnouti, prozkoumati, pá
trati, navštíviti, vyhledati;
part. fut. na návštěvu

připraviti,
urovnati

ἐπισχευάξζω| -EWV
opatřiti, opraviti,
(utěsniti lodi)

ἐπισχευή ἡ ἄρτανα, oprava, ob
novení

ἐπίσχεψις -εως prohlídka,
přehlídka, zkoumání, návště
va

ěnmloxmvoc2. před stanem, ve
řejný



ἐπισκηνῶ 216 ἐπίστασιςἐπισκηνῶ-οῦν© Ubytovatise,
odpočinouti si někde

ἐπισκήπτω -ew uložiti, vložiti,
uvaliti, stíhati, obviňovati,
vzpírati Se

šm.oxůtm -ei zastíniti, skrýti
ἐπίσχιος 2. zastiňující, stinný
ἐπισκοπή ἢἡ navštívení, dohlí

žení, biskupský úřad
ĚTLoxojog ó Na něco pohlížejí

cí, dohlížející, pozorovatel,
vyzvědač, dozorce, ochránce,
biskup

ἐπίσκοπος 2.. zasahující c/l,
směřující (vhodný) k něčemu

ἐπισχοπῶ -elv pohlížeti, pozo
rovati, zkoumati, přehlížeti,
navštíviti, rozvážiti, dbáti,
pečovati, dohlížeti

ἐπισκοτῶ -elv zatemniti, zaclá
něti

ἐπισχύζομαι -εσθαι podrážditi
se

ἐπισκυδίζω -ειν PO skythsku
(nalíti) píti (t. j. nesmíšené
víno)

ěrm.oxúvtov To obočí (vl. kůže
na čele)

ἐπισκώπτω -ειν ἆ tomu se vy
smívati, žertovati, škádliti

šmouvyscůc bídně, žalostně
ἐπισπαστὴρ -ἤρος ὁ držadlo

(kruh) u dveří
ἐπίσπαστος 2. zaviněný
ἐπισπάω -ᾱν přitáhnouti, strh

nouti na sebe, získati; med.
přitáhnouti k sobě, pohnouti,
zjednati si, dáti se strhnouti

ἐπισπείρω -ειν Osíti, osázeti

ἐπίσπεισις -εως m odlévání,
úlitba

ἐπισπένδω -ειν nalíti, zkropiti,
úlitbu činiti, spolek uzavříti
(med.)

ἐπισπέρχω -ειν ΡοπάπξΗ; intr.
dorážeti

ἐπισπεύδω -ειν υτγοΏ]Η, ροΏά
něti; intr. přispěchati

ἐπίσποιμι (ορί. αοζ.), ἐπισπόμε
voc (part. aor.) VÍZ ἐφέπω

ἐπισπονδαί αἱ příměří, nový
spolek

ěrlone (konj. αοΤ.), ἔπισπῶν
(part. aor.) viž ἐφέπω

ἐπισσείω -ειν (Ξξ ἐπισείω) Ρο
třásati

ἐπισσεύω -ειν (ΞΞἐπισεύω) PO
háněti, ponoukati, seslati, do
pustiti; med. přihnati se, při
kvapiti, pospíchati, dorážeti,
toužiti

3 , / Dr κETLGOWTOOV TO ODTUČ

ἐπισταδόν αἄυ. přistoupením,
přistupuje

ἐπίσταῦμος o místní velitel
(perský)

ἐπίσταμαι -σθαι znáti, uměti,
býti zběhlý (zkušený, obrat
ný), věděti, moci, poznávati,
věřiti

ἐπισταμένως rozumně, obratně,
dovedně

ἐπιστασία ἡ pozornost,ἐπίστασις-εωςἡ| dohled,
vedení, pozorování, péče, za
držení, zastavení, srocení,
vzpoura, nával



ἐπιστάτης

ἐπιστάτης -ου Ó Příchozí, pro
sebník, dozorce, velitel, uči
tel, mistr

ἐπιστατῶ -εἵν dohlížeti, veleti,
spravovati, říditi

ἐπιστέαταιξ- ἐπίστανται
ἐπιστείβω -ειν η něco vkro

čiti
ἐπιστέλλω -ειν ΡοδΙ881,οσωάπη]

ti, sděliti, uložiti, naříditi
ἐπιστενάζω, ἐπιστενάχω, ἔπι

στένω -ειν K tomu (spolu)
stenati, naříkati

ἐπιστεφῆς 2. 87 po okraj na
plněný

ἐπιστέφω -ειν zcela naplniti,
nalévati, úlitbu někomu či

ĚTLOTÉMVTOUVÍZ ἐπίσταμαι
ἐπισημη ἡ vědění, znalost,

obratnost, věda, umění, od
borná znalost, teorie

ἐπίστημι οἱζ ἐφίστημι
ἐπιστήμων 2. rozumný, rozváž

ný, znalý
ἐπιστηρίζω -ειν podpírati, po

silovati
šrioTvov TOstanoviště, loděnice

ἐπίστιος 2. ἴοπ. --- ἐφέστιος
(k rodinnému krbu náleže
jící); TO č. rodina

ἐπιστολεύς -έως Ó posel, doru
čovatel; podvelitel loďstva
(ve Spartě)

ἐπιστολὴ ἡ poselství, rozkaz,
dopis

ἐπιστολιαφόρος --- ἐπιστολεύς
ἐπιστολιμαῖος 2. ρίδεεωηύ, ν do

pise (listině) obsažený, papí
rový

217 ἐπισύστασις

ěn.oToAvovró lístek, psaníčko
ἐπιστομίζω -ειν Ústa zavříti

(zacpati), umlčeti
ĚTLOTOVAJŮ-Elv Při tom huče

ti, duněti
ἐπιστρατεία ἡ polníἐπιστράτευσις-εωςἡ| tažení,

útok, vpád
ἐπιστρατεύω -ειν (ἳπιεᾶ.) pod

niknouti výpravu proti ně
komu

ἐπιστρατηίη ἡκξἐπιστρατείᾶ
ἐπιστρατοπεδεύω -ειν Z EMU

στρατεύω
ἐπιστρεφής 2. ορτάσεπύ, ΡοζΟΙ

ný, napjatý, naléhavý, dů
tklivý

ἐπιστρέφω -ειν obrátiti, otoči
ti, vésti zpět, k návratu nu
titi; intr. (med.) obrátiti se,
vrátiti se, navštíviti, dbáti,
pobývati, probíhati; ἔπεσ
Toauuěvog důrazný, vážný

ἐπιστροφάδην αἄν. Κο]ετη ἆο
kola

ἐπιστροφή ἡ οἰοξεηί, ναγονάπί,
ohled, pobyt, útok (návrat),
obrácení, vír

ěnmloT00gog2. nakloněný, spo
lečenský, příchylný

ἐπιστρωφῶ -av Často otáčeti,
navštěvovati

ἐπισυνάγω -ειν K tomu shro
mažďovati

ἐπισυναγωγή +) shromáždění,
sdružení

ἐπισυντρέχω -ειν Při tom se
sběhnouti

ἐπισύστασις -εως Ů shluk, sro
cení, pozdvižení



ἐπισυστέλλω 216 ἐπιτεχνῶμαι

šruovoTékm -ew omeziti, zkrá
titiἐπισφάζω-ειν| přitomzabíti,

ἐπισφάττω -ειν/ ορδΗ ρϊϊηόςίϊ
ἐπισφαλής 2. πο]δίώ, περεζρεῦ

ný
ἐπισφρᾶγίζομαι -εσθαι pečeť

přitisknouti, znamením opa
třiti

ἐπισφύριον τό Sponka na kot
níku (spojující holinky -yyvn
μῖδας)

ἐπισχερώ αν. ρο ἴααδ,78 5εΌοι
ἐπισχεσίη ἡ Ζδπιίηκα, předstí

rání

ἐπίσχεσις -εως ἡ Ζ4ἀτζεηί, ρο
byt, umírnění

ĚnLoYÝw-ei Posíliti, na něčem
trvati, tísniti

ἐπίσχω -ειν (ΞΞἐπέχω) při
držeti, říditi, poháněti; inír.
šířiti se

ĚTLOWOLLW-Evy Nahromaditiἐπιταγήἡ|| předpis,naříἐπίταγματό/ ΖεΏ{,τοζξα7
ěrmiraxtTog2. vzadu postavený;

ot č. zadní voj, záloha
ἐπιταλαιπωρῶ -εἴν ἀάῑε se na

máhati, další útrapy snášeti
ἐπιτάμνω -ειν υἱζ ἐπιτέμνω
ἐπιτανύω -ειν 9ἱ ἐπιτείνω
ἐπίταξις -εως +) nařízení, roz

kaz
3 , e ΄
ἐπιτάραξις -εως 1 zmatení
ἐπιταράσσω -ειν (ἳ -ταράττω)

k tomu ve zmatek uvésti,
znepokojiti, rušiti

ἐπιτάρροῦος ὁ (ἡ) pomocník,
vítěz

ἐπιτάσσω -ειν (ἳ -τάττω) Κ 19
mu postaviti, přiřaditi, vlo
žiti, přikázati

ἐπιτάφιος 2. pohřební
ἐπιταχύνω -ειν urychliti, pobá

dati
ἐπιτείνω -ειν Napnouti, pro

stříti, položiti přes něco, po
sunouti, zvýšiti, přepnouti,
nabádati, poháněti

ἐπιτειχίζω -ew zříditi opevně
ní, opevĎňovati

ἐπιτείχισις -εως Ἡ, ἔπιτειχισ
µός ὁ 5ίᾶνρα ορενηξη{, pev
nost

ἐπιτείχισμα τό ορενηξπί
ἐπιτελῆς 2. ukončený, provede

ný, splněný, dokonalý
ἐπιτέλλω -ειν Uložiti, poručiti,

ustanoviti, vyjíti
ἐπιτελῶ -elv dokončiti, vyko

nati, splniti, obětovati, za
platiti; med. vzíti na sebe,
ustati

ἐπιτέμνω -ειν naříznouti; med.
škrábnouti se

čnirTeE-xoc i blízká porodu
ἐπιτερπῆς 2. potěšiteiný, pří

jemný

ἐπιτέρπομαι -εσῦθαι těšiti 56,
míti zalíbení

ĚTUTETOÚPUATOL(PETÍ.) VÍZ ἔπι

τρέπω
ἐπιτέχνησις -εως ἡ ΥΥπιδιεπή,

vynalezení, dodatečné ziepše
7NI

ἐπιτεχνῶμαι -Čodau istivě na
strojiti, vymysliti si



ἐπιτῆδειος

ἐπιτήδειος (-δεος) 3. (2.) pří
hodný, slušný, potřebný, pro
spěšný, způsobilý, oddaný,
přátelský, nutný; 1ů čš. ži
votní potřeby, 6 č. přítel

ἐπιτηδές (ἳ ἐπίτηδες) ἀοδίαίεξ
ně, pečlivě, horlivě, úmyslně,
právě proto

ἐπιτήδευμα τὀἐπιτήδευσις-εωςἢ| nání,
činnost, námaha, chování,
způsob života, studium; plur.
životní snahy

ἐπιτηδεύω -ειν Ποτηνᾶ Κοπαί,zaříditi| zaměstnávatiSe,
strojiti, cvičiti (se), snažiti 56,
lstivě vymysliti

ἐπιτήχω -ειν nad něčím roz
pouštěti, rozpuštěné líti

ἐπιτηρῶ -εἴν Pozor dávati, vy
čkávati, pozorovati

ἐπιτίθημι -évou přiložiti, před
ložiti, připojiti, uložiti, usta
noviti, naložiti, postaviti, po
skytnouti, propůjčiti, způso
biti; med. oddati se, podni
kati, dorážeti, přepadnouti,
povstati proti někomu, úkla
dy strojiti

ἐπιτίμημα τό výčitka,ἐπιτιμησις-εωςἡJ pokárání,
hana

ἐπιτιμήτωρ -000G Č mstitel,
ochránce

ἐπιτμία m občanské právo
(úplné); trest

ἐπιτίμιον TÓ odměna, čestný
dar, trest, újma

ἐπίτῖμος 2. plnoprávný (občan)

| zaměst

219 ἐπιτροπή

ἐπιτμῶ -ᾱνν úctěmíti, tresta
ti, kárati, býti nespokojen,
zvyšovati cenu, vytýkati, ha
něti

ἐπιτλῆναι (ἴπ]. αοτ.) snésti, vý
trvati, trpělivě vyslechnouti

ἐπιτολή 1 východ
ἐπιτολμῶ -ᾱν při něčem vy

trvati, přemoci se, něčeho se
odvážiti

šitiTovoc Ó zadní lano (na lodi)
ἐπιτοξάζομαι -εσῦαι po někom

(lukem) stříleti

ĚTUTOUNŮ-elv přenechati
ETUTOÉMTY-Ewy SVĚŤItI, odevzda

ti, obrátiti se (k někomu),
uložiti, poručiti, povoliti, po
nechati, zanechati; svěřiti se,
podléhati

ἐπιτρέφω -ειν VyPěstovati; pas.
vyrůsti; dáie živiti

ἐπιτρέχω -ειν ρϊ]ρέηπουε, ρἵ]
skočiti, rozběhnouti se,
padnouti, předběhnouti,
vaditi; perf. rozlíti se

ἐπιτρίβω -ειν potříti, zničit,
zkaziti, trápiti

ἐπίτριπτος 2. ΖοΏγίτα]ώ, pro
hnaný

ἐπίτριτος 2. o třetinu zvětšený
ETLTOOTOLOG3. SVěřený, poruč

nický
ἐπιτροπεία ἡ Ροταζη]οίνί
ἐπιτροπευτικός 3. SChopný po

ručnictví (správy)
ἐπιτροπεύω -ειν býti správcem

(poručníkem)
ἐπιτροπή ἡ οενζάάπί, svěření;

plná moc, poručnictví



ἐπίτροπος

ἐπίτροπος ὁ dohližitel, správce,
místodržitel, poručník

ἐπιτροχάδην zběžně, stručně
ἐπιτυγχάνω -ew.| dosáhnouti,

dostati se, uhodnouti, zastih
nouti, setkati se, náhodou při
jíti, míti účast (úspěch); ὁ
črurvywv obyčejný člověk

ἐπιτύμβιος δ. náhrobní
ἐπιφαίνω -ειν ukázati, zjeviti;

med. ukázati se, zjeviti se

ἐπιφάνεια + objevení, zjevení;
zevnějšek, povrch, sláva

ἐπιφανῆς 2. zjevný, zřejmý,
vznešený, slavný

ἐπίφαντος 2. ještě viditelný,
ještě na živu

ἐπιφαύσκω -Ewy Svítati, roze
dnívati se

ἐπιφέρω -ειν Ppřinésti, poskytl
nouti, chápati se, hnáti se,
uložiti vytýkati, vyčítati,
vložiti, vztáhnouti, přičítati,
následovati

ἐπιφημίζω -ειν νυΏ]αδοναΗ,ζ8
světiti, neštěstí věštiti

ŠTupýuouo TÓnepříznivá před
zvěst

ἐπιφθέγγομαι -εσθδαι K fomuvolati,provolati,| troubiti
k útoku

ěnipbovoc 2. závistivý, nepřá
telský, nepříznivý, záviděný

ἐπιφδονῶ -civ záviděti, odpíra
ti, nenáviděti

šnupišym -ev spáliti, stráviti
ἐπιφοιτῶ -av (i -eiv) někam

docházeti, navštěvovati, po
tom přijíti

220 ἐπίχειρα

ἐπιφορᾶ ἡ Ρἴϊπεδεηί, Ρζ{άαναῖς,
útok, připojování, příval, při
kládání jmen

ŠT1póomu0 TOpozději přinesené
(jídlo), zákusky

šiípococ 2. někam ženoucí, va
noucí

ἐπιφορῶ -Elv υϊζ ἐπιφέρω
ἐπιφράζομαι -εσθαι Všimnouti

si, poznávati, vymysliti si,
pochopiti

ŠTupodoow -ei UCpati, uzavří
ti, ohraditi

ἐπιφρονῶ -εῖν Uvažovati, býti
chytrý (rozvážlivý)

ἐπιφροσύνη 1 bystrost, rozváž
nost, duchapřítomnost

ěnipowv 2. rozumný, bystrý,
opatrnýἐπιφύομαι-εσῦαι| dorůstati,
vyniknouti, vystoupiti proti
někomu

ἐπιφωνῶ -eiv hlas vydávati,
hlásati, vzývati

ἐπιφώσχω -ειν rozednívati se
ἐπιχαιρέκακος 2. škodolibý
šnvyalow -eu nad něčím se ra

dovati

ἐπιχαλκεύω -ειν Ώς πόξεπι Κο
vati, ráz naráz zasahovati,
umělecky vypracovati

šntyoAxoc 2. pokrytý mědí, mě
děný

šntyoo-u příjemný, vlídný,
zajímavý

šníyaorTog 2. potěšitelný, ško
dolibost vzbuzující

ἐπιχειμάζω -ειν tam přezimo
vati

ἐπίχειρα τά οἀπιδηξ, πηζάα



221 ἐποποιίᾶἐπνχείρημα

ἐπιχείρηματό počátekἐπιχείρησις -εως ἡ |začátek,
úmysl, útok

ἐπιχειοητής -οὔ ὁ podnikatel,
odvážlivecἐπιχειροτονῶκ-εῖν| schváliti
(hlasováním), potvrditi

ἐπιχειρῶ -etv ruce vztahovat,
chápati se, podnikati, zkou
šeti, útok učiniti, pokusiti se
o něco, připravovati, zamýš
Jeti

ἐπιχέω -εἴν přilíti, nalíti, na
sypati, seslati, vrhati; valiti
se, vniknouti

ěrtyĎóvioc 2. pozemský
ἐπίχολος 2. žlučový, hořký
ἐπιχορηγία ἡ poskytnutí, pod

pora
ἐπιχορηγῶ -εἵν poskytovati,

podporovati
ἐπιχοάομαι -ῆσδαι K tomu uží

vati, často používati, přátel
sky se stýkatiĚTLYOUÚW-Evy| Napadnouti,

ἐπιχράω vrhnouti Se
ěrvyote -ev natříti, namazati
ἐπίχοῦσος 2. silně pozlacený
ἐπιχωριάζω -ειν Často někam

docházeti, někde prodlévati
ἐπιχώριος 2. domácí, domoro

dý, v zemi obvyklý
ἐπιχωρῶ -εἵν přistoupiti, po

stoupiti, povoliti
ἐπιψαύω -ειν lehce se dotýkati

(chápati)

ἐπιψηλαφῶ -ᾱν Ρο něčem sa
hati, hmatati

ἐπιψηφίζω -ειν dáti odhlasova
ti; med. hlasováním schváliti
(potvrditi, povoliti)

ĚTLWYMň kotviště
ἔπλευ, ἔπλεο, ἔπλετο Viž zého.
ἔπληντο οἱ πελάζω
ἐποῦ- υἵσ ἐφοδὸ
ĚTOVKOOOUĎ-etv nastavěti, po

staviti, obnoviti, opraviti, na
něčem stavěti

ETOLxoGÓ osadník, přistěhova
lec, cizinec; soused

ἐποικτείρωsw](i -otwxT100)
ĚTOVKTÍČY -ELVἐποικῶ-εἵν| jakoosadníkse

usaditi, býti naproti usedlý
ἐποίχομαι -εσῦαι uUbírati se,

přiblížiti se, docházeti, dorá
žeti, zasahovati, přecházeti,
obcházeti, obstarávati, pře
hlížeti

ἐποκέλλω -ειν přiraziti, nara
ziti

ἔπομαι -εσῦαι ΠὨάδ]εάονα!,vy
praviti se, provázeti, proná
sledovati, vléci se

ἐπόμνύμι -ύὐναι (ἳ -ομνύω) na
něco (při něčem) přisahati

ἐπομφάλιος 2. na pupku, do
(vyvýšeného) středu štítu

ἐπονείδιστος 2. ροϊαρασ, han
livý, hanebný

ěnovouúte -er podle toho (při
tom) jmenovati, jméno dáti,
nazvati

ἐποπίζομαι -εσθαι οΠΏΙΖείΙse,
všímati si, ostýchati se

ĚnonxouwaŤ (* -moum) výprav
ná báseň (básnictví), epika

politovati,
slitovati se
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ἐποποιιχκόςὃ. ερ] ύ
ἐποποιός ὁ ερἰοκύ Ὀάδηίκ
ἐποπτεύω -ειν ἀοΏΠζεΗ, Ροζο

rovati, prohlížeti
ἑπόπτης -ου ὁ ἀῑνά]ς,dohližitel,

očitý svědek
ěnontixoc 3. k nejvyššímu po

svěcení příslušný, tajemný;
TŮ č. nejvyšší zasvěcení

ĚmonTŮ -av při tom péci
ĚTOOŮ -ův (i -etv) VÍZšpovů
ἐπορέγω κ-ειν Παρζάμηου;

med. rozpřáhnouti se, více žá
dati, podati, uděliti, přidatiἐπορθρεύομαι-εσῦθαι| Časně
vstávati

ĚTOOUNŮ-Elv VÍZ ἐφορμῶ

ἐπόρνΏμι"ναι, vzbudit,ἐπορνύω-ειν{| poháněti,
popuditi, seslati; pas. zdvih
nouti se, útočiti

ἐπόρομαι, -ὀροντο οἱ ὄρομαι
ἔπορον οἱΖ πορεῖν
ἐπορούω -ειν Ρϊ]κναρ]Ἡ, νραᾶ

nouti, vraziti, vyskočiti
ἔπορσον Όἱζ ἑπόρνυμι
ἐπορχοῦμαι -eiodov při tom

tančiti
ἔπος τό 51ονο, řeč, zpráva, roz

ω

mluva, výmluvnost, přání,
výpověď, slib, vypravování,
báseň (výpravná), slovní
ozdoba, výrok, rada, rozkaz,
pověst, verš, věc, dějiny, ob
sah řeči

ἐποτρύνω -ειν pobádati, po
vzbuzovati, vyzývati, popu
diti, poháněti, posílati

ἐπουράνιος 2. nebeský, na nebi
ἔπουρος 2. příznivě vanoucí

ἐποφείλω -ειν ještě dlužen býti
ἐπογετεύω -ειν přiváděti, při

lévati
ἔποχος 2. na něčem sedící (je

doucí), pevný v sedle
ἐποχοῦμαι -εἶἴσθαι Na něčem

jeti (se vézti)
ἔποψ -οπος Ó dudek
ἐπόψεαι, ἐποψόμενος Viž čo

ρῷ
ἐπόψιμος 2. (čpouou) snášející

pohled
ěnoWiog 3. viditelný, všechno

vidoucí

ἔποψις -εως ἡ ΡοἩ]εᾶ, ροά{νᾶ
ná, obzor

ἔπραῦδον (αογ.) viz TĚoVw
ἔπρηξα (αογ.) οἱ” πράσσω
ἑπτά 5εάπα

ěnraBósvoc 2. (i -Bovoc) o sedmi
vrstvách koží

ἑπταετηής 6. (* -ἔτης) sedmiletý
ἑπτακαίδεκα 5εάπιπάοί
ἑπτακαιδέχατος 5. 5εάπηπάςίύ
ἑπτάκις sedmkrát
ἑπταχισμῦριοι 5.

tisíc

ἑπτακισχίλιοι ὃ. δεάπωβςίο
ἑπτάκλῖνος ὅ. se sedmi lehátky
ἑπταχόσιοι 3. sedmset
ἑπτάλογχος 2. ροᾶ sedmi kopí

mi (= sedmi vůdci)
ěnráunvog 2. sedmiměsíční
ἑπτάπηχυς -υ sedm loket dlou

hý

sedmdesát

ἑπταπόδης -ου 5εἄπι 5ύορdlou
hý

ěmTánvÁoc2. o sedmi branách
ἑπτάτονος 2. sedmistrunný
ἕπταχα η 5θάπι ἁΠά (ςαςύ)



ἑπτέτης

ἑπτέτης --- ἑπταέτης
ἐπτόημαι, ἐπτοῆσῦαι οἱξ πτοῦ,

πτήσσω
ἔπυδρος 2. -- ἔφυδρος
ἔπω -ειν býti zaměstnán, ob

starávati, jíti, postupovati
ἐπῳδή ἡ Kouzelné zaříkávání,

kouzlo, zaklínání
ěnrowdoc2. kouzly tišící, pomá

hající; závěr písně
ἐπώδυνος 2. bolestný
ἐπωμίς -ίδος 1 rámě, plece
ἐπώμοτος 2. přísežný, svědek

přísahy
ἐπωνυμία ἡ ( ἐπωνυμίη) pří

jmení, jméno
ἐπώνυμος 2. (ἳ ἐπωνύμιος) Ρο

dle něčeho pojmenovaný, pří
jmením, jméno dávající

ἐπῶρσε, ἐπῶρτο οἱ ἐπόρνυμι
čioTidec ai lodní berany (zo

báky) na přídě lodní
ἐπωφέλημα τό Ῥοππος, ΡΟάΡΟΓΑ8,

přídavek
ἐπώγατο (i ěxwyarTo) byly za

vřeny (od ἐπέχω nebo šrnoi
γω)

čoole na zemi, k zemi
ἔραμαι -σῦαι dychtiti, toužiti

(viz 1 £p-ᾱἄν)
šoavvoc 3. líbezný, rozkošný
ἔρανος ὁ společná hostina, pří

spěvek, dar, podpora

ἐρασθῆναι (aor.) viz ἔραμαι,
£00

čoaotuokstoc 2. ze zpěvu Se ra
dující

ěoaovoňuarToc 2. milující pe
níze, lakotný

235 ἐργολαβῶἐραστός3.| líbezný,
půvabný, vítaný

ἐραστής -οὔ č milenec, ctitel,
přítel, přivrženec

ἐρατεινός 3. líbezný, rozkošný
ἐρατίζω -ειν 8χἱ81, dychtiti
ἐρατός 2. (-- ἐραστός)πι,

vítaný
ἐρατύωξ ἐρητύω
ἐρατώνυμος 2. 58 5]ανωύτη ἠπηό

nem, půvabný
ἐραυνῶ -ᾱν --- ἐρευνῶ
ἐργάζομαι -εσῦαι pracovati,

vykonávati, vzdělávati, děla
ti, páchati, provozovati, vy
dělávati, zjednávati si

ἐργάδω -ειν odděliti (viz i εἴρ
vo)

ἐργαλεῖον (-λήιον) τό nářadí,
nástroj

šovaostw -ev zamýšleti konati
šovaotů 7 (i -(m) práce, praco

vitost, zaměstnání, dílo, ře
meslo, výdělek, zjednávání,
činnost, polní práce, provozo
vání, zisk

ἐργαστήριοντό ἁπα
ĚOVaoTixÓG3. pracovitý
šovárng -ov č dělník, pracov

ník, pachatel, vykonavatel
ἐργατικός 3. pracovitý, tvořivý
šovárTic -100G Ť dělnice, vyko

navatelka
£0vua. Tó dílo, čin, jednání
ἔργμα Tó ohrada, vězení, skle

pení
ἔργῦμι VÍZεἴργω
ἐργολαβῷ -εἴν přijmouti zho

tovení díla

ἐράσμιος 2. milovaný,
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ἔργον τὀ práce, dílo, čin, sku
tek, provozování (řemesla),
starost, péče, obtíž, nesnáz,
prospěch, událost, věc, válka,
boj, výtvor, umělecké dílo,
stavba, úkol, věc

ἔργω -Evy (VÍZi slovo) svírati,
tísniti, tlačiti, zavříti, odlu
čovati, odděliti, zbaviti, vzda
lovati, zadržovati

ἐργώδης 2. namáhavý, těžký
ἕρδω -ειν (ἱ ἕρδω) Konati, dě

lati, jednati, obětovati
ἐρεβεννός 3. tmavý, černý
ἐρέβινδος ὁ εἴζσγηα(vikev, čoč

ka)
EoefbocTotemnota, říše mrtvých,

podsvětí
ἐρεείνω -ειν Vyptávati se, do

tazovati se

ἐρεδίζω -ειν | pobuřov

ěotdo-er|| pobuřovati,
pokoušeti, poháněti, znepo
kojovati, trápiti

ἐρείδω -ειν tisknouti, tlačiti,
řaditi, naraziti, proraziti, opí
rati (se), vzpírati se, zápašsiti,
porážeti; pas. klesnouti, pad
nouti

šoslnw -erv trhati, lámati, intr.
(pas.) prasknouti, roztrhnouti
se

ἔρειο VÍZ εἴρω
ἐρείομεν υἱσ ἐρῶ -εἴν
ἐρείπια τά trosky
šostrm -ewvbořiti, káceti, infr.

skáceti se, klesnouti
čostoua TÓopora, bašta
ἐρειψιπύλης -ου ὁ ῬοῦμεΙ Ῥταη
ἐρεμνός ὃ. chmurný, temný

ἔρεξα VizEla
ἐρέομαι οἱζ ἐρῶ -εἴν
ἐρέπτομαι -εσθαι ὄκαβραίι,Κοιι

sati
ἐρέριπτο VÍZἐρείπω
ἐρέσθαι Όυἱσslow
Šošodw -Ewyveslovati
ĚokTNG -ov Ó veslař
ἐρετμόν τὀ νερ]ο
ἐρεύγομαι -eodou stříkati, vra

ceti, vyvrhovati; vyhlašovati
ἐρεύγω -ειν řičeti, řváti (i med.)
čoevĎédavov TO rumělka, čer

vená barva
ἐρεύδω -ev Červeniti, červeně

zbarviti; med. červenati se
ἔρευνα +)pátrání
ἐρευνῶ -ᾱν slíditi, pátrati
ἐρέφω -ειν pokrýti, přikrýti,

zdobiti (věnci)
ἐρέχθω -ειν zmítati, rváti
ἐρημαῖος 2.Ξ-- ἔρημος
ἐρημίᾶ ἡ samota, opuštěnost,

poušť, nedostatek pomoci, ne
přítomnost; šenuta z nedo
statku, pro nedostatek

ἐρῆμος 3. (2.)| pustý, prázdný;
čonuog 2. (3.)| č., vů.č. poušť;

bez ochrany, opuštěný, zba
vený; ἡ ἐρήμη (56. Oixn) roz
sudek in contumaciam

ἐρημῶ -οῦν pustým (prázd
ným) učiniti, pustošiti, opus
titi, vypleniti

ἐρῆμωσις -εως ἡ ZPustošení,
zničení,

ἐρητύω -ειν zadržeti, zastavili,
zabrániti, tišiti, krotiti

ἐριαύχην -evog s dlouhou (sil
nou) šíjí



ἐριβρεμέτης

čoBosuérng -ov Ó silně hřmě
jící

šouBovyng -ov silně řvoucíἐριβῶλαξ-αχος| velkohrudný,
ἐρίβωλος 4. | úrodný
šolydovnog 2. mocně hřímající
ἐριδαίνω -ειν (--- ἐρίζω) Ὠάά8

ti se, hašteřiti se, zápasiti
ἐριδήσασῦαι αοτ. οἆ ἐριδαΐνω
ἐριδμαίνω -ειν drážditi, škád

Jiti

ἐρίδουπος--- ἐρίγδουπος
ἐρίζω -ειν příti se, pustiti se

do hádky (zápasu), rovnati
se, závoditi

šolmoog 2. věrný, oddaný, milý
ἐρίδεία ἡ ( ἐριδία) hašteři

vost, stranickost
ἐριδηλής 2. bujně rostoucí (že

noucí)

čoidoc č (ň) nádeník, žnec
čovvdůg 2. přeslavný, nádher

ny
ἐρίμῦκος 4. silně řvoucí, bučící
čotvsóc ó divoký (planý) fík
ἔριον TÓ (%elotov, elooc) vlna

ἐριούνηςὁ ἡ ως
ἐριούνιοςὁ| οπάδε]ίοί
ἐριουργῶ «-εῖν zpracovávati

vlnu

ἐριπεῖν, ἐριπών (αοτ.) υἱᾳ ἐρεί
πω

ἔρις -ιδος ἡ hádka, spor, svár,
závod, řevnivost, rozbroj, boj

ἐρισθενής 5. přemocný
£otouo. TO předmět (popud)

k hádce

ἐριστάφυλος 2. s velkými hroz
ny

15 Řecko-český slovník,

225 ἑρξίης

ἐριστικός 3. svárlivý, v hádání
(rozmluvě) zběhlý, sporný,
závodění podporující

ŠoLoTOG3. sporný; Tů, č. sporné
věci

ἑρισφάραγος 2. hlasitě hříma
jící, řvoucí

šolriuoc 2. vysoce ctěný, dra
hocenný

šolepetoc 2. kůzlečí, jehněčí

ŠOVPLOVTO | kůzte, kozlíkἔριφος ὁ (ή)ἑρκεῖος2.| kohradě(kdomu)
ἔρχειος 5. | náležející domácí,

dům ochraňující

ἑρχίοντόανα zeď,£0x0cTó| zídka,hradba,
místo ohrazené, obrana, zá
štita, léčka

ἑρχτή % (== sloxrň) uzávěra,
vězení

ἕρμα τὀ záštita, opora; úskalí;
pahorek; náušnice; pramen,
původ, základ

ἕρμαιον τὀ nenadálý (šťastný)
nález (poklad)

ἑρμηνεία f řeč, schopnost vy
kládati (jazyky)

ἑρμηνεύς-έωςὁ ἡακᾶ.šounvevrůg-000| vykladač,
tlumočník

ἑρμηνεύω -ειν vykládati, tlu
močiti, přeložiti, rozložiti

ἑρμίς -ἴνος ὁ podstavec (noha)
lůžka

šouovAvgstov To sochařská díl
na

čovoc vó výhonek, odnož, rato
lest, dítě

čostng Ó účinný, mocný
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ἔρομαι -εσῦαι VÍZεἴρω
£00G Ó υἱζ ἔρως -WTOG
ἑρπετόν τό plaz, plazící se tvor
ἑρπύζω -ειν
ἔρπω -ειν
ἔρριγα υἱΖῥιγῶ
ἔρρω -ειν loudati se, namáha

vě jeti, ubírati se, jíti pryč,
býti ztracen, zahynouti

ἐρρωμένος 3.. silný, odvážný,
horlivý, prudký

ἔρρωσο (ἴπιρεταί.) υἵξ ῥώννυμι
(buď zdráv, sbohem)

ἔρση Ἡ (ἐέρση, ἔρση) rosa,
krůpěj; (pozdní) jehně

Ěooňews 3. (i čeoomEwc)zrosený,νυνsvěží

ἔρσην -ενος ὁ (-- ἄρσην, ἄρ
ϱηγ) mužský

čovyumÁoc 2. silně řvoucí
ἐρυγών (part. aor.) οἆ ἐρεύγω
ἐρυδαίνω -ειν červeně barviti;

pas. rdíti se
Šovdnuo TOčerveň, stud, zánět

μένα, plaziti se

ἐρυῦραίνω -νειν --- ἐρυδαίνω
šovšoiý -úv červenati se, rdíti

se studem

ἐρυῦρός ὁ. červený, rudý, na
červenalý

ἐρυκάνω -ειν | zadržovatἐρυκανῶ-ᾱν( (zpět);med.
ŠOVKY-ειν | zdržovati se,

meškati; poutati, zastaviti,
zahubiti, zdržovati, odvraceti

ἔρυμα τὀ obrana, opevnění,
pevnost, val, hrad, tvrz

ἔρυμαι -σῦαι (ἳ εἴρυμαι) chrá
niti, zachraňovati, odvraceti,
zadržovati

ἐρυμγός ὃ. chráněný, opevně
ný, pevný; τὸ č. opevněné
místo

ἐρύομαι -εσθαι (vedl. tvar k
ἔρυμαι) chrániti, opatrovati,
zachovávati, zkoumati, odrá
žeti, odvraceti, krotiti

ἐρυσάρματες tahouni vozů
šovotby i sněť (obilní), padlí
šovolrrToAg chránící město
šovoToc 3. vytažený, tasený
ἐρύω -ειν táhnouti, napnout,

vytáhnouti, vyvážeti, vytrhnouti,vytasiti,| stáhnouti,
strhnouti, vléci, smýkati, roz
sápati

ἔρχαται, ἐρχθείς οἱ εἴργω
ἐρχατῶ-ᾱν Ζαν
ἔρχομαι -εσθαι 4, υρίταα 5ε,

přijíti, vypraviti se, táhnouti,
vrátiti se, dojíti, dovážeti se,
přivážeti se, přistoupiti, po
koušeti se, podniknouti, hodἰαα,přijeti,| proniknouti,
ustupovati, mizeti; sic χεῖρας
č. do boje se dostati (== Ďiů
µάχηςἔ.); ἐπὶπᾶν č. všechno
zkusiti

ἐρῶ -ᾱν vroucně usilovati, tou
žiti

ἐρῶ -εἵν (ἳ ἐροῦμαι) ΡίάΗ 5ε,
vyptávati se; budu mluviti

čowětoc ó volavka
ἐρωη m hod, let, rozpřáhnutí,

síla; přestávka, odpočinek
£0WG -wWT0G Ó láska, touha,

chtíč

ἐρώτημα τό (otázka,
ĚOWTNOLG -EMG Ů | VÝSLECM,

prosba



ἐρωτικός

ἐρωτικός ὃ. milostný, zamilo
vaný, žádostivý, roztoužený

ἐρωτῶ -ᾱν tázati se, pátrati,
prositi

ἐρωῶ -eiv prouditi, stříkati;
odskočiti, mizeti, ustoupiti,
odstrčiti, odraziti, odpočívati

ς --- εἰς
ἐσ- υἱΖ εἰσ

ἔσαῦν (̓-- ἔσατο) οἱ ἕννυμι
ἐσᾶλτο (αογ.) υἱ2 εἰσάλλομαι
ἔσαν (Ξ- ἤσαν) υἱζ εἰμί
ἐσαπικνοῦμαι οἱ εἰσαφικνοῦ

μαι
ἔσβεσεν, ἔσβην (aor.) viz σβέν

VUUL

ἐσελεύσομαι (7ιωΐ.)οἱξ εἰσέρχο
μαι

ἐσεμάσσατο (αοτ.) υἱό εἰσμαίο
μαι

ἐσέπτατο (αογ.) υἱς εἰσπέτομαι
ἐσεσάχατο (Λἵδα.) Viz gůTTW
ἐσέχυντο (αοτ.) οἱ εἰσχέω
ἔσθαι (αο27.)υἱΖ ἵημι
ἔσθημα τό --- ἐσὺής
ἔσδην (αο7.)οἱ ἕννυμι
ἐσδῆς -ἤτος ἡ, ἔσῦησις -εως

ň šat, oděv, pokrývka ložní
ἐσδίω -ειν pojídati, požívati,

tráviti (viz i £0w)
čadAoc 3. statný, udatný, do

brý, hodný, šlechetný, vzác
ný, řádný, šťastný, příznivý

ἔσθορον (αογ.) οἱ εἰσδρῴσκω
ἔσθος τό (== čodnua) šat, rou

cho

ἔσθν ὅτε (-- ἐστὶν ὅτε) jest
čas, kdy; někdy, brzo - brzo

čoVw Viz ἔδω (ἐσθίω)
Ě0VW (Kkonj.aor. pas.) viz ἔζω

15* Řecko-český slovník,
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ἐσθῶ -civ (i med.) oblékati
čoxov (imperf. frekv.) viz εἰμί
Ěouóg Óroj, množství, hojnost
ἔσοπτρον τό ΖΤοβ8ά]ο
ἑσπέρᾶ ή (? ἑσπέρη) večer,

západἑσπέριοςὅ.} νεξετηί,
ἕσπερος ὅ. | západní

ὁ ἕσπερος νεὔετ, ζάραᾶ
ἔσπετε (ἰπιρεταΙ. αογ.) povězte,

řekněte (srovn. ἐνέπῳ)
ἑσπόμενος, ἕσπωμαι α J. Viz

ἔπομαι (πάδ]εάονα(1)
ἐσσάμενος, ἔσσαντο A Jj. Viz

ἕννυμι (u Thuk. III. 58 ἔζω)
ἔσσεαι, ἐσσεῖται α JÍ.οἱ2 εἰμί
ἐσσεύοντο VÍZ GEÚwW

ἐσσί, ἔσσομμ υἳ7 εἰμί
£000 Viz giul
ἔσσο υἱζ ἕννυμι
ἑσσοῦμαι -οὔσδαι υἱζ ἡσσῶμαι
ἐσσοῦμαι (Ξἔσομαι) υἱσ εἰμί
ἔσσυμαι, ἔσσυται VÍZ σεύω;

ἐσσυμένως 5ρόδηξ, rychle
ἑσσώδην, ἔσσωμαι υἱΖἡσσῶμαι
ἔσσων ὅ- οἱ ἤσσων
ἑστάμεν, ἔσταν, ἔσταῦ᾽ α 0. VÍZ

ἵστημι
čare až k (na), až by, dokud
ἑστηξω, ἑστηώς οἱ ἵστημι

(ἔστηκα)
šaría Krb, dům, domov, ro

dina, (domácí) oltář

ἑστίαμα τό | hostina,
ἑστίᾶσις-εωςἩ) Ροποδίδηί
ἑστιᾶτωρ -ορος ὁ Πο5δβ{ε]
ἑστιοῦχος 2. s vlastními oltáři

(krby)
ἑστιῶ -ᾱν hostiti, hostinu stro

jiti, obsluhovati, obveselovati



ἑστιῶτις 228 ἑτέρωδι

ἑστιῶτις -ιδος Ζ ἄοπιονθα,k do
movu

£0T0 VÍZ ÉvVVUUL

ἑστῶ υἱ2 ἵστημι
ἕστωρ -ορος ὁ kolík, hřeb,

svorník (na oji)

ἔσχ -- ἔσχε (eluí); == ἔσχε
(ἔχω)

ἐσχάρᾶ ἡ krb, ohniště,ἐσχάρηἡ| pánevsuhlím,
(obětní oltář)

ἐσχατιᾶ ἡ Krajní konec, konči
na, hranice

ἔσχατος 3. nejkrajnější, nej
vzdálenější, nejpozdější, nej
vyšší, nejhorší, poslední;
ěayúTwG nejvýše

šoxaTů -ův (Part. čayarowv)
býti (ležeti) na kraji (na hra
mici), býti poslední

ἔσχεῦον G J. Viz ἔχω
ἑσχέω -εἴν vlévati; med. hrnou

ti se dovnitř

ἔσω (== εἴσω) uvnitř, dovnitř
ἔσωῦεν Z vnitřku, uvnitř
ἐσώτερος 5. vnitřní, zadní, za
ἑταίρα ἡ (ἳ ἑταίρη) družka,

přítelkyně, milenka, nevěstka
ἑταιρεία m přátelství, družstvo,

bratrství, klub

ἑταιρεῖοςδ. barum
ἕταιρηιος3.| družný,

přátelství ochraňující; TO c.
společenství, shromáždění,
družnost

ἑταιρία ἡ --- ἑταιρεία
ἑταιρίζω -ειν býti druhem,

med. přidružiti si, přibrati
ĚTOLOVKÝ)ň kamarádství

ἑταιρικός 3. — čTOLOElOG
ἑταιρίς -ίδος ἧ--Ὑ- ἑταίρα
ἑταῖρος ὁ ἄτυμ, společník, pří

tel

ἑτάλασσα ΞΞἔτλην (τλήναι)

ἑταρίζω -εινΞ-- ἑταιρίζω
ἔταρος --- ἑταῖρος
ἔταφον, ἐτεδήπεα οἱζ τἐθηπα
ἔτειος 5. (ἔτος) τοῦηί
ἐτεός 3. pravdivý, skutečný;ἔτεόν| pravdivě,© upřímně,

opravdu
čteoaAxnc 2. k druhé straně se

klonící, rozhodující; jedné
i druhé nakloněný (==neroz
hodný)

ἑτερῆμερος 2. ἄεπ za dnem
ἑτέρηφι (dat. sgl. — ĚTĚOY)

jednou (druhou) rukou
ἑτερόγλωσσος 2. Cizí (novou)

řečí mluvící

ἑτεροδιδασκαλῶ -εἷν Jinak (*S
špatně) učiti

šreoobvyů -eiv cizí jho táhnou
ti (k jiným lidem se družiti)

ἑτεροῖος 2. rozdílný, zvláštní
ĚTEOOLÝ-oÚv měniti, pas. jinou

podobu na sebe vzíti
ἑτερόπτολις 2. ἆ εἰσίπο πιξδῦα

pocházející, cizí
ἕτερος 2. jeden i druhý, druhý,

jiný, rozličný, rozdílný, opač
ný; črěcwc jinak, oi č. od
půrci, ry) č. druhého dne, ji
nak, 4áreou (=ETa ἕτερα)
jiný (opačný) způsob

čTěowdev S druhé strany, na
proti tomu

ἑτέρωδι ηὰ druhé straně, jinde,
jindy



ἑτέρωσε

ἑτέρωσε jinam, stranou
ἐτέταλτο δἱᾷ τέλλω

ἐτετάχατο δἱζ τάττω
ἐτετεύχατο υἱΣτεύχω
ἔτετμον υἱ2 τετμεῖν
3 ,

ĚTĚTUKTO VÍŽ TEVYW
ěryG -ov Ó druh, přítel, příbuz

ný
ἐτησίαι αἵ pasátní větry
ἐτῆσιος 2. τοδηί, τοῖς trvající,

po roce se vracející
ἐτήτυμος 2. opravdový, jistý
ἔτι ještě, již, dále, mimoto

ἔτλην υἱζ τλῆναι
črotwuále -erv chystali, připra

vovati, obstarávati
ἑτοιμασία ἡ ochota, úslužnostěrotuoc2.(3.)| hotový,
ἔτοιμος ἆ- (5.) j připravený,

ochotný, lehký, jasný; £T01
μόν ἔστι (5 inf.) jest nasna
dě, že 

ἔτος τό rok
ěroc adv. bez důvodu, marně
ETOUTOV VÍZ TOÉNTW

ἐτράφην VÍZτρέφω
ěrvuoc 2. jistý, pravý, pravdi

vý, zřetelný
ĚTWGLOG2. Marný, neužitečný
εὖ (ἐύ, ἠύ) dobře, příznivě,

šťastně, velice, právě, zcela,
hojně, pevně, řádně

εὖ, εὐ --- οὗ (Sui)
εὐαγγελίζομαι -εσδαι Ρϊζηΐνου

(radostnou) zprávu oznámiti,
hlásati evangelium

εὐἀγγέλιον rTóradostné posel
ství, dar (oběť) za příznivé
poselství, evangelium

eVavyshorTůg -00 ó evangelista

u

u
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edovůg 2. nevinný, zbožný, sva
tý, očisťující, čistý, zářící,
jasný

εὔαγρος 2.
úspěšný

eúavwylů * vychování, ušlech
tilost

εὐάγωγος 4. snadno řiditelný,
pohodlný

εὔαδε (αοτ.) viz ἀἁνδάνω
εὐάζω -ειν Jásati, s jásotem

oslavovati
εὐδής 2. mírně vanoucí, přízni

vý, vlídný
εὐαίρετος ὅ- co lze snadno vý

brati (poznati, podmaniti)
εὐαίων -ωνος ὁ (ἡ) šťastně ži

jící, šťastný, štěstí přináše
jící

eúoAalovevTog 2. vychloubavost
podporující

εὐάμερος 2. -- εὐήμερος (185
ný)

εὐανάγνωστος 2. 5Ώ8άπο čtený,
čitelný, pronesený

εὐάλωτος 2. snadno chycený
(získaný, získatelný)

εὐανδρίᾶ ἡ množství krásných
mužů, mužnost, zdatnost

εὔανδρος 2. Ῥομαίύ na dobré
muže

εὐἄνεμος 5. (--- εὐήνεμος) νξὲτ
mý, větrem provívaný

εὐανδής 2. Krásně kvetoucí,
nádherný, pestrý

edarárntog 2. snadno oklama
telný

εὐαπήγητος 2. {- εὐαφήγη
τος) co lze lehce popisovati
(vypravovati)

šťastný na lovu,
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edoutoĎatroc 2. vhodný k při
stání

εὐαποτείχιστος 2. «ο 15εsnadno
zdí uzavříti

eúdosoToG 2. příjemný, oblíbe
ný

εὐαρεστῶ -ev (i Das.) zalíbiti
se, nalézti zalíbení v něčem
(τινί)

eúaoldunrog 2. snadno spočita
telný, skrovný

εὐάρματος 2. bohatý (proslulý)
vozy

εὐαρμοστία ἡ 5οὐυπωξιποςί
εὐάρμοστος 2. dobře spojený,

souladný, vhodný
εὐαυγῆς 2. daleko dohlédající,

jasný
εὐαφήγητος --- εὐαπήγητος
EúBáorTaxroc 2. snadný k po

sunutí (k přenesení, odnesení)
eVBarToc2. přístupný
εὔβοτος 2. bohatý na pastvu

(skot)
eVborovg 2. bohatý hrozny
εὐβουλία rozvážnost, opa

trnost
εὔβουλος 2. rozvážný
ἐυγάδητος 2. potěšitelný, ra

dostný
εὖγε (--- ἐὖ γε) dobře, výbor

ně

εὐγένεια ἡ Urozenost, šlechta,
šlechetnost

εὐγένειος 2. (ἳ λἠυγένειος)
s krásnou bradou (hřívou)

εὐγενῆς 2. urozený, vznešený,
šlechetný

εὐγηρία m šťastné stáří
εὐγήρως 2. šťastného stáří

edyua TÓ(edyopou) vychloubá
ní, modlitba

čúyvautroc 2. krásně zahnutý
gúyvýuwv 2. dobromyslný, las

kavý, důmyslný
eůyvaoroc 2. lehce poznatelný,

zřejmý
εὐδαίδαλος 5. οζάοσαύ
εἰδαιμονία (-ίη) ἡ δίξ8Η, θ]876

nost

εὐδαιμονίζω -ew velebiti, bla
hoslaviti

eúdouuovixóc 3. blažený, blaže
nost přinášející, šťastný

εὐδαιμονῶ -eiv býti šťastný,
blažený

εὐδαίμων 2. šťastný, blažený,
bohatý, plodný, kvetoucí

ἐνδείελος 2. (ὁ εὐδείελος, εὐδή
ehoc) daleko patrný (viditel
ný), výslunný

eúdevopoc 2. bohatý stromy
eddmkoc 2. zcela zřetelný
eúola 1 jasné (klidné) počasí,

bezvětří, jistota, pohoda
eVdtáBarToc2. co lze lehce pře

jíti
εὐδιάβολος 2. schopný osočová

ní, pomluvě vystavený
εὐδιάλντος 2. rozluštitelný, po

míjející, oddělitelný
εὐδικίη ἢἡ (δίκη) zákonnost,

spravedlnost
εὔδιος 2. jasný, klidný
šúdunrog 2. (i eúd-) krásně sta

věný
gúdoxia m zalíbení, přání
εὐδόχιμος 2. slavný, vážený,

proslulý



3 
εὐδοχιμῶ εὐηδίᾶ

εὐδοκχιμῶ -εῖν míti vážnost
(slávu), dojíti slávy, vynikati

εὐδοκῶῷ -civ míti v něčem za
líbení, něco chtíti, býti spo
kojen, souhlasiti

εὐδοξία m dobrá pověst, sláva,
osvědčení

eVdoEoc 2. VIZ εὐδόχιμος
εὐδοξῶ -εἴν VÍZ EVĎOXUUŮ
εὐδρακής 2. (dšoxouou) ostře

se dívající
εὔδω -ειν spáti, odpočívati
εὔεδρος 2. S pěknými lavicemi
εὐειδῆς 2. krásné podoby, slič

ny
eděhevxtoc 4. (čAtvyw) co 1ze

snadno vyvrátiti (dokázati)
eveAMuc2. plný dobré naděje
εὐεξάλειπτος 2. (ἀλείφω) ο 1ζ8

snadno vymazati
εὐεξαπάτητος 2. 5η8άπο οἷ]8

maný (okiamatelný)
εὐεξέλεγχτος 4. --- εὐέλεγχτος
εὐεξία ἡ dobrý stav
εὐεπακολούῦδητος 2. 5η8άπο ρο

chopený (pochopitelný), co
Jze bez obtíží sledovati (ná
sledovati)

εὐέπεια ἡ výmluvnost, pěkný
pozdrav, skromné přání, li
bozvučnost

εὐεπῆς 2. krásně mluvící (pro
nesený)

εὐεπιβούλευτος 2. vhodný k ú
kladům (nástrahám)

εὐεπίθετος 2. vhodný k napa
dení (útoku)

εὐεργεσία ἡ (ς -σίη) dobročin
most, šlechetnost, dobrodiní,
dobrý čin

εὐεργέτημα τό--- εὐεργεσίᾶ
εὐεργέτης -ου ὁ ἀορτοάίπες, za

sloužilý muž
EVEovETIxOG3. dobročinný
EĎEOVETŮ-elv Pprokazovati do

brodiní

eVeovůg 4. dobře vypracovaný,
nádherný; Ta sů. dobré skut
ky

εὐεργία ἡ (ἳ -γίη) spravedlivé
jednání

εὐεργός 2. ἀορῖε jednající, do
bročinný; snadný k zpraco
vání

εὐερχῆς 2. dobře ohrazený
(uzavřený)

εὔερος 2. s krásnou vlnou
EÚeoTW-o0c blaženost, bla

hobyt
EVETNOLOT požehnaný rok, po

žehnání, štěstí, blahobyt
εὐεύρετος 2. 6ο lze snadno na

lézti

εὐέφοδος 2. lehce přístupný,
vhodný k útoku

šúCvyog 2. pevně spojený
εὔζωνος 2. (ž Ěv-) krásně pře

pásaný (podkasaný), lehce
ozbrojený, rychlý

ἐυηγενῆς 2. (i εὖ-) --- εὐγενής
(urozený)

εὐηγεσίη ἡ šťastné vedení (ří
zení, správa)

εὐήδεια η (ἵ -ίη, -είη, -ία) do
bromyslnost, prostota, skrom
nost, pošetilost

εὐήθης 2. dobromyslný, prostý,
zpozdilý

εὐηὺίᾶ --- εὐήθεια
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εὐηδίζομαι -εσθαι ΡΓΟ5ΊΟΠΙΥΣΙ
ně (pošetile) si počínati

εὐηθικός 3. (== únůňs) pro
stomyslný, omezený

εὐήκης 2. zaostřený, břitký
súňAaroc 2. sjízdný, pohodlný

k jízdě

εὐημερία ἡ jasný den, štěstí,
blahobyt

εὐήμερος 2. Ιδηέπο, šťastného
dne

εὐήνεμος 4.
vzdušný

εὐήνιος 2. dobře otěžemi řízený
εὐήνωρ -000G Velemužný, muž

nosti (síly) dodávající, bohatý
na dobré muže

εὐήρατος 2. milovaný, lásky
plný

súňostuog 2. vesly dobře opa
třený, rychle ujíždějící (ves
lující)

εὐήρης 2. velmi vhodný, po
hodlný

eúngevýg 2. (i čv-) zámožný,
bohatý (ἄφενος)

súdákaococ 2. mocného (nád
herného) moře

EúVaooňg 2. srdnatý, bezpečný
εὐθεῖα ἡ přímka
εὐθενῶ -εἷν býti v dobrém sta

vu, prospívati; dobře se da
řiti, vzmáhati se, nabýti moci

eúbeodrevroc 3. vhodný k ob
sluze, obsloužený, úsluha'mi
získatelný

εὔθετος 2. vhodný, pohodlný
εὐδεώρητος 2. snadno vyzkou

maný, vyzkoumatelný

(-- εὐάνεμος)

εὐθέως αν. ρτάνό, Ἠπεά, πά
hle, rychle

εὐδηνία i dobrý stav, pořá
dek, zdar

εὐθηνῶ -εἵνΞ εὐθενῶ
ἐύδριξ -χος (ἆ εὖδριξ) Κτάόδηο

vlasý
čúĎoovoc 2. s krásným křeslem,

„krásnotrůnný“
εὐθύ adv. hned, přímo
εὐθύδικος 2. spravedlivý
εὐθυδρομῶ -εἵν Jíti (jeti) pří

mou cestou

súdvula 1 dobrá mysl, veselost
eúduuog 2. dobrotivý, veselý
εὐθυμῶ -etv (i med.) býti vesel,

dobré mysli
εὔθΌνα ἡ (ἱ εὐθύνη) πβρτανεηί,

vzpřímení; pl. účty, odpověd
most, trest

εὐθυντήρ -Ώρος ὁ Παβργανονᾶ
tel

εὐθύνω -ειν (ἱ πιεᾶ.) πατονΏηβ!],
napraviti, říditi, spravovati,
kárati, trestati

εὐθδύς 3. (-eia. -Ú) rovný, pří
mý, upřímný; gúduc (neskl.),
εὐδύ, εὐδέως přímo, právě,
hned, bez meškání, na pří
klad

eddůrmg -mT0g1 přímost, spra
vedlnost

Eúdúmoov adv. přímo, ihned
EÚLOG2. jásající, slavený, bak

chický
eúutmtoc 2. s krásnými koňmi,

vhodný koním, bohatý na ko
ně, pyšný

sixaĎalosrog 2. snadno pře
možitelný
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gúxonvola1 vhodná doba, příle
žitost

EUxao0g 2. V pravý Čas, pří
znivý, vhodný

εὐχαιρῶ -ev míti volno (vhod
ný čas), zaháleti, najíti příle
žitost

εὐκαμπῆς 2. Κτάδηξzahnutý
εὐκάρδιος 2. 5τάηαίΨ, smělý
εὔκαρπος 2. ἄτοάηύ
εὐκατάλυτος 2. co lze lehce od

straniti (přetrhnouti, zničiti)
εὐκαταφρόνητος 2. opovržený,

nepatrný
εὐκχατέργαστος 8. 5η8άπο pro

veditelný (přemožitelný),stra
vitelný

εὐκατηγόρητος 2. ten, koho 178
snadno obviniti

gúxéaToc 2. pěkně rozštípnutý
εὔχερως -ων 5 krásnými rohy,

rohatý
gůxmAoc 2. klidný, volný, po

hodlný
εὐχίνητος 2. lehce pohyblivý,

vznětlivý
EVxLo00G2. bohatý břečťanem
εὐχλεῆς 2. (ἱ -κλειῆς) přeslav

ný, proslulý, nádherný
eúxAeto | (i εὐχλεία) 5]άνα,
ἐυκλείηἡ ἠνα jméno
εὐχλεῖζω -ειν proslaviti, osla

viti
ἐυνχλῆις -ἴδος ἀορῖε uzavřený
Ěvxvýuic -tóog s Krásnými ha

leněmi

eúxohoc 2. veselý, spokojený,
vlídný, klidný, lehký

EÚxoudňg 2. V dobrém stavu,
pěkně zachovalý

εὔκομος 2. (Ξ- ἠύκομος) Krás
novlasý

sůmojtoc 2. lehký, snadný
εὐκοσμία ἡ spořádanost, sluš

nost, skromnost
εὔκοσμος 2. velmi spořádaný

(zdobený), řádný
sůxoaola 1 mírná teplota
EÚxočTOG2. mírný
εὐκρινῆς 2. dobře upravený,

jasný, zřetelný
EÚxO1vÓ-etv pečlivě vybrati
εὐκρότητος ἆ- dobře ukovaný
gÚxtTatoc 3. zasvěcený, vzýva

ný, zaslíbený, vytouženýἐυχτίμενοςὃ-| (κτίζω)νΣίαν
ἐύχτιτος 3. ný, dobře upra

vený (vzdělaný)
εὐκτός Σ. (εὔχομαι) žádaný, ví

taný, žádoucí
ἐύχυχλος 2. (i eÚxuxkoc) pěkně

zaokrouhlený, s pěknými kru
hy (koly)

εὐλάβεια + opatrnost, obava,
ostych, bohabojnost

eúiabůg 2. opatrný, úzkostlivý,
svědomitý, zbožný

εὐλαβοῦμαι -εἴσθαι opatrně si
počínati, starati se, varovati
se, míti ohled (úctu)

edAále -ev brázdy vésti, orati
εὐλάκα m radlice
εὔλειμος 4. 1 sbohatými niva
ἐυλείμων 2. J mi (ικα πι!)
εὔλεκτρος 2. vnadný, půvabný
εὐλήη v červ
εὔληπτος 2. co lze snadno ucho

piti (zajmouti, přemoci), po
hodlný

εὔληρα rá otěže
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súkovnrog 2. velice chválený,
požehnaný

εὐλογία velebení, chvála, po
žehnání, dobrodiní, bohatý
dar, dobrořečení

εὔλόγιστος 2. rozvážný
εὔλογος 2. rozumný, podle

pravdy, pravděpodobný
εὐλογῶ -eiv velebiti, děkovati,

požehnati, obšťastniti
eůAogog 2. s krásným chocho

Jem

εὔλυτος 2. lehký, obratný, co
lze lehce uvolniti

eúuúdeva + učelivost
súuadňůg 2. lehce se učící, chá

pavý, zřetelný
εὐμάρεια ἡ (ἳ -είη, -ἴη) leh

kost, pohyblivost, spokoje
nost, možnost, obratnost, pří
ležitost, klid; odlehčení (ža
ludku)

€ůuaoůg 2. zručný, snadný, po
hodiný

gůuevéhng 2. objemný, velmi
veliký, přetěžký

εὐμένεια ἡ laskavost, milosti
vost, přízeň

εὐμενέτης | příznivý,naklo
súusvýc2.| něný,milostivý
εὐμετάβλητος 2. 5η8ᾶπο ρἴεπιξ

něný (přeměnitelný)
εὐμετάβολος 2. proměnlivý, ko

lísavý
EVLETŮĎOTOG2. Štědrý

εὐμεταχείριστος 2. 5η8άπο Ρἵ8
možitelný, dobromyslný

eúuňumg 2. urostlý
εὔμηλος 2. bohatý na brav
εὐμήχανος 2.důmysiný, obratný

eÚuuToc2. z jemných nití
švuuskímg -ov ó opatřený ko

pím, obratný oštěpem
εὔμνᾶστος 2. (i -uvmoToc) do

bře pamětlivý

EduvnuovEvTOG2. Snadno zapa
matovateiný

εὔμοιρος 4.
šťastný

eúuoogic 1 sličnost
εὔμορφος 6. (ἳἐν-) sličný, krás

né podoby

εὐμουσία ἡ smysl pro umění,
obratnost, zběhlost

εὔμουσος 2. libě znějící, zběhlý
V umění

εὐνάζω -ειν do zálohy klásti,
uspati, uklidniti; med. leh
mouti si, spáti, odpočívati

ἐυναιετάων ὃ. 6 gů-) dobře

účastný (štěstí),

ěvvovóusvog3.| obydlený,
obyvatelný, blažený

gúvoioc 3. lůžkový, manželský,
odpočívajícíeúvaorTňotovTÓ, lůžko,postel,

εὐνατήριοντὀ [μπιεὐνή ἡ (manželské)
lože, ležení, doupě, hnízdo;
kotevní kámen, hrob

εὐνῆθεν z lůžka
súvýtToto,Ť družka, manželka
εὖνις -ιδος 1 manželka, nevěs

ta; o (m) zbavený, oloupený
ἐύννητος 2. krásně utkaný

(předený)

εὔνοια (εὐνοίη) f náklonnost,
přízeň, oddanost, milost, Ú
čast, odměna



εὐνοϊκός

εὐνοϊκός 3. vlídný, nakloněný,
přátelský

εὐνομίᾶ ἤ (i -μίη) zákonnost,
řád, pořádek, pokora

gúvouoc 2. zákonný, spravedii
vy

εὐνομοῦμαι -εἴσθαι Ιω do
brou ústavueÚúvooc2.| nakloněný,příznivý,

εὔνους 7.oddaný
εὐνουχίζω -er zbaviti mužství,

vykiestiti

cúvovyog ó kleštěnec, komorník
εὐνοῶ -εἴν dobře smýšleti, býti

nakloněn
εὐνῶ -ᾱν na lože klásti, uspá

vati; med. odpočívati

εὐνώμας -ου Ó (ň) rychle ubí
hající

edEewvoc 2. (i edEevoc) hostinýἐύξεστοςὃ-(4.)| otesaný,
ἐύξοος 2. (ἆ ců) | pěkně

uhlazený

εὐξυμ-, εὖξυν- Όἱσεὐσυν
εὔογχος 2. velkolepý, skvělý
€Vodoc 2. dobře schůdný
εὐοδῶ -οὔν raziti cestu (vésti)

šťastně, míti příznivý průběh
εὐοῖ ({άδάπή) hejsa

εὔοιχος 2. dobře obyvatelný,
domácký, pohostiný

EVoABoc2. velmi šťastný, bla
hobytný

eVorAoc 2. dobře ozbrojený
εὐόργητος 2. (dpyň) umírněný,

klidný
EŮooxoc 2. přísaze věrný (při

měřený), poctivý, podie pří
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sahy, dovolený, bez porušení
přísahy (gÚooxov čoru Tui)

εὐορχκῶ -εἵν zachovávati přísa
hu, poctivě jednati

εὔορμος 2. s dobrým kotvištěm
EVoouoc 2. vonný
eúnadeo m (č -Veln) smyslný

požitek, rozkoš
εὐπαῦῶ -elv šťastně (blaženě)

žíti, užívati rozkoší
súnadevota 1 dobrá výchova
súrovdla + štěstí v dobrých dě

tech

EŮTOLC-Ooc požehnaný dětmi;
€Ů. vóvoc zdárný syn

eúraodywyoc 2. snadno okla
matelný, klamný

εὐπάρεδρος 2. Vytrvalý
EúTaAo0OumTOS2. popudlivý
εὐπατέρεια η (ἄοετα) 5]βνηέπο

otce

εὐπατρίδης -ου ὁ ze šlechεὔπατρις-ιδοςO(Ň), tickéhoEÚTŮTWO-000Ó(Ň)| rodu,
šlechetný, urozený

εὐπειθής 2. (ἳεὐπιθής) | věrný,
εὔπειστος2.(1εὔπιστος)| νἔτην,

poslušný, povolný, jistý, vě
rohodný

gúmerÁoc2. s krásným šatem
εὐπερίστατος 2. lehce zapléta

jící
εὐπέτεια ἡ lehkost
εὐπετῆς 2. lehký, pohodlný,

rychlý

ἐυπηγής 2. (ἳ εὖ-) (obojeεὔπηκτος 2. spojený,
pevně stavěný, pevný, silný,
„složitých údů“
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εὔπιστος 2. věrohodný, posluš
ný, povolný

eúrmAoorToc2. tvárný, přizpůso
bivý

εὔπλειος 3. zcela plný

ἐυπλεκῆς 2. (ὁ εὖ-) | splete
čúnAexrToc2.(ieů-)J spletený
εὔπλοια T (i -πλοίη, -πλοϊη)

příznivá plavba

ἐυπλοκαμίς-ίδος (ἵεὖ-) | s vlaἐυπλόκαμος6. (i εὖ-) sy
krásně spletenými

ěvnÁivvýc2. (i eú-) čistě vypra
ny

εὐποιητικός 2. náchylný k do
bročinnosti (k pomáhání)

ἐυποίητος 2. (i €ú-) Krásně u
dělaný, úpravný

eúnoua ů dobročinnost, dobro
diní

εὔπομπος 2. šťastně vedoucí
(provázející)

εὐπορία ἡ snadnost, pohodl
nost, hojnost, nadbytek, po
moc, blahobyt

εὔπορος 4. schůdný, snadný,
dobře opatřený (zásobený),
bohatý, obratný, povolný,
příznivý

εὐπορῶ -ev míti nadbytek
(hojnost), žíti v nadbytku,
míti úspěch, věděti si rady
(moci), přispěti, rozhodnouti

εὐπρᾶαγίαἢ --- εὐπραξία
εὐπραγῶ -εἵν ΠίΗ ἠδρξεα, ἆ8

řiti se, správně jednati

εὔπρᾶχτος 2. 5η8άπο provedi
telný

εὑρετικός

εὐπραξίαἡ ονεὔπρᾶξις-εωςἡ| podnik,
zdar, úspěch, blahobyt

εὐπρέπεια | hodnost, krása,
ozdoba, slušnost, zdánlivost

súmoemňg 2. vynikající, sličný,slavný,| slušný,zdánlivý,
vhodný

εὐπρηξίη ἡ--- εὐπραξία
εὔπρηστος 2. silně sršící (dmý

chající)
EÚn00odexroc 2. příjemný, ví

taný
εὐπρόσεδρος 2. vytrvalý
εὐπροσηγορίᾶ ň přívětivost
εὐπροσῆγορος 2. přívětivý
€úm000080c 2. lehce přístupný,

přívětivý
εὐπρόσωπος 2. 5 ἰνάζί vlídnou

(veselou, sličnou), krásný

εὐπροσωπῶ -εἴν líbiti se
εὐπροφάσιστος 2. Vhodný k

předstírání, zdánlivý

EVTOVUVOG4. S krásnou zádí
εὔπτερος 2. rychle letící
εὔπτυχτος 2. lehce složitelný (i

rozložitelný)

εὔπυργος 2. Ἱερονόξπύ, ορενηξ
ný (s věžemi)

eúmwAog2. bohatý na koně
εὐρακύλων -ώνος ὁ δενετονύ

chodní vítr (Eurus a Aguilo)
súodE adv. z boku, stranou
súoagůg 2. pevně šitý
εὗρεσις -EG T Nalezení, vyná

Jez

edoeTňhG-00 Ó vynálezce (fem.
εὑρετίς -ίδος)

εὑρετικός 5. vynalézavý
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εὑρετός 3. vynalezený, vyzkou
matelný

eVonua Tó nález, vynález, štěs
tí, získ (nečekaný)

ebotvoc 2. s dobrým (slídivým)
čichem, slídící

EVOLTOGÓ mořská úžina

εὗρις -ἴνος υἱΖ εὔρινος
εὑρίσκω -ειν nalézti, vymysliti,

vypátrati, poznati, opatřiti,přistihnouti,| dosíci,παλ
kupce, připraviti, získati

εὕροια Ň příznivý proud (prů
běh), úspěch, bohatost řečí

€4000c 2. krásně tekoucí
εὖρος ὁ jihovýchodní vítr
gůooc Tó Šířka, dálka
εὐρρο- υϊζ εὖρ

ἔνρρση» 2 | krásně tekoucíεὐρρείτης -ου
εὐρυάγνια ň se širokými ulice

mi

εὐρυάναξ -κτος širovládný
εὐρυβίης -ου (-βίας) široko

mocný

edovětvng -ov S širými vírý
εὐρυεδής 2. rozlehlý, daleko

obývaný
εὐρυυμία j rozměr, takt, ryt

mus, souměrnost
eúovůuoc 2. dobře rozměřený,

souměrný, slušného chování,
obratný (taktní)

εὐρυκρείων -οντος ὁ daleko
vládnoucí

súovuédmv 2. širovládný
εὐρυμέτωπος 2. 5 ὄϊτοκύεω če.

lem

εὐρύνω -ewv šířiti, rozšiřovati

eúoúvorToc 2. s širokými plece
mi

EÚovodeta.7 S širokými cestami
eúovorra ó daleko hřmějící, da

leko hledící

súoúno00g 2. s dalekými a ši
rými cestami

εὐρυπυλῆς 2. S širokými vraty
EÚOVOĚEŮOOG2. široko
Eúovočmv 3. proudící
εὐρύς 3. široký, širý, rozhláše

ny
εὐρυσθενής 2. širovládný
εὐρύστερνος Z. se širokou hru

dí, prostorný
eúoúTiuog 2. široko uctívaný
εὐρυφυής 2. široce vzrostlý
εὐρύχορος 6. prostorný
εὐρυχωρία ἡ (ἳ -ρίη) široký

prostor (území, rovina)
εὐρώδης 2. (ὁδός) prostranný
εὐρώεις 3. dusný, chmurný
εὐρώς -ὥτος ὁ plíseň, ztuchli

na, špína, rez
eůoworTog 2. silný, rozhodný,

statný
čúc, čú statný, hodný, sličný,

dobrý
εὖσα --- οὖσα (εἶναι)
εὐσέβεια ň zbožnost, bohaboj

nost, úcta
εὐσεβής 2. zbožný, bohabojný,

svědomitý, poctivý
εὐσεβίᾶ --- εὐσέβεια
εὐσεβῶ -elv zbožně (poctivě,

bohabojně) jednati
εὔσελμος 2. dobře krytý
eÚoemtoc 2. vážený, počestný
eonuog 2. příznivého znamení,

příznivý, zřetelný
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εὔσκαρῦμος 2. 1επερ poskaku
jící

εὐσχέπαστος 2. dobře krytý
(chráněný), jistý

εὐσχευῶ -εἵν dobře býti vy
zbrojenεὐσκίαστος2.| spěkným

EVOXLOG4. stínem

ἑύσκοπος 2. (č εὖ-) bystře hle
dící (mířící)

εὔσοια ἡ blahobyt, štěstí
εὔσπλαγχνος 2. srdečný, sou

citný
EúooeÁuoG VÍZ εὔσελμος
ἐύσσωτρος 2. 5 pevnými koly

(obručemi)
ἐυσταδῆς 2. (εὐ-) pevně stavě

ný, stálý, klidný
edorTokůg 2. dobře vyzbrojený

(oděný), snadný, slušný, způ
sobný, prostý

eúoTégavoc 2. (čv-) S krásným
věncem, s krásnou čelenkou;
ohrazený zdmi

εὔστολος 2. ἀορῖε νΥρτανεπύ
εὔστομος 2. příznivě věštící,

příznivá slova Ὀτοηάδθ]ίοί;
mlčící, tichý

εὐστομῶ -etv líbezně pronášeti
(zpívati)

εὔστοχος 2. s dobrým cílem,
dobře zasažitelný; adv. do
brou ranou

ἑύστρεπτος 5. ἐυστρεφῆς 2"
ἐύστροφος 2. (ὁ eů-) dobře
spletený

eúoTvÁoc2. s krásnými sloupy
εὐσυλλόγιστος 2. S vhodným

závěrem, co lze snáze doká
zati

3 ,
εὐτράπελος

εὐσύμβλητος 2. 00 lze lehce
uhodnouti

edoúuboAoc 2. družný, povolný
εὐσύνετος 2. pochopený, roz

νάδησ; εὐξυνετώτερον S vět
ším pochopením

εὐσύνῦθετος 6. ἀοοσῖε složený
EúoVvorToc 2. přehledný
eúoynuocůvy slušnost, obrat

nost

εὐσχήμων 2. slušný, obratný,
zdvořilý, ozdobný, vznešený

εὔταχτος 2. dobře spořádaný,
řádný, poslušný, skromný

EŮTAMTŮ-civ Zachovávati pořá
dek (poslušnost, skromnost)

εὐταξία ἡ pořádek, kázeň, po
slušnost

εὖτε kdy, když (by), kdykoli,
až, jako, ježto

εὐτείχεος 2., eůrevyňg 2. silně
opevněný

εὐτεχκνία ἡ zdar dítek, štěstí
s dětmi

εὔτεχνος 2. dětmi obdařený
εὐτέλεια ἢ 1468,skromnost, še

trnost; uetr' €ů. bez plýtvání
εὐτελῆς 2. laciný, prostý, jed

noduchý, s málem spokojený

ἐύτμητος 2. (* εὖ-) pěkně řeza
ny

εὔτολμος 2. οάνάξην, smělý
eúrovoc 2. silný, prudký, ener

gický
εὐτραπελία ἡ οὈιθίποςί, vtip

most, čtveráctví
εὐτράπελος 2. obratný, jemný,

způsobný, nespolehlivý; οἱ
ců. vtipkáři



εὐτραφής

εὐτραφής 2. dobře živený, sil
ný, živný

εὐτρεπῆς 2. připravený, hoto
vý, příhodný

gdroerile -ειν připravovali,
opravovati

ἐντρεφής 2. (i eů-) dobře krme
ný, tučný

ἐύτρητος 2. (i €ů-) dobře pro
vrtaný

εὐτριαίνης -ου 5 krásným troj
zubcem

EÚTOLYOG 2. VÍZ EÚĎOLE

εὐτροφίᾶ ἡ dobrá výživa (vý
chova)

ἐύτροχος 5. (εὔ-) 5 krásnými
koly, rychle běžící

ἐύτυκτος 2. (i €ů-) Krásně vy
pracovaný (připravený), úÚ
pravný

εὐτύχημα Tó štěstí, přednost,
úspěch, pohoda

súrvyňg 2. šťastný, štěstí při
nášející, zdárný

εὐτυχία ἡ (ἳ εὐτυχίη) Ξ-- εὐτύ
χημα

εὐτυχῶ -εἵν míti štěstí (zdar),
dařiti se, vésti se

eÚvěvoc 2. bohatý na vodu
εὐυφής ὅ. (ὑφαίνω) Krásně

utkaný
εὐφαρέτρης Ó (* -φαρέτρᾶς)

s krásným toulcem

εὐφημία 1 zbožné ticho (mlče
ní), dobrá pověst

Edgnuog 2. příznivá slova pro
nášející, mlčící, pobožný, pří
znivý, zajímavý
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εὐφημῶ -εἵν pronášeti blaho
věstná slova, zbožně mlčeti
(zachovávati ticho)

εὐφιλῆς 2. velice milovaný (mi
lující)

εὔφλεχτος 2. snadno zápalný
eůpoooc 2. trpělivý, snesitelný,

lehký, pohodlný, lehce pohy
bující

Eúgové -etv lehce dávati úro
du, býti úrodný

εὐφραδής 2. rozvážný,
myslný

eúgoatva -er obveselovati,tě
šiti, veselostí naplňovati

εὔφραστος 2. snadno vyslove
ný, vyslovitelný

eúpoovémv 3. (i čv-) rozumný
εὐφρόνη ἡ noční ticho, noc
εὐφροσύνη Ť ( čv-) veselá

mysl, radost, dobrá vůle
εὐφροσύνῶς adv. radostně
εὔφρων 2. (i ἔυ-) veselé mysli,

příznivý, laskavý
εὐφυῆς 2. (i čv-) krásně vzrost

lý (urostlý), ztepilý, nadaný,
duchaplný, vhodný

eúovta + vtipnost, nadání, vlo
hy

eúgVAaxtog 2. snadno (dobře)
střežený

eúgwvíc f jasná (lahodná) slo
va (řeč)

εὔφωνος 2. líbezného (silného)
hlasu

edyoAmoc2. (i šv-) pěkně z mě
di ukutý (mědí pobitý)

eÚyaoi -. půvabný, příjemný,
vtipný, oblíbený, milostný

edyaovorTii vděčnost

roz
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εὐχάριστος 2. (ἶ -χάριτος) ϱἵ{
jemný, vděčný, vtipný

εὐχαριστῶ -εῖν býti vděčný,
osvědčovati vděčnost

εὔχειρ -ειρος obratné ruky,
umělecký, způsobilý

εὐχείρωτος 2. co lze snadno
podmaniti (přemoci)

gúyčosta + lehkost, obratnost,
sklon k něčemu

εὐχερής 2. zručný, obratný,
rychlý, ukvapený, lehký

εὐχετῶμαι -ἄσδαι 5 chloubou
prohlašovati, vychloubati se,
hlasitě volati (vzývati)

εὐχή * modlitba, prosba, slib,
přání, kletba

eůykhooc2. zelenající se, bujně
zelený, zeleň poskytující

εὔχομαι -eodou hlásati, chlu
biti se, jásati, tvrditi, přáti si,
žádati, modliti se, vzývati

Eúyoc To sláva (válečná), chlou
ba

edyonorTog 2. potřebný, pro
spěšný

εὐχροήῆς| krásně zbarvený,
eVyo00g2.( krásné(zdravé)εὔχρους4./ pleti
εὔχρΏσος 2. zlatonosný
edywAň m chlouba, jásot, slib,

modlitba, přání
εὐχωλιμαῖος 2. slibem zaváza

ný
εὐφΌχία ἡ srdnatost, udatnost
εὔψῦχος 2. srdnatý, smělý
εὐψυχῶ -gtiv býti dobré mysli,

vzmužiti se
€Vw-ev opáliti, ožehnouti
εὐώδης 2. (i čv-) libě vonící

εὐωδίᾶ (-ίη) ἡ bá vůně
eúwvoc 2. laciný
εὐώνυμος 2. blahověstný, slav

ný, zleva (přicházející), levý
εὐῶπις -ιδος Krásně (vlídně)

hledící, půvabný
eúwylů 1 hostina, hody
εὐωχῶ -elv pohostiti, hostinu

vystrojiti; pas. nasytiti Se,
hodovati; častovati, krmiti

εὐώψ -ὤπος Ξ- εὐῶπις

ἐφαγιστεύω -ειν | posvátnéἐφαγνίζω -ειν obřady
vykonávati

ἔφαγον (αο7.) viz šodim, 80w
ἐφαιρῶ -εἶν ἰ tomu přibrati,

zvoliti

špákkouou -soda vyskočiti,vy
Švihnouti se, přiskočiti

£eoAoc 2. přímořský
ἐφάμιλλος 2. sporný, v závodě

rovný, o závod

ěpav (imperf.) viž omui (pra
vím)

ἐφανδάνω -ev líbiti se, zamlou
vati si

ěpánat najednou
ἐφάπτω -ειν (ἵ πιεᾶ.) dotknouti

se, zavěsiti, přisouditi, způ
sobiti, chopiti se, spojovati,
obdařiti, opatřiti, míti Účast,
dosáhnouti

ἐφαρμόζω -ειν | opravit
ἐφαρμόττω-ειν) upraviti,

vyrovnati, srovnati, přiložiti;
intr. hoditi se

ἐφέδρᾶ ἡ obléhání
ἐφεδρεύω -ειν při tom seděti,

v záloze číhati



ἔφεδρος

ἔφεδρος 2. tam (na voze) sedící,
číhající, v záloze; nástupce,
soupeř, závodník lichý (bez
soupeře)

ἐφέξω -ειν usaditi; medď.posa
diti se, usaditi se (si)

ἐφέηκα, ἐφείην, ἐφείω VÍZ
ἐφίημι

ἐφεῖδον (αογ.) οἱ; ἐφορῶ
ἐφεῖσα (dor. defekt. aor. k praes.

ἐφέζω) posaditi, naloditi, od
véztiěpekxvw-ei| vlécizasebou,

ἐφέλκω -ειν | přitáhnout (si),
vábiti, lákati, přivlastniti si,
připraviti si, způsobiti

ἐφέννυμαι -odau akf. odíti, při
krýti; meď. přiodíti se, obrni
ti se

ěpeEňg dďv. v řadě za sebou
ἐφέπω -ειν (i med.) poháněti,

pronásledovati, stíhati, pro
háněti se, následovati, do
stihnouti, dojíti, projíti, pro
bíhati, přidružiti se, zároveň
se ubírati, spěchati, oddávati
se, poslechnouti, povoliti, býti
v patách

ἐφέσπερος 2. ležící na západě
ἐφέσσαι, ἔφεσσαι ουδ ἐφέζω

α ἐφεῖσα
ἐφέστακα οἱ ἐφίστημι
ἐφέστιος 2. α krbu, ke krbu, do

mácí; ochránce krbu, prosící
u prahu; rý g. rodina

ἐφετμή ů příkaz, nařízení
ŠpevosTÁG -00 ó Vynálezce, vy

mýšlející
ěpevoloxw -ev při tom nalézti,

vynalézti, přistihnouti

16 Řecko-český slovník,

ἔφιππος

ἐφεψιῶμαι-ἄσθαι ἱτορίῇ5 ρο
směch, tupiti (Tuví)

EenBoc ó jinoch (mezi 16.—18.
rokem), dospělý, eféb

šenBé -av dorůstati v jinocha
ἐφήγησις -εως Ť přivedení

k činu

ἐφηγοῦμαι -εἴσθαι αγόςδα
špňoouou -e0bou nad tím se ra

dovati (těšiti)

ἐφήκω -ειν býti zde, dostaviti
se

čenuou -odou býti usazen, se
děti na něčem

šenusola f denní služba, třída
šenučetoz 2.| den trvající,
ἐφήμερος 2. | pomíjející;

toho dne, na den určený

ἐφημοσύνη ἡ υἱξ ἐφέτμη
ἐφδάραται (perf.) viz můsiow
špdiaď, čpWidevViz φδίνω
ἑφθός 5. (ἔψω) ναζεηύ
ἐφιζάνω -ειν na něčem
ἐφίζω -ειν (u něčeho)

seděti, na něco usednouti

ἐφίημι -έναι Vyslati, uvaliti,
pobádati, připouštěti, přivá
děti, povoliti, svoliti, pone
chati; poručiti, bažiti, toužiti,
dohnati

ἐφιχνοῦμαι -εἴσῦθαιἀοἰα, ρ]
jíti k někomu (etc Twva),2a
sáhnouti, obsáhnouti, domá
hati se, dospěti, prokazovati,
vystihnouti, dosáhnouti

ἐφίμερος 2. vytoužený, rozkoš
ny

čpurnog 2. na koni, jízdní



ἐφίστημι

ἐφίστημι -OVO přistaviti, na
staviti, ustanoviti, zadržeti,
zastaviti, říditi; med. (intr.)
přistoupiti, potkati, přikročiti,
ujmouti se, zastaviti se, usa
diti se, vedle státi, dozírati,
uložiti, blížiti se, přistihnouti,
býti představeným, státi pro
ti někomu; č. vvoumv obra
ceti pozornost

ἐφοδεύω -ειν kolem choditi
(cestovati), prohlížeti, vésti
někoho (ruví)

ἐφοδιάζω -ειν cestovními po
třebami opatřiti; med. ces
tovné někomu vyplatiti

ěpodvog 2. k cestě vhodný; Ta č.
zásoba (potřeby) na cestu

c
čpodoc 2. přístupný; j č. pří

stup, cesta, příchod, dovoz,
útok, způsob

ἐφόλκαιον τό kormidlo, veslo
ěepoAmoc2. lákavý, přitahující
ἐφομαρτῶ -εἴν ἀορτονάζείϊ
ěporAtCe -ei vyzbrojiti, upra

viti, uchystatiἐφορεύω-ew,.| dohlížeti,býti
eforem

ἔφορμη ň přístup, útok
ἐφόρμησις -εως η lodní stanice,

obléhání, útok
ἐφορμίζομαι -εσθαι vjeti do

přístavu
ἔφορμος 2. zakotvený; Ó č. kot

viště, obléhání

ἐφορμῶ -ᾱν přivaliti, přihnati,
poháněti; med. přihnati Se,
napadnouti, dorážeti, dychti
ti, toužiti, hodlati
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ἐφοομῶ -εἵν ὈύΗ ΖαΚοΐνεη, οἳ
léhati, číhati

ἔφορος ὁ dohližitel, strážce,
efor

ἐφορῶ -ᾱν pohlížeti, podívati
se, navštíviti; dožíti se, vy
hlédnouti si; přehlédnouti,
klidně se dívati, dohlížeti,
opatrovati

ἐφυβρίζω -ειν zpupně jednati,
tupiti, posměch si tropiti

ἔφυδρος 2. deštivý, zavodněný
ἐφυμνῶ -etv při tom zpívati,

přizvukovati, opěvovati, pro
klínati, vzývati

ἐφύπερθε(ν) svrchu, nahoře
šovoreviCe -ery později přijíti

(se přidati)
čypadů otevři se (effeta)
Eyode Viz χανδάνω
ἔχεαν VÍZ χέω
ἐχέγγυος 2. ΖαΤ1ξεηύ, 1δίψ, Ρεᾷ

pečný
čyšduuog 2. ovládající se, váž

ny
ěyenevxůc 2. bodný, ostrý
ἔχεσκον οἵξ ἔχω
ἔχευα οἱζ χέω
ἐχέφρων 2. τοζυπηύ, bystrý
čydalow -er nevražiti, nenávi

děti

ἐχδαοτέος 3. Ὠοᾶπύ závisti, ne
náviděný

Šydéc adv. včera
ἐχθοδοπός 3. nepřátelský
čydodoré -eiv znepřáteliti se

s někým (ruvů)
ἔγθος τὀ nenávist,
čydoa (-on) ἢ ) nepřátelství,

nechuť



ἐχὑροδαίμων

čyboodciuov 2. bohy nenávi
děný, neblahý

ἐχθρός 3. odporný, nepřátelský;
ó č. nepřítel odpůrce

ἔχθω -ειν nenáviděti;
zprotiviti se

ἔχιδνα ἢ had, zmije
čyvvéecol myši (v Libyji s bod

linami)

ἐχῖνος ὁ ježek
ἔχις -εως ὁ Ζωε
ἔχμα τὀ překážka, nános,

držadlo, podpora, podklad
(pouto)

čyvo0c 3. pevný, bezpečný, jistý
ἔχω -ew míti, držeti, nositi,

bráti, dobývati, obsaditi, na
býti, dostati, uchvátiti, vzíti
do správy, ujímati se, všíma
ti si, svírati, poutati, stýkati
se, vedle sebe se řaditi, zále
žeti, zadržeti, snésti, přistáti,
říditi, obraceti, zakusiti, po
skytovati, vydržeti, zasáhnou
ti, míti se, stačiti, chovati se,
vězeti, zabývati se, počínati
si, držeti se něčeho, spojova
ti, záviseti krýti, obklíčiti,
ustati, zaraziti se, odolávati,
vehnati, vynikati, dosahova
ti, směřovati, dorážeti

ἔψημα τό uvařené, jídlo
ἔψησις -έως (-ιος) Ť vaření
ἑψητός ὃ. vařený

16* Řecko-český slovník,

pas.

ἑωυτοῦ

ἑψιῶμαι -ἄσῦαι baviti se, ve
seliti se

ἔψω -ειν vařiti, vříti
čw (konj. praes.) viz giul
ἐῶ, ἐᾶν nechati, šetřiti, zane

chávati, opouštěti, ustati, od
pírati, nevšímati si, dovoliti

ἔωῦδα,ἐώδεα (ρε/., plusa.) viz
ἔδω

ἔἕωῦεν Ζτάηα

ἑωδινός 3. ranní; TOč, ráno
ἑωλοκρᾶσία m slivky, zbytky

nápojů, kal ničemnosti
ἑώλπει Viž ἔλπω
ἑῶμεν, ἕωμεν (Κοπ/. αογ. od

def. čueva) nasytiti se, býti
sytý
pu (opt.) viz $$ -úv
ν (-Ξ ὢν) υἱ2 εἰμί
νοχόει VÍZοἰνοχοῶ
og 3. ranní, východní; Tů č.
východní kraje

ἑώρᾶ ἡ spletený provaz
ἑώργει VÍZἔρδω
ἑωρῶ οἱ αἰωρῶ
ἕως poněkud, chvíli, potud; po

kud, až (by), aby
ĚwG-© Ů ranní červánky, ráno,

východ, denní světlo
ἔωσα οἵσ ὡδῶ
ἔἕωσι ουἱΖεἰμί (odchylné got

od $ů -0v)
ἕωσπερ ΡοΚιᾶ, až právě
Ěwogpóvoc 6 Jitřenka
ἑωυτοῦ --- ἑαυτοῦ

Et

a(Ou(Du(Ov2©
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Z, U (Cůra) dz
C=?
Ca- nedělitelná předpona, zesi

lujicí adj. (== ὃδια-, δα-):
veími

Čáyxhov Tó (dor.) srp
ζάδηλος 2. roztrhaný
Caňg 2. prudce vanoucí, bouř

livý
ζάῦεος 5. přesvatý
ζάκοτος 2. plný hněvu, mrzutý
Coxovoeic 3. mrazivý, studený
ζάλη ů vlnobití, hukot bouře,

liják
Cauevýg 2. prudký, rozhořčený,

nepřátelský
ζάπεδον τό --- δάπεδον
ζάπλουτος 2. velmi bohatý
Caroepýg 2. vykrmený, tučný,

bujarý .
CapAeyňg 2. plný ohně, bujarý
ζαχρηής 2. ({ ζαχρειῆς) prudce

dorážející, zuřivý
ζάχρΌχος 2. bohatý na zlato
Cáw, Čňv žíti, býti na živu,

trvati, živiti se
ζειᾶ ἡ špalda, pšenice, obilí
ζείδωρος 2. žírný, výživu po

skytující
ζειρά (-ἠ) 1 dlouhý šat (svrch

ní), plášť (až k nohám) u
Thráků a Arabů

ξέσσεν (αοτ.) υἱζ ζέω
Ceoróc 3. vařený, vroucí, horký
ζευγηλάτης -ου ὁ poháněč

spřežení, oráč

ζευγηλατῶ -εἴν říditi spřežení,
jeti, orati

ζευγίζω -ειν jhem spojiti
ξεύγλη ἡ 1ο
ζεῦγμα τὀ πιοδί, uzávěra, jho

Γεύγνῦμι -ύναι | pod jho uvésti
ζευγνύω-ειν| zapřáhnouti,

spojovati (mostem), vázati,
poutati, stavěti (most), opra
viti, uzavříti; sňatkem spojiti

Ceůyog vó spřežení, potah, jho,
pár, vůz

ζευκτήριος 3. vhodný k Spo
jení; ἡ C. páska, provaz; TÓ
C. Jho

ζεῦξις -εως i zapřažení, pře
mostění, spojení

Cepvoln ů ovanutí zefyrem
Cépvooc č západní (večerní)

vítr, zefyr, západ
Céw -ev vařiti, kypěti, vříti,

bouřiti

ζηλεύω -ειν Ξξ ζηλῶ -οῦν
CnAfuwv 2. závistivý
CňAoc č (ró) horlivost, obdiv,

závist, žárlivost, žádost, hněv,
záviděníhodné štěstí

ζηλοτυπῶ -εῖν býti závistivý
(žárlivý)

CnlAů-očv horlivě následovati,
velebiti, záviděti, žárliti

CnAwuaTó záviděníhodnéštěstí
(úsilí, snaha)

ζῆλωσις -εως 4 horlivé násle
dování, napodobení

CnAwrňg -o0 6 horlivý násle
dovník, horlivec



ζηλωτικός

CnAwrixóc 3. horlivý v násle
dování, se sklonem k žárli
vosti

ζηλωτός ὃ. obdivovaný, hodný
závisti (obdivu, následování)

ζημία * (-in) trest, škoda, ztrá
ta, újma, pokuta

ζημιῶ -oúv škoditi, trestati, po
kutovati; pas. míti (utrpěti)
škodu

ζημίωμα τό trest, pokárání
Cýrmuo. vo hledání, zkoumání,

úkol, spor
ζήτησις -εως f hledání, pátrá

ní, badání, vyšetřování, spor
ζητητής -οὔῦó badatel, vyšetřo

vatel

ζητητός ὅ. hledaný, vítaný
ζητῶ -εἷν hledati, pátrati, vy

šetřovati, žádati, dychtiti
CuCóviov Tó jílek, rulík (bella

donna), koukol

Con (t Coň, Cola) ἢ život, živo
bytí (viz i Co)

ζορχάς -άδος ἣ (ἵ- δορχάς) 88
zela

Cógog ó mrákota, temno, večer,
západ

ζύγαστρον To dřevěná skřínka,
schránka

ζυγόδεσμος ὃ (ἳ -δεσμον τύ)
řemen u chomoutu (jha)

ζυγομαχῶ -εἷν νο spřežení se
vzpírati, příti se, hádati se,
zápasiti

ζυγόν τὀ | jho, chomout, vůz,ζυγός ὁ dvojspřeží,
veslařská lavice, řada, vaha

245 ζωοποιῶ

dilo,podložka u lyry (formin
8y)

CvywrToc3. s dvojím jhem, řád
ně zapřažený

ζύμη ň kvas, kvásek
Cuutrng ov kvašený
ζυμῶ -οῦν Kvasiti, do kvašení

přivésti
ζωάγρια τά odměna (dluh) za

zachránění

ζωγραφία ἡ malířství
ζωγράφος ὅ malíř
Covoapů -etv malovati
ζωγρία © (-im) zajetí (za živa)
ζωγρῶ -εἴν za živa zajmouti,

na živu nechati; oživiti, osvě
žiti

ζῴδιον τὀ zvířátko, obrázek
(ornament), souhvězdí

ζωή ἡ Ζῑνοί, doba (způsob) ži
vota, živobytí, živnost, jmění

ζωικός 3. živočišný
CÓua To pás, zástěra, opasek
Couóg Ó omáčka
Covn Ť pás, opasek; ζ, λύεσδαι

odpočinouti si (uvolniti Si
pás); eic C. dudóvou poskyto
vati jehelné; slabiny

Covlov TOpás (ženský)Covvduu-Úvou| opásati,med.
ζωννύω -ειν | opásat se,

zbrojiti se
ζῳογονῶ -εἵν živé roditi, oži

viti, na živu udržeti
ζῷον (1 Γῶουν) τό živočich, zví

ře, obraz živého tvora (rost
lin, plodin = malba)

ζῳοποιῶ -εἵν oživiti, k životu
„přivésti



Cw0g

ζφός (ὁ ζωός) 3. živý

Cworoxé -etv roditi živá mlá
ďata

Cwopáyog 2. masožravý

Cwoóc 2. silný, ohnivý
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ζώς, ζών (Ξξ ζωός) Σὶνύ
ζωστήρ -ἤρος ὁ ῥρά5,οραςείς
ζῶστρον τό ρᾶ5, Ζά5ιέτα
ζωτικός 3. plný života, živý,

oživený
ζώωΞξζάω

H, m (ro) €
η--- 8
i tak, než, buď - anebo (bud),

nebo, zdali, sice, zdali - či

ň (ňe) tak, tedy, jistě, arci,
věru, vskutku, zdali, či, jak

*| kde, kam, kudy (dua), jak,
pokud, pročež, τάχιστα
guam celerrime

ň = ἦν (viz εἰμί) byl jsem;
Ξ- ἔφη (υἱς ἠμί) pravil

ňo (imperf.) viz giuu (jdu);
— la tá (plevy,slupky)

ňarau, ἤατο viz ἥμαι
ŇBatóg 3. malý, nepatrný; adv.

MBawóvtrochu
ἠβάσκω -ειν dospívati, muž

něti

npby ἡ mládí, mladost, síla mla
distvá, jinošství

ňPndóv adv. v mužném (vojen
ském) věku

Bnrixog 3. jinošský
ἣβός 3. (dor. čpóc) bujarý,

mladý
ἠβουλόμην (ἴπιρετ].) --- ἔβου

λόμην

ňBě -av dospěti (v jinocha),
zmužněti, bujně vyrůsti, býti
mladý, veseliti se

ἠβῶμι, ἠβώοιμι (opt.) viz ἡβῶ
-ᾱν

ἠγάασὺε οἱ ἄγαμαι
ἤγαγον οἱ ἄγω
ἠγάδεος 3. přesvatý
ἠγάσσατο οἱΖἄγαμαι
ἤγειρα (αογ.) υἱζ ἀγείρω, ἐγεί

ρω
Ἠγεμονεύω -ειν

vésti, veleti,
(hegemonii)

ἡγεμονία ἡ (-ím) velitelství,
velení, vláda, panování, říše
(imperium), hegemonie

Ἠγεμονικός 3. schopný velení,
vedoucí, mocný, násilný, cí
sařský

fveuóovva Tů oběť za šťastné
vedení (obyč. Herakleovi)

fysudv -ovoc ó (ň) vůdce, pů
vodce, velitel, vládce, místo
držitel, představený

ἡγερέδομαι -εσῦθαι5Ώτοπιαζάο
vati se

jíti napřed,
míti nadvládu



ἤγερῦεν

ἤγερῦεν υἱζ ἀγείρω
ἡγηλάζω -ειν vésti, nésti
fymotyovog 2. vedoucí (začína

jící) tanec

ἡγητήρ -Ίρος, ἡγήτωρ -ορος ὁ
--- ἠγεμών

ἡγοῦμαι -εἴσθαι býti vůdcem
(průvodcem), vpředu postu
povati, předcházeti, býti ve
litelem (náčelníkem, původ
cem), vésti; uznati, domnívati
se, pokládati

ŇĎyovyv(==Ť vs oúv) aspoň, to
tiž

ἤγρετο, ἠγρόμην Viz čyslou,
ἀγείρω

ἠδέ i také; ve spojení s ἡμέν:
jak - tak

mea, HdevwViz olda
ἤδη již, už, nyní, právě (ted),

ihned, konečně, ovšem, tedy,
ba i, pročež, mimoto ještě

dn (imperf.) viz olda,
ἥδομαι -εσθαι radovati Se, ji

bovati si, radost míti, chut
nati; fdouevoc S radostí, rád

řěový * radost, rozkoš, požitek,
lahodná chuť, žádost, příjem
nost

ἦδος τό rozkoš, radost, chuť,
užitek, zisk

ἠδυεπήῆς 2. (Eroc) libě (sladce)
mluvící

ἥδυμος 2. siadký, osvěžující
(viz t výdvuoc)

ἠδυνάμην, ἠδύνω Viž čúvauat
ňoúvo -ewvlahodným činiti
ἠδύοινος 2. 5ε sladkým vínem
ovoouov Tó libovonná rostlina

(máta)
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ňovnadůc 2. rozmařilý
ἠδυπαθῶ -eiv vésti rozmařilý

život, rozkošem býti oddán
ἠδύπνοος 2. mírně vanoucí,

sladce vonící, příjemný, pří
znivý

ἠδύπολις ὁ (ή) milý obci
joúnoTog 2. příjemný (píti)
ἠδύς ὃ. sladký, chutný, lahod

ný, líbezný, příjemný, ra
dostný, vzácný, vlídný; ἠδέ
wc rád

ňovoua Tó lahůdka, koření
ἠέ --- ή
ňe—ň
je, jev viz elu
ἠείδης, ἠείδεις υἱξ οἶδα
ἤειραν, Ἠειρε οἱ ἀείρω, αἴρω
Πέλιος--- ἥλιος
ňev Viz giul
ἠέπερ οἱ ἤπερ
Πέρα οἱ: ἄῆρ
ἠερέθομαι -εσῦαι νδεῦ, vláti,

třepetati se
ňěovog 3. ranní, ráno, zrána

ἠερόεις 3. | mihavý,ἠεροειδῆς 6. zamlžený
ἠεροφοῖτις -ιδος V temnotě

kráčející
ἠερόφωνος 2. pronikavě vola

jící, dalekozvučný
ἥην Viž eiut
Πήρ, ἠέρος --- ἀήρ
ἠδάς -άδος ανγκ]ύ, ορεζπάπιε

ny
detoc 3. rozmilý
ἤδεος ὁ --- ἠίὃεος
jdixóc 3. povahový, mravní,

ethický
fduós č (i doc) cedník, síto



ἠδογράφος

jSovoúpoc ó malíř povah
Woc Tó obvyklé místo (sídlo),

stáj, pastvina; zvyk, mrav,
obyčej, charakter, mravní
povaha, smýšlení, chování,
mravnost

mia (imperí.) viz εἶμι
Ňva Tá zásoba, potrava, pokrm,

kořist; pleva
Nideoc Ó Junák
Ἠικτο Viz ovxa
ἥιξε υἱ2 ἀϊσσω
ἠιόεις 3. s vysokými (rákosím

porostlými) břehy
ἥιον υἱ2 εἶμι
Ňtog ó ochránce
ňov -óvoc i břeh, pobřeží
ἦκα tiše, mírně, lehce, zvolna;

superl. ἤκιστος nejpomalejší
ňxa (aor.) viz (mut
ἤκαχε υἱ ἀκαχίζω
ἤκεστος 3. dospělý, vzrostlý

(jiní: nebodaný, nezapřaže
ný)

ἤκιστα nejméně, zcela nic, ni
kterak; oů ň. nejspíše, ob
zvláště

ὔκιστος 5. nejslabší, nejpoma
lejší (viz κα)

ňxov (ion.)— που
ňxo -ev býti zde, přijíti, do

jíti, stíhati, dospěti; mneos.
přísluší, náleží

ἠλάκατα τά niti, vlněná vlák
na na vřetenu

ňAaxárn ů Kužel
ἠλασχάζω -eu | sem tam
ἠλάσκω -ειν pobíhati,

vyhýbati se
ἠλᾶτο υἱξ ἀλῶμαι (-ἄσῦαι)
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ἤλδανε οἳΣἀλδαίνω
ἠλέ (υο]ς͵)οἆ ἠλεύς
ὔλεχτρον τό lesklý kov,
ἤλεκτρος ὁ (ἡ) | směs zlata

a stříbra (% + %); jantar
ňAéxrao O jasný, zářící (slun

ce)

ἠλεύς 3. zmatený, omámený,
blouznivý, hloupý

ἠλεύατο Viz ἀλέομαι
ἠλήλατο οἱ ἐλαύνω
Ada (= ŽAdov)Vizčeyouau
ἠλί bože můj
kata nejvyšší athénský

soud (heliaia)
ἠλίβατος 2. příkrý, drsný,

ohromný
řAvda aďv. hojně, bohatě
mAtůvog3. pošetilý, marný
ἠλιδιότης -ητος ἢ ΡΓοδἱοί8,Ρο

šetilost
ἠλιθιῶ -oúv zmásti, v blud

uvésti

ἡλιχία ἠ (ž -πίη) věk, stáří,
mužstvo schopné zbraně, sou
věkovci, věk (saeculum)

ἠλικιώτης -ου ὁ 5εἰπέπο věku,
vrstevník, druh

mAtxog3. jak starý (veliký, sil
ný, mocný), kolik

ME -xogvrstevník (==ἡλικιώ
της)

ἥλιος ὁ slunce, sluneční světlo
(teplo, paprsky); východ; bůh
slunce

ἡλιοστεγῆς 2. před sluncem
chránící

ňAvooTevůz2. slunce odvracejí
cí, zastiňující

ἥλιτε (αοτ.) viz ἀλιταίνω



ἠλιτόμηνος

ἠλιτόμηνος 2. předčasně zroze
ny

ἡλιῶτις -ιδος 51αηεξπ{
ἡλός --- ἠλεός
ἦλος ὁ hřeb, nýt, pukla
řávdov (== ἤλδον) υἱΖἔρχομαι
ἤλυξα (αοτ.) υἱ ἁλύσκω
ἥλυσις -εως ἡ εΏᾶσε
ἦλφον οἱ ἀλφάνω
ἥλω {ξ ἑάλω) υἳσἁλίσπομαι
ἧμα -ατος τὀ hození, vrh, há

zení (oštěpem)
ἥμαγμαι (perf.) viz oiuáccm
ἡμαῦόεις 3. písečný, písčitý
μαι -obou seděti, ležeti (o voj

sku), meškati, býti položen
(založen)

ἦμαρ -ατος τό (-- ἡμέρα) ἄεῃ,
denní doba

ἡμάτιος ὃ-denní, za dne, denně
ἤμβροτον (αοτ.) Viz ἁμαρτάνω
ἡμεῖςπι
ἠμελημένως bezstarostně, ne

dbale

ἥμελλον «---ἔμελλον (ο eh
λα)

ἦμεν (ἴπ}. ἄοτ.) υἱ2 εἰμί

ἡμέν "ηδέ jak - tak
uéca Ů (i -on, dučoč, ἦμαρ,

ua.) den, denní světlo, čas,
život lidský, osud; Gua Tř ů.
na úsvitě; Tů xad' m. denní
potřeby

ἡμερεύω -ειν ztráviti den, žíti
ἡμερήσιος 2. (5.) denní,

ἡμερινός ὃ | trvajícíἡμέριος ὃ- (i čGuépioc)) den,
pomíjející

ἡμερίς -ίδος (5ο. Guekoc) zu
šlechtěná réva

249 ἡμίμνεονἡμεροδρόμηςὁ| Ῥέπουη,ἡμερόδρομοςὁJ rychlýposel
ἡμερολογῶ -εἴν počítati na dny

(po dnech)
μερος 2. zkrocený, krotký,

zušlechtěný, jemný
ἡμεροσκόπος ὁ (σκοπῶ) ἀθπηί

hlídač

ἡμερύτης
jemnost

Úuso0gÚAnE-noc ó denní stráž
ce

ňueow -oův zkrotiti, podrobiti
si, zušlechtiti

ἡμέτερος ὃ. (i úu-) náš; cig
ἡμέτερον (5ο δῶμα), če
ἡμέτερα (56. δώματα) ἀοπιδ;
ἓν ἡμετέρου ἆοπη8;, (ἡ) ἡμε

τέρα (sc. vn) vlast
ἡμέων --- ἡμῶν (ἡμεῖς)
ἥμην (5 ἦν) οἱ»εἰμί
umv Viz Úpou
ňuí pravím (aio); v

jsem, ý pravil
ňu- předpona (srovn. fuwovo):

polo
ἡμίβρωτος 2. (βιβρώσκω) zpo

la snědený (strávený)
ἡμιδαής 2. (δαίω) poloshořelý

(spálený)
ἡμιδᾶρεικόν Tó polovina darei

ku
udeňg 2. poloprázdný
ἡμίεργος 2. z polovice hotový
ἡμιθανήῆς 2. polomrtvý
ἡμίθεος 2. polobůh
ἡμιδνῆς -ἤτος (--- ἡμιδανής)

polomrtvý
ἡμιμναῖον τὀ
ἡμίμνεον τό

-ητος η Krotkost,

pravil

| půl miny



ἡμιμόχδηρος

uuuóydnooc 2. pološpatný
ἡμιόλιος 3. (2.) (0Aoc)o jednu a

půl větší
ἡμιόνειος (-εος) 3. | mezčí,
ἡμιονικός 5. j pro mezka
ἡμίονος Ó (ň) mezek
nuutékexnov Tó sekerka, sekera

s jedním ostřím
ἡμίπλεῦρον TO půl

(= 50 stop)
uudivůtov Tó (polo)cihla(sta

rověké cihly byly totiž krych
lové)

ňutoTadiaiog 2. půl stadia
ἥμισυς 3. poloviční, polovice
ňutáAovTov Tópolovina talentu
ἡμιτέλεστος δ.ι Πβροίο
ἡμιτελῆς 4. [ dokončený,

ještě nedokonalý, opuštěný
ἡμίτομος 2. z poloviny odříz

nutý
úuipwvog 2. polozvučný, To %j.

polohláska
ἡμιωβολιαῖος ὃ- (ἳ -ωβελιαῖος)

rovný polovině obolu
uLoBóAov Tó polovina obolu

Ἠμιώριον το | půl hodinyňutovov T0
ůuog když, zatím co, jakmile
ἠμπειχόμην, Óumoxov Viž dg

πέχω
ἥμπλακον οἱ; ἀμπλαχίσκω
ἡμύναδον υἱζ ἁμύνω
ἡμύω -ειν ΚΙεβαίί, ΚΙοπΙΗ 5ε
ἥμων -ονος vrhající oštěp
ňuwv (imperf.) viz ἀμῶ -ᾱν

(žnouti)
v Vizἐάν, ἄν
jv byl jsem (giut); pravil jsem

(ul)

plethra
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ἠναίνετο οἱ ἀναίνομαι
ἤνεγκον, ἤνεικα υἳζ φέρω
ἠνειχόμην υἱξἀνέχομαι
ἠνεκῆς 2. rozsáhlý, nesmírný
fveuóec 3. (čvenoc) větrný (viz

ἀνεμύεις)
ἡνία Ň (i vů ůvía) otěže, oprať
vina (% čvíxa) kdy, když;

úvíxanee právě když
fvtomotetov To dílna sedlářská
ἠνιοστρόφος ὁ Υοζβία]
ἠνιοχεία 1 řízení vozu
ἡνιοχεύς ὁ --- ἠνίοχος
fvvoveúw -evv říditi vůz, držeti

otěže

ἡνιόχησις -εως ἡ Umění voza
tajské

©

Ἠνιοχικός 3. vozatajský
ἠνίοχος ὁ vozataj
ἠνιοχῶ -εἴν--- ἠνιοχεύωἠνίπαπεVizἐνίπτω| (kárati,

láti)
Avi -10g ň roční (podle jiných:

tučný, lesklý)
ἤνοιχται--- ἀνέῴχται (ἀνοίγα)
ňvovén 1 mužství, mužnost, sí

la, odvaha
ňvoy -or0c lesklý
ἤνπερ když i, jestliže vůbec
ἠνσχόμην οἱ ἀνέχομαι
ἤντεον υἱζ ἀντῶ -ᾱν
řvvto (imperf. od ἄνυμι) οἱ

ἀνύω
ἠνώγεα, ἤνωγον, ἥνωξα. οἱξ

ἄνωγα
ňEe Viz ἄγνυμι
ἣξις -εως ἡ příchod
ἠοίη 1 ráno, dopoledne
ňotoc 3. ranní, východní
ἧος Ξξ-ἕως



ἧπαρ

ἥπαρ -ατος τό játra
ňnage viz ἀπαφίσκω (ς18πιδ/)
ἠπεδανός 3. slabý, vadný, ne

obratný
Ίπειχτο υἱζ ἐπείγω
ἤπειρος ἡ pevnina, vnitrozemí

ἠπειρῶ -οῦν učiniti pevninou
ἠπειρῶτης -0v Ó) obyvatel

ἠπειρῶτις -ιδοςἡἩ pevninyἠπειρώτικος ὅ. (vnitrozemí)
nee (éxee) než právě
ἥπερ Když právě, kde, zcela

tak jako

ἠπεροπεύς -έως ὁ | podvodníkἠπεροπευτής -οῦ ὁ/ δε]ά(ἅ
ἠπεροπεύω -ειν omámiti, ošáli

ti, podvésti
ἠπιόδωρος 2. štědrý, vlídně dá

vající
ἥπιος 3. díbezný, laskavý, mír

ný, hojivý
ἠπιστέατο υἱΖἐπίσταμαι
nov zajisté, opravdu
mov buď (nebo) snad, než snad
ňrúTa ó hlasitě vyvolávající
ἠπύω -ειν zaznívati, šuměti;

mocně volati

ňo, Ίρος τό (--- ἔαρ) jaro
ήρα 1. (aor.) viz apw, 2. vděk,

přízeň, vděčnost; oa. φέρειν
vděk (službu, pomyšlení) pro
kazovati

ἠράμεῦα, ἤραο (αογ.) viz čovu
μαι

ἤραρε υἱΖ ἀραρίσκω
ἤρατο ΌἱᾷΖἄρνυμαι, ἐρῶ -ᾱν

Πρᾶτο viz ἀρῶμαι -ἄσῦαι
ἠρέμα ( ἠρεμί, ἠρεμεί) αἄν.

klidně, tiše, mírně, zvolna,
trochu
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ἠρεμαῖος ὅ. klidný, tichý
ἠρεμία ἡ klid, ticho
ἤρεμος 4.— ἠρεμαῖος
Nosná -ev býti (zůstati)v klidu,

pevně státi; T ἠρεμεῖν klid
Ίρευν (πιρετ.) υἱζ αἱρῶ
ἠρήρει(Ρίωδᾳ.) οἱ ἀραρίσκω

ἠρήρειστο (plusa.) viz špsldw
ἠρήσομαι (fut.)viz cic
ηρι zrána, časně
ňovyéveva „ránorodá“, „růžo

vych prstů“
Tov 3. (F šaowoc)jarní
ňolov To mohyla
ἤριπον, ἠρίφῦην υἱ2 ἐρείπω

ἠρόμην (aor.) otázal jsem se
ἤροσα, ἠρύῦην υἱζ ἀρῶ -οῦν
ἢρσα viz ἀραρίσχω
Ίρυγε 9ἱΖἐρεύγομαι
ἠρύκακον υἱζ ἐρύκω
ρω" ---- ἥρωα (αΚ. οὗ ἥρος)ἠρωϊκός3.| hrdinský,
ἡρῷος 3. | heroický, epický
ňodtov (i Úofov) TO svatyně

heroa, plur. slavnost heroů
ἤρως -ωος ὁ heros, bohatýr,

rek, hrdina, urozený, polobůh
ῆς -- ἦσθα (εἰμί)
ᾖσα (αογ.) viz ἄδω
ňoav (imperf.) οἱ εἶμι (αυ),

oldo, (vím)

ἤσατο (5 ἤσδη) Viz Údouou
ňouev (= ἤδεμεν) οἱ2olda.
ňooa (i ira) 4 porážka
ἠσσῶμαι -ἄσῦαι (ἳ -ττῶμαι)

býti slabší, (v boji) podleh
nouti, býti poražen, prohráti,
klesnouti (na mysli), ustou
piti, povoliti býti ovládán
(v nevýhodě)
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ἤσσων -ονος ὅ (ἳ ἧἤττων,
ἔσσων) slabší, horší, skrov
nější, nižší, poddaný, oddaný;
ňodov adv. méně

ἠσυχάζω -ειν odpočívati, ne
dbati, býti klidný (pokojný),
mlčeti, neodporovati; trans.
upokojiti, utišiti

ἠσυχαῖος 3. klidný, tichý, po
malý, obezřelý, mírný, jem
ný, nerušený, neohrožený

ňovyň (i ovyň) zvolna, mír
ně, slabě, tiše, mlčky

ňovylů Ď (č -yim) klid, pokoj,
ticho, mlčení, mírnost, samo
ta, mír, spokojenost

ňovytog 2. —=Ďovyaioc
ἠσυχιότης -ητος Ů mírnost
Ňovyog 2. klidný, pokojný, mír

ný, tichý
re nebo i, buď, zdali
ňre zajisté, věru
ňto (i ňrov) zajisté, opravdu,

nebo přece, ovšem, buď 
anebo, totiž, tedy

ňt00 -000G TÓ srdce, plíce, ži
vot, duše, mysl, duch

ἦτρον τό břicho
ira, ἠττῶμαι, ÚTTOVVÍZσσ
Μττημα Toporážka, škoda, ztrá

ta, chyba

jv- Viz gů
ἠυγένειος 2. s pěknou bradou

(hřívou); == eÚyťvetog
ἠύδενδρος Ξ--εὔδενδρος
ἠύζωνος 2. s krásným pásem
ἠύκομος 2. krásnovlasý
ἠύς, ňú (ěúc) dobrý, zdatný,

znamenitý
úte jako, když, jakobyἡφαιστότευχτος2.| Hefaistem
ἡφαιστοτυχῆς ὔ. j zhotovený
ἠφείδη οἱ” ἀφίημι
ἦφι (Ξ- ᾗ οἆ ὅς 518) βίηφι

vlastní silou

ἠχή Ů zvuk, hlahol, hluk, křik,
pověst

Ůyňeug 3. hlasitě zaznívající
ňy kde
ἦχος τό (ὁ) Ξ--ἠχῆ
ἠχώ -οὕς ἡ (ἄοτ. oya) zvuk,

hlas, ozvěna, volání, pověst,
zpráva

ňxá -eiv zníti, duněti, ozývati
se, rozléhati se, hučeti

ňúdev zrána
ἠῶδι τάπο; ᾖ. πρὀ před roze

dněním

ών (dor.dv) —Tov
og 3.—ἑῷος
ἠώς, ἠοῦς j ranní úsvit, jitřen

ka, ráno, jitro, východ

©, V (dňrTa) th
4 —)9
δᾶα ἡ --- δέα
Vadoow -em seděti
Όαιρός ὁ Čep, stěžej (u vrat,

dveří)

δάκηματό Eedaxnotg-egŤ| místo
obsazené prosebníkem

Účxoc č sedadlo, sídlo, trůn,
obydlí, zasedání (shromáž
dění)



δακῶ

θαχῶ -εἴν seděti
θαλάμη ἡ doupě, skrýš, jesky

ně, obydlí, ležení, pokoj, lož
nice, zásobárna, pokladnice;
lože, sňatek

θαλαμηπόλος ὁ (ἡ) sluha (služ
ka), komorná; G $. ženich

αλαμίη f otvor pro veslo
BoAáuvoc č (i $akautóc) veslař

dolní řady (střední sluli Cv
γῖται, horní $pavirav)

θάλαμος ὁ υἱξ θαλάμη
ὑάλασσα(* -arra) moře,

mořská voda, přímoří
BoAaocevo -ew DÝti

v moři

BoAáooioc 3. mořský, přímoř
ský, námořní

ὑαλασσοκρατῶ
moře

Φαλασσοκράτωρ -000 Ó pán
moře

VaAarr- Viz Vahaoo
VOAcaTa skvělé dary, příjem

né věci
Ὀαλέδω -ειν Dujeti, překypo

vati, oplývati
VoAeooc3. kvetoucí, svěží, mla

dý, kypící, bujný, křepký,
silný

dada * (i -Aim)Květ, kvetoucí
štěstí, blaho, radovánky

Ὀὑαλλός 6 ratolest, větev, listí,
výhonek

YáAAo -ev pučeti, kvésti, bu
jeti, skvíti se, vzmáhati se,
růsti, býti v květu (v plné
síle)

δάλος τό--- θαλλός

(1962651)-etv| ovládati
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Ὀαλπιῶ -ᾱν rozehřívati se, býti
roznícen

Ὀαλπνός 2. teplý, oteplující
dáAnoc Tó teplo, horko; zánět
BáúAno -eww zahřívati, chovati,

páliti; med. potiti se, sušiti
se, zahřívati se; roznítiti, zra
niti; planouti

dBoArwoň ř útěcha, radost
ὑάλυς 3. kvetoucí, nádherný,

skvělý
δαλύσια τὰ obžinky, oběť za

úrodu
Όαμά αἄυ. často, hustě
θάμβοςτό úžas, ustrnutí, hrůza
Vaubé -eiv trnouti, žasnouti
Bouetóc 3. hustý, častý; plur.

Vaušec oi (ať)Ὀαμίζω-ewv.| častopřicházeti
(navštěvovati), často bývati

Δαμινά adv. často
Báuvoc ó Křoví, keř, houština
Vaváoiuoc 2.. smrti blízký,

smrtelný, smrt přinášející,
umírající, zemřelý, mrtvý

Ὀανατηφόρος 2. smrtonosný,
záhubný

Ὀανατόεις 3. smrti blízký,
mrtvý

Ὀώνατος o smrt, trest smrti, po
Lrava, bůh smrti

Vav.Té -av Smrti si žádati
VavaTý -ov Usmrtiti, popra

viti, k smrti odsouditi
Ὀανάτωσις -εως ἡ Ρ9Ρ:8ν8, οᾱ

souzení k smrti
daouou --- deúouou (dívati se,

žasnouti

Ὀάομαι, Vňode dojiti, kojiti,
ssáti
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ὑάπτω -ειν pohřbíti, pochovati
θαργηλιών -ὤνος αἰπέηςκύπιδ

síc (κνξίθη---ἔθιγνθ)
Όαρρ- υἱξ Όαρσ
ὑαρρούντως adv. směle, od

vážně

ὑαρσαλέος 3. smělý, odvážný,
drzý, bezohledný, povzbudi
vý, bezpečný; To 4. jistota

Ὀάρσησις -εως f důvěra
Vdococ TO odvaha, srdnatost,

důvěra, drzost
ὑάρσυνος 2. zmužilý, povzbu

zený, důvěřivý, bezpečný
dapovvo -ev (i $aovývw) po

vzbuzovati, dodávati odvahy,
intr. býti bezpečný

Vaooů -etv (i δαρρῶ) míti od
vahu (smělost, drzost), odvá
žiti se, býti dobré mysli, býti
bezpečný (důvěřivý), pevně
věřiti, nebáti se

daoocwv, 9ᾶσσον
viz TAYŮG

Úaoow -ew seděti
δάτερον Ξ-Ξ-τὸ ἕτερον
θάττων, δᾶττον (Κοπιρατ.) υἱζ

ταχύς
ὑαῦμα τὀ ἀῑν,αν, úžas, obdi

vování

Voavudle -eiv diviti se, s podi
vem hleděti. žasnouti, obdi
vovati, oceniti, býti dychtiv

δαυμαίνω -ειν Viž δαυμάζω

Ὀαυμάσιος ὅ. | ναίναα,VdavuaorToc3.| obdivuhodný,
vzácný, nepochopitelný

VavuaTojovóg ó Kejklíř, kou
zelník

δάω υἵζ θάομαι

(komparat.)

dea © bohyně
déc pohled, podívaná, di

vadlo
δέαινα = deů
VéGua Tó podívaná, pohled, di

vadilo, pamětihodnost; plur.
věci pamětihodné (na podíva
nou)

Ὀεάομαι -Godau dívati se, po
zorovati, prohlížeti si, uvažo
vati, poznati, žasnouti, obdi
vovati se

δεᾶρός ὁ (--- δεωρός) dozorce
θεατής -οῦ ὁ divák, pozorova

tel, posluchač
Večiroc 3. hodný pohledu (úcty),

vítaný
VečTOlle -er na posměch (na

odiv) vystavovati

Ὀεατροειδής 2. V podobě di
vadla

θέᾶτρον τὀ ἀἱναά]ο, divadelní
hra, diváci

θέειον τό --- δεῖον (5ἱΓ8)
Vest -obyvsírou vykouřiti (vy

čistiti)
den1 děa
deňioc 3.— deloc (božský)
denAoroc 2. bohem seslaný

(určený, nařízený)
Vémua — Véčdua
δεητής, θέητρον οἱ θεατής,

Ὀέᾶτρον
dele -er věštiti,jako boha

uctívati

Veroouóc ó věštba, pověra
θειλόπεδον τό výsluní, sušidlo

(ve vinohradu)

δεῖμεν VZ TLŮMUU
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Δείνω -ειν bíti, urážeti, porá
žeti, zraniti, odrážeti, bodati

θειογενής --- θεογενῆς
δείοµεν οἱζ τίθημι
$glov To Síra, zápach sirný
deloc č strýc
θεῖος 3. božský, boží, od bohů

pocházející, posvátný; To (τὰ)
9. božstvo, podstata božská
bázeň před bohy, náboženství

Δειότης -ητος ἡ božstvo, ná
božnost

Dev VZ VEEL
dele Viz Bém (běžeti), Tidnut

(klásti)
θειώδης 2. sirný
Ὀέλγω -ειν okouzliti, oblouditi,

omámiti, dojmouti, upoutati,
zlákati, získati

θέλημα τὀ ντε, ἴουμα,zalíbení
Ὀελημός ὅ. ochotný
θέλῆσις -εως ἡξς δέληµα
θελκτήριος 2. Κουζεἰαύ, οκουΣ

lující; T9 ©. kouzlo, půvab,
smírná oběť

θέλκτρον τό --- δελκτήριον
θελξίμβροτος 2. lidi okouzlují

cí, čarovný
Ὀελξίνοος 4,

okouzlující
θέλω --- ἐθέλω
θέμεῦλα τά, θεμείλια τά zá

klady
BeučkvovTó, euéktoc ó základ;

adj. základní, nejhlubší
θεμελιῶ -οὔν základ položiti,

upevniti
θέμις -στος j ustavení, právo,

zvyk, mrav; 4, čorí jest do
voleno (právo, možno); řád,

δελξίφρων 4.

zákon, daň, soud, soudní vý
rok

Ὀεμιστεῖος 3. zákonitý, spra
vedlivý

δεμιστεύω -ειν právo (právní
moc) vykonávati, býti soud
cem, souditi, věštbu pronášeti

Ὀεμιστός ὅ- zákonitý, právní,
Ὀεμιτός 3. dovolený
θεμῶ -οῦν uvésti do pohybu,

přinutiti
θέναρ -αρος Tó dlaň
9έο (2. 56. ind. aor.) viz τίδημι
δεοβλαβής 2. bohem zasažený,

pomatený
dsovevvýg 2. božského původu
deovovičů (-im) 1 božský původ,

rodokmen bohů, zrození bohů
Ὀεοδίδαχτος 2. bohem poučený
δεόδµητος 2. bohy postavený

(založený)

VE0ELdMG2. bohům podobný
deostnehoc 2.| (rovný)
Ὀεόθεν οἆ bohů (divinitus)

VEOxTLOTOG Ζ.]

δεόχτιτος 2. |
Šsokovoc ó o bohu učící
δεόµαντις -εως ὁ νξδίεο Όοπεπι

osvícený

δεομαχίᾶ ἡ Ρο] bohů
Ὀεομάχος 2. s bohem (proti

bohu) bojující

deouayů -eiv proti bohu bojo
vati

Ὀεομῖσηςζ. bohem nenáviděný
Δεόπνευστος 2. bohem nadaný

(osvícený, vdechnutý)

Ὀεύπομπος 2. bohy sesílaný

bohem založený
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θεοπροπία ἡ (ἱ-ἴ) | božskéVeojroójtiov TÓ znamení
(zjevení, výrok), vnuknutí,
věštba

Ὀεοπρόπος ὁὃvěštec, posel bohů,
prorok

θεός ὃ (ἡ) bůh, bohyně, bož
stvo, boží vůle (osud)

Ὀεοσέβεια ἡ Ῥομβρο]ποςί, zbož
nost

Ὀεοσεβής 2. bohabojný, zbožný
Ὀεοστυγής 2. bohem nenávidě

ný, bohy nenávidějící
Ὀεότης -ητος 4 božství
ὑεουδῆς 2. zbožný, bohabojný
Veogůvia Tů zjevení boha, jar

ní slavnost v Delfech
Ὀεοφιλήῆς 2. bohumilý, blažený
Veoúnatwva(-aivy) A, Veooa

γίς -ίδος ň služka

Veoanetů Ď | pocta, služba,ὑεράπευμα τὀ služebnictvo,
ošetřování, zacházení, úpra
va, vzdělání, péče, lichocení,
uctívání bohů

θεραπευτήὴρ-Ώρος o ošetřo
ὑεραπευτῆς-οῦὁ| vatel,

sluha, druh, obstaravatel
Veoarevrixóc 3. úslužný, ochot

ný
Beoanevroc 3. zasluhující péče

(ošetření)

ὑεραπεύω -ειν sloužiti, býti po
zorný (vlídný), uctívati, licho
titi, pečovati, ošetřovati, lé
čiti, dbáti, vzdělávati, pomá
hati, obstarávati, cvičiti, na
váděti

ὑεραπηίη ἡ VÍZδεραπείᾶ

θεράπων -οντος ὅ δἱμΣεὈηίΕ,
pomocník, druh, ctitel

δερεία © (depeim) léto, období
letní

Ďeolte -ervléto tráviti (meška
ti), sklízeti, žíti, řezati, ničiti

VEovvoc J. letní
Veoiouóc ó žeň, doba žní, pole

k žatvě

Ὀεριστής -οῦ ὃ Žnec
δέρμα --- δέρμη
δερμαίνω -en ohřívati, roze

hřívati, páliti; pas. rozehřáti
se, rozčiliti se

Veouacia j ohřátí, teplo, horko
θέρμη ἡ teplo, horko, horký

pramen, horkost
Veouog 3. teplý, horký
Ὀέρμος ὁ Ροῦ
deouórng -nro0g* teplo, horko
θερμουργός 2. horkokrevný,

prudký, zbrklý
déouw -ev oteplovati
Ὀέρομαι -εσδαι ohřáti se, roz

páliti se, shořeti
doc T0léto, žeň, úroda, setba,

horko

δερῶ -etv ουἵξθέρομαι
δέσις -εως Ť Uložení,ustanove

ní, poloha, tvrzení
Ὀέσκελος 2. božský,

bohem vnuknutý
Ὀέσμιος 2. zákonitý; rů 4. zákon
VeopoděTNG-ov O zákonodárce,

dozorce nad zákony
θεσμοθετεῖον τό úřední budo

va thesmothetů

Úeouóc ó poloha, místo, řád, zá
kon, právo, zvyk, rozkaz

divný,
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Δεσμοφόρια τά slavnost setby
ku poctě Demetry v Athé
nách

Veouopoováte -ev slaviti thes
moforie

θεσμοφόρος 2. zákony dávající,
zákonodárný

VeouogiAaE -xoc o strážce zá
konů

Ὀεσπέσιος 3. božský, vznešený,
mocný, nevýslovný, skvělý,
prudký, ohromný, náramný

Veorudang 2. hrozně plápolající
θεσπιέπεια ἡ božsky mluvící,

věštecká

Ὀεσπίζω -ειν věštiti
θέσπις -ιος Ó (ň) bohem nadše

ný, božský, mocný

Úěo:noua To výrok věštírny
θέσφατος 2. bohem určený

(usouzený); To Ď. věštba
Ὀετός 3. posazený, adoptovaný
δέω -εἴν běžeti, spěchati, o zá

vod běžeti, jeti; ). msoi av
Tov zápasiti o život

θεῶμαι Viz Vedouow
Šewdonua Tó podívaná, divadlo
VewonTinóc3. zkoumající, hlou

bavý, teoretický
θεωρία (t -(n) f pozorování,

dívání, účast na slavnosti,
zkoumání, vědecké poznání(teorie);| slavnost,© divadio,
slavnostní poselstvo

Vewowxog3. K slavnosti (divad
lu) příslušný; τὰ V. peníze
divadelní; τὸ ©. pokladna
theorik, kterou spravovali
dozorci (οἱ ἐπὶ τὸ 9.)

17 Řecko-český slovník

θεωρίς -ίδος A (SC.vaťc) slav
nostní loď (s poselstvem na
Delos)

Vewoócó divák, vyslanec, posel
boží, poutník; oj ©), dozorčí
úředníci v Mantineji

θεωρῶ -εἵν dívati se, přihlížeti,
pozorovati, býti divákem při
slavnosti, rozvažovati, zkou
mati, posuzovati, rozuměti,
konati pouť (jako poutník),
býti vyslancem k slavnosti

VEWTEOOGŠ. jen bohům vlastní
(určený)

θηγάνη ἡ Όσις
ὑήγω -ειν brousiti, ostřiti, roz

ohniti, povzbuditi, popuditi
Ὀηέομαι οἱ θεάομαι

Ὀηητός οἱζ δεατός
Όηιον τό υἱᾷ 9εῖον (518)
Όηκαῖος ὃ. náhrobní, k hrobu

příslušný
dýxm ἡ schránka,

hrob, rakev, pohřeb
dnAálo -euv ssáti, kojiti
θηλυδρίᾶς -ου č (i -ímg) ženě

podobný, zženštilý
θηλόνω -ειν činiti měkkým

(zženštilým); pas. měknouti,
slábnouti, býti zženštilým

VřAvo 3. (2.) ženský, útlý, plod
ný, občerstvující; τὸ 4. ženské© pohlaví| (femininum),
ἡ 9. samice

θηλῶ -εἴν Kvésti, bujeti
δηµών -ὤνος o hromada, kuna
dýv jistě, snad přece, věru
θήῆομεν VÍZ τίθηµι

skřínka,
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dýo, dmoóc ó zvíře, dravec, ob
Juda, tvor, zvěř

dňoč f honba, lovení, usilová
ní, (lovecká) kořist, past

Ὀηρᾶτέος 3. schopný lovu (chy
cení, získání)

Vmočrixoc 3. lovecký
ὑήρᾶτρον τὸ lovecké máčiní,

síť, léčka

Ὀήρειος 2. zvířecí, divošský,
surový, týkající se zvěře
(zvěřiny)

dnosvrýg -oď č lovící, lovu
znalý, lovec

Úmoevrixoc 3. lovecký
Ὀηρεύω -ειν loviti, uloviti, u

kořistiti, usilovati, býti na
honu, vábiti, lákati, opatřo
vati

ὑήρη viz dod

ὑηρητήρ-ἤρος= dmosvrůsὑηρήτωρ-οροςὁ| (lovec)
Úmovouavé -er s (dravou) zvě

ří bojovati
Úmolov T0 zvíře, zvěř
Ὀηριώδης 2. bohatý na zvěř,

zvířecí, divoký

Úmooboká -civ stříleti zvěř
Vm0Ó -čv Víž ÚnoeVo
dm, WnrTócó dělník, nádeník
Vmoaloro Viz Čedouat
Únodusvoc, Vňoato Viz Údouot
Ὀησαυρίζω -ειν hromaditi, 1

kládati, uschovávati
Vnoaúotoua TÓzásoba
Únoavovouog ó hromadění (zá

sob)

Úmoovooc ó zásobárna, poklad
nice, poklad, zásoba, kořist

Vňodou (inf. praes.) ssáti, dojiti
(viz i Ydouaw)

Únrela ἡ stužba dělnická (ná
denická)

VyTĚOa Ξθξτῇ ἑτέρᾳ
ὑητεύω -er sloužiti (jako děl

ník, nádeník)
Úyrixóc 3. nádenický
Úloooc č jásající dav, průvod,

rej, sdružení, společnost
Biyvávo -ei dotýkati se, cho

piti se, nabrati, účastniti se,
uraziti

δίς -ἴνός č (ň) hromada, písek,
pobřeží, písčina

θλάω -úv rozmačkati, rozdrtiti,
rozlomiti

θλίβω -ew tlačiti, tisknouti,
zůžiti, rozetříti, tísniti, sou
žiti

θλῖψις -εως Ů (* Biwc) stís
něnost, úzkost, útrapa, sklíče
nost

dva- viz Jvn
Όνήησχω -ειν (ἳ Ὀνῄσκω) VY

dechnouti, umříti, býti mrtev
(zbaven života), smrti pro
padnouti, zahynouti, zanik
nouti

Ὀνητογενής 2. smrtelný, smrtel
ného původu

Ὀγητοειδής 2. smrtelné podsta
ty, pomíjející

Wvyróc 3. smrtelný, lidský
Ὀοόζω -ειν rychle pohybovati,

urychliti; intr. rychle spě
chati, hnáti se; seděti (==
ὑάσσειν)

θοϊμάτιον ΞΞτὸ ἱμάτιον
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dolvy ň (i dolva, Volva) hosti
na, požitek, rozkoš

Šorváý -av hostiti, pohostiti
$okeoog 3. zakalený, špinavý,

bahnitý, nečistý
dóloc f Klenutí, okrouhlá bu“

dova s kopulovou střechou
dodá -otv kKaliti,znepokojovati
Όούς 3. spěšný, rychlý, hbitý,

kvapný; ostrý
VODE,Vopelv VÍZὀρῴσχω
Joo 1 mužské semeno
Ὀόρνυμαι -σῦαι
ὑορνύομαι-εσῦαι
Vopóc 0 ——δορή
doovBálouo. znepokojovati se;

akt. nepokoje připravovati
Ὀόρυβος ó hluk, řev, křik,

zmatek, strach
θορυβῶ -etv hlučeti, hučeti,

hlučně výskati (přisvědčova
ti). rozhlašovati, znepokojo
vati, v nepořádek uváděti,
zastrašovati, děsiti, nevoli
projevovati

Ὀούριος 6. ({δοῦρις -ιδος, POU
ρος 4.) dorážející, prudký,
bouřlivý

YoÓ -obyv přiostřiti

θόωχος ὁ Viz Jůnoc (sedadlo,
sídlo)

dočvirng -ov Ó veslař horní
řady (ečvoc 0)

ὑράσος τό ξς 9άρσος (οάναΏα,
drzost)

ὑράσσω -ειν (ἳ -ττα) Ζπεροξο
jovati

ὑὁρασυχκάρδιος ὁ
srdce

| pářit se

zmužilého

17* Řecko-český slovník,

Voaovuéuvov 2. vytrvalý, ne
ohrožený, krkolomný

Ὀρασύνω -ειν povzbuzovati;
intr. (med.) býti beze strachu
(odvážný), vzdorovati

ὑρασύπονος 2. směle bojující
VOUOVG3. smělý, odvážný, drzý
VoaovoTou -etv drze mluviti
ὁρασύτης -ητος ἡ odvážlivost,

drzost
Ὀράττω-εινὑράσσω
Ďoaúw -er zlomiti, roztříštiti,

uraziti
Voéuuo Tó chovanec, dítě, plá

mě, dobytče, mládě, obluda
Όρέξας, ὑρέξασκον οἱ τρέχω
Όρέομαι -εἴσθαι ΥΖά6ΟΠΥ(ηᾶ

řky) vydávati, z hluboka vy
dechovati

Vosrrýora Tá výživa, výchov
né

Ὀρεπτικός ὃ. νύΣὶνγ 5ο týkající
ÚoérrToov TÓ výživa, výchovné
Όρεῦμαι υἱξ θρέομαι
Ὀρέψα 9ἱΖτρέφω
Voňvoc ó nářek, kvílení, žalo

zpěv
doňvvo -vog ó stolička, podnož,

lavice veslařů

Όρηνῶ -eiv kvíleti, naříkati,
oplakávati

Όρηνώδης 4. plačtivý, Jkavý
Donoxela náboženské usta

novení (obřad), náboženství
Ὀρησκεύω -ειν bohoslužbu za

váděti (zachovávati, vykoná
vatťi)

Ὀρησκηίη ἡ ΞΧ-ὑρησκχεία
ὑρῆσχος 2. bohabojný, zbožný
dovaufbevo -ew slaviti triumf



ὑρίαμβος

ὁρίαµβος ὁ slavnostní píseň
(průvod), triumf

Όριγκός Ó římsa, okraj zdi,
cimbuří

Όριγκῶ -οῦν opatřiti zídkou
(římsou), vroubiti, ukončiti

δρῖδαξ -χος n locika, salát (lo
cikový)

ĎolE, Tovyóc + vlas, kadeř, hří
va, VOUS, STst

doouboc Ó ssedlina, usazenina,
chuchval, krůpěj

Vooubodng 2. chuchvalovitý
Úoóva Tá vyšívaná kvítka, vy

šívání
Úoóvoc ó stolec, křeslo, sedad

Jo, trůn, vláda, sídlo, moc
Ὀρόνωσις -εως m nastolení,

uvedení

Ὀρύος ὁ | volání, křik,
Όροῦςὁ[ τερίάη{,ρονδςί
θροῶ -εῖν vydávati zvuk, kři

četi, volati, vysloviti, ozna
movati, vypravovati; pas.
báti se, býti ustrašen

Ὀρυλίσσω -ειν (ἳ VovlAlocm)
naraziti, rozbíti

ĎovAe -εἷν přetřásati, mnoho
mluviti (o něčem ní), roz
hlásiti

ÚeoúovT6 rákosí, sítina
Ὀρυπτικός 3. křehký, rozmazle

ný, zženštilý
Ὀρύπτω -ειν měkčiti, rozmaz

liti, rozetříti; táti, hýřiti,
upejpati se

ὑρῴσκω -gy skákati, spěchati,
přiskočiti, dorážeti, vyskočiti,
vraziti

$owouóc Ó pahorek, návrší

260 ὑῦμιῶ

θυγάτηρ -τρός ἡ dcera, obyva
telka (občanka)

Vvyarovdň 7 vnučka
θυγατριδέος ὁ ({ -δοῦς) vnuk
θυγάτριον τό ἀοεγυᾶκα
θύελλα f vichřice, bouře, zuře

ní, dutí
θυήεις 3. vonící, plný obětí

(kadidla atd.)

θυηλή Ť oběť (zvl. zápalná)
dvia, dviác -údoc 7 bakchant

ka

Úvivoc 3. cedrový, citrový
θύλακος ὁ měch, pytel,ÚVAáxtovTo| měšec
důua Tó oběť (zápalná), obětní

dar
Ὀυμαίνω -ειν hněvati se
Úouakyňg 2. srdcem pronikali

cí, bolestný

dvučojg 2. (dožoxo) srdci la
hodný, rozmilý, příjemný

βῦμάρμενος 3. vítaný, srdci
milý

δυµέλη ἡ obětiště, oltář v di
vadle, jeviště, lešení, zeď

zotaviti se
S

rozkošný(= Vvpáons) pa
Úoulaua ro kadidlo, oběť, oltář

pro zápalné oběti
Ὀυμιατήηριον ro kadidelnice
θδυµίηµα--- δυμίᾶμα
θυμιητήριον- θυμιατήριον
Ὀυμικός δ. vášnivý, prudký
VVULÓ-av kadidlo za oběť pá

liti, zápalnou oběť vzdáti
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δυμοβόρος 2. (βιβρώσκω) 5τάςα
hubící

VULOdUAXÝS2. (δάκνω) v srdci
hlodající

Ὀυμοειδῆς 2. srdnatý, prudký,
hněvivý

Vouokémv -ovToc Ivího srdce
θῦμομαχῶ -εῖν prudce bojo

vati, hněvati se na někoho
(Tvvů)

VvuopaioTýc -00 ó život (duši)
ubíjející (ničící)

Όυμός o dech, duch, život, du
še, síla, srdce, mysl, zmuži
lost, nitro, vášeň, touha, žá
dost, vůle, úmysl, myšlenka,
chuť

ὑυμοφὺόρος 2. život ničící,
smrt přinášející, dušemorný

Vvuopdopů -eiv Vsrdci se sou
žiti

θυμῶ -oúv (i med.) hněvati
(se); horšiti se, rozhorliti 56,
hněvem zuřiti

ὑυμώδης Σ.--- δυμοειδῆς
Ὀύννος ὁ ἰυῆάκ
9Úvw -ew zuřiti, valiti se, řítiti

se, kvapiti
Όυόεις 3. vonný
Úúov Tó thuje, cedr, citrový

strom
Doc ó Kadidlo, oběť (zápalná)
ὑυοσχόος Ó oběti přihlížející,

obětí znalý
Όὐρᾶ ἡ dveře, vchod, dům, pa

lác, královský stan, brána,
práh, dvůr, deska

Vvoate ke dveřím, ze dveří,
ven

Úvočdev venku, zvenčí

Ὀυραῖος 3. u dveří, venku,
vzdálený, cizí

Úúočo. venku, za hranicemi
Ὀυραυλῶ -etv venku meškati

(prodlévati, ležeti)
Όυραωρός ὁ hlídač dveří, vrát

ny
Úvosóc Ó dveřní kámen, (dlou

hý) štít (scutum)

ÚúosToa Tá Křídla dveří
θύρη οἱζ Όὐρᾶ
θύρηδι, θύρῃσι, δύρηφι V?ž

Ὀύρασι
θυρίς -ίδος ἡ dvířka, okno
Úúoooc ó thyrsos, tyč bakchic

ká (ověnčená révou a břečťa
nem)

θυρῶ -οῦν dveřmi (brankou)
opatřiti

dúowua To dveře, křídla (dveř
ní), části dveří

Úvodv -Óvog Opředsíň, chodba
Úvowoóc ó hlídač, vrátný
Úvoavosg 3. s bohatým třepe

ním (třásněmi)

Úúoavoc o třepení, třásně
ÚvoavaToc 3. == Vvoavosic
Ὀὐσῦθλα TÝ. posvátné náčiní

(hole, pochodně atd.)

θυσία (i -(n) obětování, obřad,
oběť, slavnost, hody

ÚvotoorTýovov Tó obětní oltář,
oběť

Ὀύσιμος 2. obětní
ὑνυσσανόεσσα (επιῖη.) viz Úv

σανόεις
ÚvoTác-doc obětní
dvTů0 -T00g O Kněz obětující



dv

θυῶ -οὔν kadidlem okuřovati;
τεθυωμένος 3. (parí. perf.)
libovonný

94m -ev douti, dýmati, zuřiti,
bouřiti, prudce se pohybova
ti, spěchati; obětovati, k obě
ti zabíjeti (porážeti)

θυώδης 2. νοηηύ
dvoua To kadidlo
θωή ů pokuta, trest
θῶκος ὁ (-- děnoc) sedadlo,

sídlo, porada
δωκῶ-εἷν (-- δακῶ -εἴν)síd

Jiti, seděti

Όωμα- υἱζ Όαυμα
dáuvyE -yoc Ó tkanice, provaz,

tětiva

Ὀωπείᾶ --- Ὀώπευμα
Yoreúm -ewvlichotiti, chlácho

Jiti, podváděti
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ὑώπευμα ró lichocení, věc li
chotící

Vwočníle -ei brněním opatři
ti, ozbrojiti

Δωρᾶκοποιός ὁ Υύτοροε brnění,
zbrojíř

Δωρᾶκοφόρος 2. (δωρηκοφύ
ρος) brněním oděný

VWdoGE-čxoc ó brnění, ochran
ná zbroj, trup

θωρηκτῆς -οῦ 0 těžkooděnec,
brněním oděný

δώρηξ ὁ -- δώραξ
θωρήσσω -ειν zbrojiti, oblékati

zbroj; meď. zbrojiti se, chys
tati se

θώς -ωύς ὁ šakal
Vwvua- — Όαυμα
VWÚcow-guy hlasitě křičeti, vo

lati, úpěti
ὑώψ -πός ó Jichotník

I“ (ira) i
ι΄--- 10

čá j zvuk, hlas, křik
ta, iňg jedna, jediná
ta Tó, střely, šípy

taívw -ew rozehřívati, rozpalo
vati, rozpouštěti, rozveseliti,
obměkčiti, okřáti, potěšiti

taxyále -eu Jásati, výskati
ἴαχχος ὁ jásání, výskot (bak

chický), nářek

ἰακχῶ -εἴν υἱζ ἰακχάξω -ειν

ἰάλλω -ειν posílati, vypouštěti,
vztahovati, vložiti, připojiti,
zahrnouti

(dua Tó léčení, lék, uzdravení
ἰαμβειογράφος ὁ básník iam

bů, pomlouvač
lauBetov To iambický verš (bá

seň)
ἰαμβιάζω -ειν (i ἰαμβίζω) Υ

iambech mluviti, vysmívati
se, tupiti

touBoc ó stopa veršová (U -,
báseň hanlivá



ἰαμβοφάγος

touBopáyoc Ó polykač iambů
(ο špatném přednášeči)

ἰάπτω -ειν vrhati, zasáhnouti,
zraniti, tupiti, reje taneční
prováděti

taoiuoc 2. vylečitelný
ἴᾶσις -εως m léčení, uzdravení,

odpuštění
ἴασπις -ιδος ἡ

drahokam
iaori po ionsku
vaTňo -ňoog ó lékař (==lar

00)
ἰατορίᾶ ἡ Ιόκαζςίνί
ἰατός 3. lečitelný, hojivý
ἰατρεία ἡ 1έζεηί
ἰατρεῖον Tó obydlí lékaře,

mocnice

LaTosvuo. TÓ lék, podpora,
sila

tarosým -ev býti lékařem, lé
čiti; pas. uzdraviti se

ἰατρικός 3. lékařský; ň i. Jé
kařské umění

tčT06c č lékař, záchrance
law -ew noc ztráviti, odpočí

vati, na loži dlíti, spáti
ἰαχὴή Křik, volání,

vzlykot, výskot, jásot
ἰάχω -etv (i lay -eiv) hlasitě

křičeti (zaznívati), volati, já
sati, kvíleti, úpěti, duněti,
praskati (v ohni), syčeti 10
kalení železa)

ἴβις -ιος (ἵ -εως, -ιδος) ἡ 185
ἰγνύα (ἰγνύη, ἰγνύς) ἡ ΡοάΚο

lení (poples)
td, log, ἴδε hle (viz εἶδον,

000); — dě
ἴδα ἡ Viz (dn

jaspis, zelený

ne

po

úpění,
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ἴδον (== eldov)

ἴδον

δέἐᾶ ή (idem) podoba, postava,Způsob,podstata,| mínění,
pravzor (idea), ozdoba bás
nická (výraz)

ἰδεῖν, ἰδέειν, ἴδεσκον (--- εἶδον)
υἱ ὁρῶ -ᾱν

ἰδέω οἱΣ οἶδα

ἴδη ň lesnaté pohoří; L.γαυπη
γήσιµος dříví ke stavbě lodí

ἴδηαι οἱζ ὁρῶ (εἴδον)
ἰδιοβουλῶ -etv (ἳ -βουλεύω)

jednati podle vlastního roz
hodnutí

tóLoc 3. vlastní, osobní, soukro
mý (privatus), zvláštní, roz
dílný, rozličný; Tů 1. soukro
mé záležitosti, idío osobně,
soukromě, zvláště, z vlastní
ho popudu

ἰδιότης -ητος ň zvláštnost
ἰδιοτρόφος 2. jednotlivě živící

(udržující), zvláštním způso
bem se živící

ἰδιῶ -οὔν (i med.) přisvojiti si
ἰδίω -ειν potiti se
ἰδιωτεύω -ειν 21 jako sou

kromník (v ústraní), býti ne
vědomý (bez vážnosti)

LOLWTNG-ov Ó soukromník, pro
stý člověk (vojín), neznalý
(laik), nevědomec

ἰδιωτικός 3. soukromý, jednot
livý, obyčejný, prostý, ne
dbalý, nevzdělaný, nevědo
mý, neobratný

touev, tóuevou Viž olda
ἰδνοῦμαι -otodor Křiviti se,

svinouti se, prohnouti seἰδοίατο(ἴδοιντο)| Viž00
j (εἶδον)



ἰδού

ἰδού. (0. imperat. od
εἶδον) hle

ἱδρείη 1 zkušenost, zběhlost
ἴδρις 2. -1oc znalý, zběhlý, zku

šený
ἵδρυμα τό založení,

obydlí (boha), socha
ἱδρύω -Etv posaditi, usaditi, za

ložiti, ustanoviti, vystavěti,
zasvětiti; pas. býti založen,
usaditi se, klidně seděti,
zdržovati se, býti položen

idow“-ovv potiti se (vypotiti)
ἱδρώς -ὥτος ὁ Ροΐ
ἰδυῖα (--- εἰδυῖα) υἱξ οἶδα (ΖζΏ8

lá, rozvážná, bystrá)

ἴδω, ἴδωμι Viz ὁρῷῶ (εἶδον)
ἴεμαι -σθαι (== leuau, (nu)

spěchati, jíti
ἵεμαι πιεᾶ. a pas. od (mu
ἵειν, Lelo, léuevou, lev ViZ (nut
ἴεν, ἱείη υἱ2 εἶμι
iéoaE -0xoc jestřáb, krahujec
ἱερατεία ἡ kněžství,
ἱερᾶτευμα τό | kněžský úřad
LEoUTEVY-ev býti knězem
ἱέρεια Ů (i lěosa, tecein) kněžka
teostov To obětní zvíře, doby

tek, žertva
ἱερεύς -έως ὁ kněz
ἱερεύω -ειν obětovati, porážeti
ἱερή ἡ --- ἱέρεια
ἱερῆιον τό --- ἱερεῖον
ἱερία ἡ --- ἱέρεια
teooduToc 2. bohu obětovaný

(posvěcený)ieoounvíč| slavnostní
ἱερομήῆνιατά | měsíc (doba),

měsíční slavnost

ἰδοῦ,

stavba,
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ἱερομνῆμων -ονος ὁ (i -μνᾶ
uwv) dozorce bohoslužby, vy
slanec amfiktyonie, nejvyšší
úředník (v Byzantiu)

ieoóv To dar obětní, dobytče,
oběť, chrám, svatyně, věštír
na, služba chrámová, náb
ženství, mysterie

soomotóg Ó dozorce obětní
εροποιῶ -etv oběť konati
E00T08nWG2. svatému přísluš

ný, ctihodný
ieo0c 3. čerstvý, statný, mocný,

ohromný; božský, nebeský,
posvátný, skvělý, neporuši
telný (sacrosanctus)

ἱεροσῦυλίαm vyloupení chrámu
ἱερόσΌλος ó lupič chrámový
ἱεροσυλῶ -εἴν εΏωτάπιν(svatyně)

νγνιαρονα{

ἱερουργία ἡ (ἱ -γίη) Ῥοπος]ιζ
ba, obětování, výkon posvátný
(auspicia)

ἱερουργῶ -civ vykonávati ob
řady (oběti atd.)

ἱεροφάντης -ου ὃ vrchní kněz,
νειεκηδΣ (/επι. ἱερόφαντις Ἡ)

ἱερῶ -οῦν posvětiti, zasvětiti
ἱερῶμαι -ἄσθαι býti knězem

(kněžkou)

ἱερωσύνη kněžský úřad,
kněžství

ἱζάνω -eu usaditi, intr. useda
ti, sedětiἴζω-ειν| vybízímusednouti;
med. sedati si, usednouti, za
sedati

m ú==ia (zvuk)
in výraz bolesti (ach, běda)

ENοσοσ



ἰῆιος

ἴῆιος 3. žalostný, bolestný; po
mocník v nouzi (podle jiných:
lukostřelný)

ἵημα T0— ldua Tó
ἵημι -έναι Vysílati, posílati,

vrhnouti, stříleti (prostřeliti),
vylévati, valiti, prolévati,
spustiti, vložiti, strčiti, vnuk
nouti, vzbuditi, uložiti, seslati,
mířiti, vydati (zvuk), rychle
pohybovati; med. hnáti Se,
spěchati, letěti, obraceti se,
dychtiti, toužiti

ἴησις, ἰητήρ, ἰητρός, ἰητρικός
viz ia

ἴθαγενής 2. ({ ἰθαιγενῆς) Ρ18
vého rodu, pravý, urozený,
vrozený, přirozený

ἰθεῖαν, ἰδέως Viz εὐθύς
idu (vl. imperat. od giyuv)nuže

(jdi)

(buo vo chůze, krok, pohyb
td (neutr.) viz idúc 3.
UWÚWOLE-TOLy0c Ó (Ň) S neupra

venými vlasy, prostovlasý

ἰδυμαχίη ἡ ( -χία) otevřený
boj, bitva muže proti muži

ϊθδύνταταnejsprávněji, nejspra
vedlivěji

LÝVVA-Ely (== cůdůvw) rovna
ti, říditi, zamířiti, měřiti,
vésti

δυπτίων -ωνος ὁ (ἡ) přímo
letící

ἰδύς 3. (FE eúdůs) přímo, pra
vý, spravedlivý

ἰδύς -ύος ἡ Ppřímost, přímý
směr, podnik, útok, záměr,
úsilí
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t$4m -guypřímo hnáti (se vrha
ti), dorážeti, zamířiti, pokro
čiti, chystati se, hodlati

ixavóc 3. dostatečný, způsobilý,
zběhiý, schopný, platný, zna
menitý, spokojený, mocný,dosti

ἱκανότης -ητος n zdatnost, do
statečnost

ἵχανῶ -oúv schopným činiti
ἵχάνω -ειν přicházeti, zasáh

nouti, doléhati, pronikati
txehoc 3. (elxehoc) podobný,

rovný
ἰκεσία Ἡἡ prosba © pomoc

(ochranu)
ἱκέσιος 3. prosebný, © pomoc

prosící
ἱκετείαἡ .
ἱκέτευματό [ὑνέσια
ἱκετεύω -ειν Vroucně prositi,

zapřisahati, býti prosebníkem
inermolá (-im) ratolest pro

sebná, úpěnlivá prosbaἱκετηρ-Ώροςὅ,T| prosebný,
ἱκετήριος δ. j úpěnlivě

(o pomoc, ochranu) prosící
ἱχέτης -ov 6 prosebník, chrá

něnec, vroucně prosící
ἵκετῆσιος ὃ. VÍZ ἵπετήριος;

Ζεὺς ἵ. Z. ochránce prosících
ἵχέτις -ιδος ἡ (επι. κ ἵκέτης)

prosebnice
ἵχηαι (Ξζἵκῃ) οἱ ἱπνοῦμαι
ἱχμάς -άδος ἣ vlhkost, vláha,

mastnota

VKUEVOG2. příznivý, vítaný
txvoúuou -etodou ubírati se, do

ti, utéci se, dosáhnouti, snaž
ně prositi, příslušeti, náležeti



ἴχρια 266 ἰονδάς

ἴκρια τά žebra, trámy (lodní),
paluba, stěžeň, lešení

ἱκτήρ -ἤρος ο Ῥοπιος ργοδία
ἱκτήριος 3. prosebný (== ixerň

0106) M
ixTivoc Ó luňák
ἵχω -ειν dojíti, přijíti, pronika

ti, zastihovati, doléhati, stou
pati (viz i txvoÚuau)

UAodóvadv. v tlupách, hromad
ně, davem

tAaoc 2. (i) jasný, milostivý, la
skavý, dobrotivý

ἱλαρός 3. jasný, veselý (hilaris)
ἱλαρότης -ητος ἡ νεεε]οςί
ἱλάσκομαι -εσῦδαι Usmiřovati,

udobřiti, nakloniti si
tkoouóc Ó usmíření
tAaorTňovovTó smírný prostře

dek, smírná oběť
ἵλεως 4. (i) Viz ἵλαος
ἵλη 7 hromada, zástup, množ

ství, tlupa, četaἱλῆκω-ειν(1)| býtimilostiv,ἵλημι-ναι(1)| slítovatise
ἱλιγγιῶ -ᾱν πάα Ζάνταί, trpěti

závratí, potáceti se
ἴλιγγος ὁ závrať
tAAdc-080g provaz, smyčka
ἵλλω -ειν točiti, vinouti, vále

ti, uzavříti; obraceti se
ἱλύς -ὔος (-ύος) ὁ bahno, bláto
ἱλῶμαι -ἄσδαι-ς- ἱλάσκομαι
ἱμάντινος 3. z (kožených) ře

menů

ἵμᾶς -άντος ὃ řemen, otěž,
oprať, opasek

ἱμάσῦλη ἡ Εἱὅ
ἱμάσσω -ειν šlehati, mrskati,

práskati (bičem)

iuariCe -ev (i) oblékati
ἱματιδάριον τό () (zdrobnělé)

--- ἱμάτιον
iudrvov Tó (T) šat, oděv, plášť,

pokrývka, plátěný pytlík
iuartouóc Ó (') oblek, oblékání
iuslow -eu (1) toužiti, dychtiti,

bažiti

iueoáunrvĚ -noc (i) s půvabnou
čelenkou

ἱμερόεις 3. (i) touhu vzbuzující,
půvabný, rozkošný, toužebný

ius00c Ó (t) touha, žádost, lás
ka, půvab

ἱμερόφωνος 2. (v) libohlasý
iusoróc 3. (i) toužebně žádaný,

líbezný
tva kde, kam, kdy; aby; tva tí

proč, k čemu
ἰνδάλλομαι -εσῦαι zjeviti Se,

zdáti se, připodobniti se, do
mýšleti se, oddávati se klam
ným představám

ἱνίον τό týl, vaz, šíje
tEoAogó skákající, mrštný
iEov (aor.) viz (xw
ἰξός o ptačí lep
isúc -Úoc 4 slabiny
ἰοδνεφής 6. fialkově tmavý
lodoxoc 2. (déxouou) střely při

jímající (obsahující)ἰοειδῆς2.| fialkovězbarvený,
ἰόεις ὃ. | tmavý
ἴομεν (Ξ- ἴωμεν) υἱξ εἶμι
lóuwooc 2. znalý střel, proslu

lý střelami (potupné označení
Argejů „rekové hubou“)

tov Tó fialka (viola)
ἰονθάς -άδος huňatý



ἱόπλοχος

ἰόπλοχος 2. (ἰοπλόκαμος) 5 Κ8
deřemi jako fialky (vonnými,
tmavými)

ἰός ὁ ŠÍp, střela; šťáva, jed; rez
ἴος 3. jeden, jediný, týž
looTégavoc 2. fialkami věnčený
ἰότης -ητος ἡ žádost, přání,

vůle, rozkaz, popud
ἰοῦ (ἰού) výraz bolesti (ach,

běda) i radosti (hejsa)
tovdatla -ειν žiti podle Židů
tovdaiouoc 6 židovství
tovÁocg Ó chmýří
ἰοχέαιρα 1) střely hustě vysíla

jící (sypající), „střelkyně sí
pů“

ἰπνός ὃ pec
ἱππαγρέτης -ου ὁ Υᾖαςε spart

ské jízdy (tělesné stráže)
immoyvwyog2. koně převážející

(lodi)
ἱππάζομαι -εσῦαι Τάμα ἰοηξ,

jezditi na koni
UUTOOUOOTÝG-00 Ó Velitel jízdy

(-- ἵππαρχος)
imnaoyiů + Pluk jízdy, hod

nost hipparcha
ἵππαρχος ὁ νεµ{εΙ jízdy
ἱππαρχῶ -sty veleti jízdě
ἵππάς -άδος ἡ ὑεζαρεοκύ; ἵ, στο

Ah jezdecký kabát
ἱππασία ἡ jízda, ježdění, umé

ní jezdecké
ἱππάσιμος 2. Ρτο ἠἶχάα (na koni)

vhodný
ἰππεία ἡ jízda, ježdění, jez

dectvo

ἵππειος ὃ. Κοήςδκύ (--- ἵππικός)
ἱππεύς -έως Óbojovník na voze,

jezdec (o závod), vozataj
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ἱππεύω -ειν jezditi na koni,
sloužiti na vojně jako jezdec,
býti jezdcem

ἱππηλάσιος 2. sjízdný; 1,
cesta pro vozy

ἱππηλάτα Ó (i -Aúrng) obratný
jezdec, jezdecký

ἱππήλατος 2. sjízdný, vhodný
k jízdě

ἱππημολγός ὁ (ἀμέλγω) ἀοιξ
kobyl

ἰππικός 3. koňský, jízdní, taže
ný koňmi, zabývající se koň
mi, jezdecký, zběhlý v jízdě
na koni, znalec koní; jí. jez
dectví, jízda, T) i. spřežení
koní, jezdectvo

ἵππιος 3. bohatý koňmi, milov
ník koní

ἱππιοχαίτης -ου Ζ Κοᾶξδκόhřívy
(sc. εποσπο] λόφος)

imováoums -ov Ómilující ko
ně, statný jezdec (bojovník
na voze)

ἱπποβότης -ου pěstitel koní,
statkář

imnroorog 2. koním (k pastvě)
vhodný, koně živící

imnódapoc 2. koně krotící, stat
ný jezdec

imrodaovg 3. s hustými žíněmi
imnodérng -ov koně poutající
ἱπποδίνητος 2. na konci se pro

hánějící
ἱπποδρομίᾶ ř závod na koních,

dostihy
ἱππόδρομος ὁ Jízdní (závodní)

dráha (pro koňské závody)
irmo8pouog o rychlý jezdec
ἱππόθεν Ζ Κοηδ ven

ὑδός



ἱπποκέλευῦος 2608 ἰσοκίνδῦνος

ἱπποχέλευῦος 2. Κοπξ Ροράάα
jící, jízdní bojovník, koňmo
cestující

ἱππόχομος 2. (móum) žíněný,
s žíněným chocholem

ἱπποχκόμος ὁ (κομῶ -εἴν) čele
dín u koní, koňák

UTONOOVOTŮÝS-00 Ó jízdní bo
jovník (sc. na voze válečném)

ἱπποκρατῶ -εἵν míti převahu
v jízdě; pas. podléhati jízdou

ἱππομανῆς 2.koňmi proježděný,
hemžící se koňmi, koně
štvoucí; TO (. rostlina, sliz

ἱππομαχία T jezdecký boj
ἱππόμαχος 2. na voze (koňmo)

bojující
ἱππομαχῶ -Etv Na Koni (proti

jízdě) bojovati
ἱππονώμᾶς -ου ὁ Koně řídící

(pasoucí)

irmojelong -ov ó znalec koní
ἱπποπόλος 3. 5 Κοῆπιϊ ΖαΠάζε

jící, koně ošetřující

ἵππος ὁ (ἡ) Κὰἤ, oř, spřežení,
vůz, jezdectvo (f Úmmoc,ci
ἵπποι)

ἱπποσύνη umění jezdecké,
jízda na voze válečném, jez
dectvoἱππόταὁ| dobrýjezdec,ἱππότηςὃ| Ὀοίονηίκnavoze,
řidič koní (vozu)

ἱπποτοξότης -ου ὁ ἀζάπί lu
čištník

ἱπποτροφίᾶ ἡ επον Κοπί
ἱπποτρόφος 2. chovající (pěstu

jící) koně

ἱπποτροφῶ -εἴν Chovati koně

ἵππουρις (jen nom. a ak. -1v)
žíněný, žíněmi opatřený

ἵπποφόρβιον τό Ρ85ίνα Ρο Κο
ně, stádo koní, stáj

ἱπποχάρμης οἱ ἱππιοχάρμῆς
Urrouau -8080 zasáhnouti, po

stihnouti, trestati, bíti, krotiti
Lo- Viz Leo
ἰρῆν -ένος ὃ spartský jinoch

(asi 20 let); viz též εἰρῆν
tonE -xog ó jestřáb, sokol; viz

též toa:
ἴρις -ιδος ἡ duha
ἰρόν, ἰρός, ἱρῶμαι(1) α Ροᾶ. υἱ5

ἱερ
ς, ἰνός ἢ sval, síla
dáyvyekhog2. rovný anděiům

ζω -ειν vyrovnávati, přirov
návati; med. rovnati se

ἴσαν ΞΞ ᾖεσαν (ᾖσαν) οἆ εἶμι;
---ῄδεσαν οἆ οἶδα

ἰσάριῦμος 2. počtem rovný
lonyoolčů m (i -olm) volnost slo

va (projevu), občanská svo
boda, rovnoprávnost

todutov Tó náhrdelník
toduo0c 6 šíje
toVumwěng2. zůžený, na šíji le

žící, šíji podobný
toxw -ew praviti, vypravovati

(ἐνέπω, insece); = čloxw
přirovnávati, připodobňovati,

veveta5

podle podobnosti usuzovati
(míniti) shledávati podob
ným

loodiouToc 2. ve způsobu života
rovný

ἰσόθεος 2. Ῥομοτονωύ
ἰσοχίνδΌνος 2. 5επορΏηύ čeliti

nebezpečí
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ἰσοκρατής 2. ν πιοοὶ τονΏύ
ἰσοκρατίᾶ ἡ τονηοδί ργάν a mo

ci (demokracie)

ἰσομέτρητος 2. stejně vyměře
ný, v míře a váze rovný

ἰσομέτωπος 2. v rovné čáře
s někým

iocouovotů 1 stejný podíl, rov
nost

ἱσόμοιρος 2. mající stejný po
díl, rovnoprávný

ἰσομοιρῶ -eiv míti stejný podíl
(stejná práva), rozděliti si
stejně moc

ioóuo00c 2. rovný osudem (sta
vem)

ἰσονομίᾶ (i -utn) rovnopráv
nost

icovouixóg 3. v rovnoprávnosti
(demokracii) žijící

ἰσονομοῦμαι -εἶσθαι říditi se
stejnými právy

toonakůg 2. v boji (k boji) rovný
ἰσόπεδον τό τονπά půda, rovina
ἰσόπεδος 2. stejně rovný (vyso

ký)
icorAarňg 2. šířkou rovný
ioorAevooc 2. rovnostranný
ioorAndýg 2. množstvím (po

čtem) rovný
ἰσορροπίᾶ 7 rovnováha
ἰσόρροπος 2. ν rovnováze, při

měřený, nerozhodný
ἴσος 3. (i Čoog 3.) stejný, rov

ný, rovnou měrou, příslušný,
máležitý, stejně oprávněný,
spravedlivý, stejnoměrně; ἡἢ
L., TOL., TŮ L. rovnost, rovno
váha, stejný podíl (stupeň),
právo

ἰσοσχελής 2. se stejnými stehny(=rameny),rovný| (beze
zbytku při dělení), sudý

ἰσοτέλεια ἡ rovnost (daňová),
rovnoprávnost (u metoiků)

ἰσοτέλεστος 2. všechno vyrov
návající, všem společný

ἰσότης -ητος ἢ τονποςί, τονΏο
měrnost, spravedlnost

ἰσότῖμος 4. stejný v poctách,
stejně vážený, stejné ceny,
stejný

ἰσοφαρίζω -ειν Vyrovnati se
někomu něčím (i)

ἰσοφόρος 2. stejně silný
ἰσοχειλῆς 2. s okrajem rovný,

na povrchu plynoucí
ἰσόψηφος 2. se stejným hlaso

vacím právem
ἰσόψῦχος 2. stejně smýšlející
ἴσσαν, ἴσσασι Viž olda
ἱστάνω -ειν VÍZἵστημι
ἰστέον (οἶδα) jest nutno věděti

(poznati)
ἵστημι -άναι stavěti, postaviti,

zdvihnouti, způsobiti, zasta
viti, klásti, vážiti, seřaditi,
ustanoviti, pořádati, vzbuditi,
zadržeti; med. (pas.) postaviti
si, státi (pevně), stavěti Se,
přistupovati, povstati, nastá
vati, začínati, zastaviti se,
uváznouti, strměti, stoupati,
zdvihati se, ustati, dostati se,
vězeti

ἱστίη == ěoria (ohniště, krb)
ἱστιητόριον TO (VÍ. ŠETLATÝELOV)

dům pohostinství, jídelna
toTlov Tó plachta lodní
ἱστιῶ -ᾱν --- ἑστιῶ -úv (hostiti)



ἱστοδόκη 210 ἴφιος

ἱστοδόκη ἠ vidlice stěžňové (do
nichž se položil stěžeň při
sklonění)

ἱστοπέδη ἡ podstavec stěžňový
toTootů (-im) Ý pátrání, zpráva,

výklad, poznání, věda, vypra
vování, dějepis

ἱστορικός 3. výpravný, dějepis
ný, zběhlý ve vypravování;
O (. dějepisec

ἱστορῶ -civ pátrati, vyzvídati,
dovídati se, poznávati, na
vštěvovati, vypravovati

ἰστός o stěžeň, stožár; stav
tkalcovský, osnova, tkanina

ἱστουργῶ -eiv tkáti, u stavu
pracovati

ἱστῶ -ᾱν --- ἵστημι
ἵστω --Ξξἵστασο (πιρεταί. α ἵπι

perf. 2. sg. od ἵστημι)
ἵστωρ -000G Ó (Ň) znalý, zna

Jec, rozhodčí

ἰσχαλέος ὃ. (Ξ ἰσχνός) suchý,
usušený, vysušený

loyůvo -Ewv(i loyavá -ᾱν) za
držovati, zastavovati; med.
zdržovati se, meškati; intr.
hnáti se, dychtiti

ἰσχίον τό ΕΥδε], bok
loyvatvo -ew vysušiti, oslabiti,

pokořiti, hubeným činiti
ἰσχνός 3. suchý, hubený, vy

záblý
ἰσχνόφωνος 2. slabého hlasu;

viz i násl.

ἰσχόφωνος 2. zajíkavý, koktavý
toyvotloua -eoVousíiiti, usilo

vati, namáhati se, v mínění
setrvati, jistě tvrditi

ἰσχΌρός JŠ.silný, mocný, pevný,
tuhý, prudký, přísný, krutý,
jistý, bezpečný, pádný; adv.
přísně, mocně, horlivě

loyůc -Voc Ť síla, pevnost, moc,
vytrvalost; moc vojenská

toyůw -ev míti sílu, nabýti sil,
býti silný (mocný), vzmáhati
se

ἴσχω -ειν (Ξξἔχω) držeti, za
držovati; meď. zdržeti se, kro
titi se, míti (se); obraceti, ří
diti

Lo$ -oúv Vyrovnati; pas. rov
nati se

Lowcsnad, právě, po právu,asi,
pravděpodobně

ἱταμός 3. neohrožený, smělý,
drzý

ἱτέη (i ἱτίη, ἱτέα) ἡ vrba
ἰτἐῖνος 3. vrbový
iréov (š irnréov) jest nutno jíti

(εἶμι)
iTmG-ov neohrožený, odvážný,

drzý

ἵττω (boiot.) — ἵστω (οἶδα)
ἴτυς -υος A okraj kola (štítu),

loukoť, kolo, štít

iTw (imperat. siuv) Pryč

OYŇŇ | přije,výskot
ἰυγμός ὁ j
tuvě -vyocg6 Krutihlav, čarovné

kolo
ἰὐύζω--ιν hlasitě křičeti, hou

kati, výskati
ἰφυῦῖμος3. silný, mocný, stateč

ný
icpuaďv. mocně, silně, násilně
ἴφιος 3. silný, tučný



ἰχανῶ

iyavé -av usilovati, dychtiti
ἰχθύδιον τό τΥθκα
ἰχθδυοειδῆς 2. rybě podobný,

rybnatý
tydvosic 3. bohatý na ryby,

rybnatý
iydvogávoc ó rybojed
ἰχδύς -ύος ὁ τΏ8
ἰχὺυῶ -av loviti ryby
tydvWdns 2. rybě podobný, bo

hatý rybami
tyveúumv -ovoc 6 | slídič,
ἰχνευτῆς -οὔῦὃ ichneumon

(druh lasičky v Egyptě)
ἰχνεύω -evv slíditi, stíhati, pro

hledávati

παδαιρέτης

ἴχνιονo --> , stopa, šiépěj
ἴχνος τὸ
ἴχώρ -ὤρος ὁ krev bohů, mo

rek, míza
ἵψ, ἰπός ὁ (i iy) červ, červotoč
to běda; hejsa
ἰωγή ochrana, záštita (proti

někomu τινός)
ἰωή ἡ hukot, praskot, zvuk,

hlahol
ióxa — dk. K (vx
loxý ů ryk, hřmot, vřava (vá

Ječná)
iouot -Godou léčiti, hojiti
ἰῶτα τό 1οἱ8

ἰωχμός ὁ Υῖανα νόά]εξηά

K, κ (κάππα) ἕ
κ-́-- 20
κ Ξ--νε, καὶ
nů (dor.)== xe ve spoj. ol xu

(= eť me) jestliže by (nebo
s futť.)

xábBoAe (EZxarébaAs, κατά
βαλε) Viz παταβάλλω

πάγ --- πατά před v
κάγκανος 2. suchý, vyschlý
xovyůle -euv | hlasitě se
χαγχαλῶ -ᾱν | zasmáti,

chechtati se, jásati
νἀγώ l (také) já, já však
nád — narTů před Ď
zaddvaděrnv VIZκαταδαρδάνω
μαδδῦσαι οἱᾷκαταδύω
κᾶδεμών, κπαδεστῆς α ροᾶ. υἱξ

κηὸ

καδίσκος ὁ nádoba (urna) na
hlasovací kaménky

»údog Ó džbán, vědro, nádoba

xaňuEVoL VÍZ κπαίω

καθά (κατά 1οἨ.)--- καθ ἅ Ρο
dle toho jak, (tak) jako

καδαγίζω-εινnyπαδαγνίζω-ειν{ οοξίονα!{!,
očistiti ohněm (= spáliti)

xodotuáoow -euv Krví zbrotiti,
do krve tlouci

καθδαίρεσις -εως Ť stržení, zni
čení

παθαιρετέος 3. co jest nutno
strhnouti (přemoci, překona
ti)

xadavošrng -ov Ó ničitel



AĎOLOÚ

xaĎatoď -etv sejmouti, stáh
nouti, zatlačiti, odejmouti,
dostihnouti, zajmouti, dobýti,
přemoci, svrhnouti, potlačiti,
zrušiti, zahubiti, strhnouti,
odsouditi, uchopiti, dosáh
nouti,

καθδαίρω -ειν očistiti, viny zba
viti, osvoboditi, vymýti, smýtixodáAkouo-eobou| seskočiti,
sjeti

καθαμέριος ὃ.--- καθημέριος
καθανύω -εινΞ- κατανύω
nodánaE jednou provždy, ve

skrze

καθάπερ jak (právě), jako (by)
καθάπτω -ειν přivázati, při

pevniti, ovinouti, zavěsiti,
uchopiti něco (τινός); πιεά.
(intr.) chopiti se, osloviti,
obrátiti se na někoho, dotý
kati se, dotírati, dovážeti, dc
mlouvati, obviniti, za svědka
volati

καδαρειότης ἡ Ξ- καδαριότης
xodopelec adv. čistě, slušně
xodavevw -ev V čistotě udržo

vati; intr. býti čistý, zdržo
vati se něčeho (djró Twoc)

καθαρίζω «ειν čistiti, očišťo
vati, osvoboditi

καθάριος 3. čistý
παδαριότης -ητος

čistotnost

καθαρισμός ὃ --- παδαρμός
κάδαρμα τό špína, nečistota,

vyvrhel, očistná oběť

καθαρµόζω -ειν Vložiti, vpra
viti

ň čistota,

272 καδηγεμών

κανδαρμός ὁ očištění, oběťsmír
ná (očistná), smíření

xobaooc 3. čistý, zdravý, volný,nerušený,© nesmíšený,
pravý, bezůhonný, poctivý,
čestný, schopný, čirý, pouhý,
jasný; m. ldetv průhledný

καθαρότης -ητος A čistota
καθάρσιος 2. očišťující, smírný
κόδαρσις -εως Močištění, osvo

bození, odloučení od něčeho
(τινός)

καθαρτῆς -οῦ ὁ
mstitel

καθέδρα j sedadlo, sídlo, pro
dlévání, sedění, stolice učite
16 (katedra)

καδέζω -ειν Usaditi, posadit,
ustanoviti, vykázati místo;
πιθᾶ. usednouti, seděti, meš
kati, zasedati

XOVETKO VÍZ ZOĎLMUL
καθείατο οἱ κἀθημαι
καθεἰργνΏμι -ναι VÍZ ZATELOVA
καθεῖς (--- καῦ᾽ eic) jeden po

druhém
καθεῖσα (αογ.) υἱ καθέζω
xadentoc 3. zadržitelný

καδελκύω-εινἐνκαδέλκω-ειν| spustiti
καθεξῆς ν ἔαάξ za sebou, po

tom
κάθεξις -εως ἡ udržení
nabevdw -er spáti, odpočívati,

zaháleti
καδευρίσκω -ειν nalézii, za

stihnouti
καθεψιῶμαι -ἄσθαι posměch si

tropiti z někoho (Twvóc)
nadnysumv -óvoc Óprůvodce

očišťovatel,
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καθηγητής -00 ὁ průvodce,
učitel, vychovatel

καὺηγοῦμαι -εἴσδαι νέ5Η, οε5
tu ukazovati, dáti návod, za
číti, zaříditi

nadnovnadů -etv promrhaii,
v radovánkách utratiti

xadýxw -ev prostírati se, do
sahovati, vztahovati se, na
stati; neos. yaďýme. přísluší,
náleží; καῦηχκων 3. přísluš
ný; TŮ xadůxovra poměry,
stav, To xadňxov povinnost

κάδηµαι -σδαι 5οαδί, ἁ]ίΗ, ζ8
háleti, zastaviti se, utábořiti
se, bydliti, býti ustanoven

nadnusowoc 3. | dnešní,
καὺημέριος 3. | každodenní
xadidovw -ew usídliti, usaditi,

postaviti

καθιερεύω-ειν | zasvětit,
XadLEOĎ-ov| zasvětiti,

zaslíbiti

καδιζάνω -ειν | usaditi,καδίζω -ειν posaditi,
položiti, postaviti, přiváděti,
zakládati; intr. (med.) usaditi
se, seděti, tábořiti

xadímuu -évau seslati, vypra
viti, vlíti spustiti, nastaviti
(k útoku), mířiti, stáhnouti,
zpět uvésti, vraziti, protáh
nouti; intr. spustiti se, táh
nouti se, valiti se, vniknouti;
návrat povoliti

καθικετεύω -ειν 5ωᾶζηξ ρτοςί4
καθικνοῦμαι -εἴσθαι -7α5άη

nouti, dotknouti se, dosáh
nouti, dojíti

18 Řecko-český slovník.

ναῦδότι

καδιππάζοµαι -εσθαι projeti,
jízdou zpustošiti

καδιστάνω -ειν | postaviti,καθίστηµι -vou | zastaviti,
přistaviti, zavésti, dopraviti,
přiváděti, zařaditi, naříditi,
povznésti, zvoliti, někoho ní
čím ustanoviti; med. (intr.)
pocítiti, věnovati se, sta
věti se, dostaviti se, ustati,
přistoupiti, pustiti se, dáti se,
dařiti se, oddati se, dojíti, po
stoupiti, státi se, nastoupiti,
spravovati; perf. býti (zaří
zen), státi, vězeti, býti posta
ven; TŮ ὄμματα κατέστησαν
oči se jim ustálily (uvykly);
τὸ καδεστηκός (καθεστώς)
zásada, určení, osud, právo,
zvyk, ústava

καθό (-- καὺ ὅ) jak, pokud,
pročež

χάῦδοδος ň cesta zpět (dolů),
návrat

καθολικός 3. týkající se celku,
obecně platný, všeobecný;
καδολικῶς νᾶδρες

καθόλου v celku, vůbec, na
prosto; Tů ». všeobecně

"adouokové -etv zcela souhla
siti, slíbiti

nědorAtCe κ-ειν
med. vyzbrojiti se

xadooutle -erv vehnati; med.
(intr.) přiraziti, přistáti

καθοοῶ -ᾱν spatřiti (shora,
zdáli), pozorovati, vyzvídati,
vypátrati, poznati

vadorTu (ἳ κατότι) Ξ- καθ ὅτι
pokud, poněvadž

vyzbrojiti;



καὺυβρίζω 274 κά κεῖ

καθυβρίζω -ειν zpupně jednali,
tupiti, zločinu se dopouštěti

κάθνδρος 2. vodou naplněný
noduráoym -er býti po ruce,

míti

παῦυπερῦε(ν) shora,
nahoře, dříve, nad

καῦυπέρτερος 3. (kompar. od
xadůjreode) hořejší, mocněj
ὅΐ, 5αρετ]. καδυπέρτατος 4.
nejvyšší

nadurvé -oův (i meď.) usnouti,
tvrdě spáti

καδυποκχρΐνομαι-εσδαι přetva
řovati se

Zadvplmuu -évou (i meď.) po
pustiti, povoliti, ustoupiti

xadwz jak, jako, ježto
παθώσπερ právě (zcela) tax.

jako
καί a, i, též, také, a tak, a vů

bec, a to, a k tomu,a zvláště,
a vskutku, a přece (při tom),
jako, ale, ale ne (xat 0ů);
nebo spíše, rovněž, ba i, Již,
kdyžtu; at- at i- i, jednak
- jednak, jak- tak, buď- buď;
molmeo (s přech.) ačkoli; asi,
snad, tu, hned; καὶ γάρ τοι ἃ
vskutku

παιετάεις 3. rozeklaný
zowvlle -er obnoviti, něco no

vého připraviti (obsahovati)
παινοπαδής 2. nový, neslýcha

ný, nikdy předtím nepocítěný
καινοποιῶ -εἴν Nově upraviti,

něco nového vytvořiti
mouvóc3. neobyčejný, neslýcha

ný, nový, obnovený; 84 χαι
výg znova

svrchu,

παινότης -ητος ἢ novost
καινοτομῶ -εἴν obnoviti, změ

niti, novoty zaváděti
μαινουργῶ -elv něco nového

tvořiti (zamýšleti, zaváděti)
καίνυµμαι -σῦθαι ῥΡῖενγξονα{,

překonávati, vynikati, býti
proslulý; xexaouěvoc 3. VY
nikající

καινῶ -otv obnoviti, přetvořiti,
zasvětiti

παίνω -ειν zabíti
xolree ačkoli, jakkoli
παίριος 3.. vhodný; vhodné

místo zasahující (T smrtei
ný); včasný, příznivý, pro
spěšný

παιρός doba, chvíle, oka
mžik, pravý čas, příležitost,
zdar, prospěch, platnost, dů
ležitost, úspěch

XOLOOOÉMV (Ť XALOOGOEWV, XOL

ρουσσέων) σεπ. plur. jen
Odys. VII., 107, „s pláten se
tkaných hustě...“ Vaň.)

volto. a věru, jistě, ovšem,
avšak, a přece, vždyť; wai
τοιγε Ξξ παἰτοι

xalo -ew. zapáliti, vypáliti,
spáliti, zpustošiti; meď. ho
řeti

κάχ Ξ-- κατά před κ. κἀκ --
καὶ ἔχν

κακάγγελτος 2. zlou zprávou
způsobený

καχαγγελῶ -εἴν neštěstí ozná
miti, zlou zprávu nésti

noxavěolanemužnost
κἀχεῖ, nůxetWev, κἀκεῖνος ==

καὶ ἔκ



πάχη

κάκη ἡ ὅραίποςί, zbabělost
πακηγορία 1 hanobení, pomlu

va

κακηγορος 3. utrhačný
xoxnyo0Ó -civ špatně mluviti

o někom, hanobiti, láti, bez
božné řeči vésti

naxia mšpatnost, zbabělost, ne
šlechetnost, zločinnost, hanba

xomile -ev špatným činiti, ká
rati; pas. špatným se jeviti,
zbaběle jednati

παχκανΏν (dor. inf. fuf.) viz
κατακαίνω

καχκχεῖαι (ἴπ]. αοτ.) viz χαταaw
KOXXELOVTECG VÍŽ KOATANELO

xoxxňou (inf. aor.) Viz xara
καίω

καχόβιος 2. v bídě žijící
xaxoyetrav -ovog druh v ne

štěstí

καχοδαιμονίᾶ (-ίη) 1 zběsilost,
šílenství, neštěstí, nezdar

naxodovuovů -čv (i -eiv) býti
posedlý zlými daimony, vésti
neblahý život

κακοδαίµων 2. neblahý, ne
šťastný

κακοδοξῶ
pověst

xomosluwv 2. špatně oblečený
κακοεργίη ἡ zločinnost, špatné

jednání, nešlechetnost
xaxoesovoc 2. zločinný
xaxoňbeva 7 zlomyslnost
xaxoňůng 2. zlomyslný

-etv míti špatnou

καχοηῦίζοµαι -cobau očerňo-<bř= imsvati, na cti utrhati

18* Řecko-český slovník,

ο»
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změ

2ni..
=

κπακοπραγῶ

κακόθρους 2. (ὁ -Όροος) ΠἱΓ
hačný

xomotAvocň neblahé Ilion
πακολογία m osočování, po

mlouvání, spílání
παχολογῶ -εἵν tupiti, proklí

nati, osočovati
κακομήχανος 2. zlé strojící, zá

hubný
κακόνοια m zlomyslnost, nepřá

telství
xaxóvouog 2. ve špatné ústavě

žijící
xaxóvooc 2. (i -vovc) špatně

smýšlející, protivný, nepřá
telský

xamotevvoc 2. mající zlé hosty,
nehostiný

xaxoEúveroc 4. zchytralý, lsti
vý

κπαχοπάῦεια ἢ Dída, utrpení,
neštěstí

nomonavdů -etv býti nešťastný,
zlé zakoušeti

πακόπατρις 2. ze špatného otce,
nízkého původu

xomojuvÝýc2. velmi špinavý, ni
čemný

µακοποιός ὅ Ζ]οέΐηθο
κπαχοποιῶ -εἴν Zlo (škodu) pů

sobiti

xamonoTuoc 2. neblahý
Ἠακύόπους -οδος 8ε Ššpatnýma

nohama
πακοπρᾶγία zlé postavení,

utrpení, neštěstí
κακοπρᾶγμων 2. lstivý, úskočný |
Zamoročyů -civ býti v neštěs

tí, bídně si vésti



καπορραφίη

κχακορραφίη ἡ (* -ela) zlo
myslnost, potměšilost

xaxóc 3. špatný, zbabělý, ni
čemný, neschopný, ošklivý,
nízký, nešlechetný, zlý, kru
tý, nešťastný, zhoubný, slabý,
potupný, bídný; ro m. zlo,
bída, trýzeň, neštěstí, pohro
ma

xaxoonekýc 2. se slabýma no
hama

xaxooTouě -etv tupiti, pomlou
vati

κακότεχνος 2. úskoky strojící,
zlomyslný

κακοτεχνῶ -εῖν Úskočně jed
nati

καχότης -ητος Ť. nesmělosí,
zbabělost, neschopnost, ni
čemnost, bída, útrapa, pohro
ma, porážka, špatnost

πακοτροπία T nemravnost
xamorTvyů-eiv býti v neštěstí

κακούργημα τὀ | špatnost,Zaxovovtů Ť zločinnost,
úskočnost

κακοῦργος 2. zlomyslný, zlo
činný; 6 m. zločinec; zhoub
ný, škodlivý

κακουρνῶ -etv zlého se dopouštěti,škoditi,© úskočně
(zločinně, pošetile) jednati

κακουγῶ -civ Špatně zacházeti,
trápiti

xaxopoad"g 2. zlomyslný, ne
rozvážný, zle smýšlející

xamoómomv2. špatného rozumu,
zpozdilý

NŮXTOVE(G0T.) VÍZ πατακτείνω

276 καλλιεπῶ

γακῶ -οὔν týrati, soužiti, ško
diti, zlo páchati, poraziti,
oslabiti, pustošiti, zarmoutiti,
zohaviti

κάχωσις -εως ἡ ἰψτδηί,poníže
ní, utrpení, útrapa

καλάµη m. stéblo
strnisko, sláma

καλαμηφόρος 2. třtinou po
rostlý

xaAáuuvoc 3. třtinový, rákosový
xoAoutrng -ov V rákosížijící
ókouoc č stéblo, třtina, ráko

sí, píšťala, prut (k lovení i
měření), pisadlo

xoAauuou -Gobousbírati klás
ky, paběrkovati

καλάσῖοις -εως i dlouhý šat
(ženský)

καλαῦροψ -πος ἡ pastýřská hůl
καλήτωρ -ορος ὁ υΥνο]αναῦ
χαλια (-ιή) ἢἡ Chyše, stodola,

hnízdo

xaAvác -Gdoc Ť příbytek
xoAuvdovuou -eiodau váleti Se,

νυν”povalovati se, stále se něčím
zabývati

καλλείπω υἳζ καταλείπω
καλλιβόᾶς -ου Κτάδαδ znějící
καλλίβοτρυς -voc S krásnými

hrozny
zaAAvyúvavé -xog s Krásnými

ženami

καλλίδενδρος 4.
stromy

noAAéhonvog1 šlechtěná oliva
καλλιεπῶ -εἵν uhlazeně mlu

viti, krásnými slovy se chlu
biti

(obilné),

s krásnými



παλλιερῶ 277 κάλυξ

καλλιερῶ -εῖν obětovati (za
příznivých znamení), dosán
nouti příznivých znamení;
xoAiecei (neos.) oběť se daří

xaAAilCovoc1 s krásnými pásy
xakAidově-yog s krásnými vla

sy (hřívami)

καλλίκαρπος 2.
plody

xaAhíxouoc 2. lepovlasý
παλλικρῆδεμνος 2. s krásným

závojem
κάλλιμος 4. krásný, lahodný,

líbezný
παλλίπαις -δος Slavný svými

dětmi (= řečnickými výtvo
ry), otec krásných dětí

καλλιπάργος 2. (παρεία) 5ΚΓάδ
nými lícemi

πολλιπλόχαμος 2. s krásnými
pietenci vlasů

παλλίπωλος 2. rodící krásné
koně

παλλιρέεῦρος ὄ, ᾖκαλλίροος
(-0000c) 4. krásně proudíci,
půvabný

παλλιστεῖον To Vítězná cena
(krásy, krásného činu), hrdin
ský čin

καλλιστεύω -ειν Krásou vyni
kati (i meď.)

ναλλίσφυρος 2. skrásnými kot
niky (nožkami)

maAkirovyec (nom. plur.) viz
παλλιθριξ

κάλλιφ᾽ Ξ-- κάλλιπε (κατέλιπε)
καλλίφῦογγος 2. libozvučný
παλλίχορος 2. vhodný k rejům

tanečním

5 krásnými

παλλόνη m, Χάλλος τό Krása,
sličnost, ličidlo, ozdoba; krás
ná věc, vyznamenání

"álkkoc — xui dAAoc
παλλύνω -sw okrášliti;

chlubiti se

παλλωπίζω -ειν zdobiti, kráš
liti, lepší jméno dávati; med.
zdobiti se, krášliti se, chluhiti
se, přetvařovati se, okolky
dělati

παλλώπισμα τὀ, καλλωπισμός ὁ
ozdoba, okrasa, nádhera,
chlouba

xaAAodtoúonakoc 2. dobrým vě
cem učící

καλοκἀγαδία ň ušlechtilost, vý
tečnost, dokonalost

χᾶλον τό dřevo; plur. loďstvo
παλοποιῶ -εἴν poctivě jednati,

činiti dobré

καλόπους -οδος ὅ ševcovské ko
pyto

xoAóg 3. krásný, sličný, slušný,
vhodný, příznivý, čestný, do
konalý, chytrý, příjemný,
prospěšný, přiměřený, šťast
ný; 6 m. dobrý muž, miláček;
καλὸς καὶ úyadoc dokonalý,
šlechtic; TO ». zdar, štěstí,
ctnost, hodnost, radost, vy
znamenání

πάλος ὁ 1810 lodní (rahnové)
κάλπις -ιδος ἡ ἀΖράπ (ω8 vodu)
καλύβη ň chyše, chatrč, stan
καλυκοστέφανος 2. ověnčený

poupaty
"čAvuua To přikrývka, závoj
κάλυξ -κος 1 slupka, lusk, pu

pen, kalich, ozdoba (ženská)

med.



καλυπτός 278 καπηλεῖον

καλυπτός ὃ. Ζ8Ώ8]εωύ, οΏα]επύ
xoAúnroa 1 (i -em) pokrývka,

pouzdro, závoj
xakÁúnTw-ew pokrýti, zahaliti,

zakrýti, skrýti, obaliti, obsáh
nouti, nastaviti

καλχαΐίνω -ειν býti vzrušen
(pobouřen), míti starost

καλῶ -etv volati, nazývati,
jmenovati, pokládati, vyzý
vati, přivolati, svolati, pozva
ti, předvolati k soudu, vzý
vati, povzbuditi

καλώδιον τό provaz, šňůra
χάλως -ω ὁ 1810,provaz (lodní)
πάμ. --- κατά před yu
záuaE -axog tyč (k vinné révě)
καμάρα ἡ Klenutá komora,

krytý vůz (kočár)

κχαματηρός 3. zemdlený, ne
mocný

ZŮUATOGó Únava, námaha, prá
ce, nouze, bolest

xauaTwWONE2. trudný
κάµβαλε Ξ- κάββαλε (κατέ

βαλε)
πάμε(αογ.) υἱξ κάµνω
κάµηλος ὃ velbloud, oddělení

velbloudů
πάμιλος ó lodní (kotevní) lano
κἀμῖνος A cihelna
xautva -og 1 žena u pece (=

hokynářka), „kamnářská bá
ba“

καμµονίη ἡ vytrvalost, vítěz
ství

πάμµορος 2. ubohý, nešťastný
παμμύω -ειν Ξ παταμύω {σ8

vříti oči)

πάµνω -ειν pracně zhotoviti,
dobýti, unaviti, zemdlíti; u
naviti se, nouzi míti, stonati,
mrzeti se

xoujň %ohyb, zatáčka, obrat
κάµπτω -ειν ΚνΙα, οΏποιμί],

makloniti, obrátiti, obejíti,
oběhnouti, zahnouti (při po
chodu); otočiti se, skloniti Se,
usednouti, býti sklíčen

καμπύλος 3. zakřivený, ohnutý
κᾶν --- χαὶ šáv (i kdyby, tře

bas i); =—ai čv (i snad, asi)
καναναῖος ὁ ( horlivý,
κανανἰτης -ου ὁ j horlitel
παναχή ň zvuk, hluk, řinkot
καναχίζω -ειν . zvučeti,
παναχῶ-εῖν|| řinčeti,

rachotiti, duněti, praskati
πάνδυς -υος ὁ perský (médský)

svrchní šat (kaftan)
Κάνειον τό (i xáveov) KOŠÍK,

miska
κάνῦαρος ὁ Ὀτοι]ς
xavůmÁvoc Ó soumar
κάνναβις -εως (-ιος) f Konopí;

konopný δαί (κανναβίς -ίδος)
καννεύσας υἱξ πατανεύω
κανοῦν τό Ξ---κάνειον
κάνυστρον τό Κοδίδεῖς
xavav -óvoc ó hůlka (u stavu),

držadlo (u štítu); pravidlo,pravítko,předpis,| zákon,
vzor; okres

κάπ- --- κατά ΡΤεᾶ π
κἄπειτα --- καὶ ἔπειτα (A Po

tom)
xůmeToc7 příkop, hrobka, hrob
χάπη ň jesle, žlab
naznÁelov To krám, krčma



καπηλεύω 219 καρτερῶ

xamnÁsúe -ev Kramařiti, kup
čiti, podváděti

xonmÁvkóc 3. kramářský, pře
kupnický

κάπηλος -ου Ó Kramář, krčmář
παπίθη ů perská míra (2,181)
καπνίζω -ειν rozdělávati oheň,

zakuřovati

murmvodoxn ř otvor ve střeše
pro odchod kouře

xajtvóg o Kouř, dým, pára
κᾶπος ὁ Ξ-Ὑ-κῆπος
κάππεσον (== κατέπεσον) Viž

παταπίπτω
κάπριος 2. V podobě kance;

=— xán90g
πάπρος ὁó (divoký) kanec, vepřκαπύω -ειν dýchati, vydech

nouti
xÓP= xaTá před p
κάρ --- κάρᾶ; ἓν καρὸς αἴσῃ 

„nevážím si ho ani za zblo“
xáoč (i xúoy) Tó hlava, teme

no, hlavice, vrchol, okraj,
hrad

»čoafborooomioc 2. s obličejem
mořského kraba (brouka)

παραδοκία T (toužebné) očeká
vání

10.00G00x0-civ dávati pozor, čí
hati, očekávati

κάρᾶνος ó hiava, náčelník
παρᾶτομος 2. s hlavy odstřiže

ný, o hlavu připravený (ale
καρᾶτόμος hlavu odřezáva
jící)

παρβατίνη ů selský střevíc
xáodauov To řeřicha
μαρδία ἡ (ἱ -ίη) srdce, útroby,

mysl, duch, žaludek

καρδιογνώστης ὁ znalec srdce
κάρδοπος ň úval, necky
xůOT TÓυἱξ κἀρᾶ; καρηαῦ᾽ Ξ-

καρήαταπαρηκοµόωντες5| dlouhými
vlasy na hlavě, dlouhovlasí

γάρηνον τό --- πάρα
παρκαίρω -ειν duněti, chvěti se
10.0xbvoc Ó rak
Zoonaič 1 (mimický) tanec (ve

zbroji) u Thettalů
καρπάλιμος 2. rychlý, hbitý,

kvapný
καρπὀς Ó plod, ovoce, obilí,

úroda, odměna, výnos, pro
spěch, úspěch; zápěstí

παρποφάγος 2. býložravý
»αρποφόύρος 2. ἄτοάπύ
παρποφορῶ -εἴν πέξσαρ]οᾶν
καρπῶ -οὔν plody vydávati;

med. užívati, užitek míti,
okoušeti, libovati si, vykořis
titi, sklízeti, vypleniti, získati

παρρέζουσα (== ZxaTavělovox)
viz καταρέζω

κάρτα silně, velmi, (až) příliš
"uoTéDyua TOzmužilý čin
ZUOTĚONOLG -EWS Ť ; VYÍTVA

παρτερία ἡ lost,
zdrženlivost, sebeovládání

παρτερικός 5. vytrvalý, otužilý
xooTEOOdVVLOG2. veleudatný,

nadmíru silný
καρτερός 3. mocný, silný, udat

ný, vytrvalý, pěvný, prudký,
krutý, násilný, rázný (=
κρατερός)

παρτερῶ -εἵν νυναί, odolati,
meškati, býti otužilý, pevně
snášeti



κάρτιστος 280 καταβολή

πάρτιστος Σ. Z κράτιστος
xÓOTOG== xpůrog (síla, mohut

nost, vláda, převaha, přesila,
vítězství)

καρτύνω Ξξ- κρατύνω (Ζε5ίΠΗ,
posíliti)

xúovov TÓ ořech (kaštan?)
xaogakéog 3. vyschlý, sevrklý,

drsný
πάρφη ἡ
πάρφος τό

tříska

xúopW -Ewy SChnouti, sevrkati
se, smrštiti se

xaoxokéoc vypráhlý, drsný
καρχαρόδους -οντος S ostrými

zuby
κασία ἢ (č -im) kasie (podobná

skořici)
κασιγνήτη Ú rodná sestra
κασίγνητος Š. bratrský, sester

ský; 6 m.bratr, bratranec
xáow ὁ (ἡ) bratr, sestra, pří

buzný
κασσίτερος ὁ οἶη
παστορνῦσα --- καταστορνῦσα

(καταστόρνυµι)
κάστωρ -ορος ὁ bobr
κάσχεὺε (--- κατέσχεῦε) υἱζ κα

τέχω
χατά αάν.: 5ΞΏοἵ8,ἀοιἁ, uvnitř,

tam, veskrze, zcela; předl.
s gen. a akk.: se (S), po, do,
pod, k, na, pro, podle, v (ve),
u, proti, za; zad" Ocov pokud,
ad ὅ - xaTŮ TOTOpokud 
potud; xat' čué pokud na
mně jest; xaTů Togicpo třech;
κατ ἐνιαυτόν ročně; xaď
učvav den za dnem, denně;

3 vyschlé stéblo,
j seno, sláma, pleva,

u číslovek: asi, kol; postpos.
κάτα; κατά Ξ-Ὑ-κατ ἅ (υἱς
καδά)

κάτα --- καὶ εἶτα (8 tu, a po
tom)

xatobatve -ev sestoupiti, dolů
jíti, postoupiti, odstoupiti, (do
zápasu) se pustiti, ke konci
dospěti (s přech. konečně)

καταβάλλω -ειν Svrhnouti, spu
stiti, strhnouti, zničiti, složiti,
rozšířiti (pověst), uložiti (pe
níze), uvésti do stavu, polo
žiti základ, odhoditi, zavrh
nouti, uvrhnouti, snížiti, bo
řiti, platitiκαταβαρύνω-ειν| οοΗΖΗ1,καταβαρῶ-εῖν{| tíhou
stlačiti, býti na obtíž

κατάβασις -εως ἡ sestup, od
chod, návrat, cesta dolů, svah

naTopĎebinuévog Viz παταβάλ
kw (zavržený)

καταβείοµεν (-βήσομεν, -ῥή
σεο) υἱΖ καταβαίνω

καταβιβάζω -ειν ἀοἰὰ οἀνέςη,
sehnati, zlákati

καταβιβρώσκω -ειν strávili,
vyhlodati

xarajbié -oúv prožíti
παταβλακεύω -ειν ΖΔΠεάΡΒΙΙ,

zkaziti (nedbalostí), proleno
šiti

καταβλώσκω -ειν Ρτουμάσε
καταβοή ἡ Ες, ρονᾶςί, ορνῖ

nění, pomluva
καταβολή * záchvat, sražení,

opatření, základ, zaplacení,
založení
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xaTaboů -av hlasitě křičeti,ob
viniti, žalovati

καταβραβεύω -ειν jako soudce
rozhodnouti proti někomu;
odsouditi

καταβρέχω -ειν smáčeti
παταβρόχω -ειν polknouti
καταβυρσῶ -οῦν Kožemi po

krýti (obložiti)
κατάγαιος 2. Ροάζεπιηί
καταγγελεύς -έως ὁ Ζνέ5ίονᾶ

tel
καταγγέλλω -ειν

oznámiti, vyzraditi
xaTóyysÁtoc 3. oznámený, vy

zrazený
’ ”

κατάγειος 2. podzemní, na 7ε
mi žijící

καταγέλαστος ζ.
směšný

παταγελῶ -ᾱν vysmáti se, po
směch si tropiti

κατάγελως -ωτος ὁ výsměch
směšné zakončení

καταγηράσκω -ειν
καταγηρῶ -ᾱν
καταγιγνώσκω -ειν ( -γινώσ

xw) poznati (vadu něčí), do
mysliti se, uznati, usouditi,
míti podezření, doznati, obvi
niti, odsouditi

καταγίζωεινxadavile
καταγϊνῶ -εἴν dovážeti, svážeti
κάταγμα τὀ česaná vlna, cho

máč vlny
κατάγνΏμι -Úvau přesomiti, zlo

miti, roztříštiti; intr. rozbili
se, prasknouti

κατάγνωσις -εως ἡ ῬοΏγαάηί,
odsouzení

zvěstovati,

vysmívaný,

stárnouti

παταγοητεύω -ειν OKouzliti,za
slepiti, přelstítiκαταγορεύω-Ewy| Vyzraditi,
udati

καταγράφω -ειν Tozškraba!i,
ma.ovati, napsati, sbírati vo
Ἰ4κυ (στρατιώτας)

κατάγω -ειν dolů vésti, odvést,
dohnati, zahnati, zpět vésti,
povo.ati zpět, med. přistáti,
dopraviti se, doplouti, vrátiti
se; posíuati, jumati, zadržo
vati, uvésti

xaTovwyj Ů přistání, zastávka,
pristřesí

xaTavWyvov TO místo odpočin
Ku (noclehu)

παταγωνιζοµαι -εσθαι Ρἵεπιος!,
poraziti

χαταδαιοµαι
roztrhati

xATAdUXOVY-Evy Oplakávati
καταδαµαζοµαι -εσδαι Přemo

οι, poKořiti
xaTadaravý -v spotřebovati,

strávili
καταδάπτω -ειν roztrhati, trá

piti
xaTadaodávo -ev zdřímnouti

si, jíti spat
narTaderc 2. potřebný, nedosta

tečný, slabý; komp. χαταδε
έστερος; κ. εἶναι býti pozadu

καταδειδω -ειν Velmi se ulek
nouti

-εσθαι rozděliti,

καταδείχνῦΌμι| -Úvou| objeviti,
poučiti, ukázati, v život uvésti

καταδειλιῶ -ᾱν ze strachu
(zbabělosti) zanedbati



καταδέοµαι

καταδέοµαι -elobau nedostáva
ti se, uprositi

XUTOĎEOXOUULshlížeti, dohléd
nouti

καταδεύω -ειν Pomáčeti
καταδέχοµαι -εσῦαι ΖΏονιαρἵ]

jmouti
xaTaĎdEw-etv zavázati, spoutati,

zajmouti; do vazby dáti, od
souditi, spojiti

καταδέω -εἴν πα nedostatek
(Viz καταδέοµαι)

κατάδηλος 2. zcela zřejmý (vi
ditelný)παταδημοβορῶ-εῖν| společně
(společný majetek) spotřebo
vati (stráviti)

καταδιαιτῶ -ᾱν Jako soudce
rozhodnouti proti někomu
(τινός)

καταδίδωμι -ύναι νυρουξίδ,
vlévati se

καταδικάζω -ειν odsouditi, roz
hodnouti, potvrditi, přiznati
(soudně)

xaTačixn T odsouzení, pokuta
XUTAĎLWKUY-Ewy Pronásledovati,

odehnati, vyhledati, za ně
kým (τινά) jítiκαταδοκῶ-eív|| domnívatiκαταδοξάζω-ειν| 58,
domýšleti se, nadíti se; špat
né mínění míti, mysliti, sou
diti

καταδουλῶ -οὔν Zzotročiti, po
drobiti

καταδούλωσις -8wc 7 zotročení
naTadoúdu (konj. aor.) viz ya

ταδαρδάνω

282 καταδεωρῶ

καταδρέπω -ειν Otrhati, ošku
bati

καταδροµή ἡ νρᾶᾶ, πά]εζά
καταδυναστεύω -ειν násilně

jednati, potlačiti, podrobiti,
καταδύνω-ειν (-- καταδύομαι)

υἱΖ καταδύω

κατάδυσις -εως ἡ δοποξεηί, 96
stup

XaTAĎVW-EwyPonořiti, potopiti;
med. (intr.) potopiti se, vnik
mouti, sestoupiti, vlouditi se,
skrýti se, obléci, propadnouti
se (hanbou)

κατάδω -ειν zažehnávati, zpě
vem rozveseliti (naplniti)

καταείδω ξ-- κατάδω
καταείσατο Όἱᾷκάτειµι -ιέναι
καταέννῦμι -úvau zahaliti, za

krýti
καταζαίνω -ειν vysušiti
naTalům -iv stále žíti
xaraleúyvium -úvar zapřáh

nouti, do vazby dáti, sevříti
καταθάπτω -ειν Ροσμονα!!, D0

hřbíti

καταθεάοµαι οἱ καταὺεῶμαι
καταθείοµαι υἱζκατατίθηµι
καταδέλγω -ειν Kouzly promě

niti, očarovati
xarábeuo Tó Kletba, prokletí
xaTadeuaTiCe -ev prokliti
natTaVém-eiv seběhnouti, vběh

nouti, vpád učiniti
καταθεῶμαι -ἄσθαι 5Ώοταdolů

se dívati, prohlížeti si, rozhlí
žeti se, důkladně zkoumati,
shlížeti

XATUAVEVOÚZ KUTAĎEÓLAL
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καταῦνῄῃσκω -ειν ΖεποζΙ1, ν Ῥῦ
ji skonati (padnouti)

xarTadvyrog 3. smrtelný
xaTadovetv (inf. aor.) Viž Za

TAVOWOXY

καταδορυβῶ -εἴν ukřičeti, kři
kem umlčeti

nATAVOWOXY-Evy Seskočiti, pře
skočiti

καταθύμµιος 3. na mysli (srdci)
ležící, pomyslný

xATAVVLŮ -elv Na mysli kles
nouti, pozbýti odvahy

χαταθύω -ειν ορξἰοναϊϊ, Ζα5νξ
titi, k oběti zabíti

xaTauhBarTóc3. přístupný (kam
lze sestoupiti)

καταιδοῦμαι-εἴσθαι styděti se,
v uctivosti míti

xazovxíle -ew zcela zohaviti,
zohyzditi

καταινῶ -εἵν přisvědčiti, při
slíbiti, schváliti

καταιρῶ -εἷν υἱζ καδαιρῶ
καταίρω -ειν přiraziti, přistát,

dostati se, přijítiKATALOVÁVOUUL| -EOĎUL
poznati

xaTovoyvvo -ew zahanbiti, zne
uctíti; styděti se, ostýchati se

καταϊΐσχω -ειν zaujmouti, obsa
hovati

καταιτιῶμαι -ČOVOL
vytýkati

καταῖτυξ -γος šišák, přílba
κατακπαίνω -ειν Usmrtiti, za

vražditi (==zataxteívo)
xaTaxalotoc 2. smrtelný
xaTaxalu -Ewyspáliti
xarTaxokůnte -er zcelazahaliti

zcela

obviniti,

κατακαλῶ -εἴν přivolati, povo
Jati

XOTAXOVYĎUOL-OVO VYChlou
bati se nad někoho, pohrdati

xaTáxEtuou -odou ležeti, odpo
čívati, býti postaven, u stolu
(nečinně) ležeti, býti nemo
cen

κατακείρω -ειν Ζ6ε]α ostříhati,
utratiti, pleniti

καταχκείω -ειν jíti spat, uleh
nouti

κατακέχονα οἵξΖκαταχκαΐνω
κατακερµατίζω -ειν τοζάτοβί{,

rozkouskovati

πατακερτομῶ -εἴν Φοδπιδοη si
tropiti

κατακΏῆαι, -κήομεν VÍZ XUTU
παίω

κατακηλῶ -εἴν okouzliti, kouz
lem zahnati

κατακηρύττω -ειν (ἳ -ύσσα)
skrze hlasatele ohlásiti (na
říditi)

ZUTANTOĎ -0Úv VOSKem napus
titi

xatToxkale -ew (i medď.)opla
kati

κατακλάω-ειν přelomiti, zlo
miti, zkormoutiti

κατακλείω -ειν (i -xÁmle) Uza
vříti, zatlačiti, obklíčiti, za
vázati, ustanoviti

χατακληροδοτῶ -εἴν| losemxaToxÁnoovouů-civ| rozděliti,
přiděliti; losem (jako dědický
podíl) nabýti (pas.)

καταχλῄῃω-εινξς κατακλείω
naTaxÁivo -ev skloniti, opříti;

pas. uložiti se (na lože)
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XATŮNÁLOVG-EwG Y) Uložení, le
žení, hostina

naraxkúlo -ew zaplaviti
xaToxÁvouóc Ó záplava, povo

deňκατακοιµίζω-ειν| Kspánku,κατακοιμῶ-ᾱν|) Ulehnouti
usnouti; uspati, V zapome
nutí přivésti

xaTaxokovýů -etv následoval,
provázeti

naTaxoknile -ervvjeti dozátoky
πατακολυμβῶ -ᾱν Ροΐορία 56
κατακομιδή ἡ νόνοΖ, doprava
κατακοµίζω -ειν dovážeti, do

pravovati; dostati se, veplouti
xaTaxovTiCe -ey Kopím uo

dati (pobíti)
κατακόπτω -ειν Ubíti, pobíti,

rozsekati, raziti, roztrhati,
rozervati

xaTamóong 2. ; přílišný,xUaTŮMODOc2.| přehnaný
πατακοσμῶ -Ely Upraviti, Uspo

řádati, vyzdobiti
ho -evv slyšeti, vyslechκατακούυω -ειν SLYSEU, VY

nouti, naslouchati, býti poslu
šen

xaTóxodc od základu, shora
xaTax0aTŮ -civ překonati, na

býti převahy, pokořiti

XATOXOEUÚVVVUU-ύναι pověsit;
dolů viseti (xaraxcéuauau)

κατακρεουργῶ -Ely NA KUSY
rozsekati

κατάκρηῦεν shora dolů, ve
skrze

παταχκρηµνίζω -ειν svrhnouti,
sraziti; med. spadnouti dolů

κατάκρης- κατάκρας

κατάκρῖμα τό οἄδουσεπί, Ζ8:γ8
cení

πατακρΐνω -ειν odsouditi, za
hanbiti, zavrhnouti

κατάχρισις -εως ἡ odsouzení,
zavržení

ROTOXOÚNTTO-Ewy UKrýtI, zata
jiti, přetvářeti

κατακρυφήzatajení, vytáčka
κατακτάοµαι -σῦαι dobýti S*,

získati
καταχτείνω -ειν Usmrtiti, od

praviti

κατακυλίνδοµαι | dolů se-εσῦαι . ναι,
καταχυλίοµαι { spadnouti,

-εσναι ] zřítiti se
xaTaxúnTe -ei skloniti, schý

Jiti (se)xaToxVoLEÚw-ειν| vládnouti,
býti pánem, podrobiti

κατακυρῶ -οῦν potvrditi, po
voliti; pas. splniti se, býti od
souzen

κατακωλύω -ειν zadržeti, pře
kážeti

καταχώχιµος 2. Vnímavý pro
ηξοο (ἔχ τινος)

καταλαλιά + pomluva, osočení
πατάλαλος ὁ οδοξονκ{εἰ
καταλαλῶ -εἶν οδοξία

παταλαμβάνω -ειν uchopiti, za
jmouti, odejmouti, obsaditi,
dosáhnouti, postihnouti, do
stihnouti, přepadnouti, pře
kvapiti, potkati, zadržeti,
upevniti, zavázati (přísahou);
intr. státi se, zběhnouti se;
med. zmocniti se, dobýti; po
chopiti, nalézti, usvědčiti
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XOTOÁAUTTĚÉOC ZZ XAaTOÁYTTĚOG
(co má býti získáno, zadrže
no)

κπαταλάμπω -ειν osvětlovati
παταλγῶ -εἴν Ῥοἱεςδίpociťovati
καταλέγω -ειν νΥρτανοναΗ, Vy

Jožiti, vypověděti, vylíčiti;
vybrati, počítati mezi -, za
psati do seznamu

καταλείβω -ειν dolů líti, roniti;
meď. kanouti, rozplývati se

κατάλειμµα τό Ζογίεκ
καταλείπω -ειν ΖΑπεςεπαί!(208),

nechati na živu, ponechati,
opustiti, přenechati, ztratiti,
zůstaviti; pas. zbýti

κατάλειψις -εως ἡ zanechání,
zůstavení

καταλεύω -ειν Ukamenovati
καταλέχω -ew. Uložiti; med.

uložiti se k spánku
καταλήῦομαι -σῦαι ΖοεἷαΖ8ρ0

menouti

καταληπτός 3. uchopený, po
chopený, pochopitelný, dosa
žitelný

κατάληψις -έως 7 dosažení, do
stižení, přepadení, dobytí

καταλιδάζω -ειν
καταλιδῶ -οῦν

καταλιμπάνω -ειν | υἱσχατα
καταλιππάνω-ειν| Aero
καταλϊπαρῶ -εἴν Ὠδ]έπανό pro

siti

καταλλαγή ň smíření
καταλλακτικός ὃ.

smířlivý
καταλλάσσω -ειν (ἲ -άττω) νυ

měniti, vyrovnati, usmířiti

| kamenovati

umírněný,

xarTakovádnv aďv. řečí prostou
(prosaicky)

καταλογίζομαι -εσθαι počítati,
wvážiti

xarTůkovoz Ó výpočet, seznam
xatTaková -eiv nevšímati si, po

hrdati
κατάλοιπος 2. 20ΥΙΨ
καταλοφάδεια αἄάν. πα δίῇ1, Ώ8

zádech
κατάλυματό Útulek, přístřešíxarakúovuoc2.| usmiřitelný,

napravitelný
πατάλυσις-εως zrušení,

svržení, zničení, ukončení,
zahnání; útulek, nocleh

καταλύω -ειν Strhnouti, zbořiti,
vypřáhnouti, ukoněiti, zrušiti,
přerušiti, svrhnouti, propus
titi; intr. (med.) usmířiti se,
uzavříti mír, zastaviti Se,
ustati

καταλῶ -etv rozemlíti
παταλωφῶ -av zotaviti se, zba

viti se
xarTauavdůvw-ei zcela se na

učiti, vypátrati, zvěděti, zpozorovati,pochopiti,| poro
zuměti

παταμαντεύοµαι -εσῦθαι dále
věštiti (usuzovati)

καταμανύω -ειν --- καταμηνύω
καταμαργῶ -εἴν (ἳ -ᾱν) Ζαζΐη,

býti šílený
καταµάρπτω -ειν Uchopiti, do

honiti
καταμαρτυρῶ -elv dosvědčiti,

usvědčiti, proti někomu svěd
čiti

xaraufBAúvo-ev otupiti
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καταμεὺδύσχω -ειν ορ{:
καταμείγνΏμι -ύναι přimísiti,

smísitiπαταμελῶ| -ELV
býti nedbalý

κατάµεμπτος 2. pokárání hod
ný, zavržený

καταμέμφομαι -εσδαι κάτα,
láti, obviniti, mrzeti se, zleh
čovati někoho pro něco (Tuvů,
τινί)

κατάµεμψις -εως ἡ Ppokárání,
potupa

xarouévo -er zůstati, prodlé
vati, trvati

xarausoite -ei (na díly) roz
děliti

xaTaueTOĎ -Ely odměřiti, vy
měřiti

καταμηνύω -ειν oznámiti, u
svědčiti, udatiκαταµμιαίνω| -Ev| potřísniti;
meď. smutek projeviti

καταμἰγνῦμιΞ- παταμείγνυµι
xorTauovác pro sebe, jednotlivěκαταμύσσω-ειν| rozdrápati,

rozškrabati
καταμύω -ειν oči zavříti
καταμφικαλύπτω -ειν zcela za

haliti (přikrýti)
καταμῶ -ᾱν požíti, nahrnouti

(si)

xaTovavxátu -eu vynutiti, do
nutiti (násilím)

xaravádeuo Tó prokletí, zloře
čení

καταναδεµατίζω -ειν Zlořečiti,
proklínati

παταναλίσκω
spotřebovati

zanedbávati,

-gwv. vynaložiti,

παταναρκῶ -ᾱν někomu (Tu
vóc) býti na obtíž

πατανάσσω -ειν Ρενηδ υάωραίί
καταναυμαχῶ -εἴν Ώ8 πιοζί ρο

raziti

xaTovéua -eu rozděliti, přidě
liti; spásati něco (někde pás
ti)

ύω - řikývnouti, přiκατανεύυω -ELvPTIKYV „
řknouti, přislíbiti

κατανέω -εἴν nahrnouti, naku
piti; (medď.)přitkati

κατανθρακῶ -οῦν Υ Ρορε] 5ρά
Jiti, vypáliti

κατανοῶ -εἵν Pozorovati, po
znati, uznati, shledati, pocho
piti, rozvážiti, uvážiti

κάταντα (ὁ κατάντης) 58οΓ8,
dolů

xaTávTnoTv právě naproti
παταντικρύ, καταντίον, χαταν

τιπἐρᾶς právě naproti, pří
mo dolů

παταντίος 2. protější
παταντλῶ -elv něčím zasypat

(zavaliti)
χαταντῶ -ᾱν dojíti, dosáhnou

ti, potkati, státi se
χατάνυξις -εως ἡ omámenost,

otupělost, necitelnost
κατανύσσω -ειν bodati, za

rmoutiti

κατανύτω -ειν | vykonati,κατανύω-ειν| dokonaů,
uraziti, dostati se, splniti

κατᾶνω -ειν (ἱ πιεᾶ.) ukončit,
spotřebovatiκαταξαίνω-ei| rozškrabati,
ukamenovati, rozedříti, roz
drtiti; pas. chřadnouti
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πατάξιος 2. zcela hodný (dů
stojný)

naTaÉtĎ -oúv za hodna uznati,
žádati, chtíti

xaTamraxTóc 3. dole připevně
ný; x. Jůoa padací dveře

καταπάλλομαι -εσθαι dolů se
spustiti (snésti)

καταπατῶ -εἴν Ζ8ἀμραί, pošla
pati, rozdupati

κατάπαυµα τό uklidnění, uleh
čení

κατάπανυσις -εως ἡ Κα, τηΐσίο
odpočinku; svržení, ukončení

χαταπαύω -ειν Zastaviti, ukon
čiti, uklidniti, překážeti, zba
viti, sesaditi; intr. odpoči
nouti; vypuditi, přerušiti, po
tlačiti

XATOJTTEOĎ-AV SPoutati
καταπειλῶ -εἴν Nhroziti
κατάπειρα ἡ ΡοΚυ5, ΖΚοιυδκα
καταπειράζω -ειν Zkoušce vy

staviti

καταπειρητηρίη ἡ οἹονηίςο,ζά
ναζί

καταπειρῷ -av Pokusiti se
ο πᾶσο; --- καταπειοάζω

καταπέµπω -ειν Odeslati, vy
slati

κατάπερ {ξ- καδάπερ) zcela
tak, (právě) jako

xaTojréc0mw-ew stráviti, potla
čiti, překonati, snésti

καταπετάννΌιι -Ὄναι TOZDrO
stříti přes něco, pokrýti

παταπέτασµα τό ροκτύνκα, ζή
clona

καταπέτοµαι -εσῦαι sletěti
KATOTETOŮ-0Úv Ukamenovati

xaTamepvetv (inf. aor. def.) za
bíti

καταπἠγνΏμι -ύναι dole upev
niti, zaraziti; tntr. (pas.) pev
ně býti zaražen (trčeti)

καταπηδῶ -ᾱν Seskočiti
καταπίµπλημι -άναι Ζεε]α na

plniti
καταπίμπρημµι-άναι Ζοεἷαspá

diti
καταπίνω -ειν Vypíti, polknou

ti, pohltiti
καταπίπτω -ειν 5ρ8άπου, Ρ{ΓΟ

padnouti, upadnouti
καταπιττῶ -οῦν (ἵ «πισσῶ)

smolou potříti (k spálení)
καταπλάσσω -ειν (ὁ -πλάττω)

pomazati, natříti
παταπλαστύς -ύος ὁ πάϊδσ, ρο

vlak, mast
καταπλέκω

končiti
καταπλέω -εἵν ἁοιᾶ plouti, při

státi, připlouti
κατάπληξις -εως ἡ ohromení,

hrůza
καταπλήσσω -ειν (ὁ -πλήηττο)

poděsiti, sklíčiti, zaraziti,
strachu nahnati; pas. býti
zděšen, sklíčen

xaTárÁovc o plavba dolů (zpět),
přistání, přeprava

παταπλουτίζω -er obohatiti
καταπλώω -ειν = καταπλέω
καταπολεμῶ -εἵν válkou na

padnouti (poraziti, zdolati)
παταπολϊτεύομαι -εσῦαι SVOU

politikou ve zkázu uvésti
καταποντίζω -ειν do moře po

mořiti, utopiti

-EWVzaplésti, do
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καταποντιστής -00 mičitel
lodí (= mořský lupič)

χαταποντῶ -οὔν do moře po
nořiti, utopiti

καταπονῶ -εἵν námahou trá
piti, zbaviti sil, přemociπαταπορνεύω-ειν| hanobiti,
prosťtituovati

κατάποσις -εως Ď pohlcení,
hltání

«6 5

καταπρᾶττω -ειν ΥΥΚΟΠΔΙ,
provésti, dosáhnouti, dobýti

καταπραύνω -ειν uchlácholiti,
nakloniti

καταπρηνῆς 2. dolů skloněný,
plochý

καταπρίω -ειν rozřezatiκαταποοδίδωµι-όναι| zradou
vydati, zradu obmýšleti, zra
diti

καταπροΐξομαι -εσῦδαι trestu
ujíti, zůstati bez trestu

καταπτήσσω -ειν Skloniti se,
shýbnouti se, schouliti Se,
zaleknouti se

XOTŮTTOLOUκαδάπτομαι
xaTůTTVOTOG2. opovržený, zlo

činný
„Z ο οκαταπτύω -ειν naplivati, opo

vrhnouti
καταπτώσσω

chouliti

καταπύθομαι -εσθαι zpuchřeti,
zetlíti

xaTáců + prokletí, kletba
καταράσσω -ειν Odraziti, sra

ziti; intr. vrhati se, řítiti se
κατάρᾶτος 2. prokletý, zlořeče

ný

-ειν bázlivě se

κάταργµα To začátek oběti,
obětní prvotiny, oběť

καταογυρῶ -οῦν ( Med.) po
stříbřiti, penězi podplatiti

καταογῶ -εἴν býti nečinný,
zbaviti sil, vzdáliti, zmizeti

καταρέζω -ειν hladiti
παταρϊγηλός 2. hrozný
naTaovdué -etv vypočítati, při

počítati; pas. náležeti
καταρκῶ -εἷν zcela dostačiti
καταρμόζω Ξξ καδαρμόζω
καταρνοῦμαι -εἴσθαι Ζ4ΡΠ8Η
καταροῦμαι -εἴσῦαι VÍZ κατα

ρῶμαι
καταορᾳαῦυμῶ -εἴν 1εΏοπιυ5]

ně zanedbávati; Ta παταροᾳ
ὑυμημένα lehkomyslně ztra
cené

καταρράκτης -ου} dolů se ří
(ἀράσσω) tící, vodoκαταρραχτόςὃ.|) pád,splav

xaTaovůmTm -Ev Sešíti, přišítiκαταρρέπω-ειν| SVrhnouti;
skloniti se

καταρρέω -εἷν dolů téci, roz
plynouti se, sesouti se, vyté
kati

καταρρήγνῦμι-ύναι | strh
καταρρηγνύω-ειν| nouti,

roztrhnouti; pas. býti stržen,
spadnouti, prasknouti, roz
trhnouti se

κπαταρροφῶ -eív vysrknouti,
vystřebati

xaraoovýg 2. dolů plynoucí,
vyteklý

καταρρυπαΐίνω -ειν Pošpiniti
xaTápovTog 2. naplavený



XATAOOWOW 289 πατασκοπῶκαταρρωδῶ| -Ely| strachem
trnouti

καταρρώξ -ὤγος βαπωύ, Ρζίκ
rý, srázný

xůTAOOLG-eWG T přístaviště
καταρτίζω -ειν náležitě upra

witi, obnoviti, dokončiti, smí
ΠΠ; κατηρτισµένος 3. uspo
řádaný, řádnýXATŮOTLOVG-ECT| Zařízení,

καταρτισμός ὁὃ zdokona
lení, uspořádání

καταρτιστηρ -ἤρος ὁ Pořada
tel, rozhodčí

καταρτύνω -ειν (ἱ -τύω) zcela
zaříditi, uspořádati, připra
viti, říditi, zkrotiti

καταρτῶ -ᾱν = καταρτίω
κατάρχω -ειν Počíti, první či

niti, zasvětiti, oběti započíti,
býti začátkem (medď.)

καταρῶμαι -ἄσδαι proklínati,
zlořečitiκατασβέννΏμι-úvau| Uhasiti,

κατασβεννύω -ειν potlačiti,
utišiti, zapuditi; intfr. uhas
nouti

κατασείω -ειν Setřásti, otřásti,
(rukou) kynouti

κατασεύοµαι -εσῦαι 5ναΠΏ 56
κατασηµαίνω -ειν označili;

med. zapečetiti
κατασήπω -ειν ἀάἀ 15; intr.

zpuchřeti, zetlíti
xaTaoty“ -úv zamičeti
κατασιτοῦμαι -εἴσθαι

stráviti
XUATAOLWYNŮ-av ZamÍčeti, umi

četi, mlčení naříditi

19 Řecko-český slovník.

snisti,

κατασκάπτω-Eiv| Strhnouti,
zbořiti, vyvrátiti

κατασκαφή ἡ stržení, zničení;
hrob

XUTUAONUAEŮÝZ2. podzemní

κατασκεδάννῦμι -ύναι rozptý
liti, roztrousiti, vylíti

κατασκέπτοµαι -σῦαι prohléd
nouti si, prozkoumati (== xa
τασκοπῶ)κατασκευάζω-ei| připraviti,
vyzbrojiti, vyzdobiti, uspořá
dati, obstarati, zhotoviti, vy
stavěti, založiti, vymysliti;
zaříditi si, zvyknouti si, vy
praviti se; vycvičiti

κατασκευή ἡ Úprava, příprava,
stavba, zařízení, nábytek,
uspořádání, nářadí, stav, bu
dova, zavazadlo; «. T00 Btov
životospráva

κατασκηνῶ -ᾱν (ἳ -οὔῦν)utábo
řiti se, bydliti, ubytovati se

κατασχήνωσις -εως ἡ ležení,
hnízdo, doupě, bydliště

XUTOONÝTTO -Evy ZAMÍŤILI, vra
ziti, zachvátiti, doléhati, sra
ziti

κατασκιάζω -ειν Zzastíniti, Po
krýti

κατάσκιος 2. Zzastíněný,
vrhající

XaTOOXÝ-čv zastíniti, pokrýti

κατασχοπη ἡ přehlídka, vý
zvědy

κατάσκοπος ὁ Ροζοτοναίε], vý
zvědač

κατασκοπῶ κ-εῖν pozorovali,
zkoumati, pátrati, vyzvídati

stín
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κατασκώπτω -ειν VYSMÍVATIse

xaTaouvym -ewvzcela spáliti
xaTacogiCouou -e0dau přelstí

ti, napáliti
xarTaorám -čv stáhnouti, strh

nouti
κατασπείρω -ειν Tozsíti, rozší

řiti, způsobiti
κατασπένδω -ειν Úlitbu dáti,

k oběti vylítixaTaonĚoya-ev| překvaptti,
zastrašiti

κατασπουδάζοµαι -εσθαι ΡἱΠᾶ
pracovati

xarTaoTůle-ei nakapati; mok
vati, jitřiti

καταστασιάζω -ειν rozbrojem
svrhnouti (přemoci)

κατάστασις -εως Ť Ustanovení,
zřízení, ústava, pořádek, slo
žení, vystoupení, začátek, u
rovnání, stav, jistota, peníze
na výzbroj, obsazení úřadu

καταστατέος ὅ- (καδίστηµι)
ten, kdo má býti ustanoven

καταστάτης -ου Ó pořadatel,
obnovitel

xarTaoTevále -ew pokrýti (stře
chou)

xaTooTévooua TÓopatření stře
chy, střecha

κατάστεγος 6.
krytý

καταστείβω -ειν vstoupiti, šláp
nouti na něco

καταστέλλω -ειν Uudržeti,uspo
řádati, uklidniti

καταστένω -eiv oplakati

καταστεφής 2. ονἔπξεπύ

(střechou) po

κατάστηµα τό Postavení, stav,
chování

καταστολή ἡ οῬ]εδεηί, οᾶξν
καταστόρνΏμι -ύναι (ἳ -στορέν

γυμι) rozprostříti, pokrýti
xaTaoTOÚNTO-ei dolů blesky

metati
καταστρατοπεδεύω -ειν tábor

zříditi; intr. (med.) táborem
se položiti, přenocovati

xaTaoT0Ěmw -ew obrátiti, pře
vrátiti, strhnouti, podrobiti;
med. podrobiti si, dobýti;
obraceti, otáčeti; κοτεστραµ
µένη (λέξις) mluva (periodic
ky) zaokrouhlená

καταστρηνιῶ -ᾱν býti chtivý
vůči někomu

xaraoT0o0gj m obrat, Konec,
pád, smrt, záhuba; podrobe
ní, převrat

κατάστρωμα τό paluba
καταστρώννῦμι -ύναι 1927Ρ0

stříti, sraziti, pobíti, pokrýti
xaTooTVYĎ -civ Zhroziti se, po

děsiti se

aTaoVow -ey odvléci, vyple
niti

xaTaopále -ev poraziti, zabíti
κατασφρᾶγίζω -ειν ΖαρεξδεΏή
κατασχεῦὺεῖν, κατασχεῖν οἱ

κατέχω
κατάσχεσις -εως převzetí

majetku, majetek
naTáoyeToc 2. zadržený, skrytý,

zatajený
κατασχῇῃ οἱξ κατέχω
κατασχίζω -ειν rozštípnouti,

rozraziti, rušiti



κατασχολάζω καταφδίω

κπατασγολάζω -ειν ν nečinnosti
žíti, otáleti

κατασώχω -ειν rozetříti
κατατάωνω VÍŽ KOTATĚUVAO
κατατάττω-ειν USpořádati,se

řaditi, postaviti, ustanoviti
κατατείνω -ειν Ὠβρηοιί, roz

táhnouti, rozestaviti, prostí
rati se, usilovati, naléhati

rozříznouti,
vésti

KUTATÉUVO «ειν
rozděliti, zmrzačovati,
příkopy (stoky)

XUTATŇKM-Etv rozpouštěti, roz
taviti; intr. (pas.) trápiti Se,
rozplývati se (touhou atd.)

narTarTimut -évou skládati, u
kládati, postaviti, dopraviti,
uspořádati, odevzdati, zapla
titi, splniti, odkliditi; med.
uložiti si, opatřiti si, splatiti,
nedbati, přiložiti, ukončiti,
získati si; ustanoviti, položiti

κατατιτρώσκω -ειν ΖγαΠΙ81
κατατομή ň rozřezání, ΖΙΩΥΖΑ”

čení
κατατοξεύω -ειν zastřeliti, po

stříletiκατατραυµατίω-er| (těžce)
zraniti; nechati rozeschnouti
(odi)

κατατρέγω-ειν 5εὈξμπουΗ,νΥ
běhnouti (k útoku), napad
nouti, nájezdy činiti, pustošiti

πατατρίβω -gw rozetříti, roze
dříti, vyčerpati, utratiti; pas.
býti zemdlený, sedřený, na
máhati se

κατατρῦχω -ειν Ppotírati, vyjí
dati, oslabiti, utráceti

19* Řecko-český slovník,

πατατρωματίξζωZ πατατραυ
ματίζω

κατατυγγάνω -ειν cíle dosáh
nouti, míti štěstí v něčem

naranám -av hlasitě oznámiti,
rozhlásiti

κπαταυλίζοµαι -εσῦδαι utábořiti
se, přenocovati

χαταυλῶ -εἴἷνhrou na píšťalu
doprovázeti (okouzlovati);
med. hře na píšťalu naslou
chati

καταφαγεῖν 0ἱΖκατέδω
καταφαίνοµαι -εσῦαι

se, objeviti se
παταφανῆς 2. viditelný, jasný,

známý
κατάφαρκτος TZ πατάφοακτος
καταφαοιμάσσω -ειν οὔδιοναα
καταφατίζω -ειν 5Ιανποςαιό

prohlásiti, ujistiti, slíbiti
χαταφένω -ειν Usmrtiti
xatTamsoňc 2. ke sklonku (k zá

padu) se chýlící

ukázati

καταφέοω -ειν snésti (dolů),donésti,| zanésti,| odvésti,
předněésti; pas. zřítiti <e,
býti zahnán, dostati se

κοταφεύγω -ev Utéci (se), na
lézti útočiště

κατάσευξις -εως ἡ Útočiště,
útěk

xaTámnu -Óvau přisvědčiti
καταφδείρω -ειν zahubiti, zni

čiti

καταφθίνω -ειν hynouti, mi
zeti, býti vyčerpán, zemříti

παταφθδίω -ειν Nhubiti, ničiti;
πίτ. (πιεᾶ.) --- καταφὺίνω
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καταφίηµι -έναι spustiti, pro
pustiti

καταφιλῶ -εἵν Ζ408Η
καταφλέγω -ειν spáliti, pas.

shořeti

καταφοβῶ -εἴν zastrašiti
καταφοιτῶ -ᾱν (i -elv) dolů

choditi, vycházeti

καταφογεύω -ειν Ζ8νΓαΖαΙ81
καταφορῶ -εἵν TZ καταφέρω
παταφράζομαι -εσῦθαι zname

nati, pozorovati
πατάφραμτος 2. zatarasený, za

vřený, palubou opatřený

καταφρόνηµα τόὀ
καταφρόνησις

-έεως Ἡ
καταφρονητής -οῦ ὁ Dpohrda

jící, tupitel

pohrdání,
nadutost

καταφρονητικός 3. pohrdavý,
rád pohrdající

καταφρονητικῶς Pohrdavě; x.
ἔχειν pohrdavě jednati

xaTomoová -elv pohrdati, tupi
ti, nadutě jednati, nebáti se,
míniti

καταφυγγάνω -ειν Ξξ καταφεύ
γω

καταφυγήη ἡ ÚtĚK,
(Ξ--κατάφευξις)

καταφυλαδόν adv. podle kmenů

útočiště

καταφωρῶ -ᾱν Při činu při
stihnouti, zraditi, poznati,
usvědčiti

καταχαίρω -ειν ὁκοᾶο]οοςί po
ciťovati, zlomyslně se vysmí
vati

καταχαλκῶ -οῦν πιδά{οκονβ

καταχαρίζοµαι -εσθαι zavdě
čiti se, příznivě rozsouditi,
podle přízně jednati

XUTOVELOOTOVÝ-Ely Proti ně
komu hlasovati, hlasováním
odsouditi

καταχέω -εἷν Vvylíti, nasypati,
spustiti; med. spustiti se; roz
Πα (rozprostříti), nahrnouti,
uvaliti; pas. rozlévati se, dolů
prouditi

καταχθόνιος 2. Ροάζεεηπί
καταχορδεύω -ειν τοὔζεζαΏ
καταχορηγῶ -εῖν Na výpravu

sboru vydávati (= choregii
míti)

καταχόωξκαταχώννυμι
καταχραίνω -ειν Potřísniti (i

med.)

καταχράω -ᾱν (-ἤν) αξί. jen
neosobně παταχρᾷ (dostačí,
hodí se); med. παταχρῶμαι
-ňoVdau užívati, upotřebiti,
zneužíti, o život připraviti,
odsouditi, zavražditi

καταχρΏσῶ -οῦν Pozšatiti
καταχώννΏμι -ύναι Ζ85υρ84
κατοχωρίζω -ειν V řadu sesta

viti (pořádati)
xaTavám -av pohladiti
καταψεύδοµαι -εσδαι nalnati,

vymysliti
καταψευδομαρτυροῦμαι-εἴσδαι

křivým svědectvím býti od
souzen; akt. křivými svědky
usvědčiti

xarTopevoTog 2. vylhaný
καταψηφίζοµαι -εσδαι odsou

diti, vinným uznati
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καταψήῆχω-ειν ος, τοζᾶσ1,
rozdrobiti

xaTůpvĚc -ewc j ochlazení
καταψύχω -ειν ochladiti
κατέαξα (αοτ.)
κατεαγώς VÍZκατάγνυµι

(part. perÍ.)κατέαται{ίκἀθηνται)| Viž
κάθημαι

πατέδω -Ewy snísti pohltiti,
stráviti, promarniti, oioupiti
(Ξξ κατεσὺίω)κατεηγώς| (Part.perf.)| Viz
πατάγνυµι

κατείβω -ειν roniti, prolévati;
kanouti; uplynouti

πατειδέναι υἱΖκάτοιδα
κατεῖδον (αοΤ.) οἱ” καθορῶ
κατείδωλος 2. ΡΙηύ πιοςς]
πατεικάζω -er shledávati po

dobným, domýšleti se; pas.
býti podoben

κατειλίσσω -ειν ovinouti, oba
Jiti

πατειλύω -ειν zahaliti, pokrýti
νατειλῶ -etv Sevříti, uzavříti,

zatlačiti

χάτειµι -ιέναι Sestoupiti, vrá
titi se; odejíti dolů spad
nouti, přejíti, vlévati se, roz
lévati se, zdvihati se, jeti,
k zemi klesati, proniknouti,
pokračovati

κατεῖναι (Ξ- καθεῖναι) οἱ κα
δίημι

κατεῖπον (αοτ. Κ παταγορεύς)
mluviti proti někomu, obžaJovati,| vypověděti,| udati,
oznámiti, vyzraditi

xATELOVVVUL-Úvou| sevříti,
κατείργω-ειν ἡανα

nutiti, tísniti, zadržeti, ome
zovati

xaTElovna (PeTÍ.) VÍZ κατεῖπον
κατειρύωξ- κατερύω
κατέχταῦεν 9ἱΖκατακτείνω
πατελεῖν Viž καθαιρῶ
πατελεύσομαι (Γη1.)υἱ2 κάτειµι

(κατέρχομαι)
κατελεῶ -civ slitovati se, míti

soucit

κατελκύω } ,
χατέλκω [ος καθέλκω
κατελπίζω -ειν mimo nadání

doufati, pevně spoléhati
κατεναίρω -ειν skláti, usmrtiti
πατεναντίον (ὁ κατέναντι, κα

TévavTa) adv. naproti, před
očima

κατένωπα (i xaTevůma) 4dv.
přímo před očima, vůči

κατενώπιον αἄν. před očima,
podie úsudku

κατεξουσιάζω -ειν βΡρουζίά
vlastní moci proti někomu
(τινός), zneužíti

naTeTáĎw -Ewykouzly přemoci
(vynutiti)

κατεπάλµενος (φατί. dor.) Viz
πατεφάλλομαι

κατέπαλτο (α97.) υἱ καταπάλ
λοµαι

πατεπείγω -ειν ΡοΏάπδί, donu
covati, naléhati; τὸ κατεπεῖ
vov (i plur.) nutné (naléhavé)
věci; urychliti; pospíšiti si

κατέπεφνον (αο7.) υἵζ καταφέ
VW, καταπεφνεῖν
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κατεργάζομαι -εσῦαι dodělat,
provésti, domáhati se, dobý
vati, získati, překonati, naklo
niti si, poraziti, zabíti

κατέργῦμι-ύναι (κατέργω -ειν)
υἱζ κατεἰργνὺμι (κατεἰργω)

κατερείκοµαι -εσῦαι τοζίΏποι
ti si; akt. roztrhati, rozervati

κατερείπω -ειν δΚκάοεη, Ζ09Υ111,
zničiti; zaniknouti

κατερήριπα (perf.) viz předchozí
κατερητύω -ειν Zadržeti, překá

žeti

πατερυκω -ειν
κατερυχάνω -ειν
κατερύω -ειν Přitáhnouti, do

moře stáhnouti (spustiti)

κατέρχοµαι -εσθαι δεδουρίΏ,
vrátiti se, odebrati se, dolů
se řítiti (viz κάτειμι)

κατερῶ (111.)υἱζ κατεῖπον
κατεσὺίω -ειν (ἳ -ἐέσθδω) Na

jisti se, snísti (viz ἰ κατέδω)

j zadržovati

XUATĚOOVTO(4OT.) VÍZ χπατασεύο

μαι
κατεστᾶσι, κατεστεώς υἱζ κα

ὑίστημι
κάτευγµα τό 5, votivní dar,

přání, kletba
κατεύδω- καδεύδω
naTEvÝvVA -Ewyrovnati, říditixarTevková| -eiv| blahořečiti,

žehnati

κατευνάζω -Ely (ž -Evvý -ÚAv)
k spánku uložiti, uklidniti;
pas. jíti spat, usnouti

KUATEVODKŮ-Ely Nevěrně přisa
hati

κατεύχοµαι-εσῦαι Prositi, mod
Jiti se (vroucně), kletbu svo
lávati, proklínati

κατευωχοῦμαι-εἶσδαι ποᾶονα
(až k plnému nasycení)

κατεφάλλομαι-εσθαι ἀοιὰ při
skočiti

xaTEploTauou-oV proti něko
mu vystoupiti (se zdvihnouti)

κατέχω -ειν držeti, krotiti, ti
šiti, zadržeti, zastaviti, míti
v držení, udržeti, podržeti,
obsaditi, zmocniti se, dosáh
nouti, stíhati, jímati, pocho
piti, pokrývati, přistáti, šířiti
se, naplňovati, uchopiti, pře
kážeti, intr. (med.) meškati,
dlíti, zdržeti se, skončiti Se,
trvati, zastaviti se

πατηγε- υἱζ παῦθηγεπατηγόρηµαTÓ; obvinění,xaTmyoova,1|Jj obžaioba,
hana

xaTňyo0oc Ó žalobce
xaTNYOVŮ -Ev žalovati, obvi

ňovati, kárati, vytýkati, do
svědčiti, vypovídati, dokazo
vati, prozraditi

χατήγωρ -ορος ὁ Oosočovatel
(--- διάβολος)

πατήκοος 4. poslušný, naslou
chající, zvěd; poddaný

κπατήκω-καὺήκω
xaTnÁový -eiv zcela zanedbá

vati, pohrdati
κάτηµαι--- κάῦημαι
πατηπιῶ -av umírňovati, tišitixarnočuíCe-er| uklidniti,
κατηρεμῶ -εἴν j utišiti



κατηρεφής

κατηρεφἠς 2. střechou pokrytý,
klenutý, stinný

narůong 2. (dobře) vypravený,
upravený

πατήριπε (αοΥ.)οἱ πατερείπω
πατηρτηµένως αἄν. účelně, roz

vazne

κατήφεια Ť (i -elm) ponížení,
zahanbení, hanba

κατηφής 2. zaražený, sklíčený,
opovržený

πατηφῶ -εἴν býti sklíčen, zara
žen

κπατηφώὠν-όνος Óhanebník, vy
vrhel

κατήχησις -εως ἡ Ústní pouče
ní, vyučování

κατηχῶ -etv Kolem zmíti, vy
učovati, poučovati, uvědomiti

κάτῦανε VÍZκαταῦνῄῃσκω
xaTdavat VÍZκαταδάπτω
πατθέμεν᾽ αἰᾶ. οἱ κατατίδημι
χατιάπτω -ειν Uraziti, zohaviti
κατιᾶσι, κατίηµι ΌοἱΖκαθδίηµι
κατιδεῖν, κατιδέσδαι οἱ καῦδο

ρῷ
κατίζω οἳδ καθίζω
κατίηµι--- καθίηµι
κατιὺύ (ἳ κατιδύς) ρτάνξ τα

proti, přímo
MOTIXETEVO VÍŽ KOÚLKETEVY

πατίμεν VÍZ ZÁTELUL(EU)
πατιοῦμαι -οῦσθαι τεζανξα
πατιππάζοµαι VÍZ καθιππάζο

μαι
κατιρῶ υἱζ καθιερεύω
κατίστηµι υἱζ καδίστηµι
πατισχάνω ουἵζκατέχωπατισχναίνω-ειν| Vyčerpati,

umořiti
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πατισχύω -ei nabýti sil, zesí
Jiti, býti s to, přemoci, pro
nikati, míti převahu

κατίσχωςκατέχω
obrátiti, říditi)

κάτοδοςΞξ- κάδοδος |
κάτοιδα -ειδέναι τοζυπηξΗ, νὲ

děti, vzpomenouti si
κατοίχησις -εως ἡ USÍdlení,Dy

dliště, pobyt
κατοικητήριον τό Ῥγάμξίξ
κατοικία T usídlení, obydlí,

osada
κατοικίζω -ειν Usaditi, přesí

dliti, obydliti, založiti; pas.
usaditi se, nová sídla ob
držeti

κατοίχισις -εως ἡ αδίά]εηί, 78
ložení, znovudosazení νΥρυ
zených

κατοικτείρω -ειν (ἳ -οικτίρῳ)
litovati, míti soucit

xatTovwrTiCe-ev litovati; k sou
citu pohnouti; soucitu podleh
nouti (med.)

κατοικῶ -etv bydliti, obývati,
usaditi se; osídliti, uspořádati

XOUTOLOETALVÍZ KUTOÉOW
XaTOoxVÝ-eiv Váhati, rozpako

vati se, ostýchati se
πατοκωχη ň božské zanícení
κατολοφύρομαι -εσῦαι ορ]δ]ά

vati, politovati
xaTóuvvuL -Úvou Přisahati, pod

přísahou se dovolávati (žalo
vati, potvrditi)

κατόνοµαι -εσῦθαι nevážiti si,
pohrdati, podceňovati

κατόπιν, XaTOTLOVE(v) Vzadu,
odzadu, za, zpět, potom

(zadržeti,



κπατοπτένω

κατοπτένω -ειν VyZvěděti, vy
pátrati

XUTONTNG-OV Ó Vyzvědač, po
zorovatel

κάτοπτος a. viditelný
naTorTolCouou -eo0dauv zrcadle

se shlížeti (pozorovati)
κάτοπτρον τό Ζτο8ά1ο
κατορθῶ -οὔν Narovnati, po

vznésti, šťastně (se zdarem)
vykonati, správně jednati, ve
zdraví (při rozumu) udržeti;
pas. (intr.) zdařiti se, míti
štěstí

κατύρθωματὀ ἡ ονκατόρθωσις-εωςÝjJ provedení
úspěch, štěstíκατορρωδῶ| -elvstrachem
tnnouti, zaleknouti se

κατορύσσω -ELY (Ť -ορύττω)
zahrabati, zakopati, pohřbíti

κατορχοῦμαι -εἴσδαι Ροξδκ]6ρο
vati se někomu (Twvů)

κατορῶ VÍZ καὺδορῶ
πατότι (== xadori) protože
κατουρίζω -ειν šťastně k cíli

dospěti
κατοχη M zadržení, (božské)

nadšení
κάτοχος 2. zadržený, upoutaný
πατόψοµαι VÍZκαθορῶ
παττάδε ({κατὰ τάδε) Za

těchto podmínek
xaTV- VÍZ παῦνυ
κάτω dolů, dole, pod; 6 κάτω

dolní, οἱ κάτω obyvatelé po
břeží, mrtví (podzemní boho
vě); XárTw podsvětí; τὰ
κάτω pobřeží

xáTodev zdola, pod
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χατωθῶ -etv dolů sraziti (ho
diti)

xaTOUÚLOGC3. od ramen (na
přaženou rukou) vržený

xaTwuadov adv. dolů po plecích
κατωμοσία ἡ ( -σίη) Přísaha,

přísežné svědectví, přísežná
žaloba

xaTĎovÉ -vyog zakopaný, pev
ně v zemi zasazený, podzem
ní; ». kobka,hrobka

xaTWTOTOGJŠ. (SUpeTl. οἆ κάτα)
nejspodnější, nejhlubší

κατώτερος 3. (kompar. od xú
τω) hlouběji, hlubší; Tů m.
dolní část světa (—země)

xavÁóc ó lodyha; tulej (horní
konec kopí), násadec, ruko
jeť (jilec) u meče; brk

xaÚua TÓVedro, žár
xavuaTite -ey Vedrem zahu

biti, spáliti
xovotuoc 2. hořlavý, spalitelný
xaÚoic -ewc Ť spálení, vypalo

vání, pálení
καῦσος ὁ Ζά5, horečka
παυσοῦμαι -οὔῦσθαιΏοΓΚετηὮγ

nouti

καύστειρα ἡ horká, prudká(nom
xavoToc 3. připálený, napálený
κχαύσων -ωνος ὁ vedro, žár,

horký vítr
καυτηριάζω -ειν (καυστηριά

ζω) vypáliti znamení
καὐτός--- καὶ αὐτός;

Ξ-- παυστός
καύχηµα τό, καὐχησις -εῶς Ἡ

vychloubání, pýcha

καυτὀς



παυχῶμαι

καυχῶμαι -ᾱσδαι vychloubati
se, honositi se

κάφιλ-ἧ- καὶ ἔφιλ
καχάζω--- καγχάζω
καχεξία ἡ špatný stav, zane

dbávání

κἀχδές --- καὶ ἐχθδές
κάχληξ -κος ὁ ἑαπιόπαῖς, ὄϊξπίς,

hrubý písek
καχύποπτος 2- παχυπότοπος 2.

silně podezřívavý
χᾶω, κάωξ--καίω
κέ, κέν --- ἄν
κεάζω -ειν Tozštípnouti, roz

tříštiti, štípati
κέαρ -αρος τό 5568, ΠΙΥ5Ι,«ἱι

še (= uňo)
κέαται, KÉATOVÍŽ κεῖμαι
ĚVy00c 0 Proso, jikry
κεδάννῦμι--- σχεδάννυµι
medvoc ὃ. pečlivý, starostlivý,

vážený, milý, dobrý, drahý
nedoto. + (i nedoin) pryskyřice

cedrová (olej)
πέδρινος 3. cedrový
něd00c M Cedr
κεὶ-- καὶ εἶ
πείαι, κεῖαι, χειάµενος, χείαν

τες, χείοµεν οἱ καίω
KELATOL, XELATO,VÍZ κεῖμαι

xeldev (= ěneidev) odtamtud,
odtud

κεῖδι (Ξ- ěxetdi) tam (na oné
straně)

xetuou -odou ležeti, odpočívati,
podlehnouti, býti sevřen (po
staven), státi, míti, nalézati
se, prostírati se, býti určen,
spočívati, platiti, záviseti, bý
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ti, býti ustanoven (složen,
uložen)

πειμῆλιον τό poklad, statek,
zboží

xelvy (i metvn) tamtudy, tam
metvoc 3. (== ěnetvoc) onen
πεινός 3. (== xevóc) prázdný,

marný, pustý, s prázdnýma
rukama, s nepořízenou

xevola 1 popruh, rubáš
κείρω -ev stříhati, tesati, oku

sovati, požírati, utráceti, roz
títi, řezati, zpustošiti

meloe (FE ěxeloe) na onu stra
nu, tam

κείω -ειν (Γωΐ. Κε etuou) chci
ulehnouti (spáti, odpočívati)

κείω jen part. zeíwv: štípaje
κεκαδήσοµαι (-δῄσω, -δών) VÍZ

κήδω
κεκαδµένος (Ξ χεκασμένος) υἴ5

παίνυμαι
κεκάδοντο 9ἱ χάζομαι
πεκάµω οἱ κάµνω
χέκασµαι (-σμένος -σθαι αίά.)

υἱζ καίνυµαι
πεκαφηώς 5. (ρατί. perf. od km.

xag-, xep-) oslabený, bez sil
(citu)

κεκέρασµαι (PeTÍ.) VIZ xeEpův
VUUL

πέκηδα υἱζ κήδω
κεκλέαται (Ξξκέχληνται) Viz

καλῶ
πέχλετο υἱΖκέλοµαι
κεκλήατο ({θ κέκληντο) ουἳξ

παλῶ
κέχληγα (-γώς) viz κλάζω
πεχλᾖο, κεκλήση υἱσ καλῶ
πελλόμεγος οἱ κέλομαι
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χέχλοφα υἱδ κλέπτω
κέχλυδι, χέκλυτε υἱΖκλύω
κεχμᾶχκώς
κέκµηκα,
πεχμηώς
πέκονα (ΡεΣ/.) Viz παίνω
πεκοπώς οἳσ κπόπτω
πεκόρεσµαι, κεκόρηµαι, κεκο

ONOTE VÍZ KOPĚVVUUL

κεκορυῦμένος υἱζ κορύσσω
κεκράανται (-αντο) υἱζ κεράν

VUUL

κέκρᾶμαι VÍZκεράννυµι
κεκρύφαλος ὅ čepec (vysoký,

tuhý) ženský
κεχτημεὃα (-ῴμεῦα) ορί. οἆ

πέκτηµαι; υἱσπτάοµαι
χκεχύθδωσι υἱᾷ κεὐθω

nekadevvoc 3. hlučný, hřmotný,
bouřlivý

πέλαδος ὁ hluk, hřmot, křik,
praskot biče

χελαδῶ -etv zvučeti, hřmotiti,
hučeti

κελάδων -οντος hučící, hlučný
κελαινεφῆς 2. 5 tmavým mra

kem, tmavý
χελαινός ὃ. černý, tmavý, kainý
κελαινώπης -ου (-ὠπᾶς), Jem.

κελαινῶπις -ιδος Chmurný,
černý, zlomyslný

κελαρύζω -ειν hrčeti, crčeti, ři
nouti se

κελέβη ἡ džbán, korbel
κέλευθος 4 cesta, dráha, chůze

οἱ πάµνω

κέλευμα τὀ, ) rozkaz
κέλευσις Ἡ nařízení

P , ;

πέλευσμα τό, povel
κελευσμὀς ὁ | velení

κελευσμοσύνη 7) )

ς
κελευστής -οῦ ὁ

mistr veslový
MEÁEVTLŮ-Gv opětovně pobáda

ti, dodávati sil
»ekevm -ewv poháněti, vybízeti,

poroučeti, veleti, kázati, uklá
dati, žádati, dovoliti

někmg -mtoc ó běhoun, klusák;
rychlý člun

κελητίζω -ew jezditi na závod
ním koni, krasojízdu před
váděti

κελήτιον τό ΤΥοΡΙάloďka
χέλλω -ειν ὨὈϊϊᾶξία, Ῥὔδδία;

doraziti, přistáti
méhouou-sodou volati na něko

ho, povzbuzovati, pobádati,
vybízeti, přikazovati, nutiti
(viz i naAů, nehet)

χέλσαι (ἴπ]. aor.) υἱΣ κέλλω
κέλυφος τό slupka, obal
πέλωρ -ωρος ὁ syn, potomek
κεµάς -άδος f Kolouch
έν --- πε (ἄν)
κένανδρος 2. bez mužů, bez

lidí, bezmocný

xeveavyňc 2. prázdný vychlou
bač, s marnou chloubou

πενεός 5. --- κενός
xevewv -(voc 0 slabiny
κενοδοξία ἡ prázdná domýšii

vost (vychloubavost)
κενόδοξος 2. plný prázdné

chiubivosti
xevóc 3. prázdný, prostý, zba

vený, bez něčeho, opuštěný,

poroučející,

planý, marný, nerozumný,
zpozdilý

xevoTágiov Tó prázdný hrob
(mohyla)
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κενοφωνία ἡ prázdná slova,
tlach

XEVTONVEXÝG2. bičem (bodcem)
hnaný

κέντρον τό bodec, bič, osten,
ostruha, pobídka, bolest

κεντρῶ -οῦν bodcem bodati,
popichovati, bodci opatřiti

xevTvola T Setnina, centuria
πεντυρίων -ωνος ὁ δεηίς, cen

turio

nEvVTŮ-Eiv (i -oúv) bodati (bod
cem i ostruhami), bičem
mrskati, mučiti, probodnouti,
udeřiti

πέντωρ -ορος ὁ Poháněč, 0
bratný jezdec“

xEVÓ-oúv Vyprázdniti, opusti
ti, oloupiti, zničiti; pas. pust
nouti

χένωσις -εως ἡ vyprazdňování
κέονται VÍZείμαι
κεραία Ἡ rahno, (lodní) beran,

sochor; znaménko přízvuko
vé nebo rozdělovací (čárka,
háček), písmeno

κεραΐζω -ειν hubiti, plenili,
pustošiti, vražditi, vyhiaditi

κεραίω -ειν mísiti, nalévati (vz
{ κεράννυµμι)

xeoaueia * hrnčířství
κεράµεος Š.
κεραμεοῦς -ᾱ -οῦν
κεραμεύς -έως Óhrnčíř
κεραμεύω -ειν Nhrnčířstvím se

zabyvati, nádoby hiiněné vy
ráběti

xepajumóc 3. (i xepcáuwvoc) hli
něný

j hliněný

κεράµιον τό hliněná nádoba,
džbán

κεραμίς -ίδος ἡ taška, deska
κέραµος ὁ hlína (hrnčířská),

nádoba (džbán, hrnec), cihla,
taška, střecha

κέραµος ὁ Υόσζεπί
κεράννυμµι -úvou mísiti, spojiti,

nalévati, slučovati
κεραοξόος 2. rohy zpracující,

„soustružník rohů“
xeooóc 3. rohatý, parohatý
πέρας -ατος (ἳ κέρως, πέρεος)

TÓroh, věc z rohu (luk, udi
ce, nádoba, trubka); vrchol
hory, rameno řeky, řada,
křídlo (vojska, lodí)

κεράστης -ου rohatý, paroháč
περάτινος 3. rohový
κεράτιον τό sSvatojánský chléb

(rohovník)

κεραύνιος δ. (4.) hromem zasa
žený

xeoavvoc Ohrom, blesk
epavvé -ov hromem zasáhnou
κερδαίνω -ειν míti zisk, zisku

(výdělku, prospěchu) nabýti,
zisku si hleděti; získati, smí
řiti, nakloniti, vyhýbati se

κερδαλέος 3. prospěšný, užiteč
ný, zištný, chytrý, lstivý

κερδαλεόφρων 2. Po zisku dy
chtící, prohnaný, chytrák

κερδίων 4. (superl. xgpůvoToc)
lepší, prospěšnější, lstivější

κέρδος τό ZÍSk, prospěch, 9d
měna, žold, chytrost, lest,
úskok, zištnost
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περδοσύνη 1 chytrost, prohna
nost

neonic -ld0c 1 člunek, paprsek
(u stavu tkalcovského)

κέρχουρος ὁ lehká nákladní
loď, bárka

xéoua To drobný peníz
περµατιστής -οῦ Ó peněžník,

penězoměnecκερτόµησις-εωςἡ| posměch,κερτοµίαἢ(ἳ-μίη)) ροΐαρα
κερτόµιος 2. (ἳ πέρτοµος) VÝ

směšný, jízlivý
κερτομῶ -εἵῖν Vysmívati se,

škádliti, urážeti
περ -ᾱν 12 i
κέρωνται | κεράνγνυμι
πέσκετο υἱζ κεῖμαι
κεστὀς ὃ. νγξίναηυύ; ὁ κ. Ρᾶ5,

podprsenka
κευδάνω -ειν skrývati
xevůuoc ó Úkryt
xevůuwv -Óvoc Ó SKrýš, úkryt,

stáj, obydlí, díra, propast
xeúdoc To skrýš, hlubina
κεύθω -ειν skrýti, tajiti, za

mlčeti; intr. (pas.)býti ukrytý

xegókotov To hlavní věc, pod
stata, obsah, výsledek, úhrn,
stručnost, jistina; (Ev) κεφα
λαίῳ hlavně, v celku, vůbec,
zejména, stručně

nepakovĎ -oúv shrnouti, struč
ně podati, charakterisovati
celkově; do hlavy bíti

πεφαλαιωδής 2. nejdůležitější;
adv. stručně (uvedením jen
hlavních věcí)

nepoÁaloua To Úhrn

πεφαλαλγῆς 2. působící bolest
hlavy

κεφαλή ἡ hlava, přední strana,
zakončení, pramen, zdroj, vý
chodisko, hlavní osoba, ko
nec, závěr

πεφαλίς -ίδος ἡ hlavička, bul
va, svitek (kniha)

κέχανδα, -δει, -δότα οἱ” χαν
δάνω

πεχαρη- 9ἱ χαίρω
πεχαρισµένος 3. příjemný (va

otčopou)
πεχαρο- VÍZyaLow
κέχηνα, -νώς υἱζ χαίΐνω
χέχυκα υἱζ χέω
néw VÍZ melo)

κέωµαι υἱΖκεῖμαι
κ --- καὶἡ
nů, xý — n, ný Úak,nějak)
ua, xňou, xnáuevoc VÍžxaiw
xměsla 1 příbuzenstvo, manžel

ský svazek
κΏδειος 2. drahý, milý, bratr

ský, starostlivý; pohřební
κηδεµών -ύνος ὃ opatrovník,

ochránce, poručník, příbuz
ný, „pohřebník“

XNosoG VÍZ uMOstoG

πηδέσκετο οἱΖ κῆδομαι
κηδεστής -οῦὔ příbuzný (sňat

kem), tchán
κηδεστία ἢ příbuzenství (sňat

kem)
κδευμα τό příbuzenstvo, pří

buzný (sňatkem)
κηδεύω -ειν οὈδίθτάνα{, ρεζο

vati, pohřbíti; zasnoubiti (se),
býti příbuzný

xhovoToc 3. nejdražší
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κῆδος τὀ péče, žal, smutek, sta
rost; bída, nouze; svatba, pří
buzenství

κήδω -ειν zarmucovati, zbaviti,
urážeti, poškoditi, utráceti,
oloupiti, do neštěstí přivésti;
meď. rmoutiti se, býti sta
rostliv, starati se, nadržovati

uňev Viž παίω
xmxiG-idoc tuk, šťáva
χηκίω -ειν tryskati, prýštiti

κῄλειος 2. | plápolající,
xňAeoc2.| planoucí
»mAnduoc o okouzlení, vytržení
xmAnTňotov Tó Kouzlo
κηλίς -ίδος skvrna, hanba,

vypálené znamení
κῆλον τό střela
κηλῶ -etv okouzliti, vzrušiti,

uchlácholiti

umÁwovetovTÓ (i -výtov) pumpa
κημῶ -οῦν Nnáhubkem (koší

kem) opatřiti
xňvooc Ó daň z hlavy (census)
κηξ -ηκός j mořský pták (ra

cek, potápka)
"hs — xai ἐξ
κήοµεν VÍŽnaLo
κηπεύω -ειν V zahradě praco

vati, pěstovati
χηπίον τὀ zahrádka, letohrádek
moc Ózahrada, sad
κηπουρός Ó zahradník, hlídač

zahradní

xřo -ňoog Ó Srdce, mysl, prsa
"ňo -n00c Ň osud, smrt, bony

ně smrti, záhuba, utrpení,
škoda, nemoc

κηρεσσιφόρητος 2. sudičkami
(bohyněmi smrti) hnaný

χηρίον τό plástev medu, vošti
na

MmOodĚTNG-OV (i -TG) voskem
spojeny

κηρόδι v srdci, srdečně
"moc Óvosk
xfovyua TOoznámení hlasate

lem, rozkaz, provolání, zvě
stování, kázání

κηρῦχειον τό | hlasatelská
κηρυχκηιοντό| Ῥετ]α
κηροκηίη ἡ ( -κία) Ὠοάποςί

hlasatele

XNOÚXLOVTÓ= κηρύκειον

πηρύλος O mořský pták (same
ček ledňáčka?)

κηρυξ (κηρυξ) -Όκος ὁ Ἠ]858
tel, vyvolavač, vyslanec, ka
zatel, apoštol

κηρύσσω -ειν (-ττω, καρύσσω)
hlásati, vyvolávati, provolati;
veřejně oznámiti, poroučeti,
chlubiti se, kázati, velebiti,
veřejně prodati

κῆται {Ξ-ξκέηται) υἱζ κεῖμαι
κῆτος τό mořská obluda; pro

past
umiWewG3. plný propastí
κηφῆν -ἤνος ὁ trubec
πηώδηςζ- plný vůně
κηώεις 3. klenutý; — "NWOYS
κίβδηλος 2. nepravý, klamný,

podvodný

κιβωτός ἢ skříň, truhla, urna;
archa, truhla smlouvy

πιγχάνω Ξξ ZiyůvW
πίδνημι (κίδναμαι) υἱζ σχεδάν

γοµι (-υμαι)
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κιδάρᾶ(-ρη)ἡ ντα Ίντα,χίδαρις ἡ kytara; hra
na lyru

κιδαρίζω -ειν hráti na kytaru
κιδάρισις -ec 1 hra na kyta

ru, hudba
κιδάρισμα τό skladba pro ky

taru, hra na strunný nástroj
κιδαριστής -οὔ Ó hráč na Ky

taru, učitel hudby
ibaotorTinác 3. hudební, hry

na kytaru se týkající; ň 4.
umění hudební; ὁ κ. Ὠτάδ na
kytaru

κιδαριστύς -Voc umění hráli
na kytaru

udaoměoc č zpěvák ke kytaře
πιθαρῳδῶ -εἴν hráti na kytaru

a zpívati
κιδών -ὤνος ὁ Ξ-- χιτών
zim-8wG Tó egyptský olej
πιχλήσκω -ειν {- καλῶ) nazývati,jmenovati,| volati,

vzývati, svolávati
mixuG-voc ň síla, čerstvost
mívadoc Tó lišák, netvor
mivotěoc ó chlípník, zhýralec
πινάµωμον τό skořice (i LV

νάμωμογ)
muvovvevua TÓodvážný čin (==

κίνδυνος)
xwvěvvevTÝG-00 O odvážlivec
xivovvevrimáG 3. K nebezpečí

odhodlaný
mivěvvevm-er odvážiti se ne

bezpečí, přijíti do nebezpečí,
podstoupiti zápas nebezpeč
ný, vydati do nebezpečí; ne
os. (i os.) zdá se, jest možno,
jest se obávati, že - (T prav

děpodobně); pas. býti v ne
bezpečí, býti ohrožen

πίνδΌνος Ó nebezpečí, nesnáz,
strach, škoda, nebezpečný čin
(zápas), nebezpečí válečné,
odvážný skutek; pl. nebez
pečné podniky

πϊνησις -εως ἡ pohyb, pohnutí,
vášeň, vzbouření

πϊνητικός 3. pohyblivý, po
vzbudivý

πιννάμωμον τό Ξ-- πινάµωμον
(skořice)

χῖνυμαι -σθαι hýbati se, hnáti
se, býti pohnut

mivuoóg 3. bučící, skučící
xivě -etv hýbati, pohybovati,

kývati hlavou (xepokňv) na
posměch, zahnati; chopiti se,
dotknouti se, vyjeviti, orati,
poháněti, pobuřovati, podnik
nouti, dáti podnět, zvelebiti,
rušiti, měniti

mtóxočivov Tó hlavice sloupu
xloxoc ὁ Kroužící pták, luňák,

jestřáb

XLOVYUL-ávav | míchatiκιρνῶ -GV (ΞΞ-κεράννυμι)
mooňong 2. břečťanem pokrytý
mtocóc Ó břečťan
Z1000ó00c 2. břečťanem ověn

čený

κισσύβιον TÓ Koflík, miska
κίστη 1 skříň, truhlice
πιττός, κιττοφόρος 9ἱ2 LOGO
πιχάνω -ειν (i med.) dosáhnou

ti, dostihnouti, dohoniti, na
lézti

xlyim kvíčala, drozd



κίχρημι

πἰχρηµι -ναι půjčiti; med. vy
půjčiti si

κίω -ειν Kráčeti, jíti, jeti
"tov -ovoc č (ň) sloup, pilíř
xAovyj ň zvuk, skřek, křik,

hluk, řinkot, zpěv
xAovyndóv adv. s křikem
xAú8oc ó větev, ratolest
κλάζω -ειν zníti, křičeti, vřís

kati, řinčeti
κλάϊστρον τὀ (ἆο7.)υἱΣκλειδρον
κλαίω -ew. plakati, naříkati,

oplakávati; rány dostati
χλάσις -εως ἢ ΖΙοπιεηί, lámání
κλάσμα τό zlomek, úlomek,

drobet

γλαυθμός ὁ | pláč, nářek,κλαῦμα τὀ neštěstí, trest
κλανυσίγελως -ωτος Ó smích

s pláčem

μα (hodnýpláče
κλάω -ᾱν rozlomiti, ulomiti
χλάω, κλάω Viz κλαίω
κλεηδών -όνος ἡ Ζνξ5ί, ρονᾷςί,

příznivé slovo (zpráva)
χλεϊζω -ειν slaviti, velebiti,

jmenovati
xÁeiĎoov TOzámek, závora; ná

sep, uzávěra
πλεινός 3.. slavný,

skvělý
χλείς, mhevdoc v závora, klíč;

klíční kost; kolík veslový;
plná moc

Ἀλεισιάς -άδος ἡ Křídlo dveří,
dveře, přístup

vAslotov Tó hospodářská budo
va, obydlí čeledi

xÁetotov Tó Chajda, barák, stáj

proslulý,

303 χληματίς

κλειστός 3. uzavřený, schopný
uzavření (== xAnoTóc)

Ἀλειτός 3. slavný (== κλεινός)
χλείω -ειν slaviti, hlásati, vele

biti; med. (slávou) slynouti;
uzavříti, zamknouti

χλέμμα To krádež, lest
χλέος τό Slovo, hlas, pověst,

zpráva, řeč, sláva, hrdinství
κλέπτης -ου ὁ 2ΖΙοάξ],podvod

ník; adj. podvodný, lstivý
κλεπτικός 3. zlodějský; m. U

mění zlodějské
κλεπτοσύνη ἣ zlodějství, úskoč

Most

κλέπτω -ειν Krásti, tajně ode
jmouti, klamati, zatajiti

xkeúdoa f vodní hodiny
κλέω υἱΖ χλείω
κλήδην adv. jménem
vAndoúyoc Ó (m) kněz, kněžka
κληδών, κληηδών -όνος 1 Po

věst, sláva, příznivé znamení,
proslulost (== κλεηδών)

xkilo -ew velebiti, oslavovati,
jmenovati; pas. slouti

κλήηῦρη ἡ οἶδε
κληθρον τό --- κλεῖθρον
αληκω - κλῄζω
χληιῦρον --- χλεῖθρον
χληϊς -ἴδος ἡ ({---κλείς) závo

ra, klíč, klička, klíční kost,
kolík veslový

xAmtorTóg3. co lze uzavříti (za
mknouti), uzavřený

πληίω -ειν (Ξξ xAelw) zavříti,
zamknouti

χλῆμα τὀ | výhonek,πληματίς-ίδοςA| odnož
(vinné révy), křoví
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κληρονομµία + dědictví, podíl
dědický, majetek

xAnoovóuoc 2. podílem účastný;
ὁ κ. dědic

κληρονομῶ -εἴν děditi, míti po
díl, dosáhnouti

χλῆρος ó los, podíl, losování,
dědictví, statek, pole

κληροῦχος 2. Účastný; m.
osadník, kolonista

κληρουχῶ -εἵν míti v držení,
býti osadníkem (kolonistou)

κληρῶ -obyvJosem ustanovovati
(přidělovati, voliti); losovati,
na losování míti účast, uchá
zeti se o losování; pas. losem
(v majetek) obdržeti

κλήρωσις -εως ἡ νοῖρα 10861),
losování

χλῆς -ᾖδος ἢ Ξ-- xAnic, χλείς
χλῆσις -εως ἣ νοιάπί, pozvání,

povolání (před soud), žaloba
xAfovg-ec ÝUzavření,uzávěra
κληστός ὃ. Ξ-- πληιστὸς
κλητεύω -ειν Ρῖθά 5ομά vyzvati
κλητός 3. povolaný, vybraný,

vítaný, zvaný
κλήτωρ -ορος ὁ svědek před

volací
Χλῄω -ειν --- χλείω
xAtBovoc ó pánev, pec
κλίμα TÓ (i xhiua) Krajina,

územní pás, oblast nebeská,
sklon země

vAMuaE-axoc j žebřík, schody,
zábradlí; stupňování (v réto
rice)

xAtváotov TÓ lůžko, lehátko,
κλίνη ἡ postel, nosítka,

máry

xAivlěvov Tó nosítka
χλϊνοπετής 2. na lůžko upouta

ný, poléhávající, nemocný
mAvvojtovoc Ó

xAvvovovoc 0
nÁvvTňo-foo Ó lenoška, odpo

čivadlo
»Atvo -ειν Kloniti, poúožiti,

obrátiti (na útěk), opříti; intr.
(med.) položiti se, odpočívati,
kloniti se, klesati, opříti se;
pas. klesnouti, nakloniti Se,
převaliti se, býti položen, le
žeti, bydliti; odvrátiti, odra
ziti

χλισία + chyše, stan, lenoška;
skupina hostů (ležících u 20
stiny)

Χλισιάς -άδος ἡ V plur. křídla
dveří, dveře; příležitost, pří
stup (== χλεισιάς)

κλισίηΞ- χλισία; χλισίηνδε ἄο
stanu; κλισίηῦεν ze stanu;
Χλισίηφι νε 5ίαπα

χλίσιον τὸ (-- χλείσιον) obydlí
čeledi

Ἀλισμός ὁ lenoška, stolice
κλιτύς -ύος ἡ svah, stráň, sráz,

kopec
πλοιός ὁ železný obojek (pro

otroky)
xhóovocó shluk, dav, zmatek
»kový -etv Nhnáti,poháněti, ve

zmatek uvésti, bouřiti; pas.
plašiti se, valiti se, v nepo
řádku utíkati

χλοπεύς -émG Ó zloděj, tajný
zločinec

κλοπή Ů krádež, zatajení, tajný
útěk, podvod, lest

| výrobce lehátek
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πλόπιος ἃ. ακτγίώ, ροκτγἰεοκύ,
šalebný

xAoTorevo-Ewy dlouhé řeči roz
přádati

κλύδων -ωνος ὁ příval vli,
vlnobití, bouře, ryk, dav

nAvdovilouou -eobau býti zmí
tán vlnami

xAvdwviov T5 příboj, vlnobití
χλύζω -ew šplíchati, vlniti se,

dorážeti, omývati, vymývati
(i medď.)

κλῦδι VIZκλύω

xAúoua To vypláchmutí; příboj
nÁvorTňo -ἤρος ὁ stříkačka
κλυτοεργός 2. 51ανηύ umělec
κλυτόπωλος 2. slavný koňmi
κλυτὸς ὃ. slavný, proslulý, zna

menitý
κλυτοτέχνης -ου Uměním pro

slulý
κλυτότοξος 2. slavný lukem
κλύω -ειν slyšeti, doslechnouti,

dověděti se, vyslyšeti, D9
slouchati, věděti, míti pověst

xAodec ai přadleny (= sudič
ky)

xAwde -ev přísti
χλωμακόεις 3. skainatý
χλών -ωνός ὁ ratolest, výhonek
κλωπεύω -ειν Ἐτᾶδα, ἠκ]αάπξ

chytati
xkdy -wiroc ó zloděj, lupič, zá

keřník
κνάπτω -8 Smykati, rozdrá

sati, roztrhati; valchovati
xvagetov To Valcha, valchovna
πναφεύς -émG Ó valchář
πναφηιον τὀ Ξ-- πναφεῖον

20 Řecko-český slovník,

χνάφος ὁ štětka valchářská,
skřipec (mučidio)

κνάω -ňv škrabati, strouhati;
meď. drbati se

πνέφας -αος τὀ
mrak

πνήδοµαι-εσθαι svědění (draž
dění) pociťovati, škrabati se
za uchem

πνήηµη ἡ holeň, lýtko

πνημιδοφόρος. 2. holinky mající
πνημίς "ἴδος ň holinky, škorně
»vnuóc ó úbočí, úval, stráň
πνῆσις -εως Ď svrbění
κνησιῶ -ᾱν míti svrbění
πνῆστις -ιος ἡ struhadlo
xvíle -ew škrabati, hrýzti, su

temnota, sou

žovati, svrběti, drážditi,
rmoutiti

xvioa (xvlon) f) pára, dým, tuk
πνῖσήεις 3. plný vůně (výparů)

od zápalných obětí
πνυζηυμός ὁὃkňučení
xvýcnua Tó Kňourání, vrněníπνυζοῦμαι| -elodou| Kňučeti,

vrčeti
πνυζῶ -οῦν krhavým (kalným)

učiniti
χνώδαλον τό ἀταβνόzvíře, šelma
πνώδων -οντος ὁ jílec (v dolní

zubaté části), meč, ozubená
část oštěpu

κνώσσω -ειν Úvrděspáti

κόγχη ň lastura
κογχυλιᾶτης -ου ὁ lasturový

kámen
xovyúivov Tó lastura
κοδράντης -ov Ó duadrans —

1/4 assu

nodEv (i oděv) == nodEV



κόῦορνος

xodoovoc ó lovecká bota, diva
delní střevíc

κοὶ --- καὶ οἱ

κοίῃ Ξ-- ποίᾳ jak, jakým způ
sobem

κοιλαίνω -ειν vydlabati
κοιλία (-ίη) dutina, břicho,

život (u matky)
κοῖλος 3. dutý, vyhloubený,

hluboký, horami (břehy) ob
klopený; T w. prohlubenina,
nížina, zátoka

xolumua Tó spaní, soulož, ob
jetí

olumotG -8wG Ď Spaní, spánek
κοιµίζω -ειν uložiti ke spánku,

uspati, uklidniti, hojiti, kro
titi; pas. jíti spat, spáti, od
počívati, ustati, přenocovati

XOLULOTÝG-00 O Uspávající

κοιμῶ -ᾱν --- κοιµίζω
κοινᾶνῶ --- ποινωνῶ
xovvň adďv. společně
xovvoAeyůg 2. souložník
κοινολογοῦμαι -εἴσδαι umlou

vati se, společně vyjednávati
ποινόπλους 2. společně se pla

vící, společník na lodi
κοινόπους -οδος 5ρο]εζπό jdou

cí; x. παρουσία 5ρο]εζηύ ρζί
chod

κοινός 3. společný, všeobecný,
obvyklý, veřejný, státní,
obecní, občanský, sprostý; Tě
γ. celek, obec, stát, obecnéblaho| (záležitosti,© správa,
úřady, pokladna), sněm; pří
buzný, vlídný, lidový, svorný,
nestranický

306 πολαχείᾶ

xovvóTNG-nT0G Ů společenství,
společnost

XOVVÓTONOC2. SOUrozenec
χοινῶ -oúv společně činiti, sdě.

lovati, oznamovati; znesvětiti;znečistiti;© med.spojitiSe,
účastniti se, raditi, svěřiti se

κοινών -ὤνος ὁ Ξ- χοινωνύς
ποινωνίᾶα Ἡ společenství, spo

lečná účast, společnost, obco
vání, spolek; sbírka, milodar

κοινωνικός 3. společnosti pro
spěšný, účastný, štědrý, po
spolitý

ποινωνός 2. společný; ὁ κ.
účastník, průvodce

χοινωνῶ -etv míti účast, děliti
se, připojiti se, býti svorný,
sdělovati, společně činiti

xowvc adv. společně, v zájmu
státu (obce), veřejně, zároveň

κοῖος ὃ---- ποῖοςποιρανίδης-ουὁἱ Ρ8Ἠ,
κοίρανος ὁ vládce
κοιρανῶ -civ býti vládcem, pa

novati, veleti, poroučeti, po
čínati si vladařsky (pánovitě)

ποιταῖος ὃ. na lůžku; w. yiy
veodau přenocovati; τὸ M.
doupě

κοίτη ἣ ško spánek,soulož,
κοῖτοςὁ| lůžko,ležení;sňatek,

plod života, odpočinek
xovTdV -Óvoc č ložnice, komora
κόκκινος 3. šarlatově rudý; TO

w. šarlatové roucho
χόχχος ὁ jádro, červec nachovýπολάζω-ew.| trestati,trestem

krotiti, kárati
xoAaxeta m lichocení



πολακευτικός 507 κομίζω

xoAamevrixoc 3. lichotnický;
ň x. umění lichotiti, lichocení

πολακεύω -ειν lichotiti, býti
úlisný; med. přijímati licho
cení

πολαχικός ὃ---ξ κολακευτικός
mókaE -amoc ó lichotník, po

chlebník

xókaoic -ewc m Krocení, trestá
ní, trestπολαστήριοντό| prostředek
kárný; «. fvexa K vůli po
kárání

mokaorňg -oů ó Krotitel, kara
tel

κολαφίζω -ειν poličkovati, 1ý
rati, pěstí tlouci

κολεόν τὀ
κολεός ὁ
κόλλα ἡ lep, klí, klih
ΝΟλλΠεις3. pevně skližený (spo

jený), sbitý, upevněný
Χόλλησις -εως ἡ ΚΣεπί, 1εῖο

vání, sváření
κολλητός ὃ-Ξ-- πολλήεις
mokloúotov TÓoční mast
κόλλοψ -οπος ὃ Κο]ίδεκ strun

ných nástrojů
πολλυβιστής -οῦ ὁ penězoměnec
κολλύριον τό --- κολλούριον
χολλῶ -ᾱν Klížiti, spojovati;

Das. připojiti se, dosahovati,
zůstati lpěti

πολοβός 3. zmrzačený, poško
zený

κπολοβῶ -etv zmrzačiti, zkrátiti,
poškoditi

xoAotóc ó Kavka
“óknc 2. kusý, bezrohý, otupělý,

zohavený

| pochva

20* Řecko-český slovník,

xoAoococ ó ohromný sloup (so
cha)

moAoovorTog řev, štvanice,
hluk

»okoúw -ew zmrzačiti, zkrátiti,
zmenšiti, omeziti, přerušiti,
ničiti

móAjtoc6 ňadra, náruč, záňadří,
záhyb, zátoka, záliv, chobot,
úval

κολπῶ -otv nadouvati, zátoku
tvořiti

κολυμβήδρᾶ ἡ plovárna, lázně,
rybník

κολυµβητής-οὔῦ ὁ potápěč, pla
vec

κολυαιβῶ -ᾱν potápěti se, do
vody skákati, plovati

κολώνη m Kopec, návrší, pa
mátník, mohyla

κολωνίᾶ f osada, kolonie (= co
lonia)

κολωνός --Ὑ-κολώνη
πολφός ὁ Ροκζϊ, Πάάκα
πολῳῶ -ᾱν vřískati, rámusiti
κόμη ἡ vlas, listí
κομήτης -ου dlouhovlasý, po

krytý peřím (listím); 6
vlasatice

xoutóň * ošetření, péče. dovoz,
doprava, převoz, návrat, vy
jmutí, obdržení

xoutěň adv. zcela, vůbec, ob
zvláště, velmi, ovšem

κοµίζω -ειν živiti, opatrovati,
hostiti, spravovati, obstarati,
provázeti, odnésti; dopraviti,
přinésti zpět, k návratu po
hnouti; pas. odebrati se, od
jeti, cestovati, vrátiti se; med.



XÓUUL

přijmouti k sobě, odnésti si,
znovu získati, obdržeti, při
vlastniti si, dobýti; dostati,
zdvihnouti, zachrániti, hleděti
si něčeho

κόμμι -ιδος (-8WG) TÓ PrySKY
řice, klovatina, guma

πομμωτικός 3. znalý líčení (zdo
bení); f «. umění líčiti, kos
metika

κομπάζω -ειν chlubiti se, chvá
stati se; chrastiti, skřípati,
řinčeti

xóurog Ó rachot, skřípot; vy“
chloubání, nádhera, okáza
lost

κομπῶ -εἵνἵ- κομπάξω -ειν
xouwěc adv. ozdobně, vybra

ně, jemně; duchaplně; xou
ψότερον ἔχειν Ἱέρο 5ε πα!

κομῶ -ᾱν (ἳ -εἴν) πήή dlouhý
vlas, pyšniti se, (z přepychu)
bažiti po něčem

πομῶ -εἴν ošetřovati, opatrovati
κοναβίζω -ειν Ξξ ποναβῶ
xóvaBoc o rachot, hřmot, lomoz
ποναβῶῷ -eiv drnčeti, duněti,

ozývati se
κονίᾶα ἡ prach, popel, písek,

vápno
movučiróc 3. vápnem omítnutý,

vybílený
κονίη --- κονἰᾶ
κονιοοτός ó vír (oblak) prachu,

prach
Χόνις -ιος (-εως) Ý prach (7

πονίᾶ)
κονίσαλος 6 vír (kotouč) prachu
χονιῶ -ᾱν bíliti, vápnem omít

nouti

308 κορδᾶκισμός

πονίω -ειν zaprášiti, prachem
pokrýti (naplniti), prášiti

movrTóco bydlo, tyč
xorále -ew Unaviti se, umdlé

vati, ustati
κοπετός ὁ mnaříkání (spojené

s bitím do prsou)

κοπή ἡ úder, srážka, řež, pohltí
nojíc -(8oc | nůž, meč, sekera
χοπιῶ -av namáhati se, unaviti

se

κόπος ὃ bití, naříkání, únava,
práce, neštěstí, mdlobanorola| hnůjšpína,

mómovov T0, bláto, dvůr,χόπρος*| stáj,stelivo
κοπροφόρος 2. ἨἈπά] nesoucí,

hnojný; xócgivoc x. Koš na
smetí

ποπρῶ -εἴν hnojiti
χόπτω -ειν δίκαΗ, tlouci, bíti,

udeřiti, roztlouci, useknouti,
bodati, kovati, poraziti, zpu
stošiti, klepati na něco, una
viti, káceti, raziti; meď. tlou
ci se (do prsou), truchliti pro
někoho, bíti se

κόραξ -κος ὁ Krkavec, havran
κορᾶσιον τό (ἀεπιϊπ. κόρη) αξν

čátko

oobav (neskl.)dar
xoobavěc -č o. chrámový po

klad

κόρδαξ -χος ὁ rozpustilý tanec
κορδαᾶκικός 3. skákavý, vhodný

k tanci k., připomínající ta
nec k.

κορδᾶκισμός o rozpustilý tanec,
konání rozpustilých tanců



κορέννΏμι

κορέννῦμι -ναι δ5ΥΗΏ; med.
(pas.) sytiti se, upokojiti Se,
býti přesycen

κόρη dívka, panna, dcera,
mladá paní; loutka; panenka
oční; dlouhý rukáv

κορὺύω -ειν ΖάνΙΠας;
zdvihati se, bouřiti se

κορμός ὁ kmen, kláda
“ó00G Ó Jjinoch, mladík, hoch,

syn, bojovník, junák; ααζ.
junácký, ušiechtilý; nasycení,
znechucení, zpupnost, vzdor

xó00G Ó míra obilí (= 10 me
uimnů)

κόρρη, κόρση Ý SPánky, skráně
x00vpovTý -av Konati reje KO

rypantské, býti v korybant
ském opojení

κορυζῶ -ᾱν míti rýmu, býti
prinliouplý

κορυὺᾶιξ -ἴκος ὅ | εποσποίεπι
κορυῦαιολος 4. j potřásajicí,

„třesoucí (jiskříci) přílbou“

κόρυµβος ὁ vrchol, hlavice,
VrseK

κορύνη n palcát, kyj
κορυνήτης -ου ὁ | Ὀο]ονωῆς
πορυνηφὀρος ὁ j Spaicátem

(kyjem)

xóovc -vdog T přílbice
κορύσσω -ειν 2ΖΡτο)1, ΡΙΙΡΥ8

vovati, říditi, zdvihati, vzdou
vati

med.

xoovoTňG -00 Ó ozbrojenec
κορυφαῖος 3. vrchní, hlavní,

přední; 6 w. vůdce, hlava

κορυφή 1 temeno, vrchol

309 κοτήεις

κορυφῶ -οὔν dovršiti; do výše
(se) zdvihati; vrchu dosáh
nouti

"008 -eiv uf. οἆ πορέννυμµι
006 -eiv čistiti, vymésti
κορώνη 7 vrána; kruh u dveří

(u luku)
κορωνίς -ίδος zakřivený,ohnutý
πόσκινον τό 5189

χόσμησις -εως ἡ ozdoba, upra
vení

noounTóg 3. spořádaný, upra
vený

κοσμήτωρ -ορος ὁ Pořadatel,
vládce, ředitel

xoouwxóg 3. světský (= smysl
ný), pozemský

XOGULOG3. řádný, mravný, poctivý,© vhodný,© poslušný,
umírněný, skromný

κοσµιότης -ητος ἡ Ροϊδάποσί,
upravenost, slušnost

κοσµοκράτωρ -ορος ὁ Vládce
světa

κόσμος ὁ řád, řada, pořádek,slušnost,© úprava,| ozdoba,
okrasa; chvála, sláva, čest;
svět, vesmír; zřízení, ústava;
stavba, básnická okrasa; oi m.
dozorci

κοσμῶ -εῖν pořádati, řaditi,
v kázni (pořádku) udržovati,
strojiti, upravovati, zdobiti,
veleti, říditi, ovládati, vyzna
menávati, vychvalovati

χόσος-- πὀσος
κότες πότε (ποτέ---ποτέ)
κότερον, κότερος VÍZ JTO
κοτήεις 3. plný zášti (závisti)



κύτος 310 κρᾶνίον

κότος ὁ nenávist, zášť, závist,
hněv

κοτύλη ἡ δΐξε, koflík; pánevní
kost

κοτυληδών -όνος ὁ Pradavice
(chapadel)

κοτυλήρυτος 2. proudem te
kouci (prýštící)

χοτῶ -civ míti zášť, nevražiti;
med. horšiti se, zanevříti,
rozhorliti se

κοῦ, KOÚTZ ποῦ, πού
πουλεόν τό--- κολεύν
κοῦμ, κούμι (αταπι. imperat.)

vstaň

κουρᾶ T stříhání, střih, ustři
žená kadeř

κουρεῖον τό holírna
κουρεύς -έως Ó holič
κούρη ἡ--- κόρη
κούρητες -ων οἱ Junáci
κουριδιος ὃ. manželský, řádný

(t. j. z řádného sňatku)
κουρίζω -ειν býti junákem
κουρίξ αάυν.za vlasy
κοῦρος ὅ--- κόρος; πουρότερος

mladší junák
κουροτρόφος 2. jinochy živící,

živitel(ka) junáků
xovorTwěla1 (T custodia) stráž
κουφίζω -ειν zdvihati, podpíra

ti, ulehčiti (lodi vo πλοῖον),
lehce vyskočiti, podporovati;
intr. (med.) ulehčiti si, odlo
žiti, uleviti, úlevu cítiti; po
hřbíti, vzpřímiti se

πούφισις -εως A ulehčení
κουφολογία ἡ prázdné (lehko

myslné) chlubení (mluvení)

xovgóvooc 2. lehkomyslný, by
strý, bezstarostný

κοῦφος 3. lehký, úlevu přiná
šející, snadný, pomíjející,
mírný, prázdný, lichý, obrat
ný, nepatrný, marnivý, len
komyslný, povolný, klidný,
snesitelný

mógivoc Ó Koš
χόχλος o mušle, škeble
κράατα, -τι, -τος VÍZ κάρα

(hlava)
κράββατος (κράβαττος) Ó od

počivadlo, lůžko
κραγγάνοµαι -εσῦαι

křičeti

xoadalvw -eu míhati se, chvěti
se (med.)

κραδία ἡ (ἆ -δίη) οἱ καρδίᾶ
κραδῶ -ᾱν υἱζ κραδαίνω
κράζω -ειν Křičeti, naříkati,

krákorati, vřískati, hlasitě
volati; obyč. jen perf. mě
κραγαπραιαίνω-ειν| tvořiti,

κραίνω -ειν | vykonávatí,
plniti, povoliti, dovršiti, vrou
biti, vládnouti, míti moc

xoaurákn ř opojení, bolení hla
vy, opilství

xoauraké -av míti závrať (bo
lení hlavy) po opití

κραιπνός 3. hbitý, čerstvý,
kvapný, prudký, náhlý

πραναός ὃ. kamenitý, skalnatý
κράνεια ἢἡ (ὁ κρανείη) dřín,

svída

xoovětvoc 3. dřínový
xočivlovTólebka, místo poprav

ní (Golgatha)

hlasitě



κράνος κρέξ

xodvoc -80g TOpřílbice
χρᾶσις -εως Ť míšení, spojení

teplota

nodonedov TÓokraj, lem, svah,
křídlo (vojska), třásně

κρᾶτα τόΞ- κάρα
κραταιγύαλυς 2. ze silných plá

tů (brnění)

κραταιίς ἡ převaha, tíže; silná
xoaTotóc 3. silný, mocný, mo

hutný
xoaTaLredoc 2. pevně udupaný
xoaTaipivoc 2. s tvrdou koží
πραταιῶ -οῦν Pposilovati, pas.

zesíliti

πρατερός ὃ.--- κάρτερος
χρατερόφρων 2. udatné mysli,

hrdinský, rekovný

xoaTeovvĚ -vyoc se silnými
kopyty (drápy)

κράτεσφι (dat. od xápo) hlavě,
na hlavě

xoaTEvTaÍ ai podstavce (kame
ny) pro rožně

xočTŇ0 -oog Ómisidlo, džbán,
džber, kotlina, jícen sopky

κρατηρίζω -ειν Úúlitbukonati,
víno nalévati

κρατιστεύω -ειν Ῥύ4 nejlepším,
vynikati, předčiti

πρότιστος ὃ. (ἳ κάρτιστος) Nej
silnější, nejmocnější, nejzdat
nější, nejlepší, nejurozenější

πρατὸς(6επ.) υἱξ κάρα
κράτος τὀ Síla, moc, velení,

panství, převaha, vítězství,
násilí, přednost; yard. (ůvů)
κράτος Ze všech sil

κρατύνω -ειν Posilovati, opev
ňovati, zvelebovati, utvrzo
vati, vládnouti, ovládati

xoaTůc Ó mocný, silný
κρατῶ -εἴν vládnouti, býti pá

nem; předčiti, ovládati, pře
moci, zmocniti se, dosáhnou
ti; udržeti, uchopiti, pevně
držeti, zadržovati, krotiti, ví
těziti, vynikati, nabýti pře
vahy

κραυγάζω -erv Křičeti, kráko
rati

κραυγάνοµαι -εσῦαι, ZXOUVYU
νῶμαι -ἄσῦαι ΡτοηίκανξΚζ
četi

κραυγή ἡ ΡονγΕ, τὶς
κρεάδιον τό Κουςδεῖπιᾶδα
xočac -WGTÓMaso; plur. kusy

masa
xostov Tó deska na maso
xosloowv 2. (i -Trwv) silnější,

mocnější, zdatnější, lepší, uro
zenější, vzácnější, vyšší, dů
ležitější, pohodlnější, dražší;
pán, vítěz; komparat. ke κρά
TLOTOG 3.κρείων-οντοςὁ| panovník;
πποσΏύ;κρείουσα ἡ νιάάκνιξ

χρέκω -ειν tlouci, tkáti
κρέμαῦρα * visuté lože, koš na

provaze, divadelní stroj
xočuapat -ada viseti, býti za

věšen, vznášeti se
κρεμάννῦμι -ύναι Zavěsiti, ne

chati viseti; pas. == xpěuauot
πρεμαστός 3. zavěšený, visící
πρέξ -χός A pták (s ostrým, pi

Jovitým zobákem, podobný
ibisu)



κρεουργηδύν 312 κρουνός

κρεουργηδόν αν. Ώ8βKousky(rozsekané);| po| řeznicku
(xosovovós ó řezník)

κρεοφάγος 2. Πωβδεπι 5ε živící,
maso pojídající

κρέσσων 2-ΞΞ κρεἰσσων
xoňyvoc 2. půvabný, zdárný,

vítaný
κρῆδεμνον τό šátek (na hlavu),

závoj; víko, cimbuří
xonňvou (imf. aor.) viz κραΐνω
κρῆῦεν (κάρα) 5 Πίανγ, 5Ώος8,

naprosto
πρημνύς ó sráz, výšina, úbočí
κρηµνώδης 2. srázný, příkrý
xomvatoc 3. od pramene, pra

menitý

κρήνη ň pramen, studánka
κρηπίς -ἴδος ἡ bota, základ,

podstavec, hráz
xonopůvsTov TOÚtočiště

πρητηρ-ρος ὁ-- “πρατήρ
xot TO (== xo1ům) ječmen, píce
xolťe -ew skřípati, prasknouti
κριῦη ň ječmen
xoLdwvoc3. z ječmene, ječný
κρίκος ὁ Kruh (u jha), obruč,

pečetní prsten, náramek, ná
hrdelník

κρῖμα τό (i κρίμα) rozsudek,
soudní rozhodnutí

xoluvov Tó hrubá mouka, stří
da

κρίνον τό ({ xolvoc T) Ulie
κρίνω -ειν οἀάξ]οναί, tříditi,

řaditi, vybírati, voliti, sou
diti, rozhodnouti, posuzovati,
měřiti (se), schváliti, zkou
mati, příti se, uznávati, vylo
žiti, poznati, pokládati, věřiti,

míniti, naříditi, před soud po
hnati, vypátrati, zápasiti

πριοπρύσωπυςἆ. 8 beraním ob
ličejem

xotog o beran (zvíře i obléhací
stroj)

molo-ewG + rozhodnutí, soud,
odsouzení, spor, závod, zápas,
úsudek, výrok, obžaloba, prá
vo, spravedlnost, trest

XOLTÝJOLOVTÓ Známka, značka,
soudní dvůr, právní věc

XOLTÁG-0Ď Ó soudce, znalec
κριτικός 3. schopný úsudku

(posouzení), rozhodný, soud
nický

πριτὸς 3. vybraný
προαίνω -ειν dupati
κρόκη útek, nif, tkanina,

roucho; oblásek
κροκύδειλος Ó Krokodil
ZooxónerÁog 2. v šatě barvy

šafránové

προχός ὁ šafrán
κροκύς -ὖδος ἡ ν]άκπο
xoóuwvov TÓ(i xoóuvov) cibule
000000 ai okraje hradby, cim

buří, výstupky, stupně
κροταλίζω -ειν Klapati, racho

titi
χρόταλον τό klapačka, řehtačka

(sistrum)
χρόταφος ὁ skráň, spánky
xooTnTóc 3. rachotící
xoóToc ó tlukot, potlesk, hluk,

hřmot

κροτῶ -etv bíti, dupati, klepa
ti, skouti

κρουνός Ó pramen, zřídlo



κρούω

κρούω -ειν Τί, πατάζεῖῖ,ἱερᾶ
ti, tlouci, klepati, srážeti; med.
κ. πρύμναν 5 1οάί zpět jeti

κρύβδα, κρύβδην αἄν. tajně,
skrytě, bez vědomí někoho
(τινός)

κρυερύς Š.
děsný

xOUUÓGÓ Mráz, zima
πρυόεις 3. hrůzyplný, strašlivý
“oÚoc Tó led, mráz, zima, hrůza
novrTůdioc 3. skrytý, tajemný
κρύπτασκε VÍZκρύπτω
κρυπτη ἡ klenutí, krytá chod

ba, krypta
κρυπτὀς 3. skrytý, tajný
κρύπτω -ειν Στό, ukrýti, za

krýti, utajiti, chrániti, za
mlčeti; pas. skrýti se, u sebe
podržeti, pochovatiκρυσταλλίζω-ew.| zářitijako
křišťál

κρύσταλλος ὁ led; průhledný
kámen (křišťál)

xoúga aďv. tajně, skrytě, bez
vědomí

κρυφαῖος 3. skrytý, tajný
xovgsic VÍZ XOÚTTW
κρυφῇ, κρυφηδόνΞ- κρύφα
κρύφιος ὃ-Ξξ κρυφαῖος
κρύὺφωξξ κπρύπτω
xoÚWig-ec Ý skrývání
xomBůlog ó Kštťice,chomáč vla

sů, drdol; chochol žíněný
xowocóc Ódžbán, urna, nádoba
κτάοµαι -σῦθαι zjednati si, do

býti, nabýti, získati, způso
biti, uvaliti, dostati Se; we
Tňoda (perf.) míti

ledový, mrazivý,
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πτέανοντό | najet statek,
πτέαρ-ατοςτό| πιβ]είε]ς
πτεατίζω -ειν (Ξξ πτάοµαι) Ὠᾶ

býti, dobýti, míti
πτείνω -ειν 28464, pobíjeti,

zadáviti, vražditi
πτείς -ενός ὁ hřeben
πτενίζω -ειν ἔεδαα
πτέρας τό (Ρἱ. κτέρεα) ἆατ, ρο

cta, tryzna, slavnostní pohřebnTecelte-Evy| pohřební
πτερίζω -ειν | slavnost

konati, tryznou oslaviti, obě
tovati, pochovati

XTEOLOLATATŮ Z XTÉOUG

xTňuo TÓ majetek, jmění, sta
tek, poklad

κτηνηδόὀν adv. jako stádo (do
bytek)

πτῆνος τό majetek, statek, do
bytek

ZTÝjoLog3. majetkový, vlastní
πτῆσις -εως Ů získání, majetek,

jmění, statek, právo na ma
jetek

πτητική (5ο.τέχνη) ἡ UměnÍ zí
skati majetek

πτητός 3. dobytý, získaný, za
chovaný, získatelný

ZTŮTWO-000G Ó majitel
mtideoc 3. z lasičky, z kůže la

sičí

utile -ew vzdělávati, zaklá
dati, osaditi, zbudovati, opat
řiti

πτίλος 2. krotký; č
kozel

Ti -otv Krotiti,ochočiti

κ. beran,



πτίννῦμι

πτίννυμιο] pobíjeti
πτιννύω-ειν/ (Ξ-πτείνω)
πτίσις-εωςἣ boboπτίσμα τό zřízení,

vystavění, stvoření, tvor
xTloTng -ov Ózakladatel, tvůr

ce, obnovitel
πτιστύς -ύος Ť)TZ χτἰσις

κτύπηματὀ | rána, dupot,πτύπος Ď hřmot, rachot,
křik, hřmění

χτυπῶ -civ duněti, praskati, ra
chotiti, hřímati, rozléhati se

xúaoc ó sběračka, kalíšek
κυαµευτός 3. losem (bobovým)

volený
xúouoc č bob, volba boby
πυάνεος 3. tmavomodrý, tmavý
κΏανόπεζα 7 S nohama tmavé

barvy
xvovojrÁoxauoc 2. tmavovlasý
πυανοπρώρειος ζει 5 Čmavou

(ἳ «πρῳ-) (modravou)κυανόπρωρος2.| přídí
xúovoc Ó (i -vóc) modrý kámen

(lapis lazuli), modré barvivo
(sklovina)

κΌανοχαίτης ὁ (ποπι. ἵ -«χαῖτα)
tmavovlasý

xvavóyo00g 2. (i -yowmc) tma
vy

πυανῶπις -ιδος Ť
modrooká

xvĎela f hra v kostky (míčera),
vrtkavost, podvod

κυβέρνησις -εως ἡ řízení lodi,
vedení, správa

xvBeovnrňo -Aooc ó | kormi
κυβερνήτης -ου ὁ j delník,

správce (gubernator)

černooká,
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xvBeovnrixóc 3. kormidelnický;
ň x. umění říditi loď

κυβερνῶ -ᾱν býti kormidelní
kem, říditi, vésti

πυβευτής -οὔ ὁ hráč v kostky
xvPevrimóc 3. vhodný ke hře

v kostky, hráčský
xvBeúo -em hráti v kostky
κυβιστητήηρ -Ἠρος ὁ ΚεἰκΙΣ, ta

mečník, potapěč
χυβιστῷ -ᾱν kotrmelce (pře

mety) činiti, po hlavě ská
kati, mrskati se

xúBoc ó Kostka
κυδάζω -ειν ταρια
χὈδαίνω -ειν velebiti, oslavo

vati, povznésti, poctíti, rozve
seliti

κυδάλιμος ὅ. proslavený
νγΏδάνω -ειν οδιανοναῖ],

vznášeti; intr. pyšniti se
χοδιάνειρα Ů muže zdobící
πΌδιμος ὃ-Ξ-- κυδάλιµος
πὔδιστος 3. (superl. ke κπυδαλι

uoc) nejslavnější
χῶδιῶ -úv býti pyšný, chlubiti

se

xvdouuóg Ó ryk válečný, vřava,
zmatek

vdovu-etv zuřiti,řáditi
"doc vó sláva, zdar, blaho, ná

dhera, pýcha
χΌδρός ὃ. — κυδάλιµος
χύησις -εως 1 těhotenství
de (αοτ.) VIZκεύὐθω
κυΐσχομαι -εσῦαι ξς κυῶ
χυκεών -ὤνος ὁ 5ωάδεωύ nápoj

(ak. κυκειῶ --- κυκεῶνα)
κυχλεύω -ειν οοςΗΙδΙΗ

Ρο”



κύχλιοςxúxÁvoc3.| kruhovitý,
κυχλόεις. v kruhu, oblý
φνυκλόῦεν kolem dokola, se

všech stran
πύχλος ὁ Kruh, Kolo, kotouč,

oběh, obruč, ohrada, obvod,
oko, důlky (oční), okraj,
vrstva, hradba; (ἐν) κύκλῳ
kolem, všude; of »úxAmwokol
ní :

muxAóce kolem dokola

πυχκλοτερής 2. okrouhlý, oblý,
zakulacený

χυκλῶ -εἷν na voze jeti, v kru
hu otáčeti; med. (intr.) v kru
hu se pohybovati, kruh tvo
řiti, kroužiti, zatáčeti, obra
ceti, obkličovati

χυκλῶ -οῦν do kola stavěti (to
čiti), obkličovati, ohýbati (==
κυχλεῖν)

χύκλωσις -εως A obklíčení, se
vření, vojsko k obklíčení
určené

xúxvoc ó labuť
XVZ -av míchati, mísiti, zmí

tati, vířiti, plašiti, ve zmatek
uvésti (med.)

πυλίνδω -ειν (ἵ -δῶ -εἴν) Vá
Jeti, zmítati; valiti (se), sva
lovati, povalovati se

κύλιξ -κος © pohárκύλισματό| νᾶεηί
χυλισμός ὁ jv něčemτιγός)
κυλίχνη ἡ pohár
πυλίω -ειν --- κυλίνδω
πυλλῆστις -ιος ὃ eByptský

chléb

πυλλοποδίων -ovoc Křivonohý,
kulhavý

315 κυνηγός

κυλλός 3. křivý, zmrzačený
χΌμα τό vlna, vlnění, vlnobití,

proud
xuuaívw -ewvvlniti se, vzdou

vati se, v nepořádek se do
stati

xvuaTidg -ov (i -Ting) Vlny
vzdouvající, bouřlivý

xvuaTočyňg 2. jako příboj do
rážející (bouřící)

κυματοπληξ -Ώγος vlnami te
paný

κυματοῦμαι -οῦσθαι ΡΓµάςσεse
vlniti

χὉματωγή ἡ (ἄγνυμι) břeh
(kde se vlna láme)

κύμβαλον τό οπηρά!1
xúuBaxog ó oblý vrchol přílbi

ce; adj. střemhlav padající
χύμινδις -ιδος ἡ noční jestřáb

(u bohů zvaný yaAxic)
xúutvov Tó kmín
xvvěy- VÍZ xVVNY
πυνάµνυια psí moucha, cham

radina

πυνάριον τό ρ5Ώς
xvvém ů přílbice (kožená), če

pice, šišák
πύνεος 3. psí, nestoudný
KVV Z KVVÉM

πυνηγεσίαἢ μα honba;χυνηγέσιοντόJ smečka,lovci
xuvyvéTmG -0v Ó psovod, lovec
πυνηγετικός δ. Ιονεακύ
πυνηγετῶῷ -etv loviti, slíditi po

stopách
xvvyvič ň
πυνήγιον τό
κυνηγός ὁ (ἡ) Ξξ- πυνηγέτης

| --- κυνηγεσία
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πυνίδιον vó psíček
xvvimóc 3. psí
XVVLOxOGÓ psíček

xvvoxégaAoc 2. psohlavý
XUVÓLUVLO,ZZ XVVÁHULO,

xvvovaloTng -ov (trýznitel psů)
psí veš, klíště

κυνοσπάρακτος 2. (σπαράσσα)
psy roztrhaný

πύντατος 3. (Superl.) nejne
stoudnější, nejpotupnější

xúvTe00c 3. (komp.) nestoud
nější, drzejší, potupnější

xvvý -etv líbati
κυνώπης -ου ὁ (0ο. κυνῶπα)

psooký
κυνῶπις -ιδος ἡ psooká
κυπαρίσσινος 3- {

cypřišový

XVTÁOLOGOG Ť (i -TTOG) CYPŤIŠ

πυπασσίς -ίδος ἡ Kazajka (Vo
jenská)

χύπειρον τό jsa chorπύπειρος ὁ
κύπελλοντό Κος, Κας
πύπερος ὁ --- κύπειρος

κυπτάζω -ειν |snýbat se,

-ττινος)

κύπτω -ειν shýbati se
xvoPaota * (i -oin) turban
κύρβις -εως ὁ (ἡ) Jen v plur.:

sloupky se zákony (kamenné
či dřevěné v podobě trojbo
kého hranolu, jehož stěny
byly popsány zákony Solóno
vými; otáčely se Kol svislé
osy)

κυριακός ὃ. pánův, posvátný;
Ů κ. (5ο. ἡμέρα) neděle

κΌριεύω -ειν býti pánem, pa
novati, ovládati

χΌριος 3. mocný, vládnoucí,
oprávněný, účastný, platný,
rozhodující, pevně stanovený,
pravoplatný; x. elvou (KaTa
oTývou) ovládati, býti pánem
(s to), moci, směti; 6 w. pán,
vládce; f «. paní, vládkyně;
τὸ ». zákonná moc (ústava,
doba); xvoloc pravoplatně

κυριότης -ητος ἡ Panství
κυρίσσω-εινκα
xúoua Tó nález, kořist, lup
xĎ0o0g TÓ moc, síla, rozhodnutí,

platnost, dokončení
xůorm Ď, xúorog 6 síť, vrš
xvoTóc 3. křivý, klenutý, vzdu

tý
xVOTŮ -oúv Křiviti, do oblouku

zdvihati; meď. ohýbati se, vy
pínati se

κυρῶ -εἴν (ας něco narážeti,
xúow-ev| dostatise,

vznikati, mířiti, dostihnouti,
dosáhnouti, vstoupiti, státi se,
právě býti (s přechod.)

κυρῶ -οῦν (i med.) platnost po
tvrditi, rozhodnouti, stanovi
ti, splniti, provésti, dostati se

χΌρωσις -εως ἢ --- κῦρος
χύστις -ιος ἢ ( -ιδος) πιδοαύ
múToc TOdutina, nádoba, urna;

kůže, trup, tělo; štít, pancíř
xupóg 3. shrbený, zkřivený
χΌφων -ωνος ὁ jho u pluhu
κυψέλη ἡ skříňχύω-ειν| ούνἰἔποίεηςίνί,
κυῶ -εἴἷν| počíti (býti březí)
κύων, xvvóc č (ň) pes, čubka,

tuleň, obluda, souhvězdí Psa
14 = NW
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κὠξ- καὶὅ.
xĎac -80G TÓrouno, ovčí kůže
κώδεια Ú hlava, makovice
κώδιον τό --- χῶας
κώδων -ὠώνος ὁ (ἡ) zvonek,

trouba
κὠῦθων -Ωωνος ὁ džbán, polní

láhev

XOXUVUU TÓ

XOXUTOG Ó
κωχύω -ειν naříkati,

oplakávati
κώληψ -ηπος f podkolení
"kov TÓúd, noha, tělo, mrtvo

la; díl, stěna, strana; článek,
člen

| nářek, kvílení
kvíleti,

xWÁvuU TÓ zabránění,
xokvun ἡ překážka,Χώλυσις-εωςἡ/ ορ”,

opatření proti něčemu (m
γύς)

κωλυτής -οῦ ὁ zabraňovatel,
zadržovatel

κωλητικός 3. k zabránění (za
držení)

κωλύω -ειν překážeti, zadržo
vati, zakazovati, odpírati, od
vraceti, brániti, pokořiti, po
nížiti

xĎÓuaTó tvrdý spánek
xouúle -ew hodovati, veseliti

se, veselý průvod konati
XWUÚOXNS-ov Ó Starosta obceKOH -
"wuaoTňG -00 Ó hodovník, hý

řil

xdum Ť vesnice, obec, čtvrť
xouňTNG -ov ÓVesničan
xwuwxóg 3. veseloherní; Ó κ.

básník veseloher
κωµόπολις -εως ἡ městečko,

městys
"ĎÓuog Ó veselý průvod (dav);

hostina, hody
xouměla j veselohra

κωμῳδιοποιός ὁ | básníkκωμῳδοποιόςὁ/| νεβε]οΏεΓ
χωµμῳδός ὁ Ἠετγεο νε νεδεΙοΏμζε,

básník veseloher
κωμῳδῶ -εἷν žerty si tropiti,

posmívati se
κώνειον TO bolehlav (i

z něho připravený)
κώνωψ -ωπος ὁ Κοπιάσ
πωπεύς -έως ὁ dříví na vesla
κώπη ἡ τυκοῇεῖ, 1166, νες]ο
κωπήεις 3. Krásným jilcem

(držadlem) opatřený
κχωπηλατῶ -εἴν νεδ]επι ροΏσρο

vati, veslovati
χωπήρης 2. vesly opatřený

(hnaný)
xWovnoc ó kožený měch (vak)
κῶς, κὠς --- πῶς, πὠς
κωτίλλω -ειν žŽvaniti, tlachati,

lichotiti Ἅ(λείως hladkými
slovy)

πωφόύς 3. tupý, mdlý, temně
znějící, bez citu, pošetilý; ně
mý, hluchoněmý; tichý

χωφότης -ητος ἢ tupost, hlu
chota

jed,
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A, A (λάβδα, λάμβδα) 1
λ’ --- 90

Adac -og (-ov) ó kámen, bal
van, úskalí

λαβεῖν, λάβεσκον οἱ λαμβάνου
AaBů i držadlo, ucho (u nádo

by); slabá stránka
λαβραγόρης -ου ὁ drzý mluvka
λαβρεύομαι -εσῦθαι drze tla

chati, ukvapiti se
λάβρος 3. prudký,

drzý, divoký
λαβύρινΏΌοςὁ labyrint
λαγἑτᾶς -ᾱ ὁ, λαγέτης -ου ὁ

vůdce lidu
Aóynvoc j láhev
Aoywvoc 3. zaječí
Aoyvela * rozkoš, chlípnost
λαγός ὁ λαγώς
λάγυνος ὁ (ň) láhev, džbán
λαγχάνω -ειν dostati, dosáh

nouti, obdržeti (losem), při
padnouti losem, dopřáti; býti
losem zvolen; účastným uči
miti (se státi)

AaveoBókov To hůl na zajíce
λαγώς -ώ ὅ (λαγῶς, λαγωός)

zajíc
λάδανον τό (λήδανον) Prysky

řice, smůla
AáCouot -sodou bráti si, chopiti

se, odvolávati se (== Aaufů
vw)

Aada j — λήδη
λάδε, λάθεμεν α 17.υἵδ λανὺά

νω
λαδικηδῆς 2. utišující starosti

chvatný,

λαδίπονος 2. zapomínající na
utrpení

Aadoa (i -on) tajně, úkladně,
bez vědomí někoho (rwvóc)

Aobooiog 3. tajný, nepozorova
ny

Aadon — Aadoa
λᾶιγξ -γγος ἡ Καπιέπεκ
λαϊλαψ -απος ἡ νἱεἈζίσε, Ῥοιιζε
Rouuóc ó hrdlo, jícen
Aatveog 3. (i -voc 2.) kamenný
λαιός ὃ. 1ενύ
Aovofiov Tó malý štít, terč
Aoirua Tó propast, hlubina
λαῖφος To plachta, cár
λαιψηρός 3. rychlý, prudký,

kvapný
Aůxe, Aaxetv Viž λάσκω
Aóxxoc ó žumpa, jáma, cisterna

(186115)

λαχπάτητος 2. nohama rozdu
paný (pošlapaný)

λακτίζω -er Kopati (nohou),
narážeti, pošlapati

Aaxriorýc -00 nohou vyhazují
cí, nepodajný

λακῶ -ᾱν --- λάσκω
λακωνίζω -ειν LDakóny (Spar

ťany) napodobovati, smýšleti
lakónsky

Aoxwovinóg2. lakónský
Aoxcoviouóc. o lakónské smýš

lení
λακωνιστήης -00

smýšlející
Aokavá -etv žvatlati, švitořiti
Aúinua ró tlachání; žvanil

lakónsky
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AoAua m tlach, hovor, řeč, dia
dekt

λάλος 2. tlachavý, řečí obdaře
ný, štěbetavý

λαλῶ -εἴἷνtlachati, mluviti, ří
kati, učiti, velebiti

λαμά (hebrej.) proč
AauBóvo -ew. bráti, chopiti,

obejmouti, chytiti, lapiti, za
jmouti, uchvátiti, zastihnouti,
proniknouti, vyjmouti, při
jmouti, nabýti, dobýti, vští
piti, pochopiti, nechati, do
stati, nastati, vybrati, ode
jmouti, zmocniti se

λαμπαδηδροµία η
λαμπαδηφορίᾶα

(-poom) 7
Aaumáčvov Tó malá pochodeň
Aaurác -άδος ἡ pochodeň,

slunce, světlo, lampa; po
chodňový běh, pochodní ozá
řený

λαμπετῷ -ÚV hořeti, jiskřiti,
svítiti

λαμπρός 3. jasný, světlý, záři
vý, skvělý, silný, zřetelný,
slavný

λαμπρότης -ητος ἡ lesk, ná
dhera, sláva, pocta

| pochodňový

| běh

Aounoopovia Y jasný hlas
λαμπρόφωνος 2. jasným hla

sem

λαμπρῦνω -ειν vyleštiti, osví
titi, rozšířiti; med. vyleštiti
si; pas. ukázati se

Aounrňo -ňoog č svítící; sví
cen, lampa, kahan, pochodeň,
světlo

λάμπω -ειν svítiti, zářiti (i
med.)

Aovdáva -eu býti skryt (nepo
zorován), zůstati v skrytu;
λανδάνω βάλλων skrytě (taj
ně) střílím (== βάλλω λαν
Ὀάνων); meď. zapomínati,
opominouti

λάξ αἄν. patou, kopnutím, no
hou

λαξευτός ὃ. do kamene (skály)
vtesaný

λάξις -ιος m úděl, území
λαός ὃ lid, zástup, vojsko; oi 2.

lidé, muži, mužstvo, krajané,
věřící

Ačioooóoc2. lid pobízející
λαοφὺόρος 2. idi hubící
AčGogóooc2. lidi nesoucí, „hlav

ní“ (silnice κέλευῦος)
λαπάρη ἢ Ρο, slabiny
λάπτω -ειν Ηζα4, srkati, chlem

tati
λάρναξ -κος ἡ skříň, urna, ra

kev, nádoba
Aáooc ó racek
λαρός 3. chutný, lahodný
AaovyviíCe -er Křičeti z plna

hrdla

AúovyE -vog č hrdlo, jícen
Aúodn ň potupa, výsměch
λασιαύχην -evoc S šíjí hustě

zarostlou, s hustou hřívou
λάσιος 3. chlupatý, huňatý,

hustě zarostlý
Aáoxw -ειν zníti, zachřestiti,

prasknouti; křičeti, oznámili,
mluviti

Aaropto. i lom
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λατομῶ -εῖν do kamene rýti
(z kamene tesati)

λατρεία ἡ služba, poroba,AóroevuaTóJ bohoslužba
λατρεύω -ειν sloužiti, otročiti
AáToig -106 Ťj (ó) služka, sluha,

službou zasvěcený

Aavxavím (-La) 1 hrdlo, jícen
Aoúon (-a) ἡ ulice, postranní

chodba
λάἀφῦρον τὀ kořist, odměna

(obyč. plur.)
λαφΌροπώλης -ου ὁ prodavač

kořisti

AocgvoorwAů -etv Kořist pro
dávati

λαφύσσω -ειν hltati, pohlcovati
λαχανισμός o zelinářství
Aáyavov To zelenina, bylina
λάχε (αοτ.) υἵζ λαγχάνω
λάχεια ἢ ηἰζκό, ρ]οοΏά
λάχεσις -εως ἡ ἴάξι, 195, εεητί
Aoyvaiog 3. chlupatý
λάχνη ἡ chmýří, vlna, vlnitý

vlas
Aoyvýsi 3. chlupatý, vlasatý,

štětinatý
Adyvoc č vlna, rouno
Aúyoc ro úděl, podíl, osud, 10s
λάω -ἤν uchopiti, lapati; tou

žiti, chtíti
λέαινα ἡ 1ν]οε
λεαίνω -ειν ἁἀπαα, tříti, mlíti;

hladiti, zpříjemniti, urovnati
AéBng -Tog č kotlík, džbám, ná

doba, popelnice
λεγεών -ὤνος (ἳ λεγιών) ἢ (Ó)

pluk (legio)
kévo -ew sbírati, čítati, vybí

rati, vypočítati; říkati, mlu

viti, řečniti, vysvětliti, tvrdi
ti, ujistiti, ptáti se, hlásiti,
oznámiti, vypravovati, líčiti,
pojmenovati, vyzvati, uložiti,
zníti, míniti; λέγομαι říká se
o mně, TOAeyoóusvov tvrzení

λέγωτ-- λέχω
λεηλατῶ -etv Kořist sháněti,

pleniti, pustošiti
Aeta ň Kořist, lup
λειαίνωζ- λεαίνω
AelBo-erv vylíti, prolévati, ulíti

(= úlitbu činiti); kanouti
Aciuua Tó (Aetrw) zbytek
λειμών -ὤνοςὅ 1αδΐπα,pastvina
λειμωνιάς -άδος Ἡἤ, λειμώνιος

3. luční, lučinatý
Aeuuovodev z louky
λειογένειος 2. S hladkou bra

dou, bezvousý
Aeioc 3. hladký, rovný, plochý,

holý
λειότης -ητος ἡ Π]αάκοςί
λείουσι(ν) ἆαί. Ρἵμτ. οἆ λέων
λειποστρατίᾶ ἣ, λειποστράτιον

Tó zameškání výpravy, útěk
od vojska

Aeutoyvyla f bezvědomí
λειποψῦγῶ -etv upadnouti do

bezvědomí, pozbýti odvahy
Astma -ev pustiti, opustiti, za

nechati, opomíjeti; pas. zů
stati pozadu, zbýti, opozditi
se, podlehnouti, býti vzdálen
(slabší), ustoupiti; scházeti,
míti nedostatek, býti nescho
pen

λειριόειςὃ-(-εντος)ναλείριος 2. útlý
(jako lilie)
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λεϊστός ὃ.--- ληιστός λέλησμαι viz Javdé
Aevróc3. jednoduchý, prostý λελήσομαι ανύάνω
Aevrovoyia + služba lidu (obci),

vlastenecký úkon, bohosluž
ba, leiturgie

λειτουργικός 3. služebný, νε
službě jsoucí

Aeirovovóc Ó služebník, dělník,
sluha boží

λειτουργῶ -εἴν službu vykoná
vati, (lidu, obci) sloužiti, lei
turgii konati, vypomáhati,
obětovati

λείχω-ειν σα
λεῖψαι (αοτ.) οἳσ λείβω
λείψανον τό zbytek
λείωνὅξλέων
λεκάνιον (λεκάριον) To miska
λεχιθίτης (ἄρτος) luštěninový

chléb
λεχτέος 3. vyslovitelný
EXTUKOC3. obratný v řeči, vý

mluvný
λέχτο Viz Aévw, Aéym
λεκτός 3. vybraný, vyslovený,

schopný (každého) slova
Aextoov To lože, lůžko manžel

ské, manželství; Agxtroovše
na lůžko, spat

λελαβε- viz AauBáva
λελαὺ-, λεληὺῦ-Viz λανδάνω
λελᾶκ- Viz Áaoxw
Aekau- viz λαμβάνω
Aékaouou viz Aavdůva
Aekay- viz Aayyůvw
Aektydw Viz Ačyw
AeAnd- Viz Aavdávo
λεληκ- viz λάσκω
λέλημμαι {- εἴλημμαι) οἱδ

λαμβάνω
21 Řecko-český slovník,

λελιημένος ὃ. (λιλαίοµαι) žá
dostivý

λέλογχα υἳζ λαγχάνω
λελογισμένος οἱ λογίζοµαι;

λελογισμένως adv. po dobrém
uvážení

λεμά (Ξ- λαμά) proč
λέντιον τὸ lněné plátno (lin

teum), roucho
λέξις -εως ἡ mluva, mluvení,

sloh

λεοντέη ἡ (ἱ -τῆ) lví kůže
λεοντώδης 2. Ivu podobný; 10

A. lví povaha, zmužilost
Ačrovov To řemen u jha
λέπας τό Ὠο]ά skála (hora)
λεπιδωτός ὃ. δαρ]παίώ; ὁ λ. ὅπ

pináč (ryba)
Neric -(doc Ů Šupina, skořápka
Mixed (i -om) vyrážka
λεπρὀς 3. vyrážkou pokrytý

(malomocný)
AerroAéoc 3. útlý, něžný
λεπτόγεως 2. (vf) S mělkou

(chatrnou) půdou
AerrodovÉ -T0wxog S jemným

vlasem (peřím)
KETTOTOVUVOG2. se štíhlou zádí
Aerróc 3. obalu zbavený; tenký,

jemný, úzký, hubený, drobný,
nepatrný, slabý, řídký, bys
trý; TOA. drobný peníz

λεπτουργῶ -εἷν drobnou (jem
nou) pláci kcnati

λεπτύνω -ειν hubeným činiti;
meď. hubnouti

λέπω -ειν loupati



λέσχη

λέσχη ἡ noclehárna; shromáž
dění, rozhovor, porada

AevyoAšoc 3. smutný, žalostný,
bídný, krutý, záhubný

Aevtrmg-ov ó potomek Levi, le
vit, sluha chrámový

λευϊτικός 3. levitský
λευκαίνω -ειν bíliti, do bíla

barviti, pěniti
Aevxavůňg 2. běloskvělý, bíle

zářící

λευχανθίζω -ειν bíle zářiti
λεύκασπις -ιδος ó s bílým ští

tem

Λεύκη topol bílý; bílá vy
rážka (== λέπρᾶ)

Acúxurtoc 2. s bílým spřežením
λευκοδώρᾶξ -čnoc ó (ň) s bí

lým brněním
Aevxókvvov To bílý len

λευκόπωλος 2.ΞΞλεύκιππος
λευχός 3. světlý, jasný, skvělý,

bělostný, bílý
λευκότης -ητος ἡ Ῥέ]οςί
Aeúxogovc -voc s bílým obo

čím, bíle se třpytící
Aevxá -otv bíle natříti, vyčistiti
λευκώλενος n běloloktá
Aevoóc 3. rovný, plochý, širý
λεύσσω -ειν dívati se, hleděti,

patřiti
Aevorňo -fooc 0 Vrah (ukame

nováním), trýznitel
Acýo -ewvkamenovati
Aexerotng -ov o bohatý na lou

ky (trávu), travnatý
λέχος τό lože, máry, svatební

Jůžko, manželství, hnízdo
λέχοσδε na lůžko
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λέχριος 3. skloněný, šikmý,
ohnutý, pochybný

Aéxe -ew Uložiti (k spánku)
med. uložiti se, ulehnouti

λέων -οντος ὅ 1εν
λεωργός 2. zločinný
λεώς -ὦ ὅΞς-λᾶαός
Aewogérepoc 2. spoluobčan
λεωφόρος 2. lidmi navštěvova

ný, lidnatý; A. silnice
My -erv přestati, končiti se,

tichnouti, zbaviti se
λήδανον τό ΞΞλάδανον
Ante -ew == Anilo
Andávo -er zbaviti paměti
λήδη zapomenutí, zapo

mnětlivost
λήδωτλανθδάνω
ληιάς -άδος ἡ válkou zajatá,

ukořistěná

ληιβότειρα ἡ osení spásající
ληΐξω -ειν (i med.) kořist shá

něti, loupiti, pleniti, loupežné
výpravy podnikati

Animf= leta
Aftov To osení, obilí
ληίς -ίδος A — Aela
AnmorTňo-ňoog loupežný; 6 4.

lupič, loupežník
Amtoróg 3. ukořistitelný
ληιστύς -ύος ἡ loupežení
ληΐστωρ -ορος ὁ ὑουρεζηῆς
ληῖτις -ιδος ἡ Κοϊϊξσιπίος
λήκυῦδος ἡ ἰάπεν (πα olej)
ληκῶ -εἴν-- λάσκω
Aňua Tó snaha, rozhodnost, od

vaha, drzost, pýcha
Anun ň sliz (trn v oku)
λῆμμα τό dobytí, zisk, prospěch,

kořist



λημφὺῆναι

λημφθὺῆναι,λημψομαι(Ξ--ληφ
θῆναι, λήψομαι) οἱ” λαμβά
vw

λῆμψις ἡ---λῆψις
Av viz λάω
Anvóc m (ó) lis, káďd
λῆξις -εως 4 podíl, los; ustání
ληπτέος 3. (λαμβάνω) přijatý,

přijatelný

Aňomua5 tlachání, žvast,λῆρος ὁ nesmysl hloupost,
mluvka

ληρῶ -eiv pošetile tlachati, šaš
koviny prováděti

ληρώδης 2. žvanivý
AMůoew(fut.) viž Javdáva
λησμοσύνη ἡ zapomenutí, za

pomnětlivost
λησόμενος 0ἱ2 λανθάνω
λῃστείᾶ j loupežení, loupežná

výprava
AnoTeúw-ew loupežiti, pleniti
ληστήριον τό loupežnictví, lou

pežná výprava
Amorňg -οῦ ó lupič, záškodník
Anotwxóc 3. loupežný; To A. lou

pežnická banda
Aňorg -8wc 1 == Aňdm
AnorTowxóc5. lupičský
Aňnow(fut.) viz Javdůvo
Amvig-ec f dobytí, zajetí, do

sažení, odnětí
Aálouow -sodou Klesati, káceti

se, Svaliti se, spustiti, vy
hnouti se, vzdáliti se, uchý
liti se

Alav adv. velice, příliš
AMoooc3. teplý, vlahý, mírný,

lahodný

81* Řecko-český slovník,
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λίβανος ὁ (ἡ) kadidlo, strom
kadidlový

AMBovorogo Kadidlo, kaditel
mice

AuBavoTogóoog 2. nesoucí ka
didlo

λιβάς -άδος j Kapka, proud
λιβερτῖνος ὁ propuštěnec (li

bertinus)
λυβλάριος ὁ účetní kohorty (U

brarius)
Aya adv. prudce, pronikavě
λιγαίνω -ειν provolati, proni

kavě křičeti

λίγγω -eu drnčeti, svištěti
Alvónv adv. škrábnutím
Avyvůg -og + Kouř, čmoud
λιγυαστάδης -ου ó líbezný pě

vec

λιγυκλαγγῆς 2. jasně znějící
λιγυπνείων -οντος jasně va

noucí (dýchající)

Avyvoóc 3. ostrý, pronikavý,
jasný, pronikavě pějící

λιγύς 3. ostrý, prudký, proni
kavý, jasně pějící

Avyvgdovyoc 2. jasně provolá
vající; zvučný, hlasitý

λιγύφωνος 4. ostře křičící
λίζω -ειν Ξξ λίγγω
λίην (Ξ- λίαν) Ζοεῖα, po chuti,

velmi, příliš; yaoi A. ba jistě,
až příliš

λιδάζω -ειν (λίδος) Kameno
vati

λίδαξ -κος
skalnatý

λιδάς -άδος ἡ kámen, kamení
λίθεος 3. kamenný

kamenný, ostrý,
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λιθίδιον τὸ kamének, draho
kam

λίδινος 3. kamenný, ostrý, skal
natý

λιθοβόλος 4. kamením házející
(ubitý)

λιδοβολῶ -εἵν (λίθος, βάλλω)
kamenovati

AvdoxólAmtog2. drahokamy po
sázený

AudoAevaroc 2. ukamenovaný,
(smrt) ukamenováním způso
bená

Audokóvnua To zeď, stavba
AudoAóvoc ó zedník
AMĎocč kámen, mramor, dra

hokam

λιδοσπαδής 2. vytažením ka
mene vzniklý

λιδόστρωτος 2. kamenem vy
zděný (vyložený), dlážděný;
TO A. mosaika

Audorouta ň Jom (na kámen)
AudorTóuog Ó Kameník

Adovovóc 2. Kamenický; 6 A.
kameník

λιδοφορῶ -εἵν Kameny přiná
šeti

λιδᾶῶ -otv v kámen obrátiti

λικμητήρ -ἤρος ὁ Pprohazovač,
čistič (obilí)

λικμῶ -ᾱν lopatou prohazovati,
provívati, rozmělniti, rozdr
titi

AMxvovTó Košík, opálka, věječ
ka

Auxvogóvoc Ó opálku (věječku)
držící

Avxoupigaďv. šikmo, na stranu,
se strany

λιλαίοµαι -εσῦαι toužiti, dych
titi, žádati

Auuá.(= Aauuč, Aauá) proč
AMualvo -ew. (Auuóc) hladověti
λιμενίτης -ου přístavní, pří

stav chránící

λιμην -ένος ὁ přístav, chobot,
zátoka, útočiště, shromaždiště

Auuvatog 3. močálovitý, v mo
čálech žijící

Aiuvy jezero, rybník, stojatá
voda, tůň, močál

λιμνώδης 2. jezeru podobný,
bažinatý

λϊμοχτονία ἡ usmrcení hladem,
půst

Auoxtové -eiv hladem usmr
titi (mořiti), vyhladověti

λιμός ὁ hlad
λιµώττω -ειν Ἠ]βάονδΗ
λίνεος 3. lněný
λινοδώρηξ -κος ve Iněném

brnění (odění)
λίνον τὸ Jen, mit, síť, plátno

lněné, plachta, knot
Alvoc ó píseň o Linovi, žalozpěv
λινοῦς . --- λίνεος
Auť, Airo, adv. mastně, leskle
λιπαρής 2. vytrvalý, neúnavný

stále prosící, horlivě dávající,
štědrý

λιπαρία % (ž uraotn) vytrva
lost

AuraooxonĎeuvoc 2. se skvělým
(zářícím) závojem

AuraporAóxauog 2. s lesklými
pletenci vlasů
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λυπαρός 3. mastný, lesklý, ole
jem natřený, zářící, tučný,
hojný, skvělý, šťastný, po
hodiný, jasný, svěží

λιπαρῶ -εἴν 5ω82η6prositi, na
Jehati, vytrvávati

λιπαρῶς αἀνετὺὂ. Όμά οἆ λιπα
ρῆς neb od λιπαρός

λίπος ὁ tuk, olej, mast
λιποστρατία ἤ ΞΞλειποστρατίᾶ
λιποψύχία (-ψυχῶ) --- λειπο

ψυχια (-ψυχώ) |
λιπῶ -ᾱν (ἵ λιποῦν) 1εδκηοα

se olejem
Mg ó —= Aéwv (lev, lvice)
Ms ó (jen dať. Juri, ak. Aira)

piátno lněné, plachta, po
krývka, rubáš

Mg ἡ (λισσός) hladká, holá
(πέτρη skála)

AMoroc3. otřelý, hladký
AMocoua -eoVou naséhavě pro

siti (za slitování), vyprositi Si,
za odpuštění prositi, vzývati

λισσός ὃ. hladký, holý
λιστὸς ὃ. uprošený, uprositelný
MoTosVw-ew zakopávati
λίστρον τό lopata, rýč, škra

badlo
Arovevw -ew prositi (úpěnlivě)
λιτή 4 prosba, modlitba
Mrouou == Alooouau
Mróc 3. prostý, holý
λιτότης -ητος 4 jednoduchost,

prostota
Mroa ů libra (= '"/2miny)
Mroov Tó sodný roztok
λιχνεία f mlsnost, žravost
Ayvog 3. (2.) mlsný, žádostivý

Mu, AuBóc o vlažný (deštivý)
vítr (jihozápadní)

λοβός ὁ lalok
λογάδην αἄάν. vybraně, podle

výběru
kovů -adoc vybraný
λογεία ů (č Aoyia) sbírka, daň
AoviCouav -sodou počítati, sou

diti, posuzovati, rozvažovati,
diti, posuzovati, rozvažovati,
Jati, míniti

λογικός 3. rozumný (rozumový),
duševní; logický, prosaický

λόγιμος J. vznešený, znamenitý
λόγιος 3. výmluvný, učený,

obeznalý; 6 A. věštec; T0 A.
výrok věštírny (věštby), slo
νο

λογισμός ὁ počítání, posouzení,
úsudek, důvod, závěr, myš
lenka, rozum

λογιστής -οὔ ὁ posuzovatel,
soudce, účetní přehližitel

λογιστικός 2. zběhlý v počítání,
rozvážný, rozumný; ň A.
umění počtářské

λογογοάφος Óspisovatel (soud
ních řečí, dějin), dějepisec;

λογογραφικός 3. spisovatel
ský; f A. spisování

AovodatdaAoc o umělec řečnic
ký

Aovouayíc 7 hádka o slova
λογομαχῶ -εἴν do SPoru se pus

titi, o slova se příti

λογοποιός ὅὃ --- λογογράφος;
skladatel bajek (novinek)



λογοποιῶ

λογοποιῶ -εῖν spisovati řeči,
vymýšleti novinky, rozhlašo
vati

λόγος ὁ počet, účet, platnost,
očekávání, uvážení, názor,
mínění, důvod, důkaz, účel,
ohled, význam, platnost, ce
na, mysl, rozum, slovo, zá
měr, poměr; řeč, mluva, roz
mluva, jednání, výrok (věš
tírny), rozkaz, zpráva, vypra
vování, pověst, událost, ději
ny, výklad, rozbor, prosa, od
díl knihy, bajka; návrh, pod
mínka, možnost (příležitost)
mluviti, způsob řeči, výraz,
věta, látka, téma, pojem,
porada, myšlenka, tvrzení,
plané mluvení, záminka; pří
sloví, spis, kniha, pojednání,
věc, jméno, sláva, přednáška,
umění řečnické; λόγος --
Kristus; 014 Aovwv prosaicky

λόγχη m hrot oštěpu, oštěp,
kopí

λοε-, λοεσ- VižJota
λοετρόν τό koupel, lázeň
AoeToo0yó0g2. koupel připravu

jící, pro lázeň určený
AovBý ň úlitba, oběť
Aotytoc 2. zhoubný, neblahý
kovyoc č záhuba, zničení, smrt
λοιδορίᾶα * hanění, spílání
λοίδορος 2. hanlivý, zlolajný,

utrhač

Aovdovů -etv haněti, dáti, kárati
Aovuóc ó mor; adj. zhoubný
Aovuwůmg 2. morový
Aoutóg 3. zanechaný, zbylý, po

zůstalý; 10 A. zbytek, bu
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doucnost; T00 Aoutot napříš
tě

λοισθήιος 2. poslední,λοίσθιος3.(2.)| zadní,posléze
λοξός 3. šikmý, příční, kosý
Aonóc ó slupka, kůra
λοῦται {Ξζ λούεται) Viž λούω
Aovroóv To Koupání, lázeň, 9

mytí, úlitba; křest
AovT00y00c 0 lazebník
λούω -ειν mýti, koupati, očiš

tovati; med. mýti se, koupati
se

λοφιᾶ ἢ (ἳ λοφιή) hříva, hře
ben, štětiny (u kance)

Aógoc č šíje, krk; chochol;
vrch, návrší

Aoyčytů + hodnost setníka
λοχαγός ó setník, velitel lochu,

náčelník

Aoyčvé -eiv býti vůdcem (ná
čelníkem, setníkem)

Aoyela * narození, porod
Aoyetog 3. (2.) porodní
λοχεύω -ειν roditi; pas. naro

diti se, pocházeti
λοχηγῶΞ- λοχαγῶ
λοχίζω -ειν přiděliti, rozděšiti,

do zálohy položiti (se)
hoytrng -ov Ó člen téhož lochu

(setniny), průvodce
λόχμη ἣ houští, doupě
Aoyuwěng 2. křovím porostlý
Aóxoc o záloha, úkryt; lochos

(setnina 80—100mužů = cen
turia); četa, sbor, zástup

λοχῶ -ἂν zázohu chystati, v zá
doze číhati, nástrahy činiti

λόωΞ-λούω
λύα ἢ τοζ]υκα
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λύγδην αάυ. vzlykající, se vzly
káním

AvylCo -gr ohýbati, otáčeti
λύγξ -Ύκος ὁ 175; ἡ A. (-vós)

vzlykání, zajíkání
Avyoóg 3. smutný, žalostný,

bídný, krutý, hrozný, zhoubný
λυδιστί Ρο lydsku
λύῦρον τὀ ( λύθρος ὅ) ὄρίηβ,

prach s krví
AvxáfBac-avroc o oběh slunce,

rok
λυκαυγές τό soumrak, svítání
λυκέη ů vlčí kůže
Avxmysvýg 2. „světlorodý“
λυκιοεργῆς 2. ν Lydii zhoto

vený
λυκοκόλλητος 4. kovovými ost

ny opatřený
Auxoxtóvoc 2. vlky pobíjející
Nůxoc ó vlk
Aóua. vó špína, hanba
λυµαίνομαι-εσῦδαι potupiti, 20

haviti, zahubiti, zničiti, ma
řiti, poškoditi, uraziti, pod
platiti, trýzniti, zhanobitiAvuavrňg-00ó| znhoubce,

λὐμεών -ὤνος ὁ| trýznitel
λύμη ἡ hanba, potupa, trýzně

ní, záhuba, zkáza

λύπηἡ ἡαπο Ἡ bolest,AúrnuaTó| starost,utrpeníλυπηρός3.| smutný,trapný,
λυπρός 3. | žalostný, obtížný,

nuzný, drsný
un -εἷν zarmucovati,soužiti,

urážeti, drážditi, obtěžovati,
příkoří činiti; pas. rmoutiti
se, míti bolest, soužiti Se,
mrzeti se

λύρα ἡ Ίστα
λυροποιός ὁ Υνύτοῦςο Ίντ {ἆ

strunných nástrojů)
λύσιμελής 2. údy uvolňující,

ochromující
Aúowg-6wg 7 vykoupení, vysvo

bození, propuštění, odloučení,
rozvod, zachránění

Avowtekýg 2. prospěšný, užiteč
ny

λωσιτελῶ -eiv prospívati, býti
užitečný

λύσσα Ů (1λύττα) vztekiost, zu
řivost, šílenství

Avooaivw -ev zuřiti, běsniti
AvoonTůo -ňoog ó vzteklý
λυσσῶ -ᾱν Ξ---λυσσαίΐνω
λυσσώδης 2. vzteklý, zuřivý
Avtýjotog 2. vysvobozující, očiš

tující, ulevující
AúToov Tó Výkupné
NÓTOĎ-oúv ZA výkupné osvo

boditi, vykoupiti
λύτρωσις -εως 1 vykoupení
AvT0wTňg -00 0 Vykupitel
λύττα 1 — Aůoca
λυχνία ἡ svícen
λυχνοκαίη m slavnostní osvět

lení

λύχνος Ó (i λύχνον τό) svítilna,lampa,| svícen,© pochodeň,
světlo

Ao -gwvuvolniti, rozvázati, vy
přahnouti, rozevříti, zbaviti,
zprostiti, propustiti, vykou
piti, osvoboditi, bořiti, rov
nati, ulehčiti, prospěti, oslabi
ti, rozpustiti, odděliti, zrušiti,
vyvraceti, popírati, mařiti;
ochabnouti
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λωβεύω -ειν potupně jednati,
trýzniti, mrzačiti, hanobiti,
způsobiti škodu

obn j pohana,potupa,hanba;
zohavení, trýznění, příkoří,
zkáza, pohroma

λωβητήρ -Ίρος ὁ hanobitel, tu
pitel, ničitel

kwBnróg 3. potupený, trýzněný,
pohaněný, hanlivý

λωβῶμαι-ἄσθαι οἱΖλωβεύω
λωίων 2. ( λωίτερος) 1ερδί,

prospěšnější, příjemnější (su
perl. λῷστος 3.)

A©bocÓ makedonský měsíc (me
zi attickým hekatomb. a me
tageitn.)

ko 3.vítaný
λώπη ἢ plášť, roucho

Aorile -ev haliti (Ex ©' čAo
m.oe odhalila)

Awnodúrng -ov lupič šatů,
zloděj

λωποδυτῶ -εἴν krásti šaty, ple
niti

A%$oroc3. nejlepší (viž Awtov)
AorTósic 3. plný lótu (ak. Ao

τοῦντα, λωτεῦντα)
AwrTógó lótos (= komonice, je

tel); 1., strom i ovoce; L, vod
ní rostlina v Egyptě; 1.,strom
v severní Africe s černým,
tvrdým dřevem, vhodným na
píšťaly (= píšťala)

λωτοφάγος ὃ pojidač lótu
λώφησις -εως ἡ Υζάά]εηί
λωφῶ -ᾱν zotaviti se, polevati,

přestati
λῴων 2. Viž λωίων

Μ, µ (μῦ) πι
u — 40

μ΄---μέ (ἐγώ) ο |
uá Při (ud Ala — při Diovi)
µάγαδις -ιδος ἡ strunný ná

stroj lydský (0 20 strunách,
2 oktávách)

uoyyávevuo Tó kejklířství
uoyyovEVm-eu mámiti
μαγεία + Kouzelnictví, kejklíř

ství

µαγειρικός 3. kuchařský; ἡ u.
kuchařství

µάγειρος ὁ ΚυσΏαζ

μαγεύω -ειν ἔατοναα,πάπα
µαγία ἤ --- μαγεία
μάγος věštec, kouzelník,

astrolog, kejklíř; adj. kou
zelný

µαγοφόνια TÁpobití magů
μάζα ἡ (i učča) ječný chléb

(ječná kaše)

uaťóc ó prs, prsní bradavka
μάῦημα τό učení,uádnot-ewcŮ| poznání,

nauka, poučení, věda, umění

uodyuarimxóc 3. poučný, mate
matický, znalý hvězd
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uodmreúm -ew býti žákem, žá
kem učiniti, učiti, poučovati

uadnTÝS -00 Ó žák
μαθητικός 3. učenlivý
uadmTóg 3. naučený, naučitelný
µαδήτρια ἡ žákyně, učednice,

věřící

uala 1 matička
μαιμακτηριών -ὤνος ὁ αἴμακν

měsíc (listopad)
uouuů -av dychtiti, touhou pla

nouti, zuřiti
uotwvác-údoc vzrušená, šíle

ná (= bakchantka)
µαινόλης -ου Ó šílenec
ucívw -er V šílenství (hněv)

uvésti; pas. šíliti, zuřiti, býti
zaslepen (šílený), býti rozní
cen

µαίοµαι -εσῦθαι Chystati 88,
hledati, vyhledati

µάκαρ -αρος ὃ (7έπ.. µάπαιρα)
blažený, šťastný, zámožný

µακαρίζω -ειν Plaženým nazý
vati, velebiti

uaxápioc 3. (2.) blažený; ὦ u.

uOxUOLOLÓGÓ Velebení, blaho
slavení

µακχαριστός 3. hodný velebení,
záviděníhodný, dokonalý

μαχεὺνός 3. štíhlý, vysoký
uáxekka Y rýč, motyka
uóxekkov Tó (T. macellum)

masný trh
μᾶκιστος ὂ. ({Ξξ-µήκιστος) nej

delší, nejvyšší, největší
µακραιών 2. dlouhověký, věčnýμακρηγορῶ-εῖν| rozvláčně

rmaluviti

µμακρηµερία (i -0lm) doba
dlouhých dnů

μαχκρόβιος 2. dlouhožijící, dlou
hověký; (µακροβιότης -ητος
ἡ 5εΏορποςδί dlouho žíti)

uomooVev Z dálky
uoxoodvula |. shovívavost,

trpělivost
μακρόῦὌβος 2. shovívavý, trpě

Jivý

uaxoodvVuĎ civ býti shovívavý,
vytrvávati

μακρολογίᾶ ň rozvláčnost (v ře
či, v řečnictví)

µακρολογῶ -etv obšírně (roz
vláčně) mluviti

μακρός Š. dlouhý, veliký, vyso
ký, hluboký, daleký, obšír
ný, rozvláčný, dlouhotrvající,
zdlouhavý; dlouho, daleko
(μακρῷ při komp. a superl.):
διὰ μακροῦ σε velké νζα118
nosti, po dlouhé době; ua
κράν (56. ὁδόν) daleko (míst
ně)

μακροχρόνιος 2. dlouhověký
uóko aďdv.prudce, horlivě, zce

la, rád, ochotně, velmi, ob
zvláště, ovšem, jistě opravdu

µάλαγμα To měkký obklád,
polštář

uohaxavymroc 2. ospalý, mírně
hledící

μαλακία ň změkčilost, malátnost,ochablost,© zbabělost,
slabost, nemoc

uodaxiCouou -eobou dáti se ob
měkčiti, státi se mdlým, ma
látným, zbabělým, líným
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μµαλακός 3. měkký, mírný, lí
bezný, mdlý, liknavý, bázli
vý, rozmařilý

UaÁdoCW -eWv(Ť -aTTO) obměk
čiti, utišiti, shovívavě jedna
ti; pas. dáti se obměkčiti, po
cítiti úlevu, býti prost něčeho

nadáam Ď sléz
µαλερός 3. prudký, mocný,

hrozný, hitavý
µάλη ἡ paždí
µαλθακ- οἱ µαλακ
μαλὺθάσσω Ξ- µαλάσσω
μάλιστα (5ρετί. Κ μάλα) πε]

spíše, obzvláště, nejraději,
právě; při otázce: vlastně;
při odpovědi: ovšem, zajisté,
ano; při číslovkách: nejvýše,
asi, přibližně

µαλκίω -ειν mrazem ztuhnouti,
váhati

učAAov (komp. k uáko) Více,
spíše, raději, ještě, daleko,
příliš

ualkóc ó vlna, chumáč
μάμμη ň babička
uauwvěc -č Ó bohatství, ma

mon

μᾶν Věru, jistě, ovšem, přece,
jen

μανδραγὀρᾶς -ου (-ᾱ) Ó rost
lina z rodu lilkovitých (man
dragora)

μανθάνω -ειν ν paměť si vští
piti, naučiti se, pochopiti,
rozuměti, poznati, dověděti
se, pozorovati, vyptávati se,
zvyknouti si; Ti uadwv...
Proč

μανία (-ίη) šílenost, zuřivost,
nadšeníµανιάς-άδος7| šílený,

μανικός ὃ. | nadšený,
přílišný, pošetilý

μανιώδης 2. šílenstvím (vztek
lostí) postižený

μάννα τό Πι8Ω8
μᾶνός 3. tenký, vzácný, volný,

řídký

μαντεία ἡ věštba, věštectví,
μαντεῖον τό | věštírna
μαντεῖος 3. věštecký, prorocký;

Ň u. umění věštecké
µάντευμα τό ξ- μαντεία
KovTevTog 3. věštírnou ozná

mený
µαντεύω -ev (i med.) věští,

předpovídati, ptáti se věštír
my

µαντηίη, µαντήιον Ξξί μαντεία,
μαντεῖον

µαντικός 2. --- μαντεῖος; V U.
umění věštecké

µάντις -ιος (-εως) Ó Věštec,
prorok

μαντοσύνη ἡ věštění, věštectví
µάομαι -εσῦθαι bažiti, dychtiti,

zamýšleti, usilovati, spěchati,
hnáti se; µεμαώς ὃ- (Ρετ].)
horlivý, dychtivý

uaoadov TOfenykl
µαραίνω -ev mařiti, hubiti,

mučiti, uhasiti; pas. chřad
nouti, hasnouti, schnouti

Lovův dá (aram.) pane náš,
přijď

μαργαίνω -ειν řáditi, běsniti,
pustiti se v zuřivý boj



μαργαρίτης

µαργαρίτης -ου ὁ Ρ6Τ]8
µάργαρον τό perla, šňůra perel
µάργος 3. (2.) vzteklý, šílený,

pomatený
uaoualow -er zářiti, blýskati

se, lesknouti se
µαρμάρεος 5.
µαρμαρύεις Š.
µάρμαρος 2. třpytící se, © u.

kámen, mramor
µαρμαρυγή Ď oslepující lesk,

kmitavý pohyb
µάρναμαι -σῦαι bojovati, potý

kati se, zápasiii
uáontTa -Evy chopiti, lapiti, do

tknouti se, dosáhnouti, doho
niti, dostihnouti

µάρσιπος ὁ ναῖς, měšec
μαρτυρία Ἡ (ἵ -ριον τό, -οίη ἡ)

svědectví, důkaz, kázání
μαρτύρομαι -εσθαι 24 5νξαάκα

volati, zapřisahati, dosvědčiti
UdoTVO0G Ó (7) svědek
μαρτυρῶ -elv býti svědkem,

dosvědčovati, přisvědčiti, po
tvrditi

µάρτυς -υρος ὁ (ἡ) svědek, dů
kaz, mučedník

µάσασῦαι VÍZµαίοµαι
μασὺ- υἱξ µαί
µασθός --Ὑ-μαζός
μᾶσσον Viž udoowv
udoow -Eiv (i -TTW)hnísti, těs

to připraviti (zadělati)
udocwv (kompar. od μακρός)

delší

uúotTaE-xog j ústa, dutina úst
ní; sousto, potrava

µαστεύω -ειν Nledati, usilovati,
přáti si, toužiti

lesklý, zářící

331 μάτηρ

µαστήρ -ἤρος ὁ ἴεη, Κάο Π]εάά
(pátrá)

uooTtylac -ov Óčasto mrskaný,
ničemný

uaoTivopóvog 2. muž s bičem;
strážníkμαστιγῶ-εἴν(i-odv)| bičovati,

µαστίζω -ειν mrskati,
švihnouti

udorTiE-vyog ů | bič, karabáč,
µάστις-ιος | rána,trest
µαστίω -ειν Švihati, mrskati
uooTOGÓ prsní bradavka, prsa:

kopec
µασχαλίζω -ειν zohaviti
µασχαλιστὴρ -Ίρος ὁ ΠάΓπΙΕΣ,

nárameník
μασῶμαι -čodou Kousati, hry

zati

µατάζω -ειν (ἳ -τόάζω) pošetile
jednati, zločiny páchati, drze
si počínati

µαταιολογία ἡ planý tlacn
uorTovoAóvog2. pošetile tlacha

jící
µάταιος 3. (2.) marný, bezvý

sledný, bezdůvodný, pošetilý,
nepravdivý, zločinný, uráž
livý, opovážlivý, nešťastný,
ješitný

µαταιότης -ητος ἡ Marnivost,
pošetilost, lehkomyslnost, ne
stálost

uaTOLŇ-oúv marně něcočiniti,
marnivosti propadnouti

ματεύω -ειν- μαστεύω (PÁ
trati)

uórmv aďdv.nadarmo, zdarma
μᾶτηρ -τρύς ἠ — μήτηρ (mat

ka)



ματία

µατία ἡ (ἱ -ἴη) pošetilost, mar
ná námaha

µατρόπολις ἡξ-- µητρύπολις
µάττωµάσσω
ματῶ -ᾱν marně hledati, cíle

se minouti, opozditi se
HOÚPoc= duavo0c (temný)
µάχαιρα Ť (č uaxalon) meč,

šavle, nůž obětní
µαχαίριον vo malý meč (nůž)
µαχαιροφόρος 2. ozbrojený me

čem, nesoucí meč

µαχείοµαιΞξ- µάχομαι
μάχη ἡ bitva, utkání, bojiště,

souboj, hádka
μαχηήμων 2. bojovný
μαχητής -οῦ ὁ bojovník, váleč

ník

μαχητικός 3.— udywog
µαχητός 3. přemožitelný
udyiuog 3. (2.) bojovný, boje

chtivý, válečný; ot u. (TÓu.)
vojsko k boji; schopný boje

naxhoovvy * chlípnostudyouou-e0dou| Pojovati,
μαχοῦμαι -εἴσῦδαι)bitvu svésti,

do boje se dáti, o závod bojo
vati, příti se, vzdorovati, vésti
válku

µάψ, µαψιδίως ukvapeně, ne
rozvážně, marně, nadarmo,
drze, opovážlivě, bez důvodu,
prolhaně, bez cíle

µάω VÍZµάομαι
µέγαῦος τό--- μέγεῦος
ueyádvuog 2. srdnatý, vysoko

myslný, hrdý
usyaiow -ev nepřáti, záviděti,

odpírati, brániti

332 μεγαλόψΌχος

uevaxýtmg 2. s velikým jícnem,
prostranný, rozlehlý

µεγαλάδικος Ó nespravedlivý
ve velkých věcech

uevokavyla i domýšlivost
µεγάλαυχος 2. vysokomyslný,

domýšlivý, chvástavý
usyokavyů -civ vychloubati se,

pyšniti se
µεγαλεῖος S.velkolepý, nádher

ný, hrdý
µεγαλειότης -ητος + nádhera,

vznešenost

uevakinvovů -etv chlubiti se
µεγαλήνωρ -ορος Ρ7Υ5ΩΣ
µεγαλήτωρ -000g velesrdnatý,

pyšný, zpupný

µεγαλίζομαι -εσδαι vypínati se
µεγαλοχόρυφος 2. s velkými

(mnohými) vrcholy
µεγαλοπόνηρος3. νε zloči

nec

µεγαλοπρᾶγμων 2. s velkými
plány

usvoAoneěnesva (i -eln) 1 velko
lepost, nádhera, vznešenost,
okázalost (smysl pro -)

uevokonosnň; 2. velkolepý, vy
sokomyslný, šlechetný, ště
drý, nádherný, krásný

uevoAoodevýc 2. nadmíru silný
uevaAogoovů -ev míti důvěru,

hrdě smýšleti
µεγαλοφροσύνη ἡ velkomysl

nost, pýcha, odvážnost
µεγαλόφρων 2.. velkomyslný,

srdnatý, pyšný
uevaAovvyla ἡ velkodušnost,

smělost

ueyalóywvyog 2. velkodušný
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μεγαλύνω -ειν zvětšovati, vele
biti; med. povznésti se, chlu
biti se

µεγαλώνυμος 2. slavného jmé
na

μεγάλως adv. velice
ueyaAwoTi aďv. mocně, náram

ně, velkolepě, široce; μέγας
u. „velikán velký“

μεγαλωσύνη ἡ--- µεγαλειότης
μεγάνωρ -ορος Ρᾶπύ
μέγαρον To síň, jizba, světnice,

ložnice, příbytek, dům, sva
tyně

uěyac, µεγάλη, μέγα velký,
prostorný, širý, mocný, prud
ký, dlouhý, obšírný, široký,
přílišný, hrdý, rouhavý, dů
ležitý, nádherný, vznešený,
silný, hrozný, drahý; μένα
hrdě, velmi, mnohem, daleko

μέγεῦος To velikost, moc, vzne
šenost, důležitost

μεγιστᾶνες οἱ νε]αί, ποςηί, υ
rození

µεγιστοπάτωρ -000g Nejvyšší
otec

μέγιστος 3. superl. k μέγας
µεδέων -οντος ὁ ν]άᾶςσε, πωοςἈύ
µέδιμνος o měřice (52,5 1)
µέδω -ειν (ἳ μεδῶ -εἴν) ν]άά

nouti; med. pomýšleti na ně
co, starati se, připravovati;
Ó µέδων poradce, vladař,
ochránce

µέζων --- μείζων (μέγας)
μεὺ᾽--- µετά
μεθαιρῶ -etv chytiti
µεθάλλομαι -εσῦαι přiskočiti,

doraziti

μεδαρμόζω -ειν přeměniti,
zlepšiti

µεθέηκε, µεθείω, μµεῦέμεν Viz
μεῦίημι

µεθεχτέον οἱ” µετέχω
µεθέλεσχε οἱ μεῦθαιρῶ
μέθεξις -εως ἡ účast
µεδέπω -ειν hnáti za někým,

doháněti, přicházeti; med.
hnáti se, pronásledovati, ubí
rati se; hledati, pečovati, za
bývati se, následovati, po
slouchati, navštíviti

μεθερμηνεύω -ei přetlumočiti
μέῦη ή opojení, opilost
μέῦημαι -0901 mezi někým se

děti

uedmusowvoc 3. za dne, denní
UEĎYLOOVVYἡ nedbalost, ne

tečnost

μεῦήμων 2. ochablý, nedbalý,
netečný

µεδίηµμι -évau propustit, vy
pustiti, zbaviti, opustiti, za
nechati; ochabovati, upouště
ti, seslati, vzdáliti se, zane
dbati; odpustiti, dovoliti, vy
slati, přenechati, vydati

µεδιστάνω -ειν | přestaviti,
µεδίστημι-άναι| zaměnit,

odvésti pryč, zbaviti, pře
vésti, přeměniti; pas. změniti
se, vzdáliti se, odstoupiti, pře
jíti, odpadnouti

μεὺύ — usTŮ 0
µεὺοδεία ἡ (ἳ -δία) lest, pod

νοᾶ

μεῦοδικός 3. návodný, návod
podávající
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μέθοδος postup zkoumání,
metoda, obor

UEĎOUIÁŮ-εἴν obcovati, stýkati
se

µεθόριος 3. hraniční; f u. (τὸ
u.) pohraniční území, hranice

uedoouiCe -ev do jiného pří
stavu dovésti; med. (infr.)
kotviště přeložiti

μεδορμῶμαι -ᾱσθαι Ζα někým
se pustiti (hnáti)

uédv-voc TÓsladký nápoj, víno
uedúoxmw -ειν opíti; pas. opíti

se, podnapíti se
uédvooc 3. podnapilý
μεὺδύστερος 3. pozdější, později
uedVw -euv býti opilý (opojený)
μεἰγνῦμι -ύναι (ἳ -ύω -ειν) π.1

siti, spojiti, sraziti; med.
utkati se, stýkati se, spojiti
se, sejíti se, pěstovati lásku

μειδιῶ -ᾱν
μειδῶ -ᾱν
μείζων, μεῖζον (ἳ μειζότερος)

kompar. k μέγας
µειχτός 3. smíšený, nečistý
μείλᾶς --- µέλας
μείλιγμα τό ukonejšení (hla

du = potrava), smírná oběť
µείλινος 3. jasanový; milý, roz

košný
UelÁvovTó dárek z lásky
ustÁlodw-ev zmírňovati, usmi

řovati, milost prokazovati
μειλιχίη mírmost, milostivost
µειλίχιος 3. (i pelAuvog2.) slad

ký, milý, vlídný, lichotný,
milostivý

μειξο- viz μιξο

| usmívat se

μειονεχτῶ -εἴν méně míti, býti
v nevýhodě

µειράχιον Tó Chlapec, jinoch,
výrostek

μειρακιώδης 2. dětský, chla
pecký, jinošský

ueloouou -sodou podíl si bráti
(obdržeti); $uuooa jsem účas
ten, εἵμαρται jest usouzeno,
ř eluaopěvy osud

μείς (Z uv), unvóc ó měsíc
μειῶ -oÚv zmenšiti, ponížiti;

pas. ubývati, chabnouti

µείωμα τό nedostatek, úbytek
µείων, μεῖον Κοπυρατ.οὗ μικρός

(menší, méně)

usAáryyatoc 2. (i -ygtoc) S Čer
nou zemí

µελαγχαίτης -ου ὁ černovlasý,
s černou srstí

μελάγχολος 2. s černou žlučí
μελαγχολῶ -ᾱν býti těžkomysl

ný, šíleti
µελαγχροιῆς 2
µελάγχροος2:
μελάγχρως -τος ὁ černé barvy,

černý

μέλαῦρον τὀ stropní trám, krov,
střecha, přístřeší, jizba, dům

černě barviti;

s černou pletí

µελαίνω -ειν
intr. černati

uekáupvAkoc 2. s hustým (tma
vým) listím, s černými lesy

µελάνδετος 4. černě vroubený
(obložený, potažený, zdobený)

uekovič ů černý mrak
uekavóyoooc (i -x0wo) VÍZ µε

λάγχροος (-χρως)
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µελάνυδρος 2. s tmavou vodou
µελάνωξ- µελαίνω
μελανῶ -εἵν býti černý
μέλᾶς -αινα -αν εγω, tmavý,

temný, chmurný; τὸ μέλαν
čerň, černá kůra (loď), in
koust

µέλδομαι-εσῦθαι rozpustiti
µελεδαίνω -ειν ošetřovati; sta

rati se, dbáti

µελέδηµα τό | péče,μελεδών -ὤνος Ἡ starost
(i μελεδώνη)

µελεδωνός ὁ (ἡ) ošetřovatel,
pěstoun, dozorce

µέλει υἱΖ µέλω
ueÁetori na kousky, zcela
uéAsoc 3. marný, bezstarostný,

pošetilý, nešťastný

µελέτη ἡ | péče,starost,nekérnua T0| provozování,
ovičení, příprava, horlivost,studium,řečnické| cvičení
(deklamace)

uehernoóc 3. pilný, přičinlivý
μελετῷῶ -ᾱν míti na starosti,

pečovati, šetřiti, ovičiti se,
opakovati, usilovati, snažiti
se, studovati, deklamovati,
vymysliti

nEÁÉTOO-0000 Ó pečující, utě
šitel, mstitel

učinua Tó péče, předmět péče
μέλι -1T0g TOmed
μελίγηρυς -vog 0 (m) sladce

znějící (pějící)
µελίη j jasan, jasanové kopí
uehmědňjg 2. sladký (jako med)
μελίκρᾶτον τό (i -xomTov) me

dová směs, medovina

ueAlkorTogó medový jetel
μελίνη ů proso, prosné pole
µέλινος ὃ. (ΞΞμείλινος) ᾖ1858

nový
μέλισσα ἡ (ἳ -ττα) νδε]α
µελίσσιος 5. včelí, medový
µελιτόεις 3. bohatý medem,

medový; ἡ µελιτοέσσα (5ο.
učťo) medový koláč

µέλιτταξξ- μέλισσα
μελιττουργός ὁ pěstitel včel,

včelař

μελιτῶ -οὔν S medem míchati
µελίφρων 2. sladký jako med,

sladké mysli dodávající
µέλλησις -εως ἡ Úmysl, roz

mýšlení, chtění, váhání, od
klad, očekávání (útoku), lhů
ta

µελλητής -οῦ ὁ váhavý, lou
davý

μελλόγαμος. zasnoubený,
ueAAovvugpoc| svatební;

Ůň u. nevěsta
ušlkm -ew hodlati, míti (= mu

siti), moci, chtíti, odhodlati
se, zamýšleti, očekávati, na
stávati, váhati; To učAAovbu
doucnost

ueAorovč * hudební skladba,
hudba a zpěv, lyrická báseň

uekojovoc o skladatel hudby a
zpěvu, lyrický básník

µέλος τὀ úd; píseň, nápěv,
zpěv, melodie

μέλπηῦρον τὸ lahůdka, po
choutka, hříčka

µέλπω -ειν zpívati a tančili,
zpěvem oslavovati
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µέλω -ειν býti předmětem péče,
starost vzbuzovati, starati se,
býti určen, podléhati, obsta
rávati; ugÁeL uol Twvoc Jest
mi líto něčeho, trápím se, zá
leží mi na něčem; μεμεληνώς
τινος dychtivý něčeho, přihlí
žející k něčemu; med. — ἔπι
μέλομαι

μελωδός 2. líbezně pějící
uéuoa (perf. k µάομµαι) usilo

vati, toužiti, dychtiti, kvapiti,
zuřiti

ueuaxvio ουἵζμηκῶμαι
µεμάνημαι Όἱ µαίνω
µέμβλεται (-το) perf. (plusa.)

οἆ µέλω
µέμβλωκα οἱ βλώσκω
μεμβρᾶάνα 1 pergamenová des

ka (list), pergamen
μεμελημένως (μέλω) αἄν. Ρεζ

livě

µεμετιμένος ({ξ μεδειμένος)
υἱ” μεθίημι

µεμηκώς(Ρατί. perf.) Vizμηκῶ
μαι

µέμηλα (ΦεΣ7.)viz µέλω
µέμηνα (Ρετ/.) οἱ µαίνω

μεμίχαται (perf.) viz μείγνῦμι
µέμνεο, μεμνέῳτο, névy (-Πο,

-ῴᾧο, -ηαι) 0ἱ2 μιμνῄσχω
uěuova (perÍ.) Viz µάομαι
µεμορμένος οἱΖµείροµαι
µεμπτός Š. hodný φροκάτάη{,

opovržený; nevraživý
µέμφομαι-εσῦαι horšiti se, stě

žovati si, vytýkati, žalovati,
obviňovati, zlehbčovati, ne
schváliti, haněti, tupiti, býti
nespokojen

μεμψιμοιρίᾶ ἡ πηεδροκο]εηοςίμεμψίμοιρος2.| nespokojený
s něčím, reptající

μεμψιμοιρῶ -εἴν ῬύΗ πεδροκο
jen, stěžovati si, kárati

µέμψις -εως + výčitka, nespo
kojenost, hana

uév Opravdu, ovšem, vskutku
(== uňv); uv- dé (sice)- ale,
jednak - jednak, předně - za
druhé; Ó učv-0 dé jeden
druhý, tento- onen, (plur.)
někteří - jiní, brzo ti - brzo
druzí

µενεαίνω -ειν prudce žádati,
horlivě dychtiti, hněvem sov
titi, hněvati se

nevedňtog 2. nepříteli vzdoru
jící, statečný

µενέχτυπος 2. Υ boji vytrvalý
μενεπτόλεμος 2. neústupný, ne

ohrožený, veleudatný
µενετός 3. zůstávající, čekající,

stálý

μενεχάρµηςουὁο
Evokognos v boji,statn

usvosu/c 2. chutný, bohatý,
hojný, příjemný, dostatečný

μενοινῶ -ᾱν (ἳ -εἴν) přemítati,
rozvažovati, zamýšleti, toužiti

uévoc tó síla, vytrvalost, mysl,
moc, úmysl, prudkost, zmt
žilost, hněv

μενοῦνγε ({--- μέν οὖν γε)
ovšem (přece, spíše)

MEVTĚV— učvTOL ἄν

uévTo. ovšem, vskutku, oprav
du, věru, zajisté, přece



μένω

učvm -erv zůstávati, trvati, pro
dlévati, čekati, v klidu býti;
trans. na někoho čekati, vy
držeti, vytrvati; neos. nastá
vati

ueciCe -ev děliti, tříditi, při
děliti

μέριμνα ř péče, starost
μερίµνημα τό --- μέριμνα
μεριμνῶ -ἂᾱν Připomínati si,

uvažovati, na starosti míti
μερίς -ίδος díl, kus, strana,

pomoc, okres, kraj
ueotouóz Ó dělení, rozdělení,

přidělování, odloučení, roz
Joučení

µεριστής -οὔῦὁ rozdělovatel
µέρµερος 2. Ρρ8πιξΗΠοάπύ,Ἠτοζ

ný, zhoubný, obtížný
ueounoite -ew rozjímati, uva

žovati, obmýšleti, vymysliti
μέρμῖς -ἴδος ἡ tkanice
µέρος τό ἁῑ, ἔά5δί,ροά1, Ταᾶς,

pořadí, oddíl, třída, počest,
místo, vážnost, platnost, stra
na; čv UÉOEL(KATŮ U., παρὰ
u.) podle pořadí, střídavě

μέροψ -πος 5δωπίε]ηύ
µεσαιπόλιος 2. prošedivělý
µεσαμβρίη ῆ--- μεσημβρία
µέσαυλοςς µέσσαυλος
µεσεύω -etv Zůstati nestranný

(neutrální)
usonvů(s) aďv. uprostřed, mezi
ueohEc 3. prostřední
usonubota f poledne, jih
µεσημβριάζω -ειν V poledne

odpočívati
μειτημβρινός 5. polední, jižní
μεοϊῖτεύω -ειν zprostředkovati

82 Řecko-český slovník,
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ueatrna -ov Ó prostředník, ru
kojmí

µεσόγαια ἡ (ὁ -γεια) vnitro
zemí

µεσόγαιος ὃ. vnitrozemský
ueoódun ň stropní trám, lodní

trám (příční)
usoougakoc 2. střední, upro

střed ležící, ze středu země
μεσονύκτιον τό půlnoc
µεσοποτάµιος 2. Mezi dvěma

řekami ležící

μέσος 3. střední, uprostřed; ve
řejný, obecní, společný, pro
střední, nestranný, zorostřed
kující; μεσαίτερος více upro
střed, ueaatraroc zcela upro
střed; To u. střed, střední
prostor (čas), mezera, rozdíl,
střední cesta, nestrannost, ve
řejnost; ἐς μέσον (ἓἔνučcw)
uprostřed, veřejně; šy uédov
z polovice, 810 učoov mezi
tím, uprostřed

µεσύτης -ητος
střednost

UeoóTovyov TÓ Příční (střední)
stěna

UEGOTOUĎ -Elv V polovici (na
polovici) rozděliti

ueoovodvnua Tó střed oblohy
µέσσατος ὃ. Ζο8ἱ8(právě) upro

střed

ušocavÁoc Ó (i µέσσαυλον 19)
ohrada, dvůrµμεσσηγύ(ς)--- μεσηγύ(ς)

ueootag -ov Ó (olejem) poma
zaný

UEOOONTOYVŮI2. až doprostřed
provrtaný (vražený)

η střed, pro
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µέσσος ὃ.Ξ- µέσος
µεστός ὃ. plný, naplněný, na

sycený
UEOTŮ -oÚv Naplniti
µέσφα 37 do (s gen.)
UEOĎ -oÚv tvořiti střed (polo

vinu), býti uprostřed (v po
lovici)

µετά aďv.: mezitím, mimo fo,
potom; předl. s. gen., dať.,
ak.: mezi, ve, na, se, spolu S,
k, za, do, pro, po, podle, pod;
οἱ µετά τινος družina, dru
hové, stoupenci

uěTa == uerů. (postposit.); ==
μέτεστι

ueTafBatvo -ewvněkam jíti, pře
jíti, dále postoupiti, proměniti
56; μεταβῆσαι přesaditi

µεταβάλλω -ειν přehoditi (si),
obrátiti, zaměniti, přejmouti;
med. (intr.) rozmýšleti se, mě
niti se, střídati, vyměniti,
změniti smýšlení, zboží vy
měňovati

UETÁĎOOLG-843 Ť přechod, pře
vrat

usTafPiBálo -sw přepraviti, od
vésti, změniti (smýšlení)

ueTapPinrixý * výměnný ob
chod

µεταβολη výměna (zboží),
změna, obrat, převrat, stří
dání, proměnlivost

usTaBovkevm-ev měniti úmysl
(rozhodnutí)

µετάγγελος ὁ (ἡ) posel, pro
středník

µεταγειτνιών -ὤνος ὁ attický
měsíc (srpen-září)

μεταγιγνώσχω -ειν (-γινώσκο)
jinak uznati, úmysl změniti,
pozdě litovati, odvolati

µετάγνοια ἡ změnaµετάγνωσις-εωςἡ| smýšlení,
pozdní lítost

µεταγράφω -ειν napsané změ
niti (přepsati, opsati); med.
dáti si něco přeložiti

usTův“ -er Za někým (jinam)
vésti; intr. postupovati (táh
nouti) za někým

µεταδαίνυµαι -σῦαι Spolu ho
dovati

µεταδήµιος 2. domácí, doma
ueTadidou -óvau sděliti, podíl

(účast) dáti, k účasti nutiti
µεταδιωκτός 2. dostižený
KeTadtdxw -Evy Sstíhati, proná

sledovati, dohoniti, rychle
přijíti

μεταδοχεῖ τινι πας 56 Ζ4ά (5ε
rozmýšlí), mění svůj náhled,
lituje

µεταδόρπιος 2. Ρο νεξδεζἰ; τὸ µ.
zákusek

ueTáĎOoiG -emG T udělení, sdě
lení

usTadoouděmv adv. v zápětí
(utíkaje)

µεταδροµή 7 stíhání, pronásle
dování

ueTádoouoc 2. stíhající, tresta
jící

uetatům -hv s někým žíti
µετάδεσις -εως Ů Ppřestavění,

přenesení, změna, možnost
změny

usTabém -etv pronásledovati
ueTOfboAlai změna, obrat
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µεταΐζω -ειν Spolu zasedati,
usednouti mezi někoho

µεταίρω -Er Odnésti;
zdvihnouti se

μεταίσσω -evy na někoho dorá
žeti

µεταίτιος 2. Spoluvinný; pů
vodce

μεταιτῶ -εἵν podíl žádati, vy
máhati (náhradou)

ueTatyutov TÓprostor mezi dvě
ma vojsky, bojiště, sporné
pohraniční území, střed

μετακαλῶ -εἴν jinam zavolati,
odvolati, k sobě povolati

µετακιάθδω -ειν za někým jíti,
postupovati za někým, pro
následovati, stihati, přichá
zeti, navštěvovati

KETAXIVYTOGŠ. změnitelný
μεταχϊνῶ -εἴν vzdáliti, odvrá

titi, odebrati se
µεταχίω -ειν --- μετακιάθω
µεταχκλαίω -ειν Ροίοσ plakati

(naříkati)
μεταχλίνομαι -εσθαι πα ἠἰποι

stranu se nakloniti (obrátiti)
µεταλαγχάνω -ειν (losem) podíl

na něčem obdržeti, dostati
µεταλαμβάνω -ειν dostati, do

sáhnouti, podíl míti, vymě
niti, zaměniti; med. přivlast
miti si, nárok si činiti

ustokfýyw -ew již přestati
µετάληψις -εως (ἵ -λημψιο) ἡ

účast, užívání, záměna
µεταλλαγή 1 proměna, střídání
µεταλλάσσω -ειν (ἳ -ττω) VY

měniti, změniti, střídati, sko
nati

intr.

23* Řecko-český slovník,

µεταλλήξας Viž µεταλήγω
µέταλλον τὸ δα; důl, lom

(plur.)

μεταλλῶ -ᾱν pátrati, vyzvídati,
vyptávati se

μετάλμενος οἱ μεθάλλομαι
µεταμάζιος 4. mezi oběma

prsními bradavkami

usTauovdůva -sy něco jiného
se učiti, odnaučiti se

μεταμείγνῦμι οἱ μεταμίγνυµι
µεταμµέλεια | změna smýšlení,μετάμελοςó| pozdnílítost

(útrpnost)

μεταμέλω -ειν ΠΕ05δ.µεταμέλει
μοί τινος pozdě jest mi 1Íto
něčeho, mrzí mne; pas. LETU
učkouou -eoĎau litovati, lítost
pociťovati

ueTautyvůuu -úvau | přimíchati,
µεταμίσγω -ειν | meziněco

smísiti, sloučiti, přidávati

μεταμορφῶ
přetvořiti

µεταμπέχοµαι (-ἴσχομαι)
«εσθαι převlékati se, navlé
kati si

UeTAUdVL0G2. marnivý, marný,
prázdný

-otv| přeměnili,

μεταναγιγνώσκω -ειν ἔ ροζηά
ní přivésti; pas. obrátiti se,
vzdáti se něčeho

µετανάστασις -εως ἡ přesídie
ní, vystěhování

usTaváoTyG -ov Ópřistěhovalec

UETOVLOOLOL-E0ĎOL (Ť -víG00
μαι) přecházeti, skláněti se
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ueTavlarTauou-oba obydlí (mis
to) střídati, vystěhovati se,
přejíti jinam, trpěti výmě
nou obyvatelstva

μετάνοια ἡ --- µετάγνοια
uETOVOŇ-eiv smýšlení měniti,

litovati

μεταξύ αἄν. uprostřed, mezi
tím, potom, zatím co; předl.
S gen. mezi

µεταπαύομαι-σθαι Ζ8ἤτωustá
vati

µεταπαυσωλή T přestávka, od
počinek

µεταπείδω -ev K jinému mí
nění přivésti, přemlouvati

usTareumré0G 3. ten, kdo má
býti obeslán (vyžádán)

µετάπεμπτος Š. obeslaný, před
volaný

µεταπέµπω -ειν (ἳ πιεᾶ.) οςε
slati (si), poslati pro někoho,
povolati, pozvati

nETOJTLTTO-Ewyjinam padnouti,
měniti se, obrátiti se

μεταποιῶ -εἷν přetvořiti; med.
osobovati si, tvářiti se

µεταπορεύοµαι -εσῦαι Proná
sledovati, mstíti se

nETATOLTÝG2. výtečný
METUTOÉNTO-Evy VyNÍkati, VY

znamenati se

μεταπύργιον TÓ Prostor (zeď)
mezi dvěma věžemi pevnosti

μεταορυὺμίζω -ev přetvořiti,
poopraviti

µετάρσιος 2. do výše zdvižený;
vysoko ve vzduchu, na širém
moři; nadzemský, vysoko
myslný
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μεταρσιῶ -οῦν ἆο νύδε ΖάνΙπαί
µετασεύοιαι ὨπάΒ 5ε Κ ηᾶσο

mu (na někoho)

µετασκευάζω -ειν Ρζεπιδημα
µεταππάῳ -ᾱν jinam táhnouti

(odvésti, odvléci)

µετασπόμενος οἱΖµεθέπω
µέτασσαι αἳ ρΓοδαεάπ{ (Καςν)
µετάστασις -εως ἡ přestavení,

změna (ústavy), změna za
městnání, vzdálení (vyhnan
ství), stěhování jinam, obrat

µεταστένω -ειν Potom oplaká
vati

ueTaorTovyt adv. v řadě vedle
sebe

µεταστρέφω -ειν otáčeti, obra
ceti, měniti, převraceti, od
vrátiti, zničiti; intr. (med.)
obrátiti se, zamířiti, rozhléd
mouti se

μετάσχεσις -εως ň účastenství
ueTaoynuatTile -ey přeměniti;

proměniti se (med.)
HETATÓJCM-Ewy přeřaditi, med.

přestoupiti, bitevní postavení
měniti

uetarTidmu-έναι přeložiti, pod
ložiti, vkládati (ztropiti), pře
vrátiti, předělati; med. mě
niti (se), vyměňovati, odvola
ti, odpadnouti

µετατρέποµαι -eodou obrátiti
se, všimati si

µετατροπαλίζομαι -εσῦθαι 5ίά1ε
se ohlížeti

LETAVÁĎ-v mezi někým (k ně
komu) promlouvati

ueTavTÍna hned potom
ueTaÚrTigpotom ještě



μεταφέρω

μεταφέρω -ειν přenésti, obrá
titi, zvrátiti, měniti, odnésti,
střídati

µετάφηµι -VULΞ- μεταυδῶ;
osloviti, veřejně miuviti

µεταφορά ň přenesení (obraz
né), metafora

μεταφορῶ -εἴν Ξ-ξμεταφέρω
µεταφράζομαι -εσῦθαι πιεζί 5ε

bou rozvažovati

UeTágogvov TOZáda, hřbet
μεταφωνῶ -elv mezi někým

miuviti (ohlašovati)

µεταχειρίζω -ειν (ἳ πιεά.) do
rukou vzíti, chopiti se, za
městnávati se, nakládati 3
někým, říditi, spravovati, u
praviti, zaříditi

UETAXWOĎ-Ev Odejíti, odstou
pila, vzdáliti se

něTELUL-elvou býti mezi něčím
(při něčem); UÉTEOTÍ UOÚTL
vog mám účast na něčem
(právo na něco), náleží mi
(přísluší)

µέτειμι -ιέναι Ζ8 někým (k ně
komu) jíti, odejiti, dopravo
vati, stíhati, s prosbou se
obrátiti, vzyvati, postupovati,
pokračovati, nastupovati, od
vážiti se, oddávati se, mstíti
se, trestati, obstarávati, vy
konávati, pro něco se namá
hati

μετεῖπον (407. VÍZ µετάφημι
(mezi někým mluviti)

µετείς (--- μεῦείς) VIZuedimut
µετεισάμενος οίΖ µέτειμι -ιέναι
µετείω υἱΣµέτειμµι-εἵναι

94] μετήορος

μετεκβαίνω někam přestoupiti
(přejíti, vystoupiti)

µετεμβιβάζω -ειν Πξκαιω Ρἵὲ
praviti

μετενδύω -ειν Jiný šat obléci
METEVEVKELVVÍZ μεταφέρω

µετεξέτεροι 3. někteří jiní
ueTÉJELTA.Potom později (po

druhé)
µετέρχομαι Ξ-- µέτειμι -ιέναι
µέτες {ξ- μέθὂες) οἱ” µεῦίημι
µετέσσυτο 9ἱΖμετασεύομαι
µετεστεώς VÍZ LEĎLOTNUL
µετέσχηκα οἱ µετέχω
μετεύχομαι -εσδαι SVÉ přání

změniti

µετέχω -ειν míti účast, dostá
vati, podíl obdržeti, spolu
míti (zakoušeti, cítiti)

µετεωρίζω -ειν ΖάνΙπ8Ι ἆο vý
še, zvyšovati, povzbuzovati;
pas. do výše stoupati, na širé
moře vyplouti, býti pyšný
(vzrušený)

µετεωρολέσχης -ου ὁ mluvící
o úkazech nebeských, prázd
ný mluvka

µετέωρος 2. do výše zdvižený,
ve výši, vysoko, na nebi, ve
vzduchu, na širém moři; τὸ
u. výšina, širé moře; Ta u.
zjevy nebeské, věci nadpo
zemské; vznešený, pyšný, po
bouřený, nestálý

µετεωροσκόπος ὁ ἄῑονέκ Ζκοι
mající úkazy povětrné (= ko
nající marnou práci)

μετημπισχόμην Όἱᾷµεταμπέχυ
μαι

µετήορος 6. - µετέωρος
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µετήσεσῦαι, µετίηµι (ἴοπ.) ViZ
μεὑίημι

µετίστηµι--- µεδίστημι
µετίσχωΞξ µετέχω
µετοικεσία ἡ Vynucené vystě

hování, zajetí

µετοίκησις-EG 1 stěhování,µετοικία ἡ soužití
µετοικίω -ειν přestěhovat,

přesaditi
UeETOLuLovTÓ daň metoiků (roč

mě 12, pro vdovy 6 drachem)

µέτοιχος 2. U jiného bydlící,
přistěhovalý; osadník, metoik

μετοικῶ -εἵν přestěhovali Se,
býti metoikem

µετοίχοµαι -εσθαι αρίταα 5ε 78
někým (s někým), napadati
někoho, usilovati o něco, při
vésti

ueToxkále -evvskrčen se vrtěti
ueTovouále -Ewypřejmenovati;

pas. jiné jméno dostati
µετοπάζω -ειν přidružiti, spolu

dáti

µετόπιν, μετόπισὺε(ν) νζθάυ,
potom, později, nazad, zpět

METOTMOLvOG3. podzimní

KETOTGOOVTO podzim

µετορμίζω ΞΞ-μεδορμίζω

μετουσίᾶ n podíl,μετοχή ἠ společná účast
µετοχλίζω -ειν násilím (silou)

odstrčiti

uérToxoc2. účastný, zběhlý
µέτρηµματό míra
MĚTEONOLS-EG T měření
µετρητῆς -00 Ó Vědro

30 1)

(asi

µετρητικός ὃ. měřický, % u.
měřictví

µετριάζω -erv míru zachová
vati, mírniti se

μετριοπαῦδῶ -eby Ovládati se,
dáti najevo shovívavost

µέτριος 3. mírný, prostřední,
skrovný, slušný, střídmý, pro
stý, ochotný, spravedlivý, řád
ný, skromný, nepatrný, málo

µετριότης -ητος . Mmírnost,
střední míra, skromnost, U
mírněnost

µέτρον TÓMíra (pro Věci i vá
hy), pravidlo, cíl, květ mládí
(ἤβης); prostor, vzdálenost,
délka, objem (i míra pro ně);
rozměr ve verši (metrum)

μετρῶ -εἴν měřiti, vyměřiti,
změřiti, přeměřiti (= pře
plouti), oceniti, posouditi

μετωπηδόν adv. v přímé čáře
dopředu (čelem)

µετώπιος 2. Mezi očima, čelní;
TÓ U. čelo

uéTAITOVTÓ Čelo, průčelí, před
ní strana

ušyo. ddv. až potud, veskrze;
předl. s gen. až k (na), až po;
spoj. dokud, až

uÝ (záporová částice) ne; snad
přece ne (v otáz.); aby ne,
ať ne, že ne (ve větách účel.
a obav.); 00 um jistě ne, ni
kterak; uf (s Konj.) jen ať
ne; μὴ oň (s konj.) přece asi
ne; μὴ δή (-- µή τοι) Jen ne;
εἰ um Kdyby ne; uň ὅτι
(Sr) nehleděk tomu,že -;
ba! η vyjma to, že - ledaže



μηδαμά

µηδαμά {ἳμηδαμῆ, -μῄ) νῶρος
ne, nikterak ne, nikdy, nikde

undauodev odnikud
umdauog 3. žádný
umdanoÚ nikde
undauéc nikterak, nijak
μηδέ a ne, ještě ne, ale ne, ani 

ani, jednak aby ne
µηδείς, μηδεμίᾶ, umdév žádný,

nikdo, nic; undév vůbec ne,
nikterak ne

undsnoTe nikdy, ani jednou
unděne ani nějak, ještě ne, ni

kterak
undéTEDOG3. Žádný z obou, ani

jeden ani druhý
µηδετέρωσε Na žádnou z obou

stran
μηδίζω -ειν Ῥο persku (méd

sku) jednati (smýšleti)
unotouoc Ó záliba pro Médy

(Peršany)µήδομαι-εσθαι| rozvažovati,
chystati, strojiti, vymýšleti

Uňdoc To myšlenka, záměr, ra
da, plán; mužské přirození

undelc 3. — uměsíc
unxůc -400g mekavý
μηκέτι již ne, již nikdy
μήκιστος 3. (μήκος) nejdelší,

největší, nejvyšší
uřfxoc To délka, velikost, šířka,

obšírnost, důležitost
µήκοτεΞξ µήποτε
μηκῶνω -ew prodlužovati, pro

tahovati, šířiti
umnxÓuou-Gobo mečeti, bečeti,

vřeštěti, chroptěti, řičeti
uňxov -wvoc f mák, makovice,

m:kové zrno (šťáva)
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unéč ň (i unňém)jabloň
ufAevoc 2. (i uňAgog) ovčí
μηλοβοτήηρ -ἢρος ὁ ρᾶδίώζ ονοί
µηλόβοτος 2. používaný jako

pastvina ovcí, nevzdělaný,
ovcemi spásaný

umAodponevc -Emo Ó sadař, če
sač ovoce

μῆλον τό ovce, kozy, drobný
dobytek; jablko, ovoce

μηλοσφαγῶ -εἵν ovce porážeti
μηλοφορῶ -εἷν jablka nositi
μῆλοψ -πος zlatožlutý
μηλωτηή ň ovčí kožich
μήν opravdu, ovšem, věru, ba

ano, dále; f ufv zcela jistě;
οὐ μὴν ἀλλά nicméně však

µήν, μηνός ὅ πιξείς
µήηνη ἡ měsíc, luna
umvvůuóc Ó hněv, hněvivost
μηνῖμα τὀ předmět (příčina)

hněvu, hněv, nevraživost
μήνις -ιος ň hněv, záští
µηνίω -ειν hněvati se, zlobiti

se, nevražiti
Umvostdůc 2. V podobě půlmě

síce, srpovitě
μήνῦμα τό udání
μηνυτής -οὖ ὁ υάανας, ν5ίτα

hu dávající
μήνύτρον τό οἁπιόπα za udání
μηνύω -ειν Udati, osočiti, Vy

zraditi, oznámiti
uňnote nikdy, aby nikdy, aby

snad ne, zdali snad ne
μήπου aby nikde, že nikde
µήπω ještě ne, aby (že) snad ne
uýnec aby snad ne, že snad ne
uřoa (nom. plur. k unoóc) ký

tv, stehna



μήρινῦος

μηρινΌος ἡ stužka
umotov Tó část kýty
Unoóg ó kýta, stehno
μηρύομαι -εσῦαι svinouti, slo
* žiti

µήστωρ -©00G Ó rádce, strůjce,
původce

µήτε ἃ Πε; µήτε-μήτε ani
ani; µηῃτε-τέ Jednak ne
jednak; a kéž ne

uůrno -T006 Ť (ž půTNO)matka
μῆτι (dat.) viz μῆτις
μήτι

hledě k, tím méně
µητίετα ὁ Všemoudrý, vzneše

ný rádce
UmrTtós1c3. důmyslný
µητίοµαι -εσῦθαι οδηοναΙΙ, Πᾶ

strojiti, spáchati, připraviti
uýTig žádný, nikdo; aby nikdo
μῆτις -ιος (i -180c) 7 důmysl,

rada, moudrost, bystrost
μητιῶ -ᾱν rozvažovati, raditi,

zamýšleti; raditi se, připra
vovati

µήτοι již nikdy
μήτρα ἡ (ἆ µήτρη) πιαίκα,

loha

μητραγύρτης -ου ὁ Žeúravý
kněz (velké matky Kybely)

unrToaAotc -č (i-Awac) ó Vrah
matky

umToOVevadv. se strany matky,
od matky

µητροπάτωρ -000G Ó děd se
strany matčiny

µητρόπολις -ewc 7 mateřskéměsto,© domovina,| hlavní
město

μητουιᾶ ἡ (ἱ «ιή) macecha
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µητρώιος ὂ» µητρῷος 5. τηαῖ
čin (od matky, po matce),
hlavní

µήτρως -ωος ὁ πα Ργαύ:,
strýc

unxavý Ť (unxávnno 76) umě
lé zařízení, nástroj, stroj (vá
lečný), pomoc, návod, pro
středek, způsob, možnost, ná
straha, úskok, vynález, moud
ré uspořádáníunxavytixóc3.| vynalézavý,

μηχανικός ὅ. | obratný,µηχανόεις ὃ. chytrý,
zběhlý, důmyslný

Urxavojtovóc Ó výrobce váleč
ných strojů

μηχανορράφος ὁ. pletichářský
unxavů -čv (i med.) hotovilti,

připravovati, zjednávati S,
strojiti, vymýšleti, usilovati

μῆχος τὸ pomoc, ochrana (viza)
uolva -ew barviti, poskvrniti,

pohaněti
μίᾶ Viz sig
µιαιφόνος 4. krví potřísněný;

vrah

μιαιφονῶ -εἴν zavražditi, vraž
dou poskvrniti

μιαρία ἡ špatnost, bezbožnost
µιαρός 3. poskvrněný, ničem

ný, strašný, darebnýutaouaTó| poskvrnění,
µιασμµόςὁ j zločin
µιάστωρ -ορος ὁ Mstitel, ha

nebník, zlosyn
µιγάζοµαι -εσῦαι

spujovati se
mísiti Se,



μιγάς 945 μινυνθάδιος

uvyůc -údog Ó smíšený, společ
ně

utyda, aďv. společně s někým
Htyua. TÓ směs
μιγνῦμι, µιγνύω οἱζ µείγνυμι,

μειγνύω
μιχκόςΞς-μικρύς
µϊκραδικητής -οὔ ὁ πιδ]ά bez

práví páchající
µϊκρολογία ἡ malichernost,

skrblictví

µϊκρολόγος 2. malicherný, ne
vrlý, pedantský, lakotný

µικρολογοῦμαι -εἴσῦαι
malicherný (lakotný)

uixpozokrys -ov Ó maloměš
ťák

utxoomóvyoog 2. malý zločinec
μικρός 3. (i σμικρύς 3.) malý,

drobný, skrovný, těsný, krát
ký, málo, siabý, sprostý, níz
ký, nepatrný, mladý, chudý;
τὸ u. drobnost, maličkost,
krátkost; utxo0v málo, sotva;
μικροῦ stěží, skoro; κατὰ
uwxoovna drobno, jednotlivě,
ponenáhlu; μειόνως příliš
εηά]ο; μεῖον ἔχειν Ρύ1 ν ne
výhodě

býti

µϊκρότης -ητος Ů. maličkost,
nepairnost

uixooyúya 1 malicherné (níz
ké) smyšleníμικρόψύχος2| malicherný,
sprosty, malomyssný

µίχτο, μῖκτο VÍZ LELYVUUL

μικτός 3. smíšený
μίλιον τὸ římská míle (1000

dvojkroků)

μιλτηλιφῆς 2. (ἀλείφω) ἔεενε
ně natřený

µιλτοπάρῃος 2. S červenými lí
cemi (boky)

μίλτος ň suřík, červeň
μιλτῶ -οὖὔν suříkem (červeně)

zbarviti

μίμηματό bo ονμίμησις-εωςἡ| οΌτα”,
zobrazení

ULUNTŮS-00 ó napodobitel
μιμητικός 3. napodobivý, napo

dobující
μιμητός 3. hodný napodobení
uuváto -ev (uévo) stále zů

stávati, očekávati
ULUVÝOKO-ELY (č -UvýcKY) Připomínati,upomínati;| pas.

vzpomínati si, pamatovati si,
býti pamětliv, zmiňovati se,
ma pozoru se míti, zprávu
donésti, všímati si; µμέμνημαι
býti pamětliv; šuvýodnv sta
la se o mně zmínka, zmínil
jsem se

µίμνω = učvo (vyčkávati, ů
stávati)

μῖμος o herec, napodobitel,
představitel

μϊμοῦμαι -etodau napodobiti,
podobným činiti, říditi se ně
čím (τί)

univ. (ak. οὔ οὗ) -- αὐτόν,
αὐτὴν (jej, 3, 16); --- ἕ,
ἑαυτόν (56)

μινύδω -ειν zmenšiti, snížiti;
intr. ubývati, mizeti, hynouti

utvvvda aďv. chvilku
μινυνὺάδιος 2. kratičkého trvá

ní (života)



μινυρίζω

µινυρίζω -ειν (ἳ πιεᾶ.) Κῆοι
τα, tiše kvíleti ( μινύρομαι)

µιξαι υἱΖμείγνυμι
μῖξις -εως smíšení, spojení
µϊξοβάρβαρος 2. smíchaný z

barbarů, polobarbarskýµιξοπάρῦΌενος2.| polopanna
(pojohad)

utEw (fut.) υἱζ μείγνυμι
uicavůvanic 1 odpor (nevlíd

nost) k lidem
µϊσάνὃρωπος ὁ lidi nenávidě

jící

μισγάγκεια ň kotlina, úžlabina
μίσγω υἱζ μείγνυμι
ulonua Tó předmět nenávisti,

obluda

utonTóg 3. nenáviděný, hodný
nenávisti

µισθαποδοσία výplata mzdy,
odplata

µισθαποδότης -ου O Zaměstna
vatel, výplatčí mzdy, odpiá
cející

µισθαρνία ἡ
nost

Uodaová -etv za mzdu sloužiti
µίσδιος 3. (2.) najatý, námezd

ný; Óu. nádeník
μισθοδοσία ἡ výplata mzdy

(žoldu)

Wododorng -ov Ó mzdu vyplá
cející

ULOVOBOTÁ-etv mzdu (žold) dá
vati

μισθός Ó mzda, plat, žold, ná
jemné, nájem, odměna, od
plata, trest

μισθοφορά ἡ výplata mzdy
(žoldu)

nádenictví, úplat
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uLodogovič + nádenictví, služ
ba za mzdu

ULoĎopovog 2. za mzdu sloužící,
žoldnéř

UOdVOEOVŮ-eiv za žold sloužiti,
mzdu dostávati, býti žoldné
řem

ULODÁ -obyv za mzdu dávati,
pronajímati, najímati

µίσθωμα τό nájemné, mzda,
žold, nájemní smlouva (služ
ba), najaté obydlí; mů u.
z výtěžku nájmů

µίσθωσις -εως τό {Ξ-μίσδω
Wo)pronájem, najímání, ná
jemné

µισθωτός 3. najatý; Ó u. ná
mezdný vojín, nádeník

uioodnuog 2. odpůrce lidu (de
mokracie)

µϊσολογία ἡ οἄροι k řečím
(řečníkům, vědě)

Utoorovno -ev nenáviděti zlé
Hicoc TÓnenávist, nepřátelství,

ohava

µισοτύρανγος6. odpůrce tyranů
ulooxonoTog 2. odpůrce dobrých

(šlechty)
µιστύλλω -ειν na drobno krá

jeti, rozsekati
μισῶ -εἴν nenáviděti, oškliviti

si

uiroc ó Klička, mit osnovy; ře
těz, osnova

μίτρα ň (i μίτρη) modpásník,
pokrývka hlavy (vinutá)

ULĎENMpÓ0og2. mitru nosící
uurWwdmG2. jako nit, točený
μνᾶa -G7 ň mina



μνάομαι μολυβδίς

uváouou -Godou vzpomínati si,
pomýšieti; ucházeti se

µνέαξ- μνᾶ
μνεία ἡ pamět, vzpomínka,

zmínka (= uvýum)
μνήμα τὀ památka, pomník,μνημεῖοντὀ| mohyla,hrob
uvýum * Pamatování, pamět,

vzpomínka, zmínka, sláva, lí
čení, vypravování

μνημήιον Ξξ μνημεῖον
μνημονεύω -ειν Υ Ρ8ΠΙΣΗ ζ8

chovati, pamatovati si, vzpo
mínati, připomínati, zmiňo
vati se, zprávu podati; µνηµονευτός3.© vzpomenutý,
vzpomínkou vzbuzený

μνημονικός 3. pamětlivý, s do
brou pamětí

uvyuooúvy * pamětlivost, vzpo
mínka, památka

Uvyuóovvov TÓ památce věno
vané, památka

μνήμων 2. pamětlivý, dbalý
μνησικακῶ -εἷν Vzpomínati zlé

ho; uň uv. uděliti amnestii
UVNOTEVO-Evy UCházeti se, na

mlouvati si; zasnoubiti se
μνηστήρ -ἤρος ὅ Ženich
μνηστηροφονία ἡ pobití ženi

chů (nápadníků)
μνῆστις -εως Ť Vzpomínka,

vzpomínání
μνηστός 3. namluvený, řádný,

manželský
UvyoTŮG -Úoc + namlouvání,

ucházení se

uvota * otroci (na Krétě)
Wvoc ó jemné peří
μουγικάος 2. --- μογιλάλος

µογερός Š. namáhavý, trýznivý,
ubohý

uovikdÁoc 2. těžce mluvící (t. j.
poloněmý)

uóyig aďdv.stěží, sotva, těžce
uóvoc Ó námaha, práce, bída,

nouze, bolest
µογοστόχος 6. s bolestí rodící,

bolest způsobující
μογῶ -elv namáhati se, zna

viti se, vytrpěti, zakusiti
uÓĎLOG Ó ——Mmodius (měřice)
uodoc Ózmatek, vřava válečná
uotoa (µοίρη) ἡ podíl, část,

úděl, území, usouzené, osud,
los, právo, slušnost, pořádek,
smrt, štěstí, třída, vážnost

KovovyysvÝcÓ miláček štěstí
Movoldvog 3. (2.) osudový, osu

dem určený
µοιχάγρια τά frest (pokuta) za

cizoložství

μοιχαλίς -ίδος cizoložný;
cizoložnice, cizoložství

μοιχεία ἡ cizoložství
μοιχεύω -ειν cizoložiti, sváděti
µοιχίδιος 3. cizoložný
µοιχός ὃ cizoložník
μοιχῶ -úv K cizoložství sváděti,

cizoložiti

μολεῖν (ční. aor. od βλώσκω)
přijíti

µόλιβος ὃ --- μόλυβδος (9οἱονο)
μόλις --- μόγις
µολοβρός ὁ ἄρίπανες
uoArotoc 3. zpěvný
µολπήηἡ 2ρὲν, hudba, tanec se

zpěvem (i hudbou), plesání

µολύβδαιναἡ | lověnáuoAvBělc-(d0c1| olověnákoule

c

ἡ µ.
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μόλυβδος ὁ οἰονο; µολύβδινος
3. olověný

uokAúva-ev poskvrniti, potřís
niti

µολυσμός O poskvrnění
µομφή T výčitka, stížnost
uovapyíů T samovláda, samo

statné velení

Lóvaoyoz Ó samovládce
μοναρχῶ -εἴν býti samovlád

cem

Kovác -údog f jednotka; ojedi
nělý, sám

μοναχῆ (i -xů) adv. jen, pouze,
jedině

novayóg 3. jediný
nový ἡ zůstávání, prodlévání,

pobyt, obydlí, čekání
μόνιμος 2. vytrvalý, stálý, věrný
µονογενής 2. jednorozený, je

diný
µονοειδής 2. jednotvárný, jed

noduchý
HOvoxoLTŮ-av sám spáti
µονόχροτος 2. jen jednou řadou

vesel poháněný (u trojveslc)
Hovóxwkog 2. © jednom členu

(patře)

μονύλιδος 9ἱ2 µουνο
μονομαχία ἡ 5ουΏο]
μονομαχῶ -εἴν V souboj se pu

stiti, jediný se do boje dáti
Kovovovyí aďv. skoro, téměř
μονόξυλος 2. z jednoho kmene

vyrobený
uóvog 3. jediný, sám, opuštěný,

jen; µόνον jen, pouze; οὐ
µόνον - ἀλλὰ xai -: nejen 
ale i; uóvov oú málem

μονόφθαλμος 2. jednooký

μονῶ -oúv nechati samotným;
pas. býti opuštěn (osamělý)

uóoa 7 sbor, oddíl (vojenský)
μορίᾶ ἡ posvátná oliva
µόριμος ὅ. μ5ουζεΏύ {--- µόρσι

μος)
µόρινος ὃ. πποταξονύ
Uóovov Tó díl, oddíl, kus, člen,

podíl
µόριος ὅ οοἈτάποε posvátných

oliv

μορμολύκειον τὸ bubák, stra
šidlo

µορμολύττοµαι -sodou Strašiti,
strašidlem odvraceti

μορμύρω -ειν Ššuměti
µορμώ οὓς ἡ strašidlo,
μορμών -όνος Ἡ j příšera
µορόεις ὃ- tmavé barvy jakomoruše| (uópov,morum);

zrnitý (podobný plodům mo
ruše)

UÓ0ogÓ osud, los, záhuba, smrt
µόρσιμος 2. osudem určený,

osudný, k smrti (k záhubě)
určený

µορύσσω -Ev Začerniti, pošpi
niti

uoogů ů tvar, podoba, postava,
zjev, krása, půvab, (vnější)
podstata

µόρφνος 3. temnobarvý, na
černalý

μορφῶ -οῦν tvořiti, pas. podo
bu (tvářnost) na sebe vzíti

uóogoua TÓ podoba, tvářnost
µόρφωσις -εως ἣ Podoba, pod

stata, zdání
µόσσυν (-VS) -Vvoc O dřevěná

věž, věžovité obydlí
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uóoyetoc 2. telecí
μοσγοποιῶ -εἵν dělati tele
uóoyoc ó potomek, mladý (muž,

lev, býk); tele
uovváE adv. sám, po jednom,

jednotlivě
µουνο- 9ἱΖ µονο
uovvodev jednotlivě
µουνόχωλοςξ-- µονόκωλος (εᾱ

nopatrový)
uovvokidoc 2. z jediného kusu

Kamene

uovvopvůc 2. srostlý, z jednoho
kusu (vzrůstu)

uovvvytdv -Gvoc č attický mé
síc (duben-květen)

uovvý -oúv zbaviti
μουσεῖος 2. Musám příslušný;

TOu. chrám, sídlo Mus, ško
la, vznešenost (umění)

μουσικός 3. Musám příslušný,
zpěvní, hudební, umělecký,
vzdělaný, moudrý, zběhlý,
způsobilý, shodný; ἢ µ. (τὰ
u.) hudba, zpěv, tanec, bá
snictví, umění a věda, vyšší
vzdělání

Hovoorotóc Ó básník, skladatel
básní (a hudby)

μοὐστίξ- Uot ĚoTL
uovdMmuaτό námaha, útrapa
μογθηρίᾶ ἡ špatnost, nešle

chetnost, nouze, bída
uKovŮNO0T3. namáhavý, bídný,

špatný, zubožený
novdite -er míti trápení
nóydoc ó lopota, námaha, bída
μοχὺδῶ -etv namáhati se, trápiti

se, trpěti, s námahou vyko
nati

μογλεύω -ειν páčiti, pákami
odstrkovati (vyvraceti)

uoyhog č sochor, páka, závora
μογλῶ -εἴνΞ- μοχλεύω
μυγαλή ή rejsek
uvšakéoc mokvající, vlhký
μύδρος o žhavé železo, hmota
μυδῶ -ᾱν rozplývati se, kanou

ti; (vlhkem) trouchnivěti, tlíti
UVEÁOELGŠ. morkový
UveAógč morek, mozek, síla (=

medulla)
μύζω-ειν (i uv -etv) ssáti
UVĎEVY -EwyVypravovati
uvdoloveve -ev Vypravovati,

rozmlouvati, vybájiti, obraz
ně mluviti, obšírně povídati

μυθολογικός ὁ Ὀάδπίκ (bájí)
uvdokovoc Óvypravovatel bájí,

mytholog
μυθολογῶ -εἴν --- μυθολογεύω
μυδοποιίᾶ 1 bajka
μυδοποιός Ξ-- μυδολογός
μῦθος ὁ slovo, řeč, vypravo

vání, rozmluva, rozvaha, mí
nění, zpráva, pověst, událost;
bajka, děj dramatu; myšlen
ka, rozhodnutí, závěr, rada,
rozkaz; dějiny

uvdoduoL -elodau mluviti, ří
kati, vypravovati, pronášeti,
naznačiti, jmenovati, rozvá
žiti

UVÝWONS2. vybájený, báječný
μυῖα ň moucha
μυκηῦμός ὁ bučení, řvaní
UÚXNS -ητος ὃ hřib, konec

pochvý
µυκτήρ -ἤρος ὅ Nosní otvor,

nozdry; pl. nos
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μυκτηρίζω -ειν vysmívati se µυρρίνη | myrta,μυκῶμαι-ἄσδαιbučeti,řváti,| uvocivnůmyrtováratolest
duněti, rachotiti

UAE -xog ó mlýnský (veliký)
kámen, žernov

uúin ů mlýn
µυλήφατος 2. mlýnem rozdrce

ný, mletý
μυλικός δ., μύλινος 3. miýnský
uvAosvdng2. mlýnskému kame

mi podobný

μύλος ὁΞ-μύλη ἕ αύλαξ
μυλών -ὤνος ὃ πησπήοε
μῦνη ἡ ννιάδιυ
μυξωτήρ -Ώρος ὁ --- μυκτήρ
μΌυριάκιςdesettisíckrát
µΌρίανδρος 2. (μῦριοι, ἀνήρ)

pro deset tisíc lidí

µυριάρχης -ου ὁ | velitel
µυρίαρχος ὁ j 10.000mužů
μῦριάς -άδος 7 myriada (10

tisíc)

µυρίζω -ειν mastí (olejem) na
tírati

µυρίκη Ů tamaryšek
μυρίκινος 3. tamaryškový
uÚovor 3. deset tisíc
UVoLóxaonoc 2. S tisícerými

plody
μυριόλεκτος 4. tisíckrát řečený

(opakovaný)
uvolog 3. nesčíslný, nekonečný
UVOLOÓPOG2. S nesčísliným ná

kladem

UÚouNĚ -xog Ó mravenec
μῦρομαι -εσθαι rozplývati se,

slzeti, naříkatí
uúoov TÓ vonný olej (mast),

WÚúoovvog3. myrtový
μῦς -ὐς ὁ πιγᾶ
µυσαρός 3. nečistý, odporný
µυσάττοµαι -εσῦαι οὕκΗνι εἰ,

znechutiti si

µυσερός --- μυσαρός
μύσος τό οὔκ]νοδί, οὔροπηοςί,

ohava

WvorTňotovT6 tajemství, tajem
ný obřad (mysterie)

UÚOTNG-0V Ó Zasvěcenec my
sterií

μυστικός 3. tajemný, tajný
μυχμός ó vzlykot, stenání
μυχοίτατος 3.v nejzazším koutě
Wvyóvde do kouta, dovnitř
Wvyóc ὁ nitro, vnitřek, kout,

zákoutí, záhyb, záliv
uvé -elv do mysterií zasvěco

vati, zaučovati; ol UEUVYUĚVOL
zasvěcenci

Uúw -ev zavříti se, zaceliti se,
přestati

μυών -Ďvog Ó svalstvo, vazivo
svalové

uvwrále -eu býti krátkozraký
μύωψ -ωπος krátkozraký; 6 U.

střeček, osten, bodec, ostruha

uAoc ó práce, boj, vřava
μῶλυ -υος ro kouzelná bylina

(móly)

µώλωψφ-roc podlitina, vřed
μῶμαιΞΞ µάομαι
μωμεύω Ξ-μωμῶᾶμαι
uuog č skvrna, potupa, hanba
uouóuo -čodou kárati, tupiti
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μῶν (== μή οὖν) či snad, snad
ne, přece ne

uúvvĚ -yoc jednokopytný
μώομαξ-- µάομαι
uwoadívo -evv býti hloupý, po

šetile jednati, prohloupiti,
hloupým činiti; pas. pošetil

cem se státi, vkusu pozbýti,
nechutným se státi

µωρίᾶα ἡ pošetilost, bláznovství
µωρολογίᾶα ἡ hloupé mluvení
µωρός 3. (i uévoc) bláznivý,

hloupý, ztřeštěný, nechutný,
bohaprázdný

N, v (vý) n
v τπτ 90
vat opravdu, jistě, ovšem, an?
včtůc -údoc nymfa pramene

(řeky)
ναιετᾶῶ -čv přebývati, míti sí

dio, pohodlně bydleti
vaoc 3. lodní, plavecký
ναῖς -ίδος ἡΞ- ναιάς
ναιχί (ναίχι) 8πο, αγοΐζε
ναίω -ειν obydlí (sídlo) vyká

zati; bydliti, sídlo míti, obý
vati, meškati, býti; pas. býti
obydlen, usaditi se

valo = vůw
vány ἡ (ἳνάκος τό) rouno, kůže
váua TÓpramen, proud, tok
ναµερτ- Όἳσγηµερτ
ναός ó chrám
vojtotog 3. lesnatý, lesní, údol

ní, horský
νάπη ἡ údolí, úval, úbočí,νάποςτὀ[ hvozd,rokle
váodoc nard (baldrián),olej

(mast) z nardu
vaodnxogóooc č nesoucí berlu

(hůl, thyrsos)

νάρῦδηξ -χος Ó metlovka (fe
rusa), lodyha (prut) narthe
ku, hůl, skřínka

νάρκη ἢἡ rejnok (elektrický),
křeč, strnutí

VŮONLOOOC Ó Narcis
ναρκῶ -ᾱν strnouti
γάσθη, νάσσα υἱΖναίω
νᾶσιῶτις Ξί νησιῶτις
vůcoc 7 — vňoog
vůcow -gu pevně udupati, upě

chovati
ναυαγία ἡ ztroskotání (rozbití)

lodi

ναυᾶγιον TÓtroska lodní
vovayoc 2. trosečník, tonouci
ναυαγῶ -εἴν ztroskotati
vavaoytů ů velitelství lodí
ναύαρχος ὁ velitel loďstva
ναυαρχῶ -etv býti velitelem

lodi (lodí)
vavŘárng ó veslař, plavec, vo

jín lodní, cestující na lodi
ναυηγ- οἱ ναυαγ
ναυκληρία ἡ Ρἰανεοίνί, Ιοᾷαἵ

ství, plavba po moři
ναύχληρος ὁ majitel (správce)

i



ναυκληρῶ

vavxinoě -eiv plavbu provozo
vati, loď říditi, míti loď

vaúxočooc č lodní náčelník
ναυκοατής 2. majitel lodí, pán

moře, mocný na moři (loď
stvem)

ναυκρατῶ -εῖν míti na moři
(ioďstvem) převahu

ναυκράτωρ -οροςΞΞΞναυκρατῆς
ναῦλον τό převozné, poplatek

za přepravu lodní
ναύλοχος 2. lodím pohodlný,

lodi chránící; T v. kotviště
ναυλοχῶ -εῖν V přístavu, kot

viti, s loďmi v záloze číhati
vavuaynoslo přáti si lodní bit

vy
vovuayiů (i -in) 1 bitva ná

mořní

vaúuayoc 2. vhodný k bitvě
námořní

ναυμαχῶ -etv Svésti námořní
bitvu, na moři (loďmi) bojo
vati

ναυπηγήσιµος 4.
stavbě lodí

ναυπηγία ἡ 5ἴανραlodí
vavrmyog ó stavitel lodí
ναυπηγῶ -εἴν (Tňyvvu) sta

věti lodi

ναῦς, νεώς ἡ loď
ναῦσῦλον τό Ρἵενοζπέ (--- ναῦ

λον)

ναυσικλειτός| loďmi(plav
vavotxhurog2.| bou)slavný
ναυσιπέρᾶτος 2. (ἵ -πέρητος)

co lze jen loďmi přeplouti
(přejíti)

γαυσίπορος 2. splavný

vhodný k
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vaúarattuov TO (i -uoc 6) sta
noviště lodí, kotviště

vavoTok -etv plouti lodí, vézti
po lodi

ναύτης -ου ὃ lodník, plavec,
vojín námořní

vavrixóg 3. lodní, námořní,
znalý plavby; 6 v. plavec,
ň v. námořnictví, T0 v. jizda
loďmi, loďstvo, námořní moc

ναυτιλία (ἱ -ίη) plaveciví,
piavba

vavrlAkouau -eodou lodí plouti,
p.aviti se, cestovati

vavTikoc o námořník, plavec
vovTočixavoí soudcové obchod

ních sporů
váw -gu plynouti, téci, přeté

νεάζω -ev býti mlád (mladší),
dorůsti, mladicky (mužně)
jednati

γεακόνητος 2. (i -xóvng 2)
čerstvě broušený

νεᾶλῆς 2. πονύ, mladý, svěží,
čilý

večvíčc ó jinoch, mladík, mla
dý muž

νεᾶνιεύομαι -εσδαι býti mlád,
mladicky (bujně) si wésti,
chlubiti se, pyšniti se

νεανικός 3. mladický,
silný, zpupný, drzý,
prudký

γεᾶνις -ιδος (i veňvic) mla
distvá, panenská; ý v. panna

νεᾶνίσχκος ὁ ΞΞνεανίας
νεαρός 3. mladistvý, něžný,

νυννοSVĚZI

smělý,
hrdý,
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věatoc 3. nejkrajnější, nejspod
nější, nejvyšší, nejzazší

veBolte -er jelení kůži obléci
veBoós ó () kolouch, jelínek
νέες, νέεσσι υἱᾷ ναῦς
venysvýg 2. nově zrozený, mla

dý
veňxmg 2., vemnovýc 2. Viz ve

ακόνητος
veňAatTov Tó medový koláč
νέηλυς -υδος Ó (7) nově přišlý,

příchozí
νεην- οἱ νεαν
γεῖαι (Ξ νέῃ) υἵσγέοµαι
νείαιρα ἡ ΚΤΠ, 8ροᾶηί
νείατος ΞΞνέατος
VEVKELO)ZZ VEVKŮ

νεῖκος τό 5νάτ, hádka, spor, zá
pas, boj, soud, výčitka, lání

vELnů -elv příti se, hádati se,
vyčítati, kárati, tupiti, urážeti

vetoBev zdola nahoru, z hloub
ky, zpod něčeho (Tuvóc)

veto, hluboko dole
νειός pole, niva, úhor
velpw -er sněžiti, zasněžiti
vexác -údoc 7 Kupa (hromada)

mrtvol
γεχρός 3. mrtvý, zemřelý; 6 v.

zesnulý, padlý, mrtvola
νεκροσυλία 1 olupování mrtvých
νεκροῶῷ -οὔν Usmrtiti, vysíliti;

pas. odumříti
νέχρωσις -εως ἢ smrt, skonání
γέχταρ -αρος τό nektar (nápoj

bohů)
νεχτάρεος ὃ- nektarový, božský
γέχυια ἡ oběť mrtvýmvexvouovTÝtov| TÓ| Věštírna

mrtvých

23 Řecko-český slovník,

vémvc -vog Ó mrtvola, nebožtík
veuédo -ev stále pásti
veueontToc 3. pohoršlivý, ne

hodný, trestný, bázně (úcty)
hodný

γεμεσίζομαι -εσῦαι horšiti se,
hněvati se, za zlé (v oškli
vosti) míti, ostýchati se, ctíti,
styděti se

VĚuEOLG-EWG Ť pohoršení, ne
vole, výčitka, hanba, odplata,
trest, bezpráví, pomsta, smysl
pro čest

γεμεσῶ -ᾱν Ξ--νεμεσίξοµαι
νέµος τό pastvina, háj
νέµω -ειν uděliti, dáti podíl,

přiděliti, rozděliti, dopřáti,
povoliti, prokázati, přičítati,
míti v držení, vládnouti, by
dliti, obývati, ovládati, vzdě
lávati, říditi, hlídati, spravo
vati; med. užívati, spásati,
dáti hubiti, pustošiti; míti
v nevážnosti, pokládati, šířiti
se

νένιπται VÍZνίζω
γενωµένος οἱ νοῶῷ
νεοάλωτος 2. čerstvě chycený
νεοαρδής 6. nově zavlažený
νεύγαµος 2. nově zasnoubený

(vdaný, ženatý)

γεογϊῖλός 3. | novorozený,
veoyvoc3.| mladičký
vEodauMONG Ó novoobčan
νεόδαρτος 4. čerstvě sedřený

(stažený)
vcoJEv znova, nově
veodnáňg 2. čerstvě vyrážející,

čerstvý
γεοίη ἡ žár mládí



νεοκατάστατος

νεοκατάστατος 2. πονξ usazený
νεύκροτος 2. novým potleskem

doprovázený, nový
VEOxTLOTOG2. Nově založený

νεύχτιτος 5. 5νόξί, πονύ
véouau -obou ubírati se, odejíti,

vrátiti se

veoumvíč f == vovumvíc
νεοπενθής 2. 5 čerstvým (no

vým) smutkem (bojem)
vsórAovrTog2. nově zbohatlý
νεόπλυτος 2. čerstvě (právě)

vypraný
veóronoc 2. nově stříhaný
VEOTOLOTOG2. Čerstvě řezaný

νεόρραντος 4. čerstvě zbrocený
νεύρρυτος 2. Čerstvě tekoucí

(prolitý)
vĚooT0G2. nově vzniklý
věoc 3. mladý, nedospělý, před

časný, nezkušený; 6 v. ji
noch; nedávný, nový, čerstvý,
neslýchaný, nečekaný, neob
vyklý, hrozný, nebývalý; τὸ
v. novota, revoluce, neštěstí;
τί νεώτερον CONového; ad
verb. všov nově, nedávno;
véarTov posléze

γεύς {--- νεὠς) V7žvaÚc
νεύσµηκτος 2. ἔεγδίνό vyčiště

ný (vyleštěný)
VE00TÓG-dĎoc čerstvě utržený
νεοσσεύω -ειν hnízditi, vylíh

nouti
νεοσσιᾶ ἡ hnízdo (s mláďaty)
ve0000c Ó mládě, vylíhlé ptáče
νεόστροφος 2. πονδ Ρ]είεπύ
νεοσφαγῆς 2. právě poražený

(zabitý, spáchaný)

354 νεφεληγερέτης

νεόύτευχτος2.| novězhotovený
γεοτευχῆς 4. (vyrobený),

ještě nový
veóTmg -nT0g Ú mládí, mládež,

mladé mužstvo

νεύτοµος 2. Čerstvě poražený
(uříznutý, zasazený)

VEOTT- VÍŽ VE00G

γεουργός 2. (i -vůs) = ved
τευχτος

νεούτατος 2. čerstvě (právě)
poraněný

γεύφυτος 2. nově (na víru)
obrácený

γεοχάρακτος 2. čerstvě vražený
(vtlačený)

γεοχµός 4. nový
VEOYUĎ -0ÚV zaváděti novoty

(změny), začíti něco proti ně
komu

γέποδες οἱ (αἴ) potomci, děti
(srovn. nepotes)

γέρὂε(ν) Ξ--ἔνερὂε(ν)
νέρτερος JŠ.dolejší, podzemní
veůuo TOpokyn
γεῦμαιΞΞγέοµαι
νευρᾶ ἡ tětiva, šňůra
νεῦρον τό | řemen u praku,

šlacha

νευροσπαδῆς 2. (ἴtětivou© vymrštěný,
tažený (pohybovaný)

νευστάζω -ειν Kývati, klátiti,
mrkati

νεύω -ειν Kloniti, hýbati, kýv
nouti, pokynouti

vepěly f oblak, mrak, temno
ta, množství

νεφεληγερέτης -ου 0 (ž -ěTa)
mraky shrnující, oblačný

σπαστὀς)
šňůrou
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végoc TO mrak, oblak, hejno,
dav

vepotrTic -1806 Ť nemoc ledvin
νεφρός ὁ 1εάνΙωΥ
γέω -εἴν plovati; přísti; hroma

diti, kupiti; viz i νέοµαι
νεωκόρος ὁ (ἡ) dozorce chrá

mový
νεωλκῶ -εἴν loď na břeh vy

táhnouti
vedong 2. nový, mladý, nedáv

ný, čerstvý
νεώριον τό loděnice
γέωρος 5. Ξς- νεώρης
γνεώς -ώ ὁ οΏτάπα; také gen. sgl.

οἆ ναῦς
νεώσοιχοι οἱ lodní kryty (v lo

děnici = doky)
veĚagoTinově, nedávno, právě
νεωτερίζω -erv novoty zavádě

ti obnoviti, měniti, změny
prováděti, vzpouru (nepoko
je) vyvolávati, odpadati, bou
řiti se

γεωτεριχκός 3. mladický
VEWTEOLOUÓGÓ změna Ústavy,

vzpoura, touha po novotách
(převratech)

νεωτεροποιίᾶ Ý Snaha po změ
nách (novotách)

νεωτεροποιός 2. novotářský, re
voluční

vý ano, opravdu; vý rov Ala
při Diovi

γηγάτεος 3. čistý, nový (nád
herný)

vývostTog 2. bez probuzení (vy
rušení), hluboký, tvrdý (spá
nek)

vndeňg 2. prostý bázně
23* Řecko-český slovník,

vůěvta Ta vnitřnosti, střeva
vňovuog 4. občerstvující, posi

lující
νηδύς -ύος ἡ břicho, žaludek,

život (mateřský)

výdo -ew (== vém) přísti
νηι- 9ἱ2 ναι
γῆις -1806 neznalý, nezkušený
νηΐτης -ου Ξ---νᾶιος (lodní)
νηκερδής 2. neprospěšný, da

remný
νηκουστῶ -etv býti neposlušný
γηλεῆς ζ. melítostný, nemilo

srdný, ukrutný
γηλειτής, νηλεῖτις (-ιδος) ne

provinilý, prostý viny
γηλής 2. Ξ-- νηλεῆς
νηλίπους -οδος Dosý
γηλιτής, νηλῖτις Ξ-- νηλειτῆς,

γηλεῖτις
γῆμα τὀ nit, příze
νηµέρτεια ἡ neomylnost
γηµερτῆς 2.. neomylný, ne

zvratný, nezměnitelný, prav
divý

γηµεμία ἡ (ἳ -(m) bezvětří
výveuoc 2. bez větru, tichý,

klidný
γῆνις -ιδος mladice, dívčina
νηύς ὁ chrám; též οεπ. --- νεὼς

(ναῦς)
γηπενθης 5. Ζ8] utišující
γηπιάας == dk. plur. od vy

mén (dětství, pošetilost)
vyrmáte -ew býti dětský (dítě

tem)
γηπιαχεύω -ειν ἀξίδκέ ΏτΥΡγο

váděti

γηπίαχος 4. dětský, nedospělý,
nezkušený
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νηπιέη ἢ ἀξίδίνί, πετοζαπηποςί,
pošetilost

výjmoc 3. nedospělý, slabý, dě
tinský, bláhový

νΏποινος 2. bez náhrady (po
kuty, pomsty)

vyÚTLoG 3. nerozumný, dětin
ský; 6 v. chlapeček, děcko

γήριτος 2. nesčetný, nekonečný
νησίδιον τὀ
γησίον τό
γησὶς -ἴδος ἡ
vYyoLWTNS-ov Ó ostrovan (oby

vatel ostrova)
γησιωτικός 3. ostrovní
γησιῶτις -ιδος Π οδίτονηί
νησομαχία ἡ boj ostrovů
νῆσος ἡ οδίτον, Ροϊοοδίσογ, νύ

spa
vůoca * kachna
νηστεία ἡ ρὗςί
νηστεύω -ειν Ρο5δΗΏ15θ
νῆστις -ιος (ἱ -ιδος) lačný, bez

jídla, hlad způsobující
vyověotov TÓ (ubohý) ostrůvek

(== vnotětov)
vntóg 3. nakupený
vnůc ŇĎ= vaůc
νηυσιπέρητος Ξ-- ναυσιπέρητος

(-πέρατος)
vyepůkoc 3. bez vína, střízlivý
νηφω -ειν býti střízlivý
výye -ew plovati, plaviti se (%

med.)
vn -εῖν (== vém) hromaditi,

naložiti, napůniti
γίζω -ew mýti, smývati, zbaviti

viny, čistiti, smířiti; med.
mýti se

νίκη ἡ vítězství

ostrůvek

vixyrTýotov Tó odměna za ví
tězství

γϊκητικός 3. vhodný (potřebný)
k vítězství

νϊκηφόρος 2. vítězný, vítězství
přinášející

γῖκος τό Ξ- νίκη
νικῶ -ᾱν vynikati, vítěziti,

předčiti, míti převahu, pře
konati, přemoci; oddávati se,
býti v moci, povolovati, pod
léhati; býti lepší, vyhráti
soudní spor, s míněním pro
niknouti

viv= uúv (ej, ji, je)
vutTTŮO-ŇOoG Ó umyvadlo
νίπτω -ev mýti, čistiti, omý

vati, smiřovati (== νίζω)
νίσομαι-εσδαι (ἳ νίσσοµαι)1,

odejíti, vrátiti se
νιφάς -άδος ἡ sníh, sněžení,

sněhová vločka; adj. zasně
žený

VLpETOGÓ sněžení, metelice
VLPOELG3. zasněžený, sněhem

pokrytý
νιφοστιβής 2. sněhem (v bouři)

kráčející
vlpw -gy sněžiti (== veípw)
vómuo. To myšlenka, rozhodnu

tí, úmysl, plán, rozum, bys
trost, smýšlení, smysl

voňuwv 2. rozumný, chytrý
γοητός 3. smysly (rozumem)

pochopitelný (pochopený)
νόθος 3. nepravý, nemanželský
vouadixóc 3. kočovný
γόµαιον τό mrav, zvyk
νομάρχης -ου ὁ Starosta kraje

(župy)
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vouác -ddoc Ó (ň) dělící; na
pastvě, pasoucí (se), kočující,
kočovník

νομεύς -έως (-έος) Ó pastýř;
žebra (žebroví) lodní (v plur.)

VOuEVW-ειν Ppásti, hlídati, na
pastvu (s pastvy) honiti

voum ňĎpastva, pastvina, pasou
cí se stádo; rozdělení, šíření,
rozšíření, dar

νομίζω -ειν míti ve zvyku, ní
vati, býti obyčejem (pas.),
spravovati, zaříditi, ustanou
ti, (obyčej) převzíti, řádně za
chovávati, (obyčejně) užívati
něčeho (rTuví), uznávati, po
kládati, věřiti, mysliti; vou
Cerau jest zvykem, Tů νοµι
Coueva zvyky; souditi, býti
přesvědčen; γομιζόμενος 3.
obvyklý, zavedený

vouvnóc 3. zákonitý, znalý prá
va; ó v. znalec Písma

γόµιµος 2. obyčejný, příslušn“,
právní, zákonný, platný, řád
ný, pocházející; TO v. ZVYK,
mrav, zákon, právo, povin
nost

γόµισις -εως η Ustanovení
γόµισµα τό ZVYK,zařízení, pe

níze

νομογράφος ὃ spisující zákony
νοµοδιδάσκαλος ὅ Učitel záxo

na, znalec Písma
vouodeola 1 zákonodárství
vouodéTng -ov Ó zákonodárce
vouodeTioc 3. zákonodárný; j

v. zákonodárství
νομοθετῶ -elv zákony dávali,

nařizovati, ustanovovati

γομόςὁ pastva, pastvina; sídi,
pobyt, okres, kraj, župa

vóuog Ó způsob, mrav, obyčej,
zásada, zvláštnost, řád, ve
řejné mínění, zákon, právo;
píseň, melodie, stupnice tó
nová

vouogúkaxeg oi strážci zákonů
(pořádku)

γόος Ó (staž. voúc) mysl, smysl,
rozum, duch, rozvaha, bys
trost, srdce, smýšlení, myš
lenka, mínění, přání, záměr;
νοῦν (προσ)έχειν TUVÍ(T005
τι) k něčemu přihlížeti, po
zornost obraceti

νοσερός ΞΞνοσηρός
voonÁsla Ú| nemoc, choroba,
γύσηµατὀ j neduh, mor,

nákaza, zlo
voonooc 3. nezdravý, nemocný,

churavý
νόσος ἡ nemoc, choroba, mor,

neřest, nákaza, šílenství, ne
štěstí, utrpení, chyba

voodevw -ew hnízditi, vysedě
ti, vylíhnouti

νοσσ- Viž νεοσσ
νόστιµος 2. návratný, (schopný)

návratu
vóoToc ó návrat, chůze, cesta,

odchod, výprava, příchod
γοστῶ -εἷν vrátiti se, zavítati,

cestovati

νύσφι(ν) stranou, opodál, dale
ko, tajně; kromě, bez (s gen.)

voogile -gewvzdáliti, odkliditi,
ušoupiti; med. vzdáliti se, od
vrátiti se, opustiti, zpronevě
řiti
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vocě -etv býti nemocen, stonati
νοσώδης 2. chorobný, nezdravý
vorTeoóc3. vlhký, deštivý, jižní
vorím + vláha, déšť, liják
νότιος 3. (2.) vlhký, jižní, vlaž

ny
νοτίς -ίδος --- νοτίη
vórTocó jižní (jihozáp.) vítr, jih
vovdsolů * napomínání, varo

vání, kázeň
νουδέτηµα τό
νουθδέτησις -εως ἢ

výstraha, domluva
νουθετικός 3. výstražný
νουδετῶ -εἵν napomínati, va

rovati, domlouvati, krotiti,
kárati

νουμηνία Ť nový měsíc, začá
tek měsíce

vovveyůc 2. chytrý, rozvážný
νοῦς, νοῦ O== V00G
γοῦσος Ť Ξ---νόσος
vo$ -civ pozorovati, znamenati,

poznávati, mysliti, míniti,
rozvažovati, smýšleti, uzná
vati, míti na mysli

vů (vův) nyní, tu, proto, pak,
tedy, vždyť, jistě, věru

γυκτερευτικός 3. Vhodný k lo
vu v noci (k nočním podni
kům)

γυκτερεύω -ειν přenocovati,
noc probdíti, střežiti v noci

νυκτερινός Š. noční, severní
νυχτερίς -ίδος 7 netopýr
νύχτερος 2. ποζηά
νυκτοὺὴρᾶς -ου ὁ noční lovec
vuxrTouoylů 7 noční bitva
νυχτοφύλαξ ὁ noční strážce

(stráž)

napomí
nání,

výůxTWoadv. za noci, v noci
vvugelog 3. svatební; T0 v,

svatební komnata, svatba,
nevěsta, manželství

γύμφευμα τὀ sňatek, manžel
ství, nevěsta

γυμφεύω -ειν (ἳ πιεᾶ.) zasnou
biti se, sňatek míti, ženiti se,
vdávati se

νύμφη ἡ (οοἷ. νύμφα) dívka,
mladá paní, nevěsta, dcera,
snacha; víla, nymfaνυμφίδιοςδ.] svatební,

γυμφικός 2. | manželský
vvugloc ó ženich, manžel (mla

dý)

vuugóAnrroc 2. nymfami u
chvácený, roznícený božstvem

vvugdv -voc ó svatební sál
(ložnice)

νῦν nyní, právě, takto však,
pročež; 6 vův nynější, pří
tomný

γύν-- νύ
γὺνί --- νῦν (zesílené)
νύὐξ -κτύός NOC; µέσαι νύχτες

půlnoc
vvóc Ň snacha, švagrová
νύσσα m Cíl, patník, nárožník,

zábradlí
γνύσσω -ειν narážeti, strkati,

bodati, zraniti, probodnouti
vvoTále -ei klímati, dřímati
νγύττωΞ- νύσσω
νυχδήμερον To doba dvaceti

čtyř hodin, noc i den
γύχιος 3. noční, tmavý
VW= vů
voděvvoc 2. bolesti utišující
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νωδής 2. | líný, nejapný, vovuuoc 2. bez jména, neslav
γνωῦρός3.| nemotorný,ný

přihlouplý νῶροψ -1r0clesklý
γῶι, vo (gen.dat. výw == výv) νωτίζω -ειν záda obrátiti, utí

my dva (oba) kati
vwlrTEpoc 3. nás obou, náš vůrTov TÓ |, ,

νωλεμής, 2. neustále, pořád, γῶτος ὁ | hřbet, záda
ustavičně, pevně νωτοφόρος 2. Ώ8 zádech nosící,

νωμῶ -GV přiděliti, rozděliti, soumar
pohybovati, točiti, mávati, ří- γωχελίη ἢ neobratnost, váha
diti, přemítati, smýšleti vost, ochablost

=, E (60) ks Ἐένιος ὃ. (2.) pohostiný, T0 E.
Ε -́---60 pohoštění, pohost. dar, přá
Ealvo -ew Česati (vinu), val- telství; Zeúc E. Zeus, ochrán

chovati, mrskati ce hostů; ši E. xoAgcivzváti
ξανθόδριξ -χος 5 plavými vla- ke stolu (k hostině)

sy, s plavou hřívou Ἐένισις -εως ἢ pohoštění
Eavdoc J. žlutý, plavý, rusý Eevodoxoc 2. hostitel
Ee- viz ξεν- Εενοδοκχῶ -elv (? -d0yW -εἴν)
Cevayoc o vůdce žoldnéřů (ci- hostiti, pohostinsky přijmouti

zích pomocných sborů) ξενοδοχία ἡ přijímání (hoštění)
Εξεναγῶ -εἴν vésti (veleti) cizí přátel(žoldnéřské)vojsko;provádě-© Egvoxrové-eivhosty(cizince)

ti cizince pobíjeti
ξένη ἡ cizina ξενολογῶ -εἵν žoldnéře (stou
Ἐενηλασία ἡ vyhánění (vypo- pence) získávati

vídání) cizinců Eévoc 3. cizí, příchozí, cizinec;
ξενία 4 (i Eevím)pohostinství, najatý, námezdný, neobyčej

přátelství, vlídné přijetí ný, neslýchaný; 6 £, cizinec,
ξενίζω -ειν hostiti, pohostiti; žoldnéř, přítelodzvyklostiseuchylovati,| EgvóorTacig-ewcmÚtulekci

žasnouti, diviti se zincůEevixóg3.cizí,cizinecký;TO©.| EevooúvyŤpohostinství,přá
žoldnéřské vojsko telství
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ξενοτροφῶ κ«-εῖν vydržovati,
žoldnéřské vojsko

Εενῶ -οὔν (i med.) hostiti, v ci
zině usazovati (se), spřáteiiti
(se); býti hostem, jako host
zavítati k někomu

ξερός 3. suchý (viz i Enoóc)
ξέσσε υἱΖ ξέω
ξέστης -ου Ó= sextarius (du

tá míra = 05 1); dřevěná ná
doba

ξεστός 3.
sroubený

Ee -etv tesati, hladiti
Ἑηραίνω -ειν Vysušovati; pas.

vyschnouti
Enoóg 3. suchý, vyschlý; j E.,

τὸ E., Tů E. pevnina, souš
Enoórng -nTog sucho, vyschlost
Evplótov Tó malý meč, dýka
EtpoxtTóvoc 2. mečem zabíjející
ξίφος τό πιεξ
Eoovov Tó socha, dřevěný (vy

řezávaný) obraz (podoba)
Ἐνήλη ἡ poříz, hrubý pilník

(rašple), zahnutý meč
EWA-viž ov
ξυλεύομαι -eodou dříví porá

žeti

hlazený, otesaný,

Evánvá -eiv dřevařiti
Ἑυνλίζομαι -εσθαι dříví sbírati

(nositi)

EVAvvoc 3. dřevěný
EúAov To dřevo, dříví, trám,

kláda, poleno, kyj, kopí, pu
řez,kmen, násada, strom; rý
robky ze dřeva, hůl; dřevěná
socha; bavlník; kříž

EvAovová -etv dřevo zpracová
vati, tesařiti

Eúhoyocó hvozd, lesní strom
ví, houština

Ἑύλωσις -εως 1 trámoví
Evu- viz OVU
Evy- Viž Guy

Súvec, EúverToοἱΖ συνίηµι
Svvůtog 3. společný (== xowvos)
Ἑυνός ὃ. společný, obecný (==

xowvóc); čv E. ve společnosti
Evoóv Tó břitva, ostří
ξυρῶ -ᾱν (-εἴν) holiti, stříhati
Evoróv Tó tyč, kopí, dřevce
Evoroc ó sloupová chodba, kry

té sloupořadí; adj. hladký,
ostrouhaný

Ἐνω -ειν Strouhati, škrabati,
hladiti

Ο, ο (ὃ μικρόν) ο

ο’ ---- 10

Ó, ἡ, τό ten, ta, to (zájmeno
ukazovací); Ó uěv - ó dg: ten
to - onen, jeden - druhý;

τὰ μέν - τὰ δέ: ἠθάπαῖς- 1εά
nak; 00 To předtím; $x T0Ú
od té doby; Tý proto, v tom
případě; který (0, m, To zá
jmeno vztažné) : určitý člen
(nepřekládá se)
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000 -00cŤ (i ὦρ) družka, choť,
paní

ὁαρίζω -ειν důvěrně hovořiti
(baviti se), laškovati

ÓUOLOTÝG-00 Ó důvěrník, spo
Ječník

ὀαριστῦς -ύος m laškování, dů
věrný styk, zábava, zpěv

oBeAloxoc o tyč, rožeň, udidlo
ὀβελός ὁ rožeň, vrchol sloupu,

obelisk

oBokoc ó attická drobná mince
(obolos)

oBovuoepy0g2. ohromný; násil
mík, strůjce zločinů

ὀβριμοπάτρη 1 dcera mocného
otce

ὄβριμος 2. silný, násilný
ὀγδόατος 3. osmý (== dydo00)
ὀγδοήκοντα osmdesát; úvydon

xooTóg 3. osmdesátý
ὄγδοος 3. osmý
ὀγδώκονταξ ὀγδοήκοντα
O γε, ἤ γε, τό γε ten tu (zde,

jistě)
ὀγκηρός 5. nádherný
ὕγχιοντό5, truhla
Ovxoc č ohnutí, zakřivení, há

ček, ozubí (u hrotu šípu); tíže,
hromada, objem, velikost,
množství, nádhera, pýcha,
hodnost, vážnost, lesk, nadu
tost, vznešenost, vnější lesk

OYxŮ -oúv Vynášeti, pas. vypí
nati se, býti pyšný

ὀγμεύω -ειν νέβίϊ brázdu, tvo
řiti řadu (nadháněčů na lo
vu), pěšinou se namáhavě
plížiti

ὁδοφύλαξ

ὕγμοςὁ brázda, řada, hrst (po
sečeného obilí)

ὄγχνη ů hrušeň, hruška
ódatoc 3. cestovní; Ta 6. zboží

kupecké
oddat adv. zuby, kousaje, za

kousnuv se do něčeho

Oe, Moe, τόδε tento, ten zde
(nynější, dnešní, následující);
τόδε, τάδε Sem, proto; Tfde
zde, tam, takto, proto

odeEVw-ewy cestovati, jíti

ódyvoc Ó vůdce, učitel
ὁδηγῶ -εἴν vésti cestou, ukazo

vati cestu

ὁδι, OL, τοδί (zesílené 908g)
tenhle zde

ὁδίτης -ου ὃ chodec, poutník,
průvodce na cestě

ὀδμή Ů zápach, vůně
ὁδοιποιῶ --- ὁδοποιῶ
odovrovič (-(m) 7 cesta, pochod,

cestování, pouť

OdOLTOOLOVTO Odměna za cestu

ὁδοιπόρος ὃ --- ὁδίτης
ὁδοιπορῶ -εἷν cestovati, chodi

ti, vykračovati
ὁδοποίησις -εως ἡ Upravení

cesty, uvedení, úvod
ὁδοποιῶ -εἴν raziti cestu, dáti

návod

ὁδός ἡ Cesta, silnice, stezka,
dráha, chůze, jízda, pochod,
tažení, odchod, návrat; způ
sob, prostředek, příležitost,
možnost, metoda

Odoc Ó práh
OdOVG-ovToc Ó Zub, kel, tesák
ὁδοφύλαξ -κος 0 hlídač cesty
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ὀδύνη M bolest, muka, trápení,
zármutek

ὀδυνηρός 3. bolestný, žalostný
ὀδυνήφατος 2. boiest utišující

(krotící)
ὁδυνῶ -ᾱν trápiti, mučiti,

rmoutiti; pas. pociťovati bo
lest, trápiti se

ὄδυρμα τό | bědování, nářekὀδυρμός ὁ
ὀδύρομαι-εσδαι Ikáti, naříkati,

oplakávati, teskniti po někom
ὀδυρτικός J. plačtivý, naříkavýὀδύσσομαι| -E0DaL| zanevříli,

rozhněvati se (odisse)
ὁδῶ -obyv vésti cestou, uvésti,

ukazovati cestu

00wd0 VIZ OCw

ὀδώδυσμαι υἱζ ὀδύσσομαι
ὐδών -όντος ὁ --- ὀδούς (119)
ὁδωτός ὁ. schůdný
ὕεσσιν Όἱζ ὅις
ὕζος ὁ νξίεν, ratolest; průvod

ce, sluha
dCw-eu voněti, páchnouti, vůni

vydávati; ὄζει νὑπδ vychází
ὐὺ᾽--- ὅτε
odev odkud;

právě
od. kde; odureo kde právě
odvEtoc 3. cizí
ὄδομαι -εσθαι všímati si, dbáti,

štítiti se, míti ohled

ὀδόνη plátno, plátěný oděv,
závoj, plachta

ὀδόνιον τό Κας plátna lněného
(oděv, plachta, atd.)

ῥδούνεχα protože, že

ὕθενπερ οκιά

ὄδριξ -yog stejnovlasý, se stej
nou barvou srsti

ot ach, běda, žel
of kam; — sibi (sobě), ei (jemu)
οἵαξ -ἄχος Ó držadlo kormidla,

kroužek u jha

ουγνυμι -Ὅναι | otvíratοἴγω -ειν
ooo, eidévouvěděti, znáti, zvě

děti, uměti, rozuměti; χάριν
εἰδέναι τινί πἔκοπια νάξὂποςί
prokazovati (projevovati)

οἰδάνω -ειν nadouvati
οἴδῆσις -εως ἡ νζκυρᾶπί
olóua To vlnobití, vlnění
old“ -v (-etv) nabobtnati,

opuchnouti, jitřiti, bouřiti se
olérng ó stejnoletý
doc 3. žalostný,

bídný
diluc -oc h žalost, bída, strast
oilCúw -ειν bědovati, naříkati,

strasti (námahy) vytrpěti
οἶηιον To Kormidlo
οἰηκίζω -gw otáčeti, říditi
οἴῆσις -eg Ť mínění
οἶκα Ξ-- ἔοιχα
otxade domů; Tů oi. domov

trudný,

οἰκειακός ὔ. --- οἰκιακός
οἰκειοπραγία ἡ Κοηάηί (ν]αςί

ních) povinností
οἰκεῖος 3. domácí, rodinný, pří

buzný, přátelský, důvěrný,
příslušný, vlastní (vlastní vi
nou způsobený), prospěšný,
osobní, vlastenecký, vhodný,
přiměřený

olxetorTng -mrog 1 příbuzenství,
přátelství



οἰκειῶ οἴκουμένη

otmeLý-oÚúvpřivlastniti si, vlast
ním (příbuzným, přítelem)
činiti za příbuzné uznávati,
osvojiti si (med.); oi. ěc Evy
γένειαν Uváděti v kmenovou
příslušnost

οἰκείωσις -εως ἡ přivlastnění
οἰκετεία ἡ (ἳ οἰκέτεια) služeb

nictvo
οἰκέτης -ov ú domácí přísluš

ník, člen rodiny, sluha, čele
dín, otrok

οἰκετικός 3. otrocký
οἰκεύς -έως ὃ --- οἰκέτης
οἰκηι-Ξ- οἶχει
οἴκημα τό οργαΗ, dům, pokoj,

patro, vězení, klec, kaple, díl
na, sklepení, hampejs

οἴκῆσις -ewg Ť bydlení, obydlí,
svatyně

οπητης ec o obyvatel
οἰχητηής -οῦ ὁ
oixmrňovov To obydlí
oixnróg 3. obydlený, obyvatelný
οἰχήτωρ -ορος ὁ --- οἰκητηρ
οἰκία (-ἴη) ἡ příbytek, dům,

budova, palác, chyše; τος,
rodina

olxtomóg 3. domácí
οἰχίδιον TO== OLxLoxo0cὁ
οἰκίζω -ειν usaditi, osídliti, za

kládati (osadu), znovu stavěti
oixlov To příbytek, obydlí, sí

dlo, hnízdo, doupě
οἴκισις -εως ἡ Ζ8]οζ6ηί
oixlonoc ó domeček, komůrka
οἰκιστήρ -ἤρος ὅ, οἰχιστῆς -οῦ

ó zakladatel osady, osadník
οἰκογενῆς 4. doma narozený,

domácí

olxodeonoTms -ov Ómajitel do
mu, hlava rodiny, hospodář

οἰκοδεσποτῶ -εἷν říditi dům
olxodout * výstavba, zařízení,

budova, duchovní stavba
οἰκοδόμησις -εως Ἡ, οἰκοδόμη

μα τό, οἰκοδομία ἡ stavění,
stavba, budova, stavitelství,
dům

οἰκοδομιχκός3. stavitelský
oixodouoc ó zedník, stavitel
oixodouů -etv stavěti dům, bu

dovati, zakládati, vzdělávati
οἴκοῦεν Z domu, z domova,

z vlastních prostředků, od po
čátku (= od narození)

οἴχοδι, οἴκοι doma, v domác
nosti; si ot. Krajané

olxóvde (== olmade) domů, do
místností, do vlasti

οἰκονομία 1. hospodaření, hos
podářství, správa, zařízení,
nařízení, rozdělení, výchova
spásy

olxovouwmóc 3. hospodářský, 1
ot. hospodářství

olxovóuoc Ó hospodář, správce
οἰκονομῶ -civ Spravovati, řídi

ti, býti hospodářem
olxonedov TÓstaveniště, v plur.

trosky (zříceného) domu
οἰχοποιός 2. obydlí upravující
oixoc o obydlí, příbytek, dům,

chrám, domácnost, hospodář
ství, jmění, rodina, rod, do
mov, pokoj; doupě, hnízdo

οἶκός, οἰκότως --- εἰκός, εἶἰκό
τως (ἔοιχα)

olxovuévy m (Sc. v) obydlený
svět, lidstvo
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oixovovoc 2. dům obstarávají
cí, domácíolxovonuoTÓ| ochranadomu,

οἰκουρίᾶ ἡ hlídání (stře
žení) domu

οἰκούριος 2. domácí; Td oi. od
měna za hlídání domu

οἴκουρός 2. domovní, hospo
dářský, dům hlídající, ne
činný

οἰκουρῶ -εἴν býti strážcem do
mu, dům střežiti, doma zů
stávati (seděti)

οἰκοφῦδορία ztráta jmění,
zkáza hospodářství

οἰκοφδορῶ -civ hospodářství

ničiti, na mizinu přivést; pas.

hM.
οἰπτείρω -ειν Jitovati, želeti,
οἰχτίζω -εινον | slitovati se,

míti útrpnost

οἴχτιρμός ὁ --- οἴπτος
οἴκτίρμων 2. soucitný
οἰχτίρω -ειν --- οἰκτείρω
οἴκτισμός ὃ--- οἶκτος
οἵκπτιστοςὃ. δρετῖ. κ οἰκτρύς
οἶπτος 6 nářek, lítost, útrpnost,

slitování
οἰκτρόγοος 2. žalostivý
oixr003 3. žalný, ubohý, polito

váníhodný, naříkající
otxá -etv bydliti, ležeti, sídliti,

prostírati se, míti přebytek,
usaditi se, dařiti se, míti se,
obývati, osaditi, zakládati,
spravovati, říditi

οἴκωφελίη i hospodárnost
oiua Tó náběh, útok, prudkost
οἶμαι υἱζ οἴομαι
οἴμη ἡ cesta, dráha, kraj; pí

seň, zpěv, hrdinská pověst
(mythus)

οἴμοι běda mi
oluog Ó= otun
οἰμῶ -ᾱν útočiti, dorážeti
oluwyr 1 nářek, bědování, stě

nání

oludle -ew naříkati, bědovati;
oplakávati

oivnoóg 3. víno obsahující, vin
ny

οἰνίζομαι -e0dou Víno si opa
třovati (kupovali)

οἰνοβαρείων 2.
οἰνοβαρής ζ.
οἰνόπεδος 2. νάπορ]οᾶηύ; τὸ οἱ.

vinohrad

olvorAndc 2. plný vína, boha
fý vínem

obvorotTále -erv víno popíjeti
oivoroTýe -ňooc 6 | piják
οἴνοπότης -ου ὁ j vína
oivoc Ó víno; kouzelný nápoj,

pokušení; vinohrad
obvogivyla + pijáctví, opilost
oivoyoevw -erv víno nalévati,

býti číšníkem
οἰνοχόη ἠ nálevka, sběračka

| vínem opilý

obvoyóoc Ó Číšník
οἰνοχοῶ -εἴν --- οἰνοχοεύω
olvóyvrog 2. nalitý, víno obsa

hující

očvoy -moc ó rudý (brunátný,
tmavý) jako víno

οἰνῶ -ov napíti se, opíti
olvýv -(óvog ó vinný sklep
οἴνώψ -ὥπος--- οἵνοψ
οἴξασα υἱζ οἴγνυμι



οἰοβώτας 365 ὀχλάξω

οἰοβώτας -ου Ó osaměle pasou
cí, před lidmi plachý, od lidí
se odvracející

oloCeovoc2. osamělý poutník
olo gen. od Gc (suus)
οἰόθεν (οἶος) 5άπι od sebe
οἴομαι -εσθαι ΠωίΠΙα,αζηάνα!1,

mysliti (si), domnívati se, do
mýšleti se, pokládati; oluau
myslím, tuším, asi, snad; tu
šiti, věřiti míti podezření,
vzpomínati si, umíniti si

οἰοπόλος 2. sám, opuštěný; ovce
pasoucí

oloc 3. samojediný, opuštěný,
osamělý

οἷος 3. jaký, který, jakého dru
hu, jaké vlastnosti; asi jako,
jako právě, asi; olóc Te εἶνοι
býti schopen, οἷόν τε jest
možno; otov (oto) jako, na
příklad, u čísl. asi, u part.
ježto; oloc S inf. takže

OvoG, olóc VÍZ OG

oloodý 3. takový jako (i οἶοσ
δήποτε, οἱοσοῦν)

οἱόσπερ 3. právě takový, který
(jako)

οἰοχίτων -ωνος ὁ (ἡ) ν pouhé
haleně (chitonu bez pláště)

οἶπερ kam právě
ὄις, οιός (ἱ οἷς, οἰός) Ó, f ovce
ὀίσατο, ὀισθείς οἱ οἴομαι
οἶσε οἱ φέρω
oloda Viz olda,

οἴσπη ἡ špinavá vlna
οἰστέος 3. snesitelný, co jest

nutno snésti (přenésti); adj.
verb. k φέρω

ὀιστεύω -Etv ŠÍpem (z luku)
stříleti

dvoTós Ó (i oloroc) šíp, střela;
οἶστός 3. (pécw) snesitesný

οἵστρημα τό bod, bodnutí
olotoorAůE -fyog ostnem bo

daný, zuřivostí hnaný
οἵἴστρος Ó střeček, bodec, zá

chvat zuřivosti

oloT00 -ův (i -civ) bodati, dráž
diti, intr. zuřiti

οἰσύινος 3. jívový, vrbový
οἶτος č los, osud, neštěstí, smrt

οἰχνῶ -εἴν | jíti, přijíti,οἴχομαι-εσθαι| vyjíti,odejíti,
zahynouti, zajíti, zmizeti, ze
mříti; býti nepřítomen (pryč,
ztracen, mrtev); s přechod.:
pryč

oi -otv nechati o samotě; pas.
býti opuštěn

olo, Lo VÍZοἵομαι
οἰωνίζομαι -eobau tušiti, před

povídati, znamení vykládati
(očekávati)

οἰωνιστής Óptakopravec
οἰωνιστιχκός ὃ. věštecký
οἰωνοῦθέτης -ου ὁ vykladač

(znalec) věštby
olovocnorog Ó plakopravec
olwdvogo pták (dravec), pták

věštebný, věštecké znamení
olovojtoAoc ó ptakopravec
ὀκέλλω -sw strkati, hnáti, při

raziti; intr. vraziti, najeti
ὅκηξς ὕπῃ
ὕκκαΞ ὅτε
ὀκλάζω -ειν kolena ohýbati, na

bobku seděti, krčiti se



ὀχνείω

ὀχνείω -ειν νάπα, Ζάτάπαἱ 56,
ostýchati se

ὀχνηρός 3. Vváhavý, liknavý;
hrůzu vzbuzující, strašný

dxvog ó rozpaky, váhání, ostý
chavost, strach, bázeň

ὀχνῶ -εἴν--- ὀχνείω
ὅχο-Ξς- ὅπο

ὀχοίβᾶς -αντος ὁ lešení, výstu
pek, jeviště

ὀκροιόεις 3. ostrý

ÓxOLÓ-čv příkrým činiti, pas.
býti roztrpčen, zuřivě na se
be dorážeti

Óxovósic3. hrůzyplný, přehroz
ný

ὀκταήμερος 2. osmidenní
OMTŮNIGosmkrát

oxTaxuoylÁvou3. osm tisíc
OxTáxvYuoG 2. s osmi paprsky

(špicemi) sc. xúxAa (kola)
ὀπτακόσιοι ὃ. OSMSet

ὀχταμηνιαῖος ὃ. (1 ὀκτάμηνος)osmiměsíční

ὀμτώ Osm
OXTWNOLĎEZAosmnáct

ὀκτωκαιδέχκατος 3. osmnáctý
ὀκτώπους 2. -οδος osmistopý
ὅχως--- ὕπως
ὀλβίζω -ειν bohatstvím opa

třiti, velebiti

ὀλβιοδαίμων -ονος ὁ Ροπειη ρὸ
žehnaný, miláček bohů

ὄὕλβιος5. bohatý, zámožný, bla
žený, požehnaný, hojný

čABocč blaho, štěstí, požehná
ní, bohatství, moc

366 ὁλιγόπιστος

ὀλέεσῦαι υἱΖὄλλυμι

ὀλεδρεύω -ειν zničiti
ὀλέθριος 3. (2.) zhoubný, ne

šťastný

ὄλεῦθρος ὃ Ζάπυβα, zánik, ztrá
ta, porážka; zlosyn, ničema

ὀλείζων Κοπιρατ. οἆ ὀλίγος

ὀλεῖται υἱΖ ὄλλυμι

ὀλέκω ουἱΖὄλλυμι

ὀλεσ- οἱ5 ὕλλυμι

ὀλετήρ -ηρος ὁ Ζπουροε
čAvyámc zřídka

čAvyavěvů -eiv míti málo muž
stva

ὀλιγανδρωπία + nedostatek
(úbytek) lidí (obyvatel)

ὀλιγαρχία vláda několika,
zřízení oligarchické

ὀλιγαρχιχός 3. oligarchický
ὀλιγαρχοῦμαι -εἴσῦθαι

ústavu oligarchickou

dAvyayodevz několika míst, jen
odněkud

ohvynneka Ť (*-(m) slabost, ze
mdlenost

ὀλιγηπελῶ -εἵν býti slabý (ve
mdlobách)

ὀλίγιστος 3. superl. od ὀλίγος
dÁvyovovič.+ nepatrné potom

stvo

dAvyovovoc 2. málo plodný
ὀλιγοδρανῶ -εῖν málo tělem

vládnouti, býti slabý
oAvyoetTiaň málo let, mládí
ὀλιγοπιστία 7 malověrnost
ὀλιγόπιστος 2. πια]ονδτηύ

míti
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ὀλίγος 5. skrovný, málokterý,
několik, nepatrný, malý, krát
ký, slabý, tichý; oi 0. oligar
chové; ὀλίγον trochu málo,
chvilku; oA(yov (dev) skoro,
málem; čv úAlyw V krátké
době; šE oAlyov náhle, rych
le; xar' oAtyov ponenáhlu;
παρ oAtyov sotva; 8w'ὀλίγου
nedaleko, brzo; uer' ὀλίγον
brzo nato; čr' oAiyovtrochu

ὀλιγοσδενῶ -eiv míti málo sil,
slábnouti

ὀλιγοστός 3. nejmenší, jen málo
ὀλιγοχρόνιος 2. krátkodobý
oAvyóWvxoc2. malomyslný
čkvyoolů * podceňování, zane

dbávání, pohrdání
dAlyo00g 2. nedbalý, nevšíma

vý, pohrdavý
ὀλιγωρῶ -εἵν podceňovati, za

nedbávati, málo dbáti
ὀλίζων 2. menší, méně (kom

par. od ὀλίγος)
ὀλισθάνω -ειν

smeknouti se

ὀλισθηρός ὃ. Ε;υζκύ, hladký
ῥλκάς -άδος ἡ πάκ]αάηί 1οά
óAmóc o vlečení, lodní stanice,

vlečný stroj, řemen, brázda
ὔλλομι -ύναι 7ΖκαζηΙ, zničiti,

usmrtiti, ztratiti; dAwAajsem
ztracen, jest po mně veta;
meď. hynouti, zaniknouti, mi
zeti

oAuog ó válec, hmoždíř
oAosic 3. zhoubný
ὀλοῦρευτῆς -οὔ ὁ

zhoubce

ὀλοῦρεύωξῦλλυμι

klouznouti,

ničitel,

ὐλοιός 3. záhubný
ὀλοίτροχος ὁ (ἱ ὅλοι-, ὁλοοί-)

valící se (dolů padající) bal
van

OAoxavTwuo TOzápalná oběť
ÓAoxavTů -etv Zzápalnou obět

přinášeti
ὁλοχληρία ἡ neporušenost, úpl

nost

ὁλόχληρος 2. neporušený, úplný
čkokdyn 1 hžasitý výkřik, ú

ὀλολύξω -ειν Úúpěti,hlasitě na
říkati, jásati

ὀλόμην υἱ2 ὄλλυμι
ὁλοοίτροχος ὁ (valící se) balvan
oÁooc 3. záhubný, krutý, bo

lestný, nešťastný

oAoogowv 2. zhoubu vymýšle
jící, ukrutné mysli, zuřivý

ókoc 3. celý, úplný, ukončený;
zcela; T 6. (τὰ 0.) celek, celý
svět, vesmír, hlavní věc;
okwc vůbec, zcela, v celku,
naprosto; hlavní, podstatný;
Oko xot zravTinaprosto, zcela

čAorTekýg2. úplný
oAogvovoc 3. bolestný, žalostný
ὀλοφυρμός ὁ kvílení, nářek,

křik

ὀλοφύρομαι -εσθαι 28] proje
vovati, naříkati, želeti, slito
vati se

ὀλόφυρσις -εως ἡ Ξ ὄλοφυρ
μός m

ὐλοφώιος 2. zhoubný, strašlivý,
úskočný; T0 o. úskoky

ὀλυμπιονίχης -ov č vítěz ve
hrách olympijských



ὕλυνθος

oAvvdoc ó (nezralý) fík
ὄλυρα ἡ ὅρα]α8, krmivo (obyč.

plur.)
ὄλωλα, ὀλώλεκα οἳσ ὄλλυμι
ὅμαδος ὁ hukot, vřava, hluk,

dav

ὁμαδῶ -εἴν hlučeti
ὅμαιμος 2., ὁμαίμων 2. Ροξτεν

ný příbuzný (bratr, sestra)
povxníč (-n) ň vojenský spo

lek

ouatyuog ó společník ve válce
ὑμαλῆς 2. ὁμαλός 3. rovný,

hladký; TOÓ. rovina

ὁμαλίζω -ειν urovnati, srovnati
(se zemí)

ὁμαρτῇ, ὁμαρτῆδην αάν. po
hromadě, zároveň

óuooTŮ -civ jíti spolu, následo
vati, provázeti, setkati se,
rychlostí se vyrovnati, utkati
se

OuovwAoc2. souladný, spojený
ὀμβρηρός 3. deštivý, bohatý na

deště

ὄμβριος 3. dešťový
ὄμβρος ὃ voda, vlhkost, dešť,

liják, chumelenice
ὀμείρομαι -εσθαι toužiti (==

ἱμείρομαι)
ÓLEVVĚTYG-OV Ó Manžel

ὁμευνέτις -ιδος ἡ manželka
ὑμηγερῆς 2. shromážděný, v

plném počtu
ὁμηγυρίζομαι -εσθαι 5Ώγοπιᾶζ

diti se

OUŇYVOL-EG Ů shromáždění
ὁμηλικίη ἡ (-ία) stejný věk,

vrstevníci
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ὁμῆλιξ -χος stejného věku,
soudruh, vrstevník, souvěko
vec

óunosla ů záruka, zaručení
ὁμηρεύω--- ὁμηρῶ
ὕὅμηρον τό, ὅμηρος Ó záruka,

rukojmí
ÓUNOĎ-civ setkati se, společně

jíti, zárukou býti (vzíti)
ὁμιλαδόν adv. valně, houfně,

davem

ὁμίληματό --- ὁμιλία
ὁμιλητῆς -οῦ ὁ ἀἀνένπῆς, ρἵ

tel, žák
dua (-im)ň společnost,přátelstvíístyk| společenský

(manželský), chování, roz
mlouvání, zábava, vyučování,
shromáždění

OutAoc ó shluk, dav, zástup,
množství, hluk, vřava, tlupa

ὁμῖλῶ -etv stýkati se, obcovati,
zacházeti s někým, zdržovati
se, shromažďovati se, mluvi
ti, projednávati, zabývati se,
setkati se

ὁμίχλη ἡ (i du.) mlha, oblak,
hustý mrak

ouua. Tó oko, pohled, zrak, zjev,
podívaná, tvář

ouuaTooTEDÝc 2. bez očí, osie
pující

ὄμνῦμι -ύναι | přisahati,ὀμνύω -ειν přísahou
zaručiti (slíbiti), zapřisahati

ouoBouwoc 2. se společným ol
tářem, u téhož oltáře uctíva
ný

óuovákaxrec ol (oi) pokrevenci
ὁμογάστριος 2. vlastní, rodný



ÓUOVEVŮÝS
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ÓuovEvŮÝG2. sourozenec, příbuz
ný

ὁμόγλωσσος 2. (ἱ -ττος) stej
ným jazykem mluvící

ὑὁμόγνιος 2. rod ochraňující
óuovvouwv 2. stejně smýšlející
óuovvouové -etv shodovati se,

býti svorný, souhlasiti
ὁμοδοξία ἡ stejné smýšlení,

souhlas

óuodočů -etv stejně smýšleti
ouódovÁcc 0 spoluotrok
OUOEŮVŮÝS 2. stejného

(kmene)

ὁμοειδής 2. stejného druhu,
souměrný

ὁμοηδής 2.
(mravní)

ὁμόθεν adv. z téhož místa, té
hož původu

óuobuuadov aďv. svorně
ὁμοιάζω -ειν býti podoben (ro

ven)
óuobvoc 2. společný, bezohledný
ὁμοιοπαθής 2. ν podobném sta

vu se nalézající

óuotoc 3. (i Ouovoc) podobný,
rovný, stejný; oi ó. lidé téhož
stavu (spoluobčané); jedno
stejný, společný, všeobecný,
rovnoprávný, obecný, obyčej
ný, všední, přiměřený; Gun
ον, ὁμοῖα, ὁμοίως stejně,
rovnou měrou, bez rozdílu,
také

ὁμοιοτέλευτος ©. stejného za
končení (slov)

ὁμοιότης -ητος ἡ podobnost,
stejnost, shoda

rodu

stejné© povahy

24 Řecko-český slovník,

ὁμοιότροπος 2. Ροάοραύ ρον8
hou (způsoby), stejně zaříze
ný

ÓLoLÁ-oúv rovným činiti, vy
rovnávati, říditi podle něče
(ho, srovnáVati; pas. rovnati
se, za rovné uznati

ὁμοίωμα τό | napodobeὁμοίωσις-έωςἡ| nina,obraz,
podobnost, přirovnání

ὁμοχλάω -ειν (i -xAém) νο
lati, křičeti, pokřikovati, po
háněti, láti

óuoxků + Křik, ryk, domluva,
výtka, hrozba

ὁμοκλητήρ -ἤρος ὁ poháněč,
pobízeč

ὁμόκλινος 2. soused (druh)
u stolu

ὁμολεχῆς 2. společník lože,
manžel

óuodovič.(-ín)známὑμολόγημα τό přiznání,
vyznání, dohoda, smlouva,
podmínka, úmluva, slib, Vy
jednávání, vyrovnání

ὁμολογουμένως adv. podle vše
obecného uznání (souhlasu),
přiměřeně, shodně, pravidel
ně

ὑμολογῶ -eiv přiznávati se,
přisvědčiti, potvrditi, ohlá
siti, uznati, svoliti, shodovati
se, slíbiti smluviti se, sou
hlasiti, spojiti se, zavázati se

ὁμομητριος 3. z téže matky ΖΤΌ
zený, rodný

ὁμονοητικός 5.
svonný

jednomyslný,
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ὑμόνοια ἡ jednomyslnost, svor
most, dorozumění

ὁμόνοος 3. svorný
ὁμονοῶ -etv stejně (svorně)

smýšleti, shodnouti se
ὁμοπάτριος 2. Ζ ἰέπο7 οἵοε, τοᾶ

ný, vlastní
ÓuonTE00g 2. Stejných perutí,

sourodý
ὁμόπτολις 2. z téhož města,

společný
óuóoyvvu -úvaustírati, utírati
ὅμορος 2. pohraniční, pomezní
óuoooodá -civ souhlasiti, při

svěděiti

ÓUOVŮ-etv hraničiti, sousediti
óuóc 3. společný, stejný, rovný,

u zároveň,stejně,rovněž
ὀμόσαι οἱζ ὄμνυμι
Óuoce aďdv.naproti, vstříc, úto

kem; na jedno místo, dohro
mady

ὁμόσῖτος ὁ druh u stolu
OUOOLTŮ-€lv SPOU jísti
ὁμόσκευος 2. 5ἱε/ηδ vyzbrojený
óudorAovyvvc 2. pokrevný (pří

buzný)
ὁμόσπονδος Č Společně úlitbu

konající, druh u vína
ὁμόσπορος 2. spolu zplozený,

rodný, vlastní; spolu oplod
něný

ÓuooTovoc 2. tutéž ženu mající
ὁμοστιχῶ -čv V Stejné řadě

kráčeti
ὁμόστολος Ó průvodce
ὁμότεχνος 2. stejné řemeslo

provozující
ὁὑμότῖμος 2. stejně uctívaný,

v hodnosti rovný

óuoTodreCoc 2. druh u stolu
ὁμότροπος 2. podobný (rovný)

mravem (povahou)
ὑμότροφος 2. stejně žijící (Ži

vený)
óuoú aďv. spolu, zároveň, blíz

ko, na témž místě, hromadně
ὅμουρ----μορ
čuogoová -civ stejně (svorně)

smýšleti, býti svorný
ὁμοφροσύνη ἡ Svornost
ὑμόφρων 2. svorný
ὁμοφυῆς 2. stejné podstaty

(přirozenosti)
ÓuógvAoc 2. kmenově příbuzný
Óuócwvog 2. stejnou řečí mu

vící

ὑμοφωνῶ
mluviti

ὁμοχροίη j hladká kůže na po
vrchu

uóyngpog 2. se stejným prá
vem hlasovacím, stejně smýš
lející

ÓucpoAósc 3. puklinami zdove
ny

ὀμφαλός ὁ pupek, střed, vy
puklina na štítu (jhu)

dupa-xog nezralý (hrozen)
ὑμφη ἡ hlas, výrok, věšťba,

slovo

ὑμῶ -οῦν sjednotiti, spojiti
óuovvuíč. + stejnojmennost,

dvojsmyslnost
ὁμώνυμος 2. stejného jména

s někým
ὁμωρόφιος 2. Ροᾶ stejnou stře

chou bydlící
Ouoc adv. rovněž, však, přece
óuc adv. stejně, rovně

νο
-εἷν| stejnouřeči
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ὁμωχέτης -ου společně uctíva
ný

ovoo Tó (neskl.) sen, vidění
ὀνάριον τό ο5]ἲς
ὄνᾶσις--Ὑ- ὕνησις
OVELO.O-ATOG TÓ prospěch, spá

sa, pomoc, posila, pokrm,
skvost

ὀνείδειος 2. urážlivý, hanlivý
ὀνειδίζω -ειν vytýkati, vyčíta

ti, kárati, tupiti

OVELOOG TÓ, OVELOLOULO. TÓ, ÓVEL

δισµός Óvýčitka, urážka, po
tupa, ohavnost

ὀνείραῖ, ὀνείρατος, ὀνείρατι,
ὀνείρατα Viz OVELO0G

ÓvelostogJ. snů se týkající
ὄνειρον τό --- ὄνειρος
ὀνειροπύλος ὁ vykladač snů,

podle snů věštící

ÓvELOOTOÁŮ-etv míti sny, sníti
o něčem

ὄνειρος ó sen, vidění, snění, tu
šení; pl. ὀνείρατα

ὀνεύω -ειν rumpálem zdvihati
ὄνηαρ Ξξ ὄνειαρ
ὀνηδῆναι, ὀνήμενος,

ὀνήσω οἱξ ὀνίνημι
ὀνῆσιμος 2. prospěšný, zdárný,

strastí zbavující

ovnotroliG -ewc obci (státu)
prospívající

ὕνησις -εως ἡ prospěch, zdar,
blaho, pomoc

ὄνθος ὁ bláto, hnůj, kal

ὀνικός 3. (uúhoc) horní (mlýn
ský kámen), žernov osličí

ὄνησα,

24* Řecko-český slovník,

ὀξύδῦμος

ὀνίνημι -άναι Pprospívati, po
máhati, potěšiti; med. (pas.)
prospěch (zdar, požitek) míti,
býti požehnán, šťasten, pro
spěchu nabýti; ὀνήμενος po
žehnaný, zdárný

ὄνομα τό jméno, slovo, výraz,
titul, sláva, pověst, zdání, zá
minka slova| tvořiti,

ὀνομάζω -ειν
jmenovati, označiti, slíbiti,
mazývati, mluviti, vysloviti;
pas. jmenovati se

ovouou-oba pohrdati, kárati,
tupiti, býti nespokojen, zleh
čovati, málo si ceniti

ὀνομαίνω -ειν jmenovati, vy
zvati, vyjmenovati, vypočítá
vati

ὀνομακλῆδην --- ἐξονομακλή
dyv (výslovně jmenuje)

ὀνομάκλυτος 4. proslavený
ὀνομασία ἡ pojmenování, výraz
ὀνομαστί adv. jménem, zejmé

naὀνομαστόςὃ.| jmenovatelný,
znamenitý

dvoc Ó osel; rumpál, horní
mlýnský kámen

ÓVooTOG3. opovržený
ovogopbog o oslař
dvTac adv. opravdu, vskutku
ovvĚ -yo ó nehet, pazneht, pa

zour, dráp
ὄξος τό ocet, kyselé víno
dEvBekýg 2. zaostřený, ostro

hrotý
dEvdeoxng 2. bystrozraký
oEvdmxToc 2. ostře broušený
ὀξύθυμος 2. prchlivý



3 ,. 
ὀξυκώκῦτος

ὀξυχώκῶτος 2. ρτοπκανύεη ná
řkem oplakaný

dEvAaBé -etv býti rychlý
dEúvw -ev ostřiti, drážditi, po

puditi
ὀξυόεις 3. -εντος ostrým hro

tem opatřený
ὀξύρροπος 2. prohlivý
ὀξύς 3. ostrý, bystrý, vysoký

(o hlasu), hbitý, prudký, náh
lý, ochotný, bodavý, palčivý,
trpký, hořký, ohnivý, smělý,
jasný, pronikavý

ὀξύτης -ητος j ostrost, výška,
bystrost, ohnivost, rychlost

ὀξύτονος 2. silně napjatý, pro
nikavý, šumící

oEúmwvoc 2. s jasným hlasem
ὀξύχολος 2. vzteklý, zuřivý
čo (== Oov) viz č: (suus)

sluha, stihatel
ὑπαδῶ -εἴν ρτονάσεα, následo

vati
onále -ev přidružiti, připojiti,

uděliti, propůjčiti, hnáti se za
někým, pronásledovati, dorá
žeti, poskytnouti

onaiov To otvor (ve střeše)
OTTAT00G2. pocházející od téhož

otce

ὑπᾶων vos) průvodce,druh,
Óněwv-ovog| společník
rm * otvor, díra, sluj
ὅπη (ὁ ὅπη) kam, kudy, kde,

jak
ὑπηδῶ -εἴν -- ὑπαδῶ
ὁπηνίια kdy, když, kdykoli,

ježto
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ὀπίζομαι -εσθαι míti ohled,
dbáti, míti v úctě, báti se,
ostýchati se

ὕπιθεν --- ὕπισῦθεν
ὑπϊπεύω -ειν Zevlovati, číhati,

špehovati, pošilhávati
omg -ιδο % zřetel, ohled,

ostych, uctivost, dohled, od
plata, trest

omode(v) zezadu, vzadu, nazad,
pozdější; předl. s gen. za; 6 0.
zadní, pozdější

ὀπίσδιος 2. zadní
ὀπισδόδομος ὁ Ζ8άπί είᾷ Αίπε

nina chrámu mna Akropoli
(pokladnice)

orLoVovouoc 2. nazpět se pa
soucí

ὀπισδοφύλακχες οἱ Ζ84πί νο]
ὀπισθοφυλακία velitelsíví

zadního voje
ὀπισθοφυλακῶ -εἴν tvořiti (vés

ti) zadní voj
ὀπισσοπόρευτος 5. πασρξί Ἰάοιι

οί

ὐπίσσω-ςξξ ὀπίσω
ὐπίστατος ὁ. Ροβδ]θάπί
Tica adv. vzad, zpět, za sebe,

za sebou, potom, později, bu
doucně; předl. s gen. za, po

ὁπλῆ m Kopyto
ὁπλίζω -ειν strojiti, chystati,

připravovati, zbrojiti (Se),
zdobiti (se), hoditi se, opatřo
vati

ὅπλισις -εως f zbrojení, vý
zbroj

dnAtraywyvóg 2. vojsko dopra
vující



OTÁLTEVW

órAiTevw -gw sloužiti jako těž
kooděnec (hoplit), konati vo
jenskou službu

ὁπλίτης -ου těžkooděnec,
hoplit

ὁπλιτικός 3. hoplitský, šermíř
ský; | 6. umění šermířské;
TO Ó. těžká pěchota

onAodnx T zbrojnice
ὕπλομαι -εσθαι ΡἩρτανοναίί δἱ
ónAoudxng 2. bojující v plné

zbroji
ὁπλομαχία ἡ cvičení ve zbroji,

Šermířství, umění válečné,
taktika

ὕΌπλον τὀὸ náčiní, nářadí, lano,
lanoví, provaz, lodní výzbroj;
vojenská zbraň, zbroj, štít,
stanoviště, ležení, hlídka,
ozbrojené mužstvo; 6. Tudg
ναι složiti zbraně, utábořiti
se, zastaviti se

ὁπλότατος 3. nejmladší, nej
pozdější, nejhbitější

ὁπλότερος 3. mladší, pozdější,
čerstvější

ὑπλῶ -etv Vvystrojiti, zapřáh
nouti

ónodanóc 3. odkud přišlý, jaký
krajan

ὁῥπόθενοκιᾶ, σ čeho
onodevoúv odkudkoli
ὁπόδι --- ὅπου
O0. Kam (tam, kam)
ómotoc 3. jaký (asi), jakýkoli
ÓJOLOOTLGOÚV3. Kdokoli

ÓjtoLoooúv 3. jakýkoli
ὕποιπερ Κ8π právě
dnoc ó šťáva (fíková k srážení

mléka)
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ὑπόσε kam
ὁπόσος ὃ. jak veliký (četný,

vzdálený)
ὁποσοσδήηὅ., ὁποσοσοῦν ὅ., ὅπο

GooTLG0ÚvJ. někdo, kdokoli,
jakkoli

ῥπότε, ὁπόταν Κάγ, když, až,
jakmile, kdykoli, ježto

ὁπότερος ὃ. Κε z obou, ně
který (kdokoli) z obou

ÓToTEOOcOVY3. kterýkoli z obou
(některý z obou)

ónoTéowdev S Kterékoli strany
(s obou stran)

ὁποτέρωσε Πᾶ Kteroukoli stra
nu (na obě strany)

ὅπου kde, kde by, aby tam,
kdekoli, někde; kdy, ježto

ῥπουδηῆ, ὁπουοῦν Kdekoli
ὕπουπερ kde právě
OTT- — ÓT

ὅππα(αἴο].) --- ὄμμα
ὑπταλέος ὃ. Ρεξεωύ
ὀπτιάνομαι -εσῦδαι dáti se spa

třiti, zjeviti se
dnracia f objevení, zjevení
ὑπτήρ -ἤρος Ó pozorovatel,

zvěd

ὑπτός ὃ. pečený, pražený, vy
pálený, svářený

dnT$ -v péci, smažiti
ῥπυίω -ειν býti ženat, za man

želku míti, býti provdána
ὅπωπα (2ε71.) υἳ; ὃρῶ
ὀπωπή ἡ Ρομ]εᾶ, Ζγαῖς
ὀπώρα ἡ (ἱ-ρη) pozdní léto, je

seň, úroda, sklizeň
ὑπωρίζω -ev sklízeti, česati
čroovvoG 3. podzimní



ὑπωρώνης

ὑπωρώνης -ου ὁ obchodník
ovocem

ὕπως jak, jakkoli, jako; jak by,
aby; jakmile, kdykoli; οὐκ
εσυ ὕπως v každém případě;
οὐχ Onwc nehledě k tomu,
Ζε; οὐχ ὅπως - ἀλλὰ καὶ Π6
jen, nýbrž i; ὅπως οἵόντε 58
všech sil

ὑπωσδήποτε, ὁπωσοῦν, ὅπωστι
οὖν jakkoli (právě); se zápo
rem: vůbec ne, ani dost málo,
nižádným způsobem

OTWOTEOprávě jak (jako)

ὅρᾶμα τὀ, ὅρᾶσις -εως ἡ ροαί
vaná, pohled, zjev, zrak

óočiToc 3. viděný, viditelný
dovále -em vydělávati kůži
ὀργαίνω -ειν Popuditi, pobou

řiti; intr. rozhněvati seὄργανοντὀ| nástroj,nářadí,
prostředek, dílo

ὀργή Ň Pud, sklon, povaha, vá
šeň, žádost, hněv, zuřivost,
trest, vlastnost duševní, hor
livost, snaha, náruživost

ὕργια τά bohoslužba, tajné ob
řady, mysterie

ὀργίαζω -ειν bohoslužbu vyko
návati, oslavovati

ὀργίζω -ειν do hněvu uváděti,
popuditi; pas. hněvati se, roz
horliti se

ὀργίλος 3. prchlivý
ὀργυιᾶ ἡ (ἳ ὄργυια, ὀργυά,

ὀργυιή) 58Ώ
ové -av Kypěti, bujně růsti,

vášnivě žádati, býti horlivý

374 ὀρδοέπεια

ὀρέγνῦμισας rukuὀρέγω -ειν vztahovati,podati,poskytovati;| med.
snažiti se, dychtiti, toužiti,
o dosažení něčeho usilovati;
propůjčiti, dáti; prostírati se,
táhnouti se, dosahovati, roz
přáhnouti se, zasáhnouti, ro
zehnati se, natahovati se

ὀρειβάτης -ου PO horách cho
dící, horal

ὀρεινός 5. ,

ὥρειος2 c jhorský, hornatý
ὀρεχτός 3. napřažený
oveEic -ewc f dychtění, snaha,

žádost

ὀρεοχόμος ὁ --- ὀρεωχκόμος
ὀρέομαι-εἶσδαι spěchati, hnáti

se

ὀρεσίτροφος ὁ na horách žijící
(vyrostlý), horskýὀρέσχκοος2.| nahoráchsídlící,

ὀρεσκῷος ζ. | horský
ὀρεσσιβάτης -ου ξ-- ὀρειβάτης
ὀρέστερος ὅ- horám zvyklý,

horský, hornatý
ὀρεστιάς -άδος ἡ na horách

bydlící (nymfa)
dosom, VZ d00G
ὀρεύς -έως ὁ mezek
ὀρεχθῶ -εἴν chroptěti
ὀρέω, ὅρηαι οἱ ὁρῶ
OVEWXÓLOCÓ Mezkař

oodou Viz dovuut
ὄρῦιος 3. (2.) vzhůru vzpříme

ný, vztyčený, srázný, vysoký,
příkrý, jasný, ostrý, přímý,
pronikavý; ro ©.svah, návrší;
O. Aóyou setniny v řadách

ὀρδοέπεια + správnost mluvy



ὀρδόχραιρος 375 ὅρμος

ὀρθόχραιρος 2. vzhůru zahnu
tý, se vzpřímenými rohy

ὀρδόκρᾶνος 2. νΥ5οξο strmící
ὀρθοποδῶ κ«-εῖνsprávně jíti

(jednati, žíti)
ὀρδόπους -0800 příkrý
ὀρδός 3. přímý, vzpřímený, stá

lý, pevný, jistý, v dobrém
stavu, pravý, řádný, zdárný,
dobrý, správný, přiměřený,
neporušený, zachráněný, Kol
mý; jrodc dodác kolmo, jp
δὴν (5ο. ὁδόν) přímo, Ať
ὀρὺῆς δθβξίπξ; ἡ ὀρδη prav
da, správná cesta; ὀρθῶς
(oodá) správně, pravdivě

ὀρθότης -ητος ἡ vzpřímenost,
správnost, pravda

oodoToué -elv správně jíti,
vésti přímým směrem

ὀρδρίζω -ειν Časně zrána se
vzbuditi (někoho navštíviti,
u někoho býti)

ὀρῦρινός Š.
ὄρῦριος ὅ.
ὄρῦρος ὁ 9ο, ráno, úsvit
ὀρθῶ -οὔν vzpřímiti, vztyčiti,

postaviti, narovnati, zachrá
niti, zvelebiti, přímo říditi,
šťastně provésti; pas. vzpří
miti se, dařiti se, míti úspěch,
míti pravdu; býti rozumný;
0. λόγον řeč přímo vésti
(= řečí vystihnouti pravdu)

ὁρίζω -ειν omeziti, ohraničiti,
hranici stanoviti, vyměřiti,
vymeziti, definovati; infr.
hraničiti; meď. pro sebe ohra
ničiti, přisvojiti si, pevně
určiti, zasvětiti po vymezení

| časně ráno, ranní

ὀρίνω -ειν οἱ ὄρνυμι
ὕριον τό hranice, mez; plur.

území, loděnice

ὅριος 2. pomezní
ὄρισμα τό rozhraničení, roz

hraní
ὄρισμος č vymezení, definice,

ohraničení, vymezená dráha
ὁρχίζω -ειν K přísaze vyzvati,

zapřisahati
Ooxtov Tó přísaha, smlouva,

spolek, přísežná oběť
Oox1og 3. přísežný, s přísahou,

přísahy ochraňující
Ooxoc Ó přísaha, přísežný slib;

smlouva, spolek, záruka; svě
dek přísahy (kterého se pří
sahající dovolává)

ÓOxÁ-oÚv přísahou zavázati
óoxouooia 1 přísežný slib, pří

saha

ÓoxwuoTŮ -eiv přisahati, přísa
hu složiti

ῥρχωτής -οῦ ὁ ten, kdo přísa
hu přijímá

ὁρμαθός ὁ řada (řetěz),hejno
ὁρμαίνω -ειν Ξξ-ὁρμῶ
ὁρμη ἡ útok, vrh, úder, úprk,odchod,odjezd,© prudkost,

pud, vášeň, snaha, horlivost,
úmysl, pobídnutí, žádost

ὅρμημα τό vzrušení, soužení,
prudkost, útok, napřažení,
vrh, cíl

čoumrňotov TÓopěrný bod, vý
chodisko

čoulte -er do přístavu při
vésti, zakotviti; přistáti

ὕρμος ὁ řetěz (na šíji); stano
viště lodní, přístav



ὁὑρμῶ

ὁρμῶ -ᾱν hnáti, štváti, rozvá
žiti, uvažovati; pas. (med.
intr.) rychle se zdvihnouti,
vyraziti, odtáhnouti, vznik
nouti, útok učiniti, vniknouti,
usilovati, dychtiti, zamýšleti,
horlivě si přáti, začíti, na vý
pravu se vydati, spěchati, do
spívati, zuřiti, řítiti se

ὁρμῶ -eiv (i med.) býti zakot
ven (upevněn, v přístavu),
o něco se opírati

dovsov TÓpták
ὀρνίδειος 2. z drůbeže, ptačí
ὀρνιδεύω -ειν ptáky chytati
ὀρνίθιον τό ptáče
ὀρνϊὑόσχκοπος 2. ptakopravec

ký, ptáky pozorující
ὄρνιξ Ξ---ὄρνις
ὄρνις -tdoc Ó (ň) pták, plur.

drůbež; věštný pták, věštné
znamení

OOVVUL-VOL vzbuzovati,ὀρνύω-ειν| zdvihati,
popuzovati, poháněti, dráždi
ti, do zmatku uvésti, vzrušo
vati; med. zdvihati se, dostati
se do zmatku, vyskočiti, roz
běhnouti se, přivaliti si, řítiti
se, spěchati, začíti, vznik
nouti; Oowea zdvihl jsem se,
povstal jsem

ὁροθεσία ἡ ustanovení hranic,
hranice

ὀροθύνω -ειν Ροπάηξε, popu
zovati; med. povstávati

ὄρομαι -εσδαι ΠΔ pozor, do
hlížeti

O00c To hora, pohoří
ÓDócÓ Syrovátka, žinčice

376 ὀρφανίζω

ὄρος ὁ hranice, hraniční kámen
(sloup), mez, cíl, závora, po
hraniční území; určení, po
jem, poměr, definice, výměr,
člen

ὀροσάγγαι οἱ
dobrodinci

ὀροῦμαι ΌἱΖὀρέομαι
ὀρούω -ειν Vyraziti, vyskočiti,

vraziti, vpadnouti, spěchati
ὀροφή střecha, strop, klenba
ὄροφος ὁ střecha, rákosí na

střechu

ὄρπηξ -χος Ó prut, ratolest
doowěla 1 úzkost, strach, oba

va

ὀρρωδῶ -eiv býti v úzkosti,
strachovati se

ὕρσας, ὕρσασκε, ὕρσεο, ὅρσεν,
ὅρσο, ὄρσομεν οἱ ὄρνυμι

ὀρσοδύρη ἡ horní dvířka
ὁρτάζω-ξξξ ἑορτάζω
čoTáAvyogó mládě, mladé ptáče
ὁρτη- ἑορτή
ὕρτυξ -γος ὁ ἐεερείκα
ὄρυγμα τό jáma, podkop, pod

zemní chodba, průplav
dovla ň rýže
ÓOVxTOG3. Vykopaný
ὀρυμαγδός ὁ praskot, lomoz,

vřava

OOVE -VOG (Ť OOVĚ -yo0g) Ó 88
zela

ÓOVOOw(ž -TTW) -Ewy Kopati, lá
mati, prokopati, zakopati, za
hrabati, vykopati (T ze země
dobývati)

ὀρφανία ἡ osiřelost
čopavíCe -eu do siroby uvésti,

sirotkem učiniti

(ΞΞΞεὐεργέται)



ὀρφανικός 377 ὕσοσπερ

ὀρφανικός 3. osiřelý, opuštěný;
noidec 0. sirotci

ὀρφανιστῆς -οῦ pěstoun (po
ručník) sirotků

ὀρφανός 3. (2.) osiřelý, zbave
ný, prázdný

ὀρφναῖος 3. tmavý, chmurný
ὕρφνη ň tma (v noci)
ὕρχαμος ó náčelník, vůdce
ὕρχατος ó zahrada, sad
ὀρχηδόν αἄν. ρο řadě
ὀρχηὺμός ὁ, ὄρχημα τό, ὄρχη

σις f Křepčení, tanec, rej
ὀρχηστήρ -ἤρος ὁ, ὀρχηστής

-00 ὁ tanečník
ὀρχηστιχός 3. taneční, k tanci

příslušný
ὀρχήστρᾶ ň místo pro tanec,

orchestra (místo pro divadel
ní sbor)

ὀρχηστρίς -ίδος T tanečnice
ὀρχηστύς -ύος ἡ rej, tanec,

ples
ὄρχις -εως (-ιος) ὁ varle
ὕρχος ὁ řada (stromů, keřů

atd.)

doxoÚuou -elodou tančiti
ὁρῶ -ᾱν (i -eiv) viděti, hleděti,

spatřiti, pohlížeti, míti zrak,
přihlížeti, pozor dávati, varo
vati se, prohlížeti, vnímati,
pozorovati, navštíviti, mna
hlédnouti, poznati, pochopiti,
uvážiti, zažíti, věděti, pře
hlédnouti, míti ohled; neos.
směřovati, býti obrácen K;
pas. býti viděn (viditelný),
ukázati se, objeviti se

00098 Vi2 čovuut

ὀρώρει VÍZ OOVUUL (ale I.
XXIII., 112 = špouau)

ÓVweĚxaTOL VÍZ ὀρέγω
ὀρώρυγμαι υἱζ ὀρύσσω
ὅς, ἤ, ὅ zájmeno vztažné: kte

rý; zájm. ukazovací: ten;
zájm. posessivní: svůj (suus);
ἐστιν ὅς některý (mnohý);
ἀφ᾽ οὗ, ἐξ oů od té doby, co;
οὗ Κάθε; εἰς (µέχρι) ὅ αξ 
že; vů" oů, di Oproč; šp ©
(ÓTe) pod tou podmínkou, že

Óoúmc aďv. kolikrát, jak často
ὄσγε, ὅσδη Který aspoň, kdo

přece
omukoau dďv. den co den
óota m (i ócím) zbožné, zbožná

povinnost, božské právo
oovog3. zbožný, božský, posvát

ný, nábožný
ὁσιότης -ητος Ů zbožnost, svě

domitost, bohabojnost
ὁσιῶ -οὔν světiti, zasvětiti, po

světiti, očistiti, smířiti
čouů T (i dum) zápach, vůně,

čich

ὕσος δ. jak veliký (dlouhý, čet
mý, daleký), kolik; $aoc %1g
jak asi veliký; 000, všichni,
ΚίεΙ{ θαυμαστὸς ὅσος NE
obyčejně podivný; ὅσῳ οὅ
více, pokud; ὅσῳ - τοσούτῳ
oč - ο ἵο; ἐν ῦσῳ zatím Co;
ἐφ᾽ (ἐς, καθ) Ocov pokud;
ὕσον (ὅσα) asi

ὁσοσδή,ὁσοσδήποτεὃ. 8ο
veliký, jakýkoli, nějaký

ὕσοσπερ 3. jak právě veliký,
kolik právě; právě tolik, ko
lik



ὁσοσῶν 378 οὐ

ὁσοσῶν 3. jakkoli mnoho (má
lo), sebeméně

ὕσπερ 3. který právě (také,
přece, totiž)

ὕσπριον τό Juskovina
ὁσσ- Viž ÓG

0000 Ť zvěst, pověst, hlas
ὁσσάκι--- ὁσάχις
ὁσσάτιος 3. jak nesčetný, jak

veiké množství
OGOE TW OČÍ

ὕσσομαι -e0dav viděti, tušiti,
v očích míti, zrakem jeviti
(označovati)

ὥστε ὃ. --- ὅστις ὃ.
ὀστέινος 5. Kostěný
ὀστέον τὀ (i ddTOÚV)Kost
Oorig 3. kterýkoli, kdokoli, ja

kýkoli, který by (= že by),
jenž; οὐδεὶς ὅ. Καζάν; ἔστιν
ὕ. πδκίθτύ; ἐξ ὅτου hned od
té doby, co; který (kdo) asi,
jaký asi; O11(0oov) τάχιστα
co (možná) nejrychleji

ὁστισδή 3., ὁστισδήποτε 5. ᾖ8
kýkoli, nějaký

ὁστισοῦν 3. kdokoli; oů“ oTLOÚv
ani dost málo

ὕστισπερ 3. kdo právě
ὀστραχκίζω -ειν střepinovým

soudem vypověděti
ὀστράκινος 3. hliněný, zemní
ČOTOUMLOULÓGČ střepinový soud

OoTOUMOdEOLOTÁ Korýši, Jastu
ry

ὕστραχκον τὀὸ Nhliněná střepina
(tabulka, nádoba)

ὕστρειον τό ústřice, škeble
dogoaivouou -e0dou Vůni vde

chovati, čichati, větřiti

ὄσφρησις -emŮ zápach, čich
ὀσφῦς -ύος ἢἡ Kyčel, kyčelní

kost
ὅταν kdy, když,

jestliže
ore kdy, když, jakmile (někdy

s TůytoTa), jak, ježto, když
už; 0. μή vyjma, ledaže;
ἔστιν 0. někdy

ὅτε --- ὅστε (ὅς)
ὁτέ Ὠδκάγ; ὁ, μέν - ὃ. dg brzy

brzy

až, kdykoli,

€ P

OTEOLOUV,

OGTLG

OTLže, ježto, protože; 6, se su

perl.: co možná; ©. um leda
že; uj 0.... ÓAAá:nejen 
nýbrž i; oby omleč, ač; p0.
nehledě k tomu, že; Tu dm TL
proč pak asi?

oThoc o břímě, utrpení
OTOĎocÓ zvuk, hukot, znění
orToToiběda, běda; ach, achorToaAšoc3.| Kvapný,hbitý,
ὀτρηρός δ. | obratný
ὕτριχες ποπι. ϱἵμτ. Κ ὄθριξ
ὀτρυντῦς -ύος ἡ Vyzvání, po

vzbuzení

ÓTOVVA-erv pobádati, poháněti,
vybídnouti; meďd. spěchati;
rozněcovati, urychlovati, při
praviti, vyslati

οὐ, οὐχ, oůy ne, nikoli; ἆἄρ᾽οὐ
= nonne (zdaline); 0 μη ni
koli ne, jistě ne (přímo); 11
οὐ uň že jistě ne, μη οὐ že ne
(viz μή); οὐχ ὅτι leč, ač; ovy
omwc nemluvě o tom, že; zó
vov oů málem

ὕτεο, ὅτευ... VÍZ



οὗ 379 οὖν

οὗ Κάθε,kdy; oů (00), oč (oů), č
(ě): sui, sibi, se (sebe, svůj,
jeho, sobě, jemu, sebe, se, jej)

ová (i odů) fuj, aj, ha (obdiv
i opovržení)

oúaí běda
oúac, oůaot, oVaTa VÍZοὓς
οὐδαμά, οὐδαμῇ (ἳ -η) nikde,

nikdy, nijak, vůbec ne, ni
kam, nikudy

oúdauodev odnikud
ovdauot nikde (jinde)
oúdauot, ovdauóce Nikam, ni

kudy
oúdauóc 3. nižádný, ničemný
οὐδαμοῦ, οὐδαμῶς nikde, ni

kterak
oúdac Tó půda, podlaha, země
oÚdg a ne, ani; oů. Vů0 00 Ne

boť vůbec ne; aniž, ale ne,
nikoli

οὖδείς Σ. (-μία, -έν) žádný, ni
kdo, nic; bezcenný, bezmoc
ný; oů. OorT1coů každý; oúdév
λέγειν pošetile (plané řeči)
mluviti; oúdsv nikterak, na
prosto nic; nevážený, neplat
ný, ničemný

οὐδενόσωρος 2. nezasluhující
povšimnutí, bezvýznamný

οὐδέπῃ (ἱ -πη) a nikde, a vů
bec ne

oúdénore vůbec nikdy, nikterak
oúdějTYnikterak, ještě ne
οὐδεπώποτε-- οὐδέποτε
οὐδέτερος ὁ. Ζ44ωύ Z obou
οὐδετέρωσε NAžádnou z obou

stran
oúdoc Ópráh (= dd0c)
οὐδός ἡ οεεία (--- ὁδός)

οὖθαρ -ατος TÓ VéMeno, prsa;οὐ.ἀρούρης| nejúrodnější
kraj

οὐδείς, οὐδέν --- οὐδείς, οὐδέν
OĎmZ on (před samohl.)
oÚúxětujiž ne, už nikdy, už ne

tak
οὐχί --- οὐ (důrazné)
οὕκουν (S důrazem na oůx)

tedy ne, zdalipak ne, cožpak
(konečně) ne (υ otázkách);
věru ne, nikterak, jistě ne,
opravdu ne (= non igitur)

οὐχκοῦν (5 důrazem na οὖν) ne
tedy, zda tedy, co tedy (v 0
tázkách — nonne igitur); ie
dy, pak, tudíž (= igitur)

οὕκω, οὕχων, οὕκως Ἑξ οὕπω,
οὔκουν, οὕπως

odÁaí ai zrna ječná (k oběti)
oúÁauóc ó shluk, dav
οὖλε buď zdráv, zdar tobě

(macte, salve)
οὐλή ἡ jízva
οὔλιος ὔ. zhoubný
οὐλόῦριξ -χος kučeravých (ku

drnatých) vlasů
οὐλοχκάρηνος 2. s kučeravou

hlavou, s hustými vlasy na
hlavě

οὐλόμενος 3. zhoubný, neblahý
οὖλος 3. celý, plný; hustý, huňatý,kadeřavý;| zmateně

(hlasitě); zhoubný
οὐλόχυται αἳ ἠεόπέ zrní (obět

ní)
οὐμός Ξ-- ὁ ἐμός
οὖν tedy, opravdu, vskutku,

jistě, v každém případě, pro
Řež



c?
OVVEXU

οὕνεχα protože, že, ježto (spoj.
příčinná); k vůli, pro (předl.
s gen.)

obvoua = čvoua; oúvou- Viz
ὀνομ

οὕπερ νύδρες ne
οὕπη (ἱ οὔ πη, οὔ πῃ) ηϊκαε,

nikterak
oúnod nikde
oúmoTEnikdy
ot) ještě ne, ještě nikdy, ni

kterak
οὑὐπώποτε dosud nikdy
odrwc nikterak, vůbec ne
οὐρά Ocas, ohon; zadní voj

(oddíl); xar' oúpův Vzadu
oúočvoc Ó velitel zadního voje

(oddílu)
οὐραῖος 3. na ocase; TŮ, oů. KO

nec

oůoavidng ó syn Uranův; ne
bešťan

οὐράνιος 3. nebeský, na nebi,
nebetyčný

οὐρανίων -ωνος ὁ περεδί8ηό,
bohové na nebi

oÚouvodev s nebe
oúoavotu na nebi
οὐρανομήκης 2. k nebi dosahu

jící, nebetyčný
oúoovóc o nebe, nebeský pro

Stor, nebesa
οὔρειος 2. --- ὄρειος
οὐρεσιβώτᾶς -ου ὁ (ἳ -βώτης)

ma horách pasoucí, horskou
pastvu poskytující

odocůc -ňog Ómezek, mezkař
οὐρεύς (1. Χ., 84) --- οὖρος

(hlídač, strážce, dozorce)

380 οὐτῶ

οὐρή --Ὑ-οὐρά
οὐρία ἡ příznivý vítr
odolayog Ó Konec násady (ra

tiště, oštěpu)
odoíle -ev šťastně říditi (do

vésti); (ion.) — ὁρίζω
ovotLoc3. příznivý, šťastný
oVotoua. TÓrozhraní, mez
οὖρον τό dohození, vzdálenost,

prostor, brázda mezků (£. j.,
kolik mezkové naráz vyora
jí); moč

οὖρος ὁ příznivý vítr, štěstí,
zdar; dozorce, hlídač, strážce;
hranice, mez, mezník

οὖρος τό (1οπ.)-- ὄρος (1οἱα)
oůod< č strouha, příkop, průtah
οὐρῶ -civ močiti
οὓς, WTÓgTó ucho, držadlo
odota i bytost, podstata, jsouc

no; jmění, statek
oúTále -ev bodati, raniti, sra

ziti
οὔτε ἃ πε; οὔτε - οὔτε ani- ani
οὐτιδαγός ὃ. πἰξεπιηύ
οὔτις, οὔτι Ζάάπύ, πηἰκάο, πίς

(u Hom. οὗτις)
οὔτοι νὅγυ ης, ΩοΙ, ἠἰ5ίό(ρζο

ce) ne

oúTOG, aÚTN, TOÚTO tento, ten
zde (tu); καὶ οὗτος (τοῦτο,
ταῦτα) A to, rovněž; T0ŮTO
(ταῦτα) takto; τοῦτο μέν 
τοῦτο δέ jednak - jednak,
brzy - brzy

οὗτοσί, aůTmi, τουτῖ tenhleten
zde

οὐτῷ -ᾱν υἱξοὑτόξω



οὕτω(ς) 381 ὀγλικός

odrw(c), oúrwot takto, tímto
způsobem, tak, tou měrou,
proto, tedy, takhle, rovněž
tak, za těchto okolností, 00
itom

oúyí nikoli, ne
ὀφειλέτης -ου Ó dlužník, povi

nen, vinník, hříšník

ὀφειλη Ů dluh, povinnost
ὀφείλημα τό dluh, vina
ὀφείλω -ειν býti dlužen (povi

nen), dlužiti; ὀφειλόμενος J.
dlužný, povinný; T0 ogeW)
uevov dluh; býti zavázán,
musiti, míti (povinnost); $pe
Aov S inf.: kéž by - (v Písmě
ogeAov S ind.)

ὀφέλλω -ειν Ζνδίδίια, množiti,
avýšiti, požehnati, obohatiti,
ροάροτοναΏ; --- ὀφείλω

Ogekoc TOZdar, prospěch, zisk,
užitečnost; č. Twvocprospěch
z něčeho; ©. šar. hodí se;
oděv ©. nehodí se, nic plat
no; 0. vtyveodou býti užiteč
ný mnohonásobně (πολλά)

opEWONG2. hadovitý; TO0. hadí
povaha

opdoAuia + oční choroba
ὀφδαλμιῶ -ᾱν trpěti oční cho

robou

ogdaAuodováctů T vnější oká
zalost, pokrytectví

ὀφδαλμός ὁ οκο, zrak, světlo,
útěcha, pomoc, očko (pupen),
oblíbenec, ozdoba, záblesk

ὄφις -εως (-ευς, -ιος) Óhad
ὄφλημα τό Ξ-- ὀφείλημα

OEALoxůva-eu býti dlužen (vi
nen), býti uznán vinným, za
sloužiti si, utržiti si (výčitku,
hanbu), právem býti obviněn

ὄφρα Ρο πό]ακύ čas; pokud, až,
zatím co; aby

čpovy brva; návrší, pahor
katina, poušť, písečné přesy
py (duny)

dgovosc 3. pahorkatý, pahorky
vroubený

ὀφρῦς -ύος Ť (dpovc) Drva,
obočí; úbočí, výšina, terasa;
čelo, pýcha

oyo, adv. daleko
ὄχανον τό držadlo
ὀχέεσκον οἱσὀχῶ
ὄχεσφι οἱ ὄχος
ὀχετεύω -ειν odváděti (vodu,

řeku)
ὀχετηγός ὁ Kopající strouhy

(příkopy)

čyeTóc č strouha, stoka, roura
(vodovodní), vodovod

ὀχεύς -ῆος (-έως) č držadlo,řemínek| přílbice,| přezka,
spona, závora

ὀχεύω -guy skákati, pojímati;
med. pářiti se

ὄχημα τὀ spřežení, vůz, povoz,
člun, loď

ὄχδη břeh, okraj (příkrý),
stráň, návrší, vroh

oxdoc Ó — 0x01
ὀχδῶ -ev býti popuzen (roz

mrzen)
oyAmooc3. obtížný, rušivý
čyAite -ev odvaliti, odstraniti
ὀχλικός 3. lidový, obecný, hro

madný; rušivý



3 ”
ὀχλοποιῶ 392 παγιδεύω

ὀχλοποιῶ -εἴν způsobiti sběh
lidu (vzbouření)

ῦχλος o zástup, dav, shromáž
dění, schůze, tlupa, lid obec
ný, lůza; obtíž, nesnáz, bída

ὀχλῶ -εἵν ——dykhlle; obtěžo
vati, znepokojovati

dyAděng 2. lidový, obecný (==
ὀχλικός)

ὀχμάζω -ειν držeti pevně (na
uzdě), poutati, zapřáhnouti

ox0c ó útulek (úkryt) pro lodi,
vůz, povoz (č %10)

ὀχυρός ὃ. pevný, připevněný,
jistý; TO©. pevnost, bašta

čYVOĎ -obv (i med.) připevniti
oyÚowua TÓ opevnění, pevnost
ὀχῶ -ev jeti, vézti (se), snášeti
ὄψ, ὀπός ἡ 1:85, slovo, řeč,

zpráva
OWáotov TO zákusek, vařená či

pečená ryba
Ówé pozdě, po dlouhém čase,

pozdě večer
ὀψείω -ειν přáti si viděti
Vla ň večer, podvečer
ὀψιαίτατα (5αρετῖ.) υἱ2 ὀψέ
ὀψιαίτατος δ. υἱζ ὄψιμος 2.
ὀψίγονος 2. později narozený

(žijící)

ὀψίζω -ειν (ἱ med.) pozdě při
jíti, opozditi se

ὀψιμαὺδήῆς 2. pozdě se učící
(s učením začínající)

ὄψιμος 2., ὄψιος ὃ. Ροζᾶπί
ὄψις -εως (-ιος) ἡ pohled, do

hlédnutí, zrak, oči, tvář, po
dívaná, zjev, vidění, vzezřče
ní, podoba; gic dwiv před
tvář, na pohled; zp0c 0. při
pohledu; ὄψιν (ακκ. vzt.)
v podobě; dekorace (v divad
le)

ὀψιτέλεστος 2. pozdě splněný
(splnitelný)

oWouou (fut.) viz 006
OWovTo zákusek, ryba (maso),

pochoutka
ὀψοποιία ἡ, ὀψοποιικὴή Ď K4

chařství

oWorotóc Ó Kuchař
ÓWono1é -elv Kuchařiti, zákus

ky připravovati
oVvogůvogó kdo jí mnoho ma

sa, žrout, mlsný
ὀψώνιον TO příkrm,

žold, mzda
óvová -eiv ryby (maso)naku

povati, za příkrmy mnoho
peněz vydávati

strava,

IL 1 (10) P
== 80
ná, nů (dor.)— rů (1ň)
παγᾶ 1 (dor.)— ny“
TdyEv VÍZπήγνυμι

παγετώδης 2. mrazivý, ledový
nmůvn % past, léčka
πάγη, παγήσοµαι 9ἱΖπῆγνυμι
παγιδεύω -EWVléčky klásti, do

léčky chytati



πάγιος 383 παιδάριον

πάγιος ὃ. určitý, jistý
παγίς -ίδος ἡ Κὑᾶκα, Ιέόκα
πάγκαχος 2. zcela špatný, ne

blahý, velmi škodlivý
πάγχκαλος 2. Ζοεἱαdobrý (krás

ný), překrásný; adv. zcela
vhod

mávxo.ojroc 2. na plody bohatý,
plodonosný, velmi plodný

παγκευὺής 2. zcela skrývající
πάγκλαυτος 2. stále plačící, ža

lup.ný, přežalostný, všemi
oplakaný

Tůvxovwoc 2. všem společný,
obecný, hostiný

παγκοίτᾶς (ἱ -κοίτης) ὁ Υδεπι
lůžko připravující, všem při
pravený

mayxóvivoc 2. zcela zaprášený,
plný prachu

παγχρατής 2. všemocný
noyvxouTiůle -ew pěstovati zá

polení všeho druhu (pankra
tion)

παγκρατιαστής -οὔῦὁ Ζάραςπῆς
v pankratiu

παγκράτιον τό Ζάρο]εΏί (πάλη,
πυγμη společně)

já voc ó Útes, vrch, vrchol, pa
horek; mráz, jinovatka, led

navydherog 2. nanejvýš obtížný
παγχάλκεος 2, πάγχαλκος 3.

celý z kovu
návyonotTog 2. ke všemu po

třebný (užitečný)
πάγχριστος 2. zcela natřený

olejem
παγχρύσεος 2 (πἀνχρῦσος)

celý zlatý (pozlacený)

návyv zcela, velice, jistě, často

πάῦδε, παθεῖν, rady atd. viz
πάσχω

πάδη ἡ | nehoda, strach,πἀάῦημα τό útrapa, osud,
ztráta, bolest, starost, pocit,
nálada, vášeň, dojem, událost;
m. TŇG oshfvng zatmění mě
síce

παθητός 3. (i nadyrixoc) Pro
utrpení (dojmy) náchylný
(vnímavý), strastem vydaný,
vášnivý, trpící, pociťující, pa
sivní, citu přístupný

můdoc Tó Útrapa, bolest, nemoc,
pocit, náruživost, vášeň, stav
duševní, příhoda, nehoda, ne
štěstí

παιᾶν -ἄνος ὁ ΖάεΏταηςθ, spa
sitel, lékař; slavnostní píseň
sborová (prosební, vítězná,
válečná)

παιανίζω -ειν 2ρἱν8Ηpíseň
παιᾶνισμός Vítězný zpěv,

chvalozpěvy
παιγνιᾶ (ἳ -ἰα) ἡ, παιγνίη ἢ

hra, žert, posměch
παιγνιήµων 2. žertovný, žerty

milující
παίγνιον τό hračka, žert
παιγνιώδης 2. žertovný, Ššprý

movný
παιδαγωγεῖον τό Školní svět

nice

παιδαγωγός ὁ ορβἰτονη{ς (ρτή
vodce) dětí, vychovatel, učitel

παιδαγωγῶ -εἵν (děti) prová
zeti, vychovávati, vésti, po
učovati

matěúpiov TOdítě, chlapeček



παιδείᾶ 384 παλαιόπλουτος

παιδεία η νύεπονα, νυυξονάη{,
výcvik, vzdělání

παιδεῖος 3. dětí se týkající, dět
ský

nowěeoaoTÝg -00 Ó milovník
chlapců

παιδεραστίᾶ 1 láska k chlap
cům

TOLĎEONOTŮ-ev Chlapce milo
vati

παίδευµα τὀ výchova,παίδευσις-emY| vzdělání,
učení

παιδευτής -οὔ ὁ Vychovatel,
cvičitel, učitel

nouŠevTog 3. schopný učení
παιδεύω -ειν VyChovávati, vy

učovati, poučovati, zvykati,
cvičiti, vésti, dáti učiti

παιδία 1 dětský věk, doba mlá
dí; — noudelů

nověvá 1 dětská hra, hra (vů
bec), žert, hračka, zábava

παιδικός 3. dětský, dětinský,
žertovný, mladý; Tů r. mi
láček

παιδιόθενο ἀξίξίνί
παιδίον τὀ děťátko, chlapeček;

ἔκ παιδίου Ξ-- παιδιόὃδεν
παιδίσκη ἡ ἀξνόε, 5Ίαζχκα,π]]8

dá otrokyně, nevěstka
παιδίσχος ὁ ἄῑδ, chlapec
mouěvoc 3. (2.) dětský
παιδογονία ἡ Ξ-- παιδοποιίᾶ
παιδοχτόνος 2. děti vraždící;

ὁ (η) π. vrah syna
παιδοποιία ἡ plození dětí
παιδοποιός 2. ἀξα ρ]οά(οί (ro

dící)
παιδοποιῶ -εἴν děti ploditi

παιδοτρίβης -ov č ovičitel, uči
tel tělocviku

παιδοτρόφος 2. živící dítky,
stále pučící (šAaia)

nodovovic 1 plození dětí; ro
dička

παιδοφόνοςΞ- παιδοκτόνος
παίζω -ειν hráti si, žertovati,

baviti se, v žertu říkati, žerty
vymýšleti

παιήων -ονος ὅ radostný (ví
tězný) zpěv, chvalozpěv (=
παιάν)

nautakóec 3. drsný, hrbolatý,
skalnatý

παῖς -δός ὁ (m) dítě, hoch, dív
ka, syn, dcera, jinoch, mla
dík, otrok, potomek; $» ja
čwovod let chlapeckých

παιφάσσω -ειν kmitati, blýskati
παίω -ειν bíti, tlouci, bodati,

zabíti, porážeti, házeti po ně
kom; narážeti, odrážeti 5ο;
raniti

παιών -ὤνος Ó=—TOLŮV;stopa
veršová(—UVu uUVV)

παιωνίξζω-εινΞ- παιανίζω
παιώνιος 3. léčící, zachraňující
rawviouóc Óbitevní píseň
πᾶκτῶῷῶ-οῦν pevně Ζαν;

ucpati
nahále -eu potřásati (přílbicí

s losy), metatti losem
TaAkůdnň koláč (zavařeninový)
πάλαι (τὸ πάλαι) dávno, kdysi,

dříve

nakavyevýc 2.| dávno zrozený,makatyovoc2.| stařičký
παλαιόπλοντος ὅ. οἀεάάνηα Ῥο

hatý



παλαιός 385 παλίωξις

παλαιός 2. dávný, starobylý,
starý, vetchý, dřívější; TO jn.
v dávných dobách; gy x. od
dávnověku

παλαιότης -ητος ἡ stáří
πάλαισμα τό zápolení, zápas,

jednání, obrat zápasnický,
odvážný čin, vytáčka

παλαισμοσύνη Ť (ἳ -μοσύνη)
zápolení, zápasení

TAÁOLOTÝG-00 Ó zápasník
zakotoTiotioc 3. dlaň široký (ve

liký)παλαιστικύς| 3.
obratný zápasník

παλαἰστρᾶ ἠ zápasiště, cvičiště,
tělocvična, škola zápasnická

παλαίφατος 2. prastarý, staro
dávný, odvěký, mythický

ako -oúv starýmčiniti,pro
hlásiti zastaralým; pas. ze
stárnouti

παλαίω. -ειν zápasiti, bojovati,
potýkati se, podlehnouti

παλάμη ἡη dlaň, moc, podnik,
prostředek, čin (násilný), pěst

nakauvaioc č (úkladný) vrah,
mstitel, duch pomsty

παλάσσω -ειν Ppostříkati, po
skvrniti; — nahála

πάλη ἡ zápas, zápolení, boj
dvou zápasníků (atletika)

παλιγγενεσία Ť znovuzrození,
proměnění, vzkříšení

παλίγκοτος 2. znovu hněvající,
znovu propukávající, nepřá
telský; παλιγχότως συμφὲ
OETOLZNOVU Se mu vede zle

naAAAovog 2. znovu sebraný

25 Řecko-český slovník,

zápasnický,

παλιλλογῶ -eiv opakovati, zno
vu vypravovati

noAtumerec adv. zpátečním bě
hem, nazpět

παλιμπλαγχδείς 3. (Part. aor.
pas. == πάλιν πλαγχΌείς)
zpět hnaný (odražený)

παλίμπορος 2+ παλιμπὀρευτος
zpět se ubírající

náúAvvadv. zpět, nazpět, na
opak, po pořádku, znovu, za
se, opačně, obráceně, s druhé
strany, naproti tomu, ještě
jednou, po druhé

παλινάγρετος 2- 2ρξΐ vzatý, od
volaný, odvolatelný

παλιναυτόμολος 2. znovu pře
běhlý (uprchlý)

παλινόρµενος }]2. (ὄρνυμι)modivopooc| |nazpětsepohy
bující, kvapně se obracející,
zpět obrácený

moAivriroc 2. nazpět odplacený
maAivrovoc 2. zpět se vymršťu

jící (napínající)
παλιντριβής 2. opět natřený,

prohnaný, zchytralý
nokivroonoc 2. nazpět obráce

ný, zpět se vracející
παλινωδία ἡ οἀνο]άπί (písně)
παλιρρόῦιος 2. zpět hučící
παλίρροια (-00(n) Ť zpětné

proudění, vír, kolísání
παλίρρυτος 2. na odplatu te

koucí, znovu prolitý
makioovToc 2. zpět hnaný (spě

chající), úprkem zpět
παλίωξις -ιος ἡ odražení, za

tlačení zpět



παλλακεύομαι 386 πάναρχος

παλλαχεύομαι -εσναι υζία 5ἱza
souložnici, sloužiti jako s.

παλλακή Ď | souložnice,παλλακίς -ίδος 1) nevěstkaπάλλω-ειν© mávati(kopím),
otáčeti, naraziti, udeřiti, po
třásati (losy), pohybovati;
(intr.) chvěti se, pohybovati
se, tlouci (ο srdci); med.
třásti se, zmítati se; pohýč
kati

πάλος ὅ 1058
πάλτο υἱζ πάλλω
naAróv To házecí (metací) kopí
naAróc 3. hozený, vržený
παλώνω -ειν Sypati, posypati,

pokrýti
παλῶ -εἴνΞ- παλαίω
παμβῶτις -ιδος Υδε Μὶνίαί
Táuuoyog 2. všemocný, vše pře

máhající
πάµµεγας ὃδ. náramně veli
sauusvédyg 2. | ký (důležitý)
nauugkac 3. zcela (celý) černýπαμµήκης2.| velmidlouhý

(prudký)
Táuurmvog 2. po všechny měsí

ce, neustále
ROUNÝTOO-000g Pravá matka,

matka všech

πάμμῖκρος ὔ. příliš (zcela) malý
náupuovoc 2. zcela nešťastný
πάμπαν docela,veskrze,
παμπήδην | dokonce
naurAndel s celým množstvím
napnmAndůg2. náramný, nesčet

ný, předlouhý
πάμπληκτος 2. plný ran
παμποίκιλος 2. velmi pestrý

πάµπολις -εως všude platný,
všeobecný

πάµπολυς ὃ. ΡἴεπιποὮύ, ηεδδεί
ný, převeliký; gari jr. veimi
daleko

παμπόνηρος 2. zcela špatný
nápnowT0G 3. nejpřednější
naupůvog 2. všechno požírají

cí, vším se živící
naupag 2. zcela ozářený (jas

ný, čistý)
παμφαίνω -ειν

(třpytiti se)
παμφανῶ -ᾱν, παμφανόων +

---παμφαίνω, παμφαῆς
naumevyňg 2. jasně zářící (

παμφαῆς)
πάμφλεχτος 2. jasně planoucí

(hořící)

Taupóooc 2. velmi úrodný (vý
nosný)

πάμψΌχος 2. ρ]ηύ životní (du
ševní) síly, nesmrtelný

πάναγρος 2- νδθ Japající
πανάῦλιος ὃ. přenešťastný, pře

ubohý
návowdoc 3. jasně zářící
navalokoc 2. jasně třpytivý, ce

lý zářící
πανᾶμέριος 2., πανᾶμερος 2

Ἕ-ππανημ
πανάµωμµοςἆ. zcela bez úhony,

bezvadný
πανάπαλος 2. zcela čerstvý

(mladý)
πανάποτµος 2. Zcela nešťastný
πανάργυρος 2. celý stříbrný
παναρµόνιος 2. zcela přiměře

ný (harmonický)
návaoyoc 2. vševládný

jasně zářiti



παναφῆλιξ

παναφῆλιξ -κος Ζοε]αbez druhů
παναώριος 2. σοεῖα πενξαςηύ
πανδαισίη 7 úplná hostina
πανδάκρῦτος 2. οᾶε νδεςὮ ορ/ᾶ

kávaný, žalostný, sizavý
πανδαµάτωρ -ορος ὁ ΥδεΚτοίΐαί

(přemáhající)
πάνδεινος 2. přehrozný, pře

mocný
πανδερχκήῆς 2. všemi viditelný,

vševidoucí

πανδηµεί S veškerým lidem
(vojskem), vesměs

návonuoc, TUVěTutog 2. vše
obecný, všem společný, oby
čejný, sprostý

πάνδικος 2. zcela spravedlivý;
adv. plným právem

TOVOOX- VÍŽ TUVOOYV
πανδοχεύω -ειν Všechny při

jmouti (pohostiti)
πανδοχεῖον τό Ὡοδίίπος
πανδοχεύς έως ὁ hostitel
πάνδυρτος 4. stále naříkající
TOVETLOKOTOG2. na vše dozíra

jící
mověTng 2. celoroční; πάνετες

po celý rok
navnyvolle -er Konati slav

mosti,k slavnosti se shromáž
diti

πανηρυρικός 3. k slavnosti pří
slušný, slavnostní

πανήγυρις -εως (ἳ-ιος) ἡ shro
máždění (k oběti), (národní)
slavnost

navňuao adv. po celý denmavrušetog3.| pocelýden,novýuscoc2.| celodenní,
každodenní

25* Řecko-český slovník,

387 πάνσυρτος

πάνηµος ὁ dorský měsíc (srpen)
návůmo -n00g Ó panther, par

dál
πἀνΌρηνος 2. stále naříkající,

plný nářku
navůuuadov aďv. zcela zuřivě
návÝvToc 2. všemi obětmi uctí

vaný, posvátný
ovtuscoc 2. plný touhy
novvůxtog 3. po celou noc
παννυχίς -ίδος ἡ noční slav

nost, panychida
návvvyoc 2. celonoční
πανοικησίᾳ, πανοικίῃ, πανοικεί,

πανοιχί αἄν. 5 οδεΙσωἀοίπθΠ,
se všemi obyvateli

πανομφαῖος 2. vše hlásající
(věšťtící)

zavorAta Ť úplná výzbroj
πάνορµος 2. vhodný k přistání
πανούργημα τό Ζ]οξΐπ
πανουργία ἡ Jest,

ošemetnost, zločin
πανοῦργος 2. obratný, šibal

ský, úskočný, prohnaný, zlo
činný

πανουργῶ -εἷν ošemetně jed
mati, zločinu se dopouštěti

Tavoytoc 2. všem patrný
novovyla adv. v plné zbroji
πανσέληνος 2. 78 plného měsí

ος (ἀριζκυ); ἡ π. úplněk
πάνσοφος 2. νε]σηί πιουάτύ
πανστρατιᾶ ἡ (ἳ -ιή) veškeré

vojsko; (-vj s veškerým voj
skem)

πανσυδίῃ, πανσυδί αάν. 5 νεξ
kerou horlivostí (chvatem)πάνσυρτος2.© nahromaděný,
stále smýkaný

chytrost,



παντᾷ 388 παρά

παντᾷ, παντᾶ --- πάντῃ (Ώ πάντοσε na všechny strany,
všechny strany, všude) všadeπανταγήρως| 2.nestárnoucí,πάντοτενζάν,νΚαζάόdobě
věčně miadý

navTůjčov(v) ddv. veskrze, do
cela, naprosto

návTaoxoc 2. všem vládnoucí
navravý (i -yň) Všude, na

všechny strany, v každém
případě,zcela, veskrze, jakkoli

navrayódev odevšad
πανταχοῖ, πανταχόσε Ώ8 νδεο]

ny strany, všady
πανταχοῦΞξ-πανταχῃ
πανταχῶς všelijak, jakýmkoli

způsobem
navrekýg 2. dokonaný, úplný,

neomezený, řádný, zasvěcený;
adv. zcela (jistě), úplně, vůbec

návry (i mávrn) adv. všude,
kdekoli, na všech stranách

πἀντιμος 4. všeobecně ctěný,
čestný, vzácný

παντλήµων 4. strastiplný, pře
nešťastný

navToVÝjowc2. vše přemáhající
παντοδαπός ὃ- odevšad, rozma

mitý, všeliký, mnohotvárný
TÓvTOHEvVSe všech stran, ode

všad
παντοὺηρᾶς (ἱ -Όηρος) Υδε 1ο

vící
avToioc 3. všeliký, rozmanitý,

všeliké podoby (druhu), roz
dílný, rozličný

παντοκράτωρ -ορος VŠemocný
παντοπόρος 2. νε νδεπι οσταί

ný (důmyslný)
παντόπτης -ου (ὁρῷ) Vševi

doucí

παντουργόςπανοῦργοςπάντως| zcela,veskrze,jistě,
πάνυ | důkladně, velice,

ovšem, milerád; 6 r. vynika
jící, znamenitý

navuněoTaToG 3. nejvyšší, zcela
nejvýše

πανύστατος 3. nejposlednější,
zcela naposledy

navoAedola * úplná záhuba
πανώλεΌρος δ., πανώλης ὅ. Ζ6ε

la zhoubný (zničený), přeubo
hý, zločinný, bezbožný

πάοµαι -eodou (def.) získati,nabývati;πέπᾶμαι© mám
(v majetku)

nanai (výraz bolesti) ach, běda,
ouvej

namále -ew otcem jmenovati
πάππας ὁ οἵες, tatíček
πάππος ὁ děd
παππῶος ὃ. Ρο ἀδάον1
παπταίνω -ειν Pohlížeti, ohlí

žeti se, úzkostlivě hledati,
rozhlížeti se (starostlivě)

παρά (πάρ, παρ), παραί) ΡὔεάΙ.
vedle, při, u, před, dle, podle
(s dat.); při u, od, ze (s gen.);
podle, dle, vedle, blízko u, Ku,
po boku, při, mezi, po, K,
proti, nad, mimo, o, kromě,
pro (s ak.); zao" odděv elvat
(TideoVou, movelodau) nemít
žádné ceny (vážnosti); zao
čkyov o málo, nevalně, má
lem



πάρα

πάρα --- πάρεστι (est tu, 176);
— navod (postpos.)παραβαίνω| -ew| přistoupiti,
odstoupiti, sejíti s cesty, pře
jíti, pominouti, překročiti,
přestoupiti (= prohřešiti s2),
nedbati

παραβάλλω -ειν přihazovati,
předhazovati, stranou stavěti,
nakioniti, srovnávati, odpla
titi, odevzdati, vydati, svěřiti;
intr. blížiti se, přiraziti, pře
praviti; med. v zástavu dáti,
odvážiti se, vyrovnávati (se),
závoditi, býti přirovnáván,
šiditi, podváděti, nechati bez
povšimnutí, otáčeti

παράβασις -εως Ď vykročení,
překročení, provinění; mezi
hra

xacaBbáoxw -er býti bojovní
kem na voze

παραβάτης -ου ὁ Vozní bojov
ník, provinilec

xa.oaBaróg 3. přestoupený, ura
žený, porušitelný

παραβιάξζοµαι -εσθαι doléhati
prosbami na někoho (τινά),
mocí nutiti

παραβλήδην adv. bodnutím,
narážkou, uštěpačně

παράβλημα τό ochranná po
krývka, záštita

παραβλώσκω -ειν Jen perf.
naouéubiwxa stojím po stra
ně, pomáhám

παραβλώψ -ὤὥπος Se strany
hledící, pošilhávající

389 παραγυμνῶ

παραβοηθῶ -εἵν přijíti na po
moc

παραβολεύοµαι -εσῦθαι ἁάἡ ν
sázku (život ψυχῃ)

παραβολή ἡ odbočení s pravé
cesty; srovnání, podobenství,
přísloví

παράβολος 2. s nebezpečím
podstoupený, odvážný

παραβουλεύομαι -εσῦθαι ὅραιπξ
pečovati (τινίἰ ο někoho)

παραβώµιος 2. při oltáři
naooyvyskia 7 ohlášení, rozkaz,

zákaz, velení; učení; stranic
tví

παραγγέλλω -ειν rozhlásiši,
rozkázati, vyzvati, prohlásiti,
pověřiti

παράγγελµατό vé 8παράγγελσις-εως7) avychia
παραγίγνοµαι -εσῦδαι dostaviti

se, přijíti, přibýti, setkati se,
dostati se, býti přítomen, na
skytovati se, nabýti

TAOVYVYVWOKY-Evy Křivě sou
diti, nespravedlivě o někom
vypovídati

παραγίνοµαι --- παραγίγνοµαι
παραγκάλισµα τό ορ ππάη{
naodyovos Ó (ř) utěšitel
παραγράφη Ť opisování, při

psané znaménko; odpor proti
žalobě

παραγράφω -ειν Připsati, pí
semně připojiti

παραγυμνῶ -οῦν odhaliti, vy
jeviti



παράγω 390 παραθηκη

παράγω -ειν Ρϊϊνόςδθ, ρζθάνός
ti, uvésti, doprovázeti, odvés
ti, odvrátiti, sváděti, zavádě
ti, měniti; mimo jíti, dále jíti,
zajíti; m. €G μέσον Π8 νεϊε]
nost uvésti; pas. mimojíti,
minouti, odejíti

naoavwvý ň jízda podle pobře
ží, (šikmý) náraz vesel, od
chylka (= nářečí), přemlou
vání, klamání, podvod

naoadaodůávo -ei Vedle po
dřimovati

παράδειγµα τὀ ντος, nákres,
příklad, výstraha, předloha

naoačevyuaTilCe-eu na pranýř
postaviti, potupě vydati

παραδειγµατώδης 2. vhodný
k příkladu

παραδείχνυµι
vykázati

παράδεισος ὁ οπταᾶα, obora,
zahrada, ráj

«ύὖναι ukázati,

παραδέχοµαι -εσθαι (ἳ -δέχο
μαι) přejmouti, přijmouti,
ujmouti se, nastoupiti, vy
střídati, za dobré uznati

παραδηλῶ -οὔν tajně ukázati,
při tom naznačovati

TOOUOLATOLÍYÝ neužitečné zá
městnání

παραδίδωµι -όναι odevzdati,
podati (i ústně), oznámiti, vy
dati, vadáti, svěřiti, ponecha
ti, dopřáti, dovoliti, dopustiti,
zanechati

παραδιηγοῦμαι -etodau vložiti
do vypravování

napůdošoc 2. nepodobný, po
divný, nenadálý, neočekáva
ný, neuvěřitelný, nápadný,
zvláštní

παράδοσις -εως ἡ νναδη{,vzdá
ní, odevzdání (dědictví), úst
mí podání (poučení)

παραδραῦέειν (αοτ. Viž πα
ραδαρδθάνω

παραδραμεῖν(-δραμέτην,-δρά
μοι αἰά.) νὶᾷ παρατρέχω

παραδράω -ᾱν 51420 ΡτοΚ870ναιπαραδυναστεύω-ειν| vedlejší
vládu míti

παραδύοµαι -E0DO MÍMOpro
klouznouti, vplížiti se

παραδωσείω -ειν Σάά (οοΏοίπξ)
odevzdati (přenechati)

naoaelůw -ev před někým zpí
vati

παραείρω -ειν 5ἱταηοι zavěsiti;
med. na stranu klesnouti

παραζηλῶ -oúv K horlivosti
(hněvu, žárlivosti) drážditinaoabakacolovoc2.| přiPoπαραὐαλάσσιοςζ.(5.)| břeží
mořském ležící (obývající)

παραδαρρύνω -ειν (ἳ -αρσύ
vo) povzbuzovati, mysli do
dávati

παραδέω -εἴν vedle (podle) bě
žeti, předběhnouti, přiběh
nouti, napadnouti

παραθεωρῶ
srovnávati,
hrdati

παραθήκη ἢἡ zástava, svěřený
majetek

pohledem
po —

-εἴν
přehlížeti,



παραί 391 παραχατέχω

παραίΞπαρά
παραιβάτης -ου 6 vozní bojov

ník (== napafhárns)
παραίνεσις -εως ň schválení,

přímluva, povzbuzení, napo
mínání, poučení, výstraha,
předpis

xaoawvý -etv schváliti, doporu
čiti, raditi, povzbuzovati, po
učovati, varovati

παραιπεπἰῦῃσι (Κοπ/. αοτ.) υἱζ
παραπείθδω

παραίρεσις -εως ἡ ἀθσίείς, οᾱ
nětí

παραίρηµα Tó odňaté; pruh,
smyčka

NACULOĎ-eiv odejmouti, zmenšiti,© odloučiti,© odtrhnouti,
zmařiti, zrušiti

παραίσιος 2. neštěstí naznaču
jící, neblahý

παρᾶϊΐσσω -ειν mimo páditi
(běžeti), předběhnouti

TAOUÍTTOLG -EWG T Odprošení,
omlouvání

naoolrtoc 2. (3.) spolupůvodce
παραιτοῦμαι -εἴσθαι Vyprositi

si, vyžádati si, požádati, 0
mluviti, prosbami smířiti,
přimluviti se, prosbami od
mítnouti, opovrhnouti

naoopůusvoc VÍž TUOUENLU
παραίφασις -εως T přímluva,

povzbuzení

παραιωροῦμαι-εἴσθαι Ρο 8ἱΤ8
ně viseti

παρακάββαλε Viž παρακατα
βάλλω

παρακαθέζομαι -εσθαι| νας1θπαρακάῦηµαι-ἤσδαι| 5ἱ5εᾶ
nouti, přisednouti, vedle se
děti

παρακαθίζω -ειν νθάῖε usaditi;
πιεᾶ. --- παρακαῦδέζοµανπαρακαδίστηµι-άναι| vedle
postaviti (ustanoviti), přidru
žiti

παρακαίοµαι -εσῦθαι při tom
(vedle) hořeti

TaoůxoLO0G2. nepříslušný, ne
vhodný

naoanokúnTw-ev zakrýti; med.
zabaliti se; pas. býti zahalen
(ukryt)

παρακαλῶ -εἷν Ρνοια!, vy
zvati, pozvati, povzbuditi, roz
nítiti, donutiti, na pomoc vo
lati, těšiti, posíliti

nacaxorobůkkiw -ew vedle na
házeti (položiti), obložiti, ulo
žiti (= deponovati)

navaxaTadývy K úschově
(do zástavy) uložené, svěřený
majetek

παρακατακλίνω -ειν vedle ulo

παρακαταλείπω -ειν při tom
k ochraně zanechati

παρακαταλέχοµαι -εσῦθαιvedle
se položiti (odpočívati)

παρακαταπήγνῦμι -vat Vedle
upevniti (zaraziti)

παρακατατίθηµι -Evou (4 meď.)
do ochrany odevzdati, svěřiti

παρακατέχω -ειν U sebe zadr
žeti, na uzdě držeti



παράκειµαι 392 παραλαμβάνω

παράκειµαι -σῦαι vedle býtipoložen| (ležeti),odpočívati
u někoho, býti po ruce (na
vůli, v moci)

παρακελεύομαι -εσῦαι Porou
četi, raditi, doporučovati, po
vzbuzovati, vybízeti, odvahy
dodávati, poháněti

παρακέλευσις -ewc ' | volání,napaxěkevouaTó© |pobí
zení, povzbuzování

παρακελευσµός Ξ.παρακέλευσις
παρακέλευστος 3. zavolaný (na

pomoc); Ó jr. pomocník

παρακχινδύνευσις -εως ἡ οᾱ
vážný (nebezpečný) podnik

παρακινδυνεύω -ειν V nebez
pečný podnik se vydati, s ne
bezpečím se něčeho odvážiti

παρακϊῖνῶ -εἴν Vedle pohybo
vati, pohnouti; intr. býtivzrušen| (zmaten,| šílený),
blouzniti, býti bez sebe (u vy
tržení)

MOOUXLG-Ev JÍti mimo
παραχλείω -ειν (ἳ

vylučovati
παράκλησις -εως ἡ přivolání,

vyzvání, prosba, útěcha, oslo
vení

παράκλητος ὁ utěšitel, pří
mluvce, pomocník, právní
zástupce

παραχλιδὀν αἄν. stranou Se
uchyluje, vyhýbaje se

παρακλίνω -ειν na stranu na
kloniti, otevříti; intr. uhnouti
se, vyhnouti se

naoaxuódle -ew odkvésti, síly
pozbýti

-κληίω)

παρακοή ἡ přeslechnutí, nepo
slušnost

παρακοίτης -ου ὁ πωβηδε]
TAOŮXOLTIG-10G 7 manželka
παρακολουδῶ -εἷν doprovázeli,

následovati, připojiti se; po
chopiti, rozuměti

παρακομιδή ἡ Přepravení, do
prava

παραχοµίζω -ety Přivézti, do
praviti, přepraviti; pas. mimo
jeti, odjeti, odebrati se

παραχούω -ειν Přeslechnouti,
nerozuměti; tajně (mimovol
ně) vyslechnouti; nedbati,
ibýti neposiušný

παρακρεμάννῦμι -ύναι vedle
nechávám klesnouti

παρακρίνοµαι -εσθαι vedle Se
řaditi (se postaviti)

παρακρούω -ειν (i Mmeď.)na
stranu srážeti, na misku (zá
važí) tlouci, podváděti, lstí
přivésti

παραχτάοµαι -ᾱσῦαι mimoto
přijmouti (osvojiti si)

παράχτιος 3. na pobřeží polo
žený, přímořský

παραχύπτω -ειν Ilavu naklo
niti, nakouknouti do něčeho
(ἐπί τι), sotva pohledem za
vaditi

nacoAoubávo -er přijmout,
přejmouti, přibrati (ku po
moci), dostati, obdržeti, vzíti
do ruky, chopiti se, domáhati
se, dobýti, dosáhnouti, získa
ti, obsaditi, zastihnouti, vzíti
s sebou, pozvati, zachytiti;
slyšeti, vnímati, učiti se



παραλέγοµαι 393 παραμύδιον

παραλέγομαι -εσῦαι podle ně
čeho jeti

παραλείπω -ειν nechati mimo,
pomíjeti, opominouti, zameš
kati, propustiti, zanechali,
vynechati, mlčením přejíti

naoaÁsipo -ev Potírati
παραλέχομαι -e0dau vedle se

položiti
xaooAnntóg 3. přijatelný, po

chopitelný, získatelný od ji
ného (xae' dAkov)

παραληρῶ -εἴν zvráceně mlu
viti, bláboliti

παράλιος 2. (3.)přímořský; 1 x.
přímoří

παραλλαγή ἢ střídání, výměna,
rozdíl, změna

παραλλάξ adv. střídavě, šikmo
napříč

παραλλάσσω -ειν {(ἳ-αλλάττα)
změniti, proměniti, svésti,
mimo jíti, míjeti; intr. unik
nouti, odchylovati se, lišiti se,
vzdáliti se, různiti se

παράλληλος 2. souběžný, vedle
sebe položený, přirovnaný

παραλογίζοµαι -εσθαι špatně
počítati, podváděti, nespráv
ný úsudek si činiti

TOOUÁOVLOLÓGÓ nepravý úsu
dek (závěr)

παραλογιστικός 3. V úsudku
nesprávný

παράλογος 2. neočekávaný, i12
nadálý, nadbytečný; 6 x.
špatný počet, překvapení,
zklamání

náoaukoc2. = napůhoc; Ď T.
posvátná státní loď athénská

παραλυπῶ -εἴν rmoutiti, zne
pokojovati, obtěžovati

παραλυτικός ὃ. οεἈτοπιεηύ (08
jednu stranu)

παραλύω -ειν odloučiti, ode
jmouti, zbaviti, krotiti, osvoboditi,| propustiti,oslabiti,
zbaviti sil, ochromiti; med.
ochabnouti

παραμείβω-ειν 581, πιξη]
ti; med. jíti mimo někoho
(τινά), předstihnouti, opomi
nouti, míjeti, změniti si, mi
mo téci (jeti, táhnouti), uply
nouti

παραμείγνΏμι
k něčemu

παραμελῶ -εἴν při tom nedba
ti, nevšimati si, zanedbávati;
býti otupen (nedbalý, nepo
všimnut, v nemilosti

παραμέμβλωκα (ΦετΙ.) viz za
ραβλώσκω

παραμένω -ειν Při tom trvati,
tam zůstati (setrvati), pose
čkati, naživu zůstati

παραμηρίδια Ta. Krunýře na
nohou

παραμίἰγνῦμιπαραµείγυμι
παραμιμνῄσκομαι -εσῦαι Ρῖ(1ε

žitostně vzpomenouti (se zmí
niti)

παραμίµνω --- παραμένω
παραμίσγω --- παραμείγνυμι

παραμόνιµος3 vytrvalý,
naoáuovoc4.| věrný
παραμΌοῦδίᾶαἡ | přímluva,
naoauvbtovTÓ| přemlouvání,

útěcha, zmímění, uklidnění

-γαι přimísiti
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παραμυθοῦμαι -εἴσθαι ἁοπ]ῃοι
vati, přimlouvati se, těšiti,
chlácholiti, přemlouvati, ra
diti

παραναγιγνώσκω -ειν Κο 5{ον
nání čísti, přirovnávati

παραναιετῶ -ᾱν α Ωξζεπο by
dlitiπαρανηνῶ| -EWV
předkládati

παρανήχοµαι -E0ĎOLMimo (Po
dle země) plovati

παρανηῶ -εἴν---παρανηνῶ
aoovioyw -Eiv Při tom (vedle)

vztyčiti
παράνοια Tjšílenství
παρανόµηµα τό | nezákonnost,navavouič| |bezpráví,

násilnost, zpupnostπαρανοµίζω| -Et
souditi

παράνομος 2. nezákonný, proti
právní, nenáležitý, zločinný,
mravům odporující

TOOUVOUĎ-elv nezákonně (ne
náležitě, násilně) jednati, bez
práví se dopouštěti, zákony
přestupovati

maoůvovc (-00c) 4. šílený
TAOUVOĎ-civ nesprávně smýš

leti, mýliti se, nerozuměli;
býti šílený

nůcavra adv. stranou, bokem
παραπαίω -ειν mimo bíti, zmý

Jiti se; zblázniti se, dopustiti
se ztřeštěnosti

παράπᾶν αν.
aspoňπαραπαφίσκω-ei| oblouditi,
svésti

přihrnovati,

nesprávně

zcela, vůbec,

παραπείθω -ειν Přemlouvati,
naváděti, ponoukati, chlácho
diti

παραπέµπω -ειν ΡἱεάθβιαΗ,ρο
dle břehu vyslati, provázeti,
průvodem opatřiti, propustiti,
vyslati (na pomoc), odeslati,
nechati bez povšimnutí

παραπέτασμα τό Ζάοΐοπα, ρο
krývka

παραπέτοµαι -εσθαι Vpřed (Mmi
mo) letěti

παραπήγνυµι -Úva. Vedleupev
niti (zaraziti); intr. (perf.) i
pas. pevně tkvíti

παραπηδῶ -ᾱν Ρἴ]ςδκοῦίΏ,Ρῖε
kročiti; na někoho skákati

παραπικραίνω -ειν τοζτρξίη
παραπικρασµός ὁ Toztrpčení
παραπίµπρηµι «ἀναι ὨὈϊϊ tom

páliti
παραπίπτω -ειν vedle (blízko)

spadnouti, namanouti se, na
skytnouti se, chybovati, zmý
liti se, zblouditi, odpadnouti,
hřešiti

παραπλάζω -ειν Síranou sra
ziti (zmítati), odraziti, zahna
ti, zmásti

παραπλέω -εἵν mimo (podle
břehů) plouti, obeplouti, při
plouti, vyplouti

παράπληκτος 2. | zmatený,šíπαραπλήἠξ-ἢγος| lený;mírně
tepaný (vlnami)

παραπλήσιος 3. (2) podobou
blízký, podobný, skoro stej
ný, rovný; adv. pochybně,
nerozhodně, asi stejně
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παράπλους č Plavba mimo,
přepravení, přejezd

παραπλώωξΞξζπαραπλέω
παραπνέω -εἷν Mimo vanouti

(odvanouti)

παραποιῶ -εἵἴν(ἳ πιεᾶ.) ρῖεαξ
Jati, napodobiti, padělati, kla
mati, dáti si předělati

παραπομπή ἡ dovoz, doprava;
ochranný průvod

TOAOUTOVDEVOLOU -EOĎOL MiMO
táhnouti, bez zastávky pro
cestovati, někudy (816, Twvos)
jíti

παραποτάµιος 3. při řece ležící
παραπρᾶσσω -ειν (ἵ-πράττω,

-πρῄσσω) mimo učiniti, spo
lupomáhatiπαραπρεσβία© T.podvodné
(stranické) vyslanectvíπαραπρεσβεύω-ειν| poselství
(hodnost vyslance) nepoctivě
vykonávati

παραπρήσσω Ξ-- παραπράσσω
παράπτοµαι -εσῦδαιΡΙροή 56,

lehce se dotknouti

naoůnroua Tó chyba, hřích
naoaoodnrTW -eLv na okrajích

přišíti, obšíti

παραρρέω -εἴν mimo téci (splý
vati, padati), vypadnouti, o
něco přijíti, nepozorovaně
vniknouti

TAOUOOÝYVIMU-Voroztrhnou
ti, rozraziti; intr. přetrhnouti
se, prasknouti

παραρρητύς ὃ. Sdhopný pře
mluvení (uchlácholení, napo
menutí)

παραρρίπτω -ειν 5ἴτάποι ντῃΏβ
ti, něčeho si nevšímati, ne
bezpečí vystaviti

παράρρυμα TO pokrývka, c
chranná výzbroj (lodí)

παραρτῶ -ᾱν (ἱ -εἴν) opatřiti,
připraviti; pas. býti připra
ven

παράρῦμαπαράρρυµα
παρασάγγης -ου ὃ ἀάϊκονά πιί

ra perská (parasanga = 30
stadiím = 5,5 km)

παρασάσσω {(-σάττω) -ειν VE
dle nacpati

TAoaonuLaLvAa-ev Při tum zna
menati, přesně označiti; med.
zaznamenati si, padělati pe
čeť

παράσηµος 2. nepravý, lichý,
padělaný, označený, nápadný,
zvrácený; TOjr. Vojenské zna
mení, odznak

παρασῖτῶ -εἵν 5δροῖαs někým
jísti

παρασκευάζω -ειν vystrojiti,
přípravy konati, připravova
ti, opatřiti, zhotoviti, způso
biti, cvičiti, vzdělávati, pře
mlouvati, činiti někoho ně
čím; med. připraviti se, zbro
jiti se, chystati se

παρασκευαστής -οῦ ὁ ten, kdo
něco připravuje (pro něco
pracuje)

παρασκευαστικός ὃ.
něco opatřiti

παρασκευαστός ὃ. 00 Ίσε ορᾶ
třiti

schopný
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παρασκευή Ť příprava, zbroje
ní, výprava, opatření, zaříze
ní, správa, výzdoba, vojenské
prostředky, válečná moc, loď
stvo, úmluva, pleticha, ná
vod; den přípravy (= pátek)

παρασχηνῶ -εἴν (ἱ -οὔῦν) νεά]ε
někoho se utábořiti

παρασκοπῶ -εῖν Od cíle se
odchýliti, kněčemu pohlížeti,
špatně rozuměti

naAcOoTÁůW-v Stranou táhnou
ti (zahnouti), obraceti, odvrá
titi, odváděti; med. uchvátiti
pro sebe

naodorověog 2. smlouvě odpo
nující, smlouvu rušící, věro
Jomný

παρασπονδῶ -εἴν Jednati proti
smlouvě

naoaoradóv adv. blízko při
stoupiv

παραστάς -údoc Ť (postranní)
pilíř, sloup, sloupová před
síň (pl.)

TaonuoTůTNG-ov Ovedle stojící,
soused, pomocník, druh

παραστάτις -ιδος --- Τέπιῖη,
předchozího slova (pomocni
ce)

naouoTaTŮ -civ stranou (vedle)
státi

παραστείχω -ειν πηίπιο Ἐτάξοί!,
vstoupiti

παραστρατηγῶ -εἴν Míchati se
do věcí velitele, přelstíti

Taoaopálko -ev Stranou od
chýliti

παρασχεῖν, -σχέμεν VÍZ παρέ
χω

παρασχίζω -ειν Vedle něčeho
zářez učiniti, naříznouti

παραταῦθῆναι (dor. pas.) viz
παρατείνω

navaTavým -ev Vedle něčeno
rozprostříti

παράταξις -εως ἡ postavení,
zařízení, bitevní šik, polní
bitva

παρατάττω -ειν (Š -τάσσω)
vedle sebe řaditi, seřaďovati
(v bitevní šik), proti stavěti;
meď. řaditi se, na odpor se
stavěti, bojovati vedle ně
koho

παρατείνω -ειν vedle napínati,
roztáhnouti, protáhnouti, mo
řiti, týrati, mučiti; intr. (pas.)
prostírati se, táhnouti se, od
chýliti se, unaviti se; rozši
řovati, vydržeti

παρατείχισµα TÓpřední (opěr
ná) zeď

παρατεχταίνοµαι -εσθαι pře
dělati, přetvořiti, vymysliti

TO.OATÍONOL-EG Ť pozorování
TACUTNOĎ-Elv (č med.) bedlivě

pozorovati, číhati

παρατίθηµι -évou vedle klásli,
předkládati, podati, poskyt
nouti, svěřiti, uložiti, uscho
vati, do zástavy dáti, přirov
nati, vykládati; med. uscho
vati si, dáti si předložiti, ku
pomoci vzíti, v sázku dáti,
odvážiti se

παρατρέπω -ειν Stranou obrá
titi, uhnouti, odvésti, změniti,
překroutiti, změniti smýšlení



παρατρέφω

παρατρέφω -ειν (medď.)přiživiti
se

NAOUATOÉXE-Ewy Mimo běžeti,předběhnouti,© proběhnouti,
přiběhnouti

παρατρέω -εἴν (plaše) stranou
skočiti

παρατρίβω -ειν vedle tříti,
o něco (něčím) tříti

παρατροπῶ -εἵν Vyhýbati Se,
vytáčeti se

navarowné -av obraceti, k mi
Josti nakláněti

παρατυγχάνω -ειν Při něčem
právě býti, k něčemu přijíti,
namanouti se, naskytnouti se;
ὁ παρατυχών Kdokoli

παραυδῶ -ᾱν přimlouvati se,
naváděti, těšiti, vychvalovati

πάραυλος 2. sousední, blízký,
vedlejší

παραῦδι--- αὖδι
παραυτίκα (παραυτά) Ώ8 mís

tě, ihned; 6 x. okamžitý
παρανυτόδι, παραντόφι--- αὖ

τόδι, αὐτόφι
navapaivo -ew zatím objevili;

med. při tom se ukázati
TUVoUpÉ?m-Ev mimo nésti, při

nésti, donésti, přidati, předlo
žiti, přednésti, uvésti, vypra
vovati; odnésti, odejmouti,
vzdáliti, zavésti; intr. lišiti se

παραφεύγω -ειν Mimo utíkatiπαράφηµι-άναι© přimlovvati
se, přemlouvati

nacapdůva -Evy Mimo před
běhnouti, předhoniti

παράφὺεγμα τό přídavek roz
mluvy, dodatek

397 παραχώννυμι

παράφορος6. 5 ῥεανέ cesty od
bočující, mimo něco jsoucí,
šílený

παραφορῶ -Ev Z NUOUEPĚOM
novcůpovyua Tó ohrada, srub,

zídka

1aoapoovič + šílenost, ztřeště
most

παραφρόνιµος2. šílený
παραφρονῶ -εἴν pozbýti roz

umu, blázniti

παραφροσύνη šílenství
παραφρυµτωρεύομαι-εσῦαι NE

příteli dávati (ohněm) zna
mení

παράφρων 2. bez rozumu, ší
Jený

παραφυῆς 2. Vedle vyrostlý,
sourodý

παραφυλάσσω -Ev (* -TTO)
stranou pozorovati, číhati

παραφύοµαι -εσῦαι Vedle vý
růsti

παραχειµάζω -ειν přezimovati
παραχειμασία ἡ Ρεζίεηονάπή
παραχέω -εἴν vedle líti, nalíti,

nasypati

παραχόω -οῦν Vedle nasypati
násep (hráz) zříditi

παραχράοµαι -ἤσδαι πεδεσηξ
(nevšímavě) se chovati, po
hrdati, zneužívati

παραχρῆμµα adv. na místě, oka
mžitě, ihned, náhle, spatra
(mluviti); ó r. okamžitý, pří
tomný

παραχώννῦμι-ναι Ξ- παραχόω



παραχωρῶ

παραχωρῶ -εἵν VYhnouti se,
ustoupiti, oouvnouti, přednostdáti,| postoupiti,© dovoliti,
uchylovati se

παρβ- viz παραβ
παοβεβαώς οἱ παραβαίνω
naodakén 1 Kůže pardalí
πάρδαλις -εως ὁ (ἡ) pardal,

panther
naPEvyVy Ň Výzva, povzbuzení,

rozkaz, heslo
TaAOEVYVÁ-v zaručiti, doporu

čiti, heslo (rozkaz) vydati, vy
zvati, povzbuditi, přislíbiti,
poručiti

παρεδρεύω -ειν Po boku seděti,
zabývati se; -——πάρεδρος
εἶναι

πάρεδρος 2. přidružený, společ
ník u stolu, důvěrník

παρέζομαι -e0ĎDou přisednouti,
vedle někoho seděti

παρειᾶ Ἡ (ἳ ave) líce, tvář
mo.oslčc -ov Ó hnědý had (po

svěcený Asklepiovi)
παρεῖδον οἱ παρορῶ
παρείθη οί παρίηµι
παρείκαῦον αογ. οἆ παρείκω
παρείκω -ειν 5 8ηου (Ζνοίηςκ)

ustupovati, připustiti, dovo
ΜΗ;παρείκει jest volno (mož
no, kdy, vhod)

πάρειµι -ιέναι--- παρέρχοµαι
πάρειµι -εἶναι býti přítomen

(u někoho), býti po ruce (ku
pomoci), nalézati se, zdržovati
se, dostati se, býti v moci,
přibýti, dostaviti se, stávati
58, ὃ παρών přítomný; τὰ
παρόντα přítomnost, přítom

398 παρέλκω

ný stav (poměry, okolnosti),
jmění; zápeoru jest dovoleno,
sluší se, lze

παρεῖπον (-ειπεῖν) αοτ. οὗ παρ
άφημι |

παρειρύω -ειν ΥθαΙε táhnouti,
na stranu táhnouti

παρεισάγω -ειν tajně uvésti,
předvésti

παρείσακτος 2. ten, kdo se ně
kam vplížiti tajně; tajně uve
dený

παρεισδέχοµαι «εσθαι přibrati
si

παρεισδύοµαι -εσῦαι
vniknouti, vplížiti se

παρεισφέρω -ειν zároveň při
nésti, vynaložiti

παρέχ, παρέξ αάν. νθᾶ]ε, 5ίτα
mou, po boku, pryč odtud;
předl. s gen. fak.) mimo,
proti, vně, podle, ven, ze,
vyjma, kromě

TADEXÉOKETOŠTekv. imperf. od
παράκχειµαι

παρεχκλίνω -ειν Stranou se
uchýliti

παρεκλέγω -ειν tajně sebrati,
neprávem odejmouti

παρεκπροφεύγω -ειν Při tom
uniknouti, jinam ujíti

TAOExXTOGadv. mimo to, mimo
παρελαύνω -ειν mimo jeti (táh

nouti), přijeti, vyjeti, před
honiti

παρέλκω -ειν (ἳ -ελκύω) 8
strany wvléci,na stranu táh
nouti, zadržovati; med. při
vlastniti si (k sobě přitáhnou
1i); protahovati

tajně



παρεμβάλλω

παρεµβάλλω -ειν ἄο něčehoνἠς]άάαίι,ννπόσει| násep
(χάρακα), nastavěti, intr.
v bitevní šik se postaviti, utá
bořiti se

naosujbokn 1 bitevní postavení,
pevné ležení

παρέμµιναι υἱζπάρειµι(-εἴναι)παρεμπιπτω-ειν5| strany
vpadnouti, neprávem se vlou
diti

naceupatvo -ewvdáti na sroz
uměnou, naznačiti

TaoEvdnxn f přídavek, vložka,
odbočení

παρενοχλῶ -εἵἴνPři tom obtě
žovati (utlačovati), znepoko
jovati

παρέξ (πάρεξ) --- παρέκ
παρεξάγω -EWVoklamati, ZAT

vésti
naočEeuu -téěvo. mimo přejíti

(táhnouti), předstihnouti,
předstoupiti, vzpírati se, po
stupovati, přemoci, přelstíti

παρεξειρεσία ἡ prostor bez ve
sel na lodi (přída a záď)

παρεξελαύνω -ειν (ἳ -ελῶ -ἂν)
mimo ujížděti (táhnouti, je
ti); pryč odehnati

παρεξέρχοµαι -εσῦαι --- παρ”
έξειμι

παρεξευρίσκω -ειν πωπηοίο νΥ
pátrati

noosEinu. -évou přitom necha
ti uplynouti

TOOSnowvocO vedlejší pochvala
noveEnionuoc O Cizinec, přistě

hovalec, host
TUOĚTÁOVÍZ παραπλέω

399 παρέχω

παρέποµαι -εσῦθαι doprovázeti
πάρεργος 2. vedlejší, příleži

tostný; TO můcevyov Věc ve
dlejší, nepatrná

παρέρπω -ειν Ίππο jíti, 6
παρέρπων οποάες

παρερρύηκχεοἱ παραθρέω
παρέρχοµαι -εσῦαι Πήσπο 11,

přejíti, předejíti, nedbati, ne
všímati si, projíti přesáh
nouti, ubíhati, minouti, po
stupovati, vcházeti, vystupo
vati, přestoupiti, předstoupi
ti, překonati, uplynoutťi, do
spěti, uniknouti, přelstíti,
předběhnouti, wvniknouti; 6
παρελθών (παρεληλυδώς)
minulý

TŮVECAV VÍŽ TUCEVU
πάρεσις -εως ἡ πεάράπ{, od

puštění
παρέστιος 2. při krbu; 6 x.

spolubydlící
παρευῦύνω -ew stranou říditi,

donucovati (podle cizí vůle
jednati)

παρευνάζοµαι -eodou vedle le
žeti (spáti)

παρεύρεσις -εως ἡ ζάπαπίσα
παρευρίσχω -ειν K tomu (u ně

koho) shledávati, předstírati
παρέχω -ειν Udržovati, poský

tovati, uděliti, odevzdati, pro
kazovati, buditi, způsobiti, či
miti, naháněti, osvědčovati,
se, zachovávati, chovati; gy.
ŠavTovchovati se; vzbuzova
ti, opatřiti, přenechati, dovo
ΗΗ, νσρυάϊΏ; παρέχει (Π8ο05.)
jest příležitost (možno), lze;
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med. ze svého poskytovati,
opatřiti si, maskytnouti se,
ukázati 56; π. μεμαχημένος
v boji se osvědčiti

naonbé -av přejíti mužný věk,
stárnouti

παρηγορία ἡ přímluva, napo
menutí, útěcha

naoTjyo00c 2. přímluvný, útěš
ný

παρηγορῶ -εἷν domlouvati, po
vzbuzovati, těšiti, mírniti

TAPTELOEV, NAONĚOŮN VÍŽ TO
ραείρω

παρήηιον τὀ, παρηίς -ίδος ἢ
(== παρειᾶ) líce, skráně

TUCŮXW-eu Prostírati se, táh
nouti se; ven vycházeti

nůonum -oba vedle (při ně
čem) seděti, někde prodlévati
(meškati)

παρήµερος 2. každodenní
παρηορίη ἡ Ῥοδπί řemení, ře

mení bočního koně

παρῄηορος 2. boční kůň; „roz
tažen““; lehkomyslný, pošetilý

παρθενεύω -ειν Ραπεηςκυ 18,
pannou zůstati (i medď.)

naodevic 1 panenstvínaoděvtoc3.| panenský;
naodevixoc 3. m. syn

svobodné dívky; x. panna
παρὺενοπίπης -ου ὃ zevlující

na dívky
naodévoc 1 dívka, panna, mla

dá paní
naodevýv -Óvog dívčí pokoj;

chrám AthényPanny v Athé
nách

napdscav (==navédegav) viz
παρατίθηµι

παριαύω -ειν ΝεάΙε spáti
παρίζω -ειν Υεάἰεusaditi; intr.

(πιεᾶ.) přisednouti, vedle se
děti

παρίηµι -Eva propustiti, vpus
titi, zameškati, prodlíti, po
minouti, nedbati, připustiti,svoliti,| popustiti,| otupiii,
přenechati, nechati minouti,
vzdáti se, přejíti, zoufati nad
sebou (ἑαυτόγ); meď. poddati
se, umdlévati, utéci se, snaž
ně prositi

παριππεύω -ειν Υθαίε jeti, na
zeti, stíhati

παριστάνω-ειν Joa st vedleπαρίστηµι-άναι | (Ώαstranu,
před něco), představiti (Si),
přivésti, předvésti, před oči
postaviti, odevzdati, připra
viti (se), vylíčiti, dokázati,
způsobiti; intr. vedle stanou
ti, býti přítomen (perf.), blí
žiti se, pomoci, napadnouti,
přepadnouti, přistoupiti; vlo
žiti, vzbuditi; med. do své
moci dostati, podrobiti, pře
moci, pohnouti někoho k ně
čemu, přibrati si, na svou
stranu přivésti; připadnouti,
nastávati

παρίσχω -ειν vedle držeti, 30
dati, nabízeti

παρισῶ -οὔν Ppřirovnati, rov
ným činiti

παρκατέλεκτο (αοτ.) υἱά παρ
ακαταλέχοµαι



401 TUOONOLŮCONALπαρμέμβλωνα

naoučubkiwxa (E7TÍ.) Viz na
ραβλώσχω

παρμένωΞ-παραμένω
παροδίτης -ου Ó mimojdoucí,

poutník
πάροδος Ú cesta mimo, přechod,

příchod, vchod, pochod, vý
prava, průchod (průsmyk)

nůoovůs(v) adv. odpředu, vpře
du, svrchu, předtím; předl.
s gen. před, naproti

παροίκησις -εώς ἡ SOUSedství
παροιχίἰα ἡ ροοσί ν΄ οἰσίηξ (αἶ

zina)

παροικίζοµαι -εσθαι usaditi se
vedle někoho

παροικοδομῶ -εἴν vedle stavěti
πάροικος 2. sousední, cizí; Ó x.

cizinec

παροικῶ -εἴν νεάΙε bydleti, bý
ti sousedem (cizincem), by
dleti podél pobřeží

παροιμία ἡ přísloví, podoben
ství

Táoovvoc 2. opilý, piják
παροινῶ -εἴν býti opilý, jako

opilý jednati (týrati)
παροίτερος 3. přednější
παροίχοµαι -εσῦαι mimo jíti,

minouti, zmýliti se (μοίρας
V osudu)

παροχωχή ň podání, dodání,
poskytování

παρολιγωρῶ -eiv býti nedbalý,
nedbale jednati, promíjeti

παροµοιάζω -ειν podobati se,
rovnati (se)

παρόμοιος 2. (3.) podobný, sko
ro rovný

26 Řecko-český slovník.

παροµοίωσις -εως T připodob
nění, souzvuk

Taocosvvivxoc 3. povzbudivý
navotúvy -ev ostřiti, drážditi,

poháněti, ponoukati
pobízení,€

παροξυσμός ὃ
trpčení

παροργίζω -ειν k hněvu dráž
diti

παροργισµός ὁ Ὠπὲν
naoooulte -ew při břehu za

kotviti

παρορμῶ -ᾱν ΡοπάπδΗ, ρορά
dati, podněcovati

παρορύττω -ειν (i -GGw)vedle
kopati

παρορῶ -ᾱν pohlížeti, přehlí
žeti, nedbati, při někom zpo
zorovati

πάρος adv. dříve, předtím, dáv
no, kdysi, jindy; spoj. dříve
než (== nolv); předl. s gen.
před

παροτρὔνω -ειν TZ παρορμῶ
παρουσία ἡ Ρϊ{τοπποδί, Ροτηος,

příchod,návrat; vhodná chvíle
παροχή ---παροκωχή
παροψίς -ίδος παϊδίκαϱε ΖάΚ15

ky
παρπεπιὺδών (Ρατ.

παραπείθω
παρρησία ἡ volné mluvení, vol

most slova, svobodomyslnost,
upřímnost, otevřenost, ne
stoudnost, utrhačný jazyk;
důvěra

Taoonoválouou -e0Ďau upřímně
(svobodně) mluviti, míti vol
most slova

roz

aor.) υἱζ



παρσταίην 402 πάτριος

παρσταίην α J. Viz παρίστημί
παρτιθδεῖ {ξξ παρατίθησι) Όἳξ

παρατίὃημι
παρφάµενος οἱ παράφηµι
πάρφασιςΞ- παραίφασις
παρφυγέειν, παρφεύγω VÍZTU

ραφεύγω
παρῳδίᾶ ἢ Ῥορπιδἔπό παβροᾶο

bení, parodie
NAOWVŮ-etv stranou odstrčiti,

zatajiti
TAOWKEOVLTNG-OV Ó Při oceánu

bydlící
naowv 3. (zápew) přítomný;

TŮ jr. přítomný stav
naowoogic -(dog vyčnívající

(hlavní) římsa (nad architra
vem)

TAEWYYKEV (PeTÍ.) VÍZ TADOLy0
μαι

nů, nůda, náv Všechen,každý,
úplný, celý, veškerý, svrcho
vaný, hotový; τὸ πᾶν (τὰ
πάντα) οε]εῖς,νερπητ, hlavní
νξᾶς;πᾶς τις jedenkaždý, kdo
koli; zv (mávTo)všemožné;
TOnáv v celku, celkem, vů
φῴες; οἳπάντες ΜΗ;διὰ πάντος
po všechen čas, neustále;
παντὸς μᾶλλον ονδεπι, πθρο
chybně, zcela jistě; τῷ παντί
v každém ohledu, nekonečně

πασάµην (αογ.)υἱ πατοῦμαι
πασάων, πασέων (ἕ-πασῶν)

οἱ πᾶς
πᾶσιμέλουσα T všemi velebená
1óo0ahog ó hřeb, kolík
πἀσσασῦαι υἱΖπατοῦμαι
πάσσοφος ΌἱΖπάνσοφος

πασσυδί, πασσυδίῃ (ἳ -δίᾳ) υἱ5
πανσνδίῃ

πάσσω (πάττω) -ειν
klásti, vetkati (vyšíti)

πάσσων kompar. od παχὺύς
παστάς -άδος 7 předsíň, slou

pořadí, pokoj, jídelna, ložní
ce, kobka

πάσχα τό slavnost přesnic (ve
likonoc), velkonoční beránek

nádyw -ew trpěti, snášeti, za
koušeti; pocifťovati, míti po
cit. nacházeti se, smýšleti,
býti naladěn; vede se mi,
stává se mi

πάταγος ὁ hluk, lomoz, vřava,
zvuk

παταγῶ -εἴν hlučeti, křičeti
πατάσσω -ειν Ulouci, udeřiti,

probodnouti, bíti, usmrtiti
πατήρ -τρός ὁ οἵες,praotec, pů

wodce, zakladatel, spisovatel
πάτος ὃ ἱκτοῖς,ἔ]άρδ], stezka
πατοῦμαι -eiodau Jísti, požívati,

okoušeti, nasytiti se
πάτρᾶ ὕ--- πατρίς

πατραλοίᾶς-ᾶ ὁ | otoo bijící,
πατραλῴᾶς-ουὁ) oboovrah
πάτρη ἡξ- πατρίς
πατριᾶ ἡ οἴοονεκύ (rodový)

původ, kmen, kasta, rod, ná
rod

πατριάρχης -ου O Praotec, za
kladatel kmene (rodu)

TATOVKOG3. | sodný, oáToLog 3. (2.)| rodný, rodový,
zdomácnělý, národní, po otci
zděděný; µπατριώτερος ῥὅ.
s větším právem dědickým

sypati,
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πατρίς -ίδος ἡ vlast, otčina, do
mov, rodné město; adj. ot
covský, domácí, národní

πατριώτης -ου Órodák, krajan
πατριῶτις -ιδος fem. k před

chozímu

naToodev od otce, po otci, se
strany otcovy

πατροκασίγνητος ὁ οἰςεὰνbratr,
vlastní strýc

TUTOOXTOVOG2. Otcovrah, otce
vraždící

TaATOOTUPŮdOTOC2. Od otců za
nechaný

naT0ootyog1 dcera-dědička ot
covského jmění

πατροφόνος ὄ., πκπατροφονεύς
-ἑἕως ὅὃ, πατροφόντης -ου Ď
otcovrah (též fem.: matka
vražednice)

πατρώιος 5. πατρῷος 5. (29)
πάτριος

πάτρως -ωος ὁ SÍrýc
πατῶ -εἵν Kráčeti, pošlapati,

opotřebovati, přikročiti
παῦλα 1 klid, odpočinek, ukon

čení

TaAÚOoc2. nepatrný, malý, málo

παυστηρ-Ώροςὁ Jo kdoπαυστήριος ἆ. ukončuje
(zastavuje) něco, vykupitel,
osvoboditel

παυσωλη m přestávka
tam -ew. Zastaviti, zadržeti,

brániti, zbaviti, zahnati, pře
kaziti; pas. (meď.) býti zba
ven, přestati, ustati (s pře
chod.), upustiti; překonati,
krotiti, mařiti, potlačiti; za
staviti se, utišiti se

26* Řecko-český slovník,

napiůlw -ew pěniti se, kypěti
πάχετος 2. hodně tlustý
náyvoTog 3. superl. od Tayúc
πάχνη ň jinovatka
παχνῶ -οῦν mraziti; medď.ztuh

nouti, zkřehnouti, odvahu
ztratiti

nůxoc Tó tloušťka, síla, šířka
nayúvw -ev tvrdým (tlustým)

činiti, vykrmiti, otupiti; med.
tvrdnouti, tučněti, tloustnou
ti, síliti

παχὺς 3. tlustý, silný, tělnatý,
tučný, pevný, bohatý, tupý,
hloupý

παχύτης -ητος ῆξ-- πάχος
πέδη ἡ pouto, okovy
πεδιάς -άδος τονΏύ, ν rovině;

Ňňm. rovina, planina
něčtkov To (plur.) trepky, obuv,

opánky
mečvvoc3. plochý, rovný, v ro

vině žijící
nedlov To rovina, planina, pole,

niva, území; hladina
TTédov TÓ půda, rovina, země;

médovdena půdu, do roviny;
TeEdotev Z hloubi srdce

TEdO-v poutati, zadržeti, za
plésti

něCa * spodek nohy, noha, ko
nec

neCéTau0ou oi Pěší (tělesná)
stráž (makedonská)

πεζεύω -ειν Pěšky jíti, cesto
vati

nel adv. pěšky, po pevnině
πεζικός ὃ.--- πεζὀς
πεζομαχία ἡ pěší

bitva
(pozemní)
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neCouavů -civ na zemi bojovati
meCóc 3. pěší, Ó x. pěchota
πειθαρχία ἡ Ροβυδηοςί
πειθαρχῶ -εἴν (ἳ πιεά.) poslou

chati
πειθύς ὃ. snadno přemlouva

jící
πείθω -ειν nakloniti, získati,

přemluviti, uprositi, pohnou
ti, přesvědčiti, balamutiti,
podplatiti; πέποιδα (ΡεΤΙ.)
jsem přesvědčen, spoléhám,
důvěřuji; pas. (med.) dáti se
přemluviti, poslouohati, ná
sledovati, důvěřovati

πειδώ -οὕς ἡ přemluvení, vý
mluvnost, přesvědčení, po
slušnost

πείκω -ειν Škrabati, česati
πεῖν Ξ--πιεῖν (πίνω)neva
πείνη ἢ
πεινῶ -Ἠν hladověti, býti hla

dov (lačný)
melou 1 pokus, zkouška, zkuše

most, znalost, odvážný pod
nik, lstivý záměr, přepadení

πειράζω -ειν zkoušeti, pokou
šeti (== newoú)

πειραίνω -ειν dokončiti, přivá
zati

πεῖραρ -ατος τό provaz, lano,
smyčka, osidlo; konec, cíl,
rozhodnutí, hranice, nástroj

πεἰρᾶσις -εως Ď | zkouška,πειρασμός ὁ pokušení
πειρατήριον τό Μος, ροκ,

nebezpečí, pobyt pirátů
πειρατής -00 Ó mořský lupič

(pirata)

| ha, Jačnost,nouze

πείρη ἢ --- πεῖρα
πειρητίζω Ξ- πειρῶ (αβ1ονηξ

zkoušeti)
πείρινς -ινῦὺοςἢ korba, košati

na

πείρω -ειν píchati, bodati, pro
raziti, proniknouti, podnikati

πειρῶ -ᾱν (ἱ -εἴν) Med. i pas.
zkoušeti, zkoumati, podnikati,
vypátrati, do pokušení při
vésti, ze zkušenosti znáti, po
koušeti se, dorážeti, lákati,
odvážiti se (s přech.)

jtelou + poslušnost
neloua Tóprovaz, lano
TELOUOVÝ ŮÚ— TEWW

πείσοµαι (Γωΐ.)οἱ πείθω πεὈο
πάσχω

πειστήηριος ὅ.
přesvědčivý

TELOTIxÓG3. přemluvitelný
néxw -ev Česati
neAaytCe -eu moři se podoba

ti, z břehů vystoupiti, zapla
viti; býti na širém moři,
plouti přes moře

teAóytog 3. v moři, na moři,
mořský

někoyoc vTómoře, vlnobití, ne
smírné množství

πελάζω -eu přiblížiti, přiraziti,přivésti,| dopraviti;intr.
(med.) přiblížiti se, dosáh
nouti, dostati se, mnaraziti,
družiti se

πέλανος ὁ obětní koláč
nékac aďv. blízko; 0 1. soused,

přítel, bližní; předl. s gen
blízko u

přemlouvající,



πελάτης 405 πενταεῦλ

nekárnG -ov č blížící se, touží
cí, obyvatel, za prací jdoucí
(nádeník)

πἐλεῦρον τό --- πλέῦρον
πέλεια Ἡ, πελειάς -άδος ἡ αἷ

voký holub, holubice
πελεχίζω -ειν sekerou usek

nouti hlavu
πέλεχχον τό násada, topůrko
TEÁENKÁ-V osekávati, otesá

vati

πέλεχυς-εος (-εώς) ὁ 5εΚετα
πελεκῶ -ᾱἂν--- πελεκκῶ
πελεμίζω -ειν mávati, třásti,

chvěti; med. otřásti se, za
vrávorati, uprchnouti

πελέσχετο, πέλευ υἱσπέλω

πελιδνός "I tmavý,πελιὸς 3. tmavomodrý,
πελιτνός δ.) Ῥρορε]ανύ
πέλλα ἡ Πτοίεῖς,ἀο]αζκα, dížka
πέλμα Tó podešev, chodidlo
πέλομαι υἱ2πέλω
neArále -ew býti ozbrojen pel

tou (malým štítem), sloužiti
jako peltast

neÁraoTňo -00 č lehkooděnec,
pavézník

meAraorvxóg 3. lehce ozbrojený,
TOjr. lehká pěchota

někrn 1 malý štít, žerď
πελτοφόρος 2. == NEÁTUOTŮS
πελῶ -v ——neAalo
πέλω -ειν pohybovati se, jíti,

přicházeti, počínati si; býti,
státi se, ukázati se, nastávati,
dostati se, naskytnouti se

néAwp TOobluda, netvor, obr

πελώριος 3. (2.): obrovský;
πέλωρος ὔ. TOT. netvor,

velikán, obr
πέµµα τό pečivo
πεμπάζω -ειν (Ρο pěti) počítati
neunác -údoc Ť)pětka, pětice
πεμπταῖος 3. pětidenní, pátého

dne
něujtoc 3. pátý
neunrTóg 3. odeslaný
néunw -ev poslati, vyslati, ode

slati, spolu dáti, propustiti,
doprovázeti, vésti; meď. pro
někoho si poslati; vydati, do
boje vypraviti, průvodem 0
slaviti, průvod vypraviti

πεμπώβολον τό vidlice (s pěti
zuby)

πέμψις -εως ἡ vyslání, výpra
va

πενέστης -ου ὁ πάἀεηίῖς, πενο]
ník

névng -Toc Chudý, nuzný
πενὺείω πεν)ῶ -εἴν
πενθερᾶ ἡ τεπγηξ
πενθερός ὁ tchán
nevdňuecog 2. pětidenní
névůoc TOzármutek, žal, lítost,

strast
jevů -ev truchliti,želeti,na

říkati

πενία (nevim) chudoba, nou
ze, nedostatek

πενιχρός 3. nuzný
zévouou -e0dau namáhati se,

pracovati, býti chudý, obsta
rávati, připravovati

πεντάδραχµος 2. V ceně pěti
drachem

πενταεῦλ--- πενταῦλ



πενταετηρίς 406 πεπέρηµαι

πενταετηρίς -ίδος ἡ ( πεντα
eTia) pětiletí

πενταέτης 52.(ἳ -ετῆς, -ἔτηρος)
pětiletý

πενταὐλεύωΞξ πενταὺλῶ
πἐνταῦλον τό ΡδΗΡρα](υξεοῦες

ný výcvik tělesný u Řeků:
ἄλμα, ποδωκείην, δίσκον,
ἄκοντα, πάλην)

névrodkoc Ó zápasník (vítěz)
v pětiboji

πενταῦλῶ -εἷν zápasiti v pěti
boji

πεντάχις ρδϊκτάί
πεντακισμῦριοι δ. 50.000
πεντακισχίλιοι ἕ. 5000
πεντακόσιοι ὃ. 500

πεντακοσιοµέδιµνος 2. občan,
těžící 500 medimnů (měřic)
úrody

πεντάπηχυς 2. pětiloketní
πενταπλάσιος 5. Ρδμπάβδορωύ
πεντάπολις -εως ἡ ἕτα] (5ρο]είς)

pěti měst
TEVTŮOTOUOG2. S pěti ústími

πένταχα, πενταχοῦ Pětinásob
ně, na pět dílů

πέντε οἳ, αἳ, τά Pět
πεντεδραχµία T pětidrachma
πεντεκαίδεκα Patnáct
TEVTEXALĎÉKATOG3. patnáctý
πεντετάλαντος 2. ν οεηξ (váze)

pěti talentů
mevTeTnoíc -(dog Ú období pěti

let, slavnost (oběť)pětiletní
πεντήκοντα οἵ, αἳ, TÁPadesát
πεντηκονταέτης (-τῆς, -έτις)

-ου (-ιδος) padesátiletý, na
padesát let

πεντηκόντερος ἡ padesátivesli
ce

πεντηκοντήρ -Ώρος ὁ velitel
padesáti mužů

πεντηκοντόγυος 2. © padesáti
jitrech

πεντηκοντόργυιος Ž. padesát
sáhů (velký)

πεντηκόντορος ὅ. 1οᾶ ο Ρ8άε
sáti veslech

πεντηκοντούτης 5. 38 50 1θί
πεντηκόσιοι ὃ- --- πεντακόσιοι
πεντηκοστός 3. padesátý; i π.

(sc. juěno) letnice
πεντηκοστύς -ύος oddělení

o padesáti mužích
πεντήρης ἢἡpětiveslice
πεπαῦνῖα οἱ”πάσχω
πεπαίνω -ειν K zrání přivésti;

pas. dozráti, býti upokojen
(umírněn)

πεπάλαγμαι οἱ παλάσσω
πεπαλάσδὃαι, πεπάἀλασὃε VÍZ

παλάζω
πεπάλεσὃδε, πεπαλέσδαι (ἴπιρε

rat. a inf. aoristu redupl.
med.) viz πάλλω

πἐπᾶμαι, πεπάσοµαι
majetku) Viz πάοµαι

πέπανσις -εως ἡ zrání
πεπαρμένος 9ἱΖπείρω
πέπασθε (--- πέποσῦε) υἱσπάσ

χω
πέπασµαι VÍZπάσσω
πεπάσµην ουδ πατοῦμαι
πεπείρανται 9ἱΖπεραίνω
πέπειρος 2. Ζ1α]Ψ,Ζπητηξωύ; τὸ

m. zralost, zrání
TERÉONOUOU VÍŽ TEOOÍVA

TETÉOMUOL VÍŽ TUTOŮONM

(míti v
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πέπερι -εως τό ρορᾶ
πέπηγα υἱζ πῆγνυμι
πεπιὺεἴν
πεπιὺήσω
πεπλασμένος 9ἵζ πλάσσω
πεπλασμένως αἄν. ρϊεινάϊἴκου,

pokrytecky
πέπληγα (-γώς,-γυῖα)

perf.
πέπληγονred.aor. (tona
πεπλημένος υἱ2πελάζω

πέπλος ὁ | šat, oblek,
nénÁwuaTÓ| pokrývka,roucho
πέπνυµοι υἱσ πνέω (býti mou

drý)
πέἐποιθαοἱ πείθω
πεποίθησις -εως ἡ αὑνξτα
πέποµαι, πέποται 9ἱ2πίνω
πέποσὺε VÍZπάσχω
πεποτήαται 5ἱΖπέτοµαι

πέπρηµαι VÍZπιπράσκω
πἐπρη(σ)μαι VÍZπίμπρημι
πεπρήῆσθαι υἱζ πίµπρημι $ TU

πράσκω
πέπρωται, πεπρωµένη, πεπρώ

µένον οἱΖ πορεῖν
πέπταµαι υἱζπετάννυµι
πεπτεῶτα οἱ2πίπτω
πεπτηώς οἱ πτήσσω
πεπτώς, πεπτωχκώς οἳδ πίπτω
πεπύῦοιτο, πέπυσµαι οἱ πυν

Ὀάνομαι
πέπωκα οἵζ πίνω
πέπων 2. ΖταϊΨ,πιδκκύ; πο],

sladký, rozmilý; změkčilý
πέρ (ετι]κ].partik.) velmi, zcela,

aspoň, přece, právě; ačkoli;
ὥσπερ právě ten, který,
εἴπερ, ἑάνπερ Kdyby vskut
ku, ἐπειδήπερ ježto pak

υἱζ πείθω

néoa adv. nadto, dále, děle,
ještě více; předl. s gen. přes,
mad, po, více než; περαιτέρω
(komp.) ještě dále, ještě více
(déle), nadmíru

něpůdev S protější strany
περαίνω -ειν dokončiti, vyko

nati, provésti, dosáhnouti,
dále rozvésti (vykládati, vy
pravovati)

περαῖος ὃ. protěj
tější země

περαιῶ -οὔῦνΏΒprotější stranu
převézti (přepraviti); pas.
dáti se přepraviti, přejeti

jéočv aďdv.na protější (druhé)
straně; Ó, ©, TÓ m. protější
země (břeh, strana); předl.
s gen. za, naproti

πέρας -τος To Konec, cíl, hrani
ce, východisko; adv. konečně

περάσιµος ζ---- περᾶτός
πἐρᾶσις -εως ἣἡ ukončení, ko

nec, skonání, vykoupení od
něčeho (Tuvóc)

jté0aT0G3. poslední; f 1. kraj
ní (nejzazší) konec, končina

meočTóc 3- (neenT0c) schůdný,
překročitelný

πέργαµα τά, πέργαµον τό,
πέργαµος ἡ hrad, vyšehrad

TĚPOLE-1x0c č (m) Koroptev
neon- VÍZ TEOU
néodw -ειν Ppleniti, ničiti, vy

vrátiti, ukořistiti
jteol aďv. kolem dokola, vůbec,

nadmíru; předl. s gen. Kol,
kolem, 0, mad, pro; περὶ
πολλοῦ (πλείονος, πλείστον)
ποιεῖσθαι ναἱίος (156, πθ]νί

{ Ů m. pro
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ce) si ceniti (vážiti); περὶ
ὀλίγου ποιεῖσθαι (ἡγεῖσδαι)
málo si vážiti (περὶ οὐδενός
nijak); předl. s dat. (ak.)
Kol, okolo, 0; ol mepl Twa
průvod, družina, žáci, stou
penci; kolem (časově), asi;
πέρι (5 důrazem) — neví

περιαγγέλλω -ειν Kolem roz
hlásiti, vybízeti, ohlašovati

περιάγνΌμι -ναι Κοεπι ἀοζο]ᾶ
Jámati; pas. (o hlasu) lámati
se, zaznívati

περιάγω -EV kolem voditi, otá
četi, s sebou voziti, stále s se
bou míti, zaváděti; intr. ob
cházeti

περιαιρετός 3. rozložitelný
περιαιρῶ -εἷν Kolem odnímati

(strhovati), oloupiti, odstra
niti, přemoci; medď. sejmouti
si, stáhnouti si, rozvinouti Se,
vzíti si, připraviti o něco

περιαλγῶ -εἵν prudkou bolest
(zármutek) pociťovati

περίαλλα (neutr. pl. od repi
αλλος 2.) nesmírně, nad jiné

περιαμπέχω -ειν | zabati
περιαμπίσχω-ειν) zabaliti
περιάπτω -ειν Kolem zavěsiti

(uděliti, prokázati, způsobiti);
kolem zapáliti

TEOLAOTOGTTE-ELv Kolem blýs
kati, ozářiti

meovavyčvioc 4. kolem krku
neotÚBaivo-er obejíti, obstou

piti, přistoupiti, kolem zníti,
chrániti

neovBákkiw-srv obkládati, pře
hoditi, na sebe vzíti, překo
nati, vynikati, objímati; nahrnouti,| přiděliti| zříditi
k ochraně, obehnati, obklíči
ti, zaskočiti, zatáčeti, uvrh
nouti, obklopiti; meď. při
vlastniti si, získati si, zabratí,
zmocniti se, dosáhnouti, oblé
ci, zaplésti, kolem jeti (plou
ti), podrobiti si

περίβλεπτος 2. vynikající, ob
divuhodný

περιβλέπω -EWVrozhlížeti se ko
lem, všímati si, obdivovati se,
všímati si

περιβύητος 2. všeobecně zná
mý, rozhlášený, slavný, vše
obecný nářek vyvolávající

περιβύλαιον τό, περιβολη ň,
περίβολος ὁ ορεπικωμ, οὉ
klíčení, okruh, obvod, oblouk,
ohrada, opevnění; usilování,
záměr; přehoz, pokrývka, zá
voj

περιβρύχιος 2. Kolem doráže
jící (řítící se)

περιγίγνοµαι( -γίνομαι)-εσῦαι
míti převahu, vítěziti, překo
návati, míti přednost, vynik
nouti, zbýti, zůstati, přežíti,
zachrániti se, vyplývati

περιγλαγής 2. plný mléka
περιγνάµπτω -ειν zahýbati, ob

jížděti

TEOLYO0-TTOG2. opsaný, ohrani
čený

περιγράφω -ειν Ορ58Η,οΏσαπί
čiti, omeziti



S0LĎEYπεριδεης

περιδεῆς 2. νε]πηί υ]εκαηύ, ρ]πύ
úzkosti

περιδείδω -ev Velice se zalek
που (báti se); mepidelůta
(perf.) mám velký strach

περίδειπνον τό pohřební hosti
na

πεοιδέξιος 2. oběma rukama
obratný

περιδέω -εἷν obvázati, kolem
ovinouti, zahaliti

περιδίδωµι-όναι Vhojnosti dá
vati; med. o něco se vsaditi
(závoditi)

περιδϊνῶ -εἷν v Kruhu otáčeti,
med. kroužiti

περιδίω -εινΞ-περιδείδω
περίδροµος 2. οἰτομπώ, ορ{ηᾶ

jící kolem; 6 m.okraj, chodba
περιδρύπτω -ειν Kolem odříti

(poškrabati)
περιδύω -ew zcela svléknouti
περιειλίσσω -ειν otáčeti, ovi

novati

περιειλῶ -εἴν ονΙονΘ{{
περίειµι -ιέναι υἱΖπεριέρχοµαι
περίειµι -etvau býti kolem, míti

převahu (přesilu), přemáhati,
vítěziti, vynikati, zůstávati
(na živu), udržeti se, zbývati,
přebýti, přečíti

περιείργω -ειν Kolem uzavříti
(obklíčiti, ohraditi)

περιείρω -ειν řaditi, spojovati
meptéhacig -ewc 1 objížďka, ce

sta k objíždění
περιελαύνω -ev Kolem hnáti

(tísniti); objížděti, obklíčiti;
kolem podávati

409 περιηγοῦμαι

περιελίσσω -ειν (ἳ -ελίττω)
ovinouti, otočiti; vinouti se,
otáčeti se (medď.)

mEotékkw-ev Kolem (sem tam)
vláčeti, smýkati

TEDLÉMY-Evy Něco obstarávati,
zaměstnávati se, konati, (po
otami) zahrnovati, zacházeti,
nakládati

meoveoválouu -eodo zbyteč
nosti konati, míchati se do ci
zích věcí, zločinně jednati

περίεργος 2. zbytečně se namá
hající, přehnaně pečlivý, ma
licherný, zvědavý, zbytečný,
dotěrný; Tů mw.Kouzla, ó z.
kouzelník

περιέργω--περιείργω
περιέρχοµαι -εσδαι obcházeti,

objížděti, obklíčiti, procháze
ti, přejíti, uběhnouti, postih
nouti, podváděti; okliku (0b
jížďku) konati, procestovati,
obíhati, minouti

neoéoyaTa TŮ OKraj,okruh
περιέχω ειν obejmouti, obklí

čiti, předčiti, překonati, zmoc
niti se, obsahovati, zdržovati;
intr. býti zdrženlivý; med.
pevně se držeti (Ipěti), chrá
niti, dychtiti, úpěnlivě pro
siti; τὰ περιέχοντα ὀνόματα
slova opisující

περιζώννῦμι -ναι (ἲ πιεᾶ.) opá
sati (se), ozbrojiti se, přeho
diti si, obléci, přepásati se

περιηγοῦμαι -Eiobau kolem vo
diti, převáděti



περιηγησις

περιἠγΏσις -εως T Vodění Ko
lem, vysvětlení, popis, nástin,
obrys, obvod

nEPVýxo -eu Kolem dojíti, do
stati se, dosáhnouti

περιηλυσις -εως Ἡ oběh, pře
cházení, obklíčení

περιημεκτῶ -εἵν Velmi reptati
(mrzeti se), příliš se rmoutiti

περιῄνεικα VÍZ TEOLPÉOY
περιηχῶ -εἴν kolem řinčeti
περίδεσις -εως η οὐϊ]άάάπί,

ovinování
περιδέω -Ev obíhati, táhnouti

se, sem tam pobíhati
περίθυμος 2. velmi hněvivý
περιίδµεναι 9ἱΖπερίοιδα
περιίζοµαι -eodou kolem seděti
περιίστηµι -Óvaukolem stavěti,

někomu něco způsobiti, změ
niti, přemístiti, přivésti do
něčeho; intr. (meď.) kolem se
stavěti, obstupovati, obklíčiti,
sklíčiti, dojíti k něčemu, pře
vrátiti se, přestoupiti, změniti
58, νΥΏπομή 56; περιέστηκα
kolem stojím

περιίσχω -ειν Ρζεδηίναα
περικάθαρµα τό ΞηΠεί,νΥντπε]

περικάδηµαι -σῦαι | kolemπερικαδίζω -ειν seděti
(usedati), obléhati

περικαίω -ειν Kolem popáliti
(ožehnouti)

περικαλλής 2. překrásný
περικαλύπτω -ei zahaliti (ně

koho něčím Tuvá [ἐν] τινί)
TEOVXŮLNTO -Evy ZAhnouti
TEOVXUTAOVÉM-Ely Kolem se

rozpadávati (splývati)

410 περικύχλωσις

περικάτηµαι υἱΖπερικάθηµαι
περικᾶω υἱδ περικαίω
περίκειµαι -σῦαι ἔοιεπι 1εζεί,

obklopovati, něčím býti oblo
žen, něco míti kolem (na so
bě), zbývati

meovxe(ow -ery Kolem ostříhati
περικεφαλαία ἡ Ροκυύνκα Π]8

vy, přílbice, ochrana
περικήδοµαι -εσῦθαι Velmi se

starati
mecixnhoc 2. zcela suchý, vy

prahlý
περιχλειτύς 2.Z περικλυτός
περικλείω (-κλῄω, -κληίω) -ειν

sevříti, obklíčiti
περικλύζω -ειν omývati, obté

kati

meorwAurTog3. daleko proslulý,
přeslavný

περικοµίζω -ειν přepraviti, pře
vézti kolem

περικοπή ň osekání, zohavení;
oblek, ozdoba

περικόπτω -ειν οὐουοί, οβεκα!!,
zpustošiti, pleniti

περικρατῆς 2. mocný, mající
převahu

περικρύβωξπερικρύπτω
περικρύπτω -ειν ἰκοίεπιdokola

zakrýti, zatajiti; meď. doma
se zdržovati

περικτείνω -EwyKolem pobíjeti
περικτίτης -ου | Kolemπεριχτίων-ovoc| obývající,

soused

TEOVKVNÁĎ-0Ův (i -eiv) Kolem
otáčeti, obkličovati

περικύχλωσις -εως obklíčení
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neodoubůvo -ev kolem ucho
piti, obejmouti, sevříti, obklí
čiti, shrnouti, obsáhnouti

περιλάµπω osvětlovati,
ozařovati

περιλείπω -ειν Ζ8ΠεΕΠΑΒ,Ζἡ
staviti; meď. (pas.) zbývati

neodénw -ei oloupati kolem
περιλεσχήνευτος 2. daleko roz

hlášený
περιλιμνάζω -ειν Kolem jeze

rem obklopiti
meolhowtoc2. zbylý, pozůstalý
περίλΌπος 2. přesmutný, příliš

zarmoucený

TEOULOLLÓ-v Ohledávati, 0
hmatávati

jTEOLuÓovaLo-0Ďou Kol někoho
(pro někoho) bojovati

neowudyntTog2. bojem vymáha
ný, dychtivě žádaný,

περιµάχομαι -εσῦαι Kolem bo
jovati

περιμένω -ειν Očekávati, zů
stávati, přetrvati

meolusoTog 2. přeplněný
περίµετρος 2. nadmíru veliký,

nesmírný; T jr. (m1.) objem,
obvodπεριμήκετος2.| náramněvy

περιμηκης 2. soký (dlouhý)
περιμηχανῶμαι -ἄσδαι lstivě

vymysliti, obmýšleti
περιναιέτης -ου ὁ οἰκοίηί oby

vatel, soused
περιναιετῶ -ᾱν Kolem bydleti

(ležeti, býti obydlen)
περινέω -εἴν Kolem hromaditi

(narovnati, nakupiti)

"ειν

περίνεως -ω ὁ ἴεη,kdo neveslu
je; pouhý cestující na lodi

περινηῶ -εἴνἜΞπερινέω
περίνοια přílišnáchytrost
περινοστῶ-εἴν Ξ- περιέρχοµαιπέριξ© adv.vůkol,kolkolem;

předl. s gen. a ak.: kol, k, na,
ve, u

neopiEeoroc 3. kolem uhlazený
(otesaný)

περιξυρῶ -εἷν kolem stříhati
jeplodoc f obcházení, oběh, ce

stování (po něčem rTyvóc),za
cházka, oklika, návrat, obvod,
objem, nákres, obraz, pořadí,
souvětí (perioda)

Tteolovdu -evĎévou přesně znáti,
lépe věděti, býti dobře znalý

περιοιχίς -ίδος fem. K mepi
οικος; ἡ π. sousední vesnice
(osada)

TTEOLOVXOĎOLŮ-Etv Kolem ohra
diti, obezdíti, zazdíti,; mepiovwxodounuévaὃδηρία| ZVĚŤ
v oborách

περίοιχος 2. kolem bydlící (le
žící), sousední; 6 jr. původní
obyvatel, soused, perioik ve
Spartě

περιοικῶ -εἴν Kolem (při ně
čem) bydleti

TteoLOL0w (uť.) VÍZ TEOLPĚOM

περιοπτέος 3. k čemu nutno při
lížeti (se záp.), oo má být

nepovšimnuto, (o se musí
strpětiπεριοργἠής2.| Velmihněvivý
(popuzený)

περίορῦΌροντό ranní úsvit



περιορµίζοµαιπεριορµίζοµαι-εσῦαι| Κο]
περιορμῶ -εἴν něčeho

zakotviti

περιορύσσω -ειν (-ορύττω) KO
lem kopati

TEOLOVÉ-v Vyčkávati, přihlí
žeti, starati se; přehlížeti,
nedbati; dopouštěti, nechati
(i medď.)

neovovola + přebytek, nadby
tek, zisk, přepych, převaha

περιούσιος 2. převeliký, ne
smírný, vybraný, zvláštní

περιοχη ἡ obsah, obvod, oddíl,
okraj

neolroToc ó procházka, prochá
zení, sloupová chodba (síň)

περιπατῶ -εἷν Kolem se pro
cházeti, žíti, prodlévati, cho
diti

neovrelcw -Ewyprovrtati, pro
bodávati

περιπέλοµαι -εσῦαι Kolem se
pohybovati, obklíčiti, v kruhu
oběhnouti

περιπέµπω -ειν kolem poslati,
rozeslati

TEOVTETÓVVVLL-vou rozprostříti
kolem

περιπέτεια ἡ οὗπαί (πεοξεἰά
vaný v dramatě)

περιπετής 2. kolem něčeho pad
1Ψ(skleslý), upadlý, zahalený,
na něco se vrhnuvší (= pro
bodávající), objímající, pře
vrácený

περιπέτοµαι -εσῦαι Κολετ ié
tati, obletovati

412 περίπολος

TEOVTEVNŮÝG2. přeostrý

TEOVTVVUUL-Úvou Kolem upev
ňovati, med. přimrzávati

περιπίµπλημι -άναι Ζο0εἰ8Βna
plniti, přeplniti

TTEOVŮLTOMUL-Ava Kolem za
páliti (spáliti)

περιπίπτω -ειν Vpadnouti, vra
ziti, namanouti se, upadnouti
do něčeho, octnouti se, po
tkati se, býti uvržen

περιπλανῶμαι -čoda. sem tam
přecházeti, obcházeti, toulati
se

περιπλέκω -ev Ovinouti, za
plésti; obemknouti, obejmouti

mepirÁeoc 2. přeplněný, zcelanaplněný,silně© obydlený,
přehojný

περιπλευμονία 7 zánět plic
περιπλέω -εἵν Kolem plouti,

obeplouti
neobÁemc 2., neovAndňg 2.—

περίπλεος
περιπλομένων υἱζ περιπέλοµαι
περίπλοος ὁ (ἳ -πλους) obe

plutí
περιπλώω-περιπλέω
περιποίησις -εως ἡ Ζβοὐτάπδηί,

získání, majetek

TEOUTOLŮ-civ Zachrániti, udrže
ti, opatřiti, získati, uhospoda
řiti

neovurókaoyoc Ó velitel pohra
niční stráže

περιπόλιον τό tvrz
περίπολος ὁ (Ἠ)

strážník, průvodce



περιπολῶ

περιπολῶ -εἴν Κοΐεπι 5ε ΡοΏγ
bovati, obcházeti, objížděti,
procházeti

περιποτῶμαι -ἄσθαι Κοΐεπι ϱο
Ἰεύοναίί {--- περιπέτοµαι)

περιπρό adv. kolem sebe, na
všechny strany vpřed

TEOVTO0YÉM-Ev ZCela (skrz na
skrz) prolíti (proniknouti)

περιπτύσσω -ειν (ἵ -πτύττω)
ovinovati, obkličovati, objí
mati, zavinouti, zavříti; med.
vinouti se, hrnouti se

περιπτυχής 2. ovinující, zaha
Jující, probodený

neolrrWpo, Tó Případ, náhoda
περιρραίνω -ειν Ἰκο]ετ pokro

piti (očistiti)

TEOLODOVTÝOLOVTO Kropenka

περιρρέω -gtv kolem téci, obté
kati, sklouznouti, spadnouti,
se všech stran se hrnouti,
býti v přebytku

περιρρήγνΏμι -vou Kolem od
trhávati, roztrhati; pas. 1á
mati se, děliti se

περιρρηδής 2. přes něco vrávo
rající

TTEOLOOOT)Ů obtékání, oběhπερίρροος2.| oblévaný,ob
περίρρυτος 2. | klopený mořem
TEOLOVEVO-eiv Dýti velmi silný
περισκελής 2. příliš ztvrdlý,

neohebný, zarputilý
περισκέπτοµαι -εσθαι τοζΏ/{ζ6

ti se, pozorovati, rozvažovati
neoloxentoc 2. kolem chráněný
περισκοπῶ -εἴν ZZ TEOLONÉNTTO

μαι

413 περισταυρῶ

EoLoTÓM-v Strhovati kolem,
odvrátiti, protáhnouti; med.
zrakem sem tam. mířiti,
strhovati si, něčím se velmi
zabývati

περισπεῖν οἱΖ περιέπω
περισπερχΏς 2. Ukvapený, pří

liš náhlý
περισπερχῶ -εῖν (-σπέρχο)

příliš popuditi; pas. býti pří
liš vzrušen (rozčilen)

περισσαίνω -ειν Oháněti se,
vrtěti

περισσεία ἢ---περίσσευμα
περισσείοµαι -εσῦδαι Ἰποίεπι 56

třásti (vláti)

περίσσευµα To přebytek, hoj
nost, zbytek

περισσεύω -ειν (Ť -TTEÚW)PE
bývati, v nadbytku býti, zbý
vati, býti zbytečný, míti nad
bytek, převyšovati, vyzname
nati se

meoLo00g 3. převeliký, přeční
vající, přemnohý, neobyčej
ný, nápadný, vynikající, ne
smírný, přehnaný, zbytečný,
nepotřebný, zbylý, přebyteč
ný, lichý, nerovný, rozdílný,
skvělý; To w. převaha, pře
Ὀγίεῖς περισσύτερος ὅ. νδ(δί,
vice; περισσοτέρως νε větší
míře, obzvláště

TTEOLOOOTYSG-ATOS Ť (ž -TTOTNS)
nerovnost

neolocmuo To přebytek, trus
TEOLOTAĎOVadv. kolem dokola

περισταυρῶ -οῦν Κοιν (ζοΐονου
hradbou) ohraditi



περιστείχω 414 περιτρέχω

περιστείχω -ειν Κοιεπτ kráčeti,
obcházeti

περιστέλλω -ειν kolem upravo
vati, obstarávati, ošetřovati,
opatrovati, chrániti, zacho
vávati; (mrtvého) odíti, po
hřbíti; zahaliti, zakopati

περιστεναχίζοµαι -εσθαι hla
holem (zvukem) se rozléhati,
dupotem se naplňovati

περιστένω -ev Kolem svírati,
zcela stísniti

περιστερᾶ ň holubice
TTEOLOTEAVÝ-oVy VěnČItI, vrou

biti, obklopovati, zdobiti

περιστεφἠς 2. kolem zdobený,
ověnčený, obsypaný

περιστέφω-ειγΞ- περιστεφανῶ
περιστήωώσιν οἱΣπεριίστηµι
περιστίζω -ειν Kolem posázeti

(nastrkati), kolem rozestaviti
(v řadě)

neovoTovylCe -ev (i medď.)kol
kolem obklíčiti (rozprostříti)

TEOLOTOUTOTEDEVY-E1v (i Med.)
kolem se táborem rozložiti,
uzavříti

περιστρέφω -ειν Zatočiti, roz
přáhnouti se; med. otáčeti se

περιστρωφῶμαι -ᾱσῦαι Obra
ceti se kolem na někoho, ob
cházeti

TEOLOTVÁOG2. sloupovím obklo
pený; Tů w. sloupová chodba

περισυλῶ -av zcela oloupiti
περισφύριον τό Vazivo Kotní

kové

περισχεῖν, περίσχεο οἱΣπεριέχω

περισχίω -ειν τοζδιρηουΏ;
pas. štěpiti se, děliti se, obté
kati

neotowlw -gu Při životě udrže
ti, zachrániti

περιτάµνω -ειν ΞΞπεριτέµνω
περιτείνω -ειν napínati kolem

něčeho

περιτειχίζω -eu zdí obehnati,
opevniti, obklíčiti, obléhati

περιτείχισις -εως Ἡ, περιτεί
χισμα τό, περιτείχισµος ὁ
opevnění, obklopení zdí, uza
vření

περιτέλλομαι-εσθαι (ν Κεν)
obíhati

neovréuvo -ei kolem odřezati,
uřezávati, obřezávati, loupiti

περιτέχνησις -ewG Ý zchytra
lost, úskočnostneovuiůnu| -évou| obkládati,
vložiti, posaditi, odevzdati,
připraviti, obléci, propůjčiti,
opatřiti, vnuknouti; med. po
saditi si, přiložiti si

περιτίλλω -ειν οὄκαραμ
περιτομή ἡ οὈϊεσάπί
περιτορνεύω -ειν SOUstruhem

vyrobiti
περιτρέπω -er obrátiti zpět,

převrátiti, zničiti, (vinu) na
někoho uvaliti; intr. obrátiti
se, překotiti se, znovu začí
nati (obíhati)

περιτρέφοµαι -εσθαι Κοΐετω5ε
srážeti (se usazovati)

περιτρέχω -ειν Kolem běžet,
obíhati, kolem někoho se
shluknouti



περιτρέω 415 πέρνασχ᾽

περιτρέω -εἴν rozprchnouti se
na všechny strany

περίτριµµα τό prohnaný člo
věk, dryáčník

περιτρομοῦμαι -εἴσθαι Kolem
se třásti

REOLTOONTŮἡ obrat, střídání
neoir00n$ -elv obraceti, obí

hati

meoirooyakoc 2.| oblý,
περίτροχος 2. okrouhlý
περιττ- VÍZπερισσ
περιτυγχάνω -ειν Přihoditi se,

namanouti se, potkati, nara
ziti, dostati se, hoditi se

περιυβρίζω -ειν Velmi haniti,
tupiti, zpupně jednati

περιφαίνοµαι -εσῦαι Kolem se
jeviti, býti viditelný

περιφάνεια η Jasnost,
znalostπεριφανήἠς2.| kolemvidiπερίφαντος2.| telný,zcela
zřetelný, zřejmý, proslulý

περιφερής ὅ. okrouhlý, kulatý
περιφέρω -ειν Κοίεπ nositi,

roznášeti, podávati; otáčeti
se, obíhati, zatáčeti, rozhlási
ti, vytrvati, vydržeti, na pa
měť uvésti zpět, dáti se strh
nouti, vrátiti se

περιφεύγω -ειν UNiknouti
περιφλεύω -ειν Kolem spáliti,

ožehnouti

περίφοβος 2. příliš ustrašený,
zděšený

neorpopů T roznášení, otáčení,
oběh, obvod

TEOLEOPYTOG2. Přenosný

úistá)

περιφραδής 2. Velmi opatrný
(rozvážný)

περιφράζοµαι-εσθαι 88 ΥνδεοἩ
Stran (pečlivě) uvážiti

TEOLEOOVÝ-elv Pohrdati
TEOLEOOVOĎ-ev Kolem střežiti

(uzavírati)
περίφρων 2. přemoudrý (==

περιφραδής) ο
περιφύοµαι -εσθαι kolem růsti,

pevně ovinouti, obejmouti
περιχαρήηςἔ. plný radosti, nad

míru veselý
neoyém -civ oblévati, obestříti,

obložiti; med. kolem se roz
Jévati, valiti se; pas. obklíčiti,
obklopiti

περιχουσῶ -οὔῦνKolem pozlati
ti, do zlata vsaditi

περιχώοµαι -οὔσθδαι ΡΙ116 (Ψε
lice) se rozhněvati

περίχωρος 2. kolem ležící; ř n.
okolní krajina, sousedstvo

περιχωρῶ -eiv Oobcházeti, na
někoho přejíti

περίψηµα τό nečistota, odpa
dek

περιψῖλῶ -ov V Pas. zcela býti
zbaven

neopwěvvíč T přílišná bolest
περιώδυνος 2. νειηϊ bolestný
περιωθῶ -εἷν odstrčiti, zavrh

nouti, vyloučiti
περιωπη rozhled, vyhlídka,

opatrnost
περιώσιος 2. ΡΗξηύ
neoxvog 3. strakatý, s černými

skvrnami

πέρνασχ”, περνᾶσι, πέρνηµι οἱζ
πιπράσκω (τοᾶάναα)



περύνη

περύνη Ἡ, περογίς -ίδος Ď
sponka, přezka

TECOVŮ -ÚV probodnouti; med.
zapnouti si

TEOTEOEVOLOL-e0dou chvástati
se, naparovati se, podváděti

TĚ000 VÍZNEO
neoolte -er persky mluviti
TEOOLXÓGJ. perský

TĚCOLG-8wS T Záhuba
TEDOLOTÍAV. po persku
πέρυσι(ν) adv. vloni
περυσινός 3. loňský
περφερέες οἱ poslové (k slav

nosti =—Veopol)
TECĎ -v Proniknouti, přejíti,

přeplouti, plouti pro něco,
přeskočiti, projíti, přijíti, vy
jíti, dojíti, překročiti, dosáh
nouti, vniknouti, proniknouti

πεσέειν, πεσέεσῦαι VÍŽ NUTTW
néonua TÓpád
πεσσεία f hra v kostky
πεσσευτικός 3. znalý (vhodný)

hry v Kostky; f m. umění
v kostky hráti

neooeúm -ew hráti v kostky
me000c Ó kamének, kostka; pl.

hra v kostky
πέσσω -ειν (i. něrTrTo) vařit,

péci, teplem k zrání přivésti,
tráviti, cítiti, zakoušeti

πέταλον τό ἀδί, ἀἰδή
TETÁVVUL:-vou rozprostříti, ro

zevříti

πετεεινὀς 3- πετεηνός δ., πε
τεινός 3. létající, opeřený; οἱ
π. ptáci, drůbež; To jr. ptac
tva

416 πέφνον

πέτοµαι-εσῦαι νΖηάδθι 56,ρο
Jetovati, spadnouti, vypad
nouti, letěti, páditi, kolísati,
uniknouti

πέτρα ἢ skála, úskalí, skalné
pohoří, jeskyně, kámen

πετραῖος ὅ., πετρῃεις 3. skalní,
kamenný, na skalách 5ροζί
vající, skály obývající

πέτρη --- πἐτρᾶ
πετρῄεις ὃ.
πετρήῆνης δ.ἰ--- πετραῖος
πέτρινος δ.
πετροβολία ἡ házení kamením
πετροβόλος 2. ἘεηΘΩΥ metající
jéT00G Ókámen, skála
πετρώδης 2. z kamení vytvoře

ný, kamenný, skalnatý
πεττ- 9ἱ2 πεσσ
πεύθομαι --- πυνδάνομαι
πεὐχκᾶ--- πεύκη
πευχάεις Ξ- πευχῆεις
evxákuuoc 3. bystrý, rozumný
nevxedavoc 3. záhubný, drsný,

trpký
πεύκη f smrk, pochodeň, louč

πενχηξυ»2 smrkový, jedlovýπεύκινος 2.
πεύσοµαι οἱ πυνδάνομαι
πέφανται, πεφάνῦαι, πεφασμέ

voc, πεφήσεται (Π. ΧΥ-1.
156) υἱ2 φαίνω

πέφανται (ἨΠ.ν. 581, Χν. 563),
πεφάσθαι, πέφαται, πεφῄσο
μαι VÍŽφένω

πεφασμένος οἱ φαίνω
πεφήσετα VÍŽpalvw ἕ φένω
πεφιδέσῦαι VÍZφείδοµαι
πέφνον οἱζ φένω



πεφοβηµένωςπεφοβηµμένωςαἄυ.| ulekaně,
bázlivě

népoadov VÍZmedtw
πεἐφοῖκα VÍZ φρἰσσω
πεφύασιν, πεφυνῖα οἱ φύωπεφύγμενος,πεφυξζότες| Viž

φεύγω
πεφυλαγαένως (φυλάττω) αἄν.

opatrně
πεφυρμένος οἱ φύρω; πεφυρ

učvwc aďv. bez rozdílu
πῇῃ, jj Kam, kde, jak, pokud,

proč

πῄῃ,πη někde, nějak, asi, snad
πῄγανον τό του{8
mmyeotuoAhoc2. s hustým rou

nem

πηγη ἡ Pramen, zdroj, proud,
voda

πήγνΌμι -ναι upevniti, vraziti,
sestaviti, zříditi, zhotoviti, tuhýmčiniti;dntr.| (pas.)
ztvrdnouti, zmrznouti, pevně
tkvíti (vězeti)

jmvóc 3. pevný, dobře živený,
silný

πηγυλίἰς -ίδος ledový, mrazivý
rmědivov To Kormidlo
πήδημα ró skok, let
πηδὀν τὀ veslo, lopatka veslová
πηδῶ -ᾱν páditi, skákati, tlou

ci, vyskočiti, vyletěti
nmxtic -doc Ý lydská harfa
TňxTO VÍZ TŇYVVUL
πηκτός 3. pevný, pevně vraže

mý (zhotovený, složený)
ře, ňAou Vizπάλλω
πήληξ -κος ἡ přílba
πηλίκος 3. jak veliký, (jak starý

27 Řecko-český slovník,

417 πίε

zmAvvog 3. hliněný; oi z. hli
něné sošky (figurky)

πήλοῦεν Ξ- τηλόὃεν
πηλός ὁ hlína, bahno, bláto
zvu (aiol.)— τηλοῦ, τηλόσε
πηλώδης 2. bahnitý, blátivý,

hlinitý
πῆμα τό Útrapa, strast, zkáza,

pohroma, neštěstí, potupa
πηµαίνω -ew. škoditi, ničiti,

pleniti, ubližovati, škody (Ú
trapy) působiti

πηµονη ἢ Útrapa, muka, po
hroma

πηνίκα kdy, v kterou dobu
denní

πηνίον τό útek, niť útku; člu
nek (tkalcovský)

mmóz č příbuzný
πἠρᾶ Ť (i rom) mošna, pytel
mmo0g 3. Chromý, slepý, němý,

zmrzačený
TNOĎ -oúv zmrzačiti, ochromuiti
TŇOWOLG-EG Ú zmrzačení

πηχυαῖος3.okem π. χρόνος
πήχυιος3.| okamžik
mňyvG -ewG č loket, rámě, ná

ruč; loket (míra v Attice =
46 cm), oblouk luku, konec
lyry

máte -ev uchopiti (== mtéČo)
πιαίνω -ειν tučným činiti,

krmiti

πῖαρ τὀ tuk (sádlo, lůj, smeta
na), úrodnost

dat -xogf pramen
πῖδήεις 3. bohatý na prameny
πίε υἱΖπίνω



πιέζω 418 πιπρᾶσκω

πιέζω -ειν (ἱπιεζῶ -εἴν) Παδίτ,
svírati, tísniti, soužiti, ucho
piti (pevně), chytiti, do bídy
přivésti

mely VÍZivw
πἰειρα η (femin. K niwv) žírná,

úrodná, bohatá
πιθανολογία ἡ uvádění důvo

dů, umění přemluviti
πιδανός ὃ. přesvědčující, schop

ný přemluviti, důkladný, dů
věru vzbuzující, příjemný,
věrohodný, pravděpodobný,
poslušný, věrný, pravý

πιθανῶ -οῦν činiti hodnověr
ným, pravděpodobným

πιδεῖν, πιδέσδαι Όἳ5πείθδω
πἰθηκος ὁ ορΐσε
πιθηκοφαγῶ -εἵν OPIČÍ maso

jísti
ridoc Ó nádoba hliněná; nádo

ba vůbec (džbán, káď, vědro,
sud)

πιδῶ -εἷν (vedl. tvar πείθδι)
poslechnouti, uvěřiti

πικραίνω -ειν trpkým činiti,
roztrpčiti

πικρία ostrost, hořkost, roz
hořčení, tvrdost

πικρύγαµος 2. trpkou svatbu
slavící

Twx00c3. řezavý, bodavý, ostrý,
trpký, hořký, odporný, bo
lestný, tvrdý, prudký, krutý,
nepřátelský, nenáviděný, od
porný, přísný, roztrpčený,
pronikavý

πικρύτης -ητος Ἱ --- πικρία
zuAtětov To Klobouček, obal hla

vy

mdAvauat-obou blížiti se, dotý
kati se (== neAdlw)

πῖλος ὃ plsť, plstěný klobouk
(pokrývka, brnění)

πϊμελήη ἡ tuk, sádlo

πιμπλάνω -ειν | plniti,πίμπλημι-ἀάναι/ naplňovati,
sytiti, tišiti; pas. býti plný
(sytý), plniti se, sytiti se

πίµπρημµι -úvou Páliti; pas. za
páliti se (o ráně)

πῖν (πεῖν) --- πιεῖν (πίνω)
πινάχιον τὀ, πιναχίδιον τό ἀθεδ

tička, psací tabulka
πίναξ -xoc o prkno, talíř, mísa,

psací tabulka, předvolání
k soudu, seznam, mapa, mal
ba

πίννη f mořská lastura (kýtov
ka)

πίνος ὁ špína
TUVÝOKY-Ewy moudrým činili,

moudře říditi
πινύσσωξ- πινύω
πινυτήη Ἡ rozumnost, chytrost,

nadání

TuvuTóc 3. nadšený, nadaný,
bystrý

πινύω -ειν vtipem obdafřiti,
rozumu dodati

πίνω -ειν Píti

πίοµαι Vižπίνω
πῖον, πιότατος, πιότερος VÍZ

πίων

πῖότης -ητος ἢ {αδποςδί,τηβςί
nota

πιπρᾶσκω -EWV (Ť TUTOŇOKO,
néovyu) prodávati, zraditi



TLITTO) 419 πλάνημα

πίπτω -ειν Ρ8άποια, býti pora
žen, klesnouti, vpadnouti,
vraziti, vrhnouti se, připad
nouti, dopadnouti, chybiti,
blouditi, podlehnouti, uply
nouti, přihoditi se

πίρωμις (egypt.) dokonalý (He
rod. II. 143)

mooc To luh, niva
nioou * smůla, pryskyřice
πιστευτικός 3. důvěru (víru)

vzbuzující, k víře nakloněný
πιστεύω -ειν věřiti, důvěřovati,

míti (získati) důvěru, jistě
očekávati, někomu něco svě
řiti; pas. důvěře se těšiti

πιστικός 3. Věrný, pravý, plný
důvěry, věrohodný

πἰστις -εως (-ιος) důvěra,
víra, úvěr, přesvědčení, dů
věřivost, ověření, jistota, zá
ruka (důkaz) důvěry, dané
slovo, slib, ujištění, spolek,
smlouva, rukojmí, důkaz,
věrnost, důvod

jwoTóc 3. věrný, spolehlivý, vě
rohodný, přesvědčivý, jistý,
Ζατιζεηύ; τὸ π. --- πίστις;
důvěrný, důvěřující, důvěři
vý

TLOTÓTNYS-NTOG Ť Věrnost
TLOTĎ -ov Věrným (spolehli

vým) činiti přesvědčovati;
pas. pevně důvěřovati, zaru
čiti se, důvěru míti; med. za
vázati se, získati si; důvěrou
naplniti

πίστωσις -εως η dokazování,
uvádění důkazů (πίστεις)
27* Řecko-český slovník

jÚovvoc 2. důvěrný, důvěřující,
spoléhající

mlovoec 2. (aiol.) čtyři

πίτνηµι-άναιPoπιτνῶ -ᾱν med. vláti
(--- πετάννυμι)

πίτνω -ειν padati, propadnouti
se, vraziti, vnikati, vrhati Se,
dopadati (== nínrTw)

πίττα ἡ Z 11000,
πίτΌρα TŮ,otruby
πίτυς -υος ἡ SMrk, pinie
πιφαύσχω -ειν Znamení dáti,

vysvětliti, dokázati, oznámiti,
vyjeviti (i med.)

πίων, πῖον (πίονος) {αζπσ, žír
ný, úrodný, bohatý

πλαγᾶ ἡ (ἄοτ.)--πληγή
πλάγιος 3. příčný, šikmý, po

boku (po straně); TOr. (i pl.)
bok

πλαγχτόὀς 3. zmatený, bloudící,
bláznivý; bijící, srážející se

zAoyxTooúvy T bloudění
πλαγχθείς, πµλάγχὺη υἱζ πλάζω
πλάζω -ειν bíti, odrážeti, zmí

tati, zahnati; pas. blouditi; ve
zmatek uvésti, pomásti

πλαθείην, πλαὺῆναι οἱ πελά
ζω

dada -er blížitise
TmAaiovovTó čtyřůhelník, čtver

hran

πλακείς, πλακῆναι υἱ2 πλέκω
πλακοῦς -οὔντος ὁ Κοὶάξ
πλάνη ἢ bloudění,
πλάνημα τὀ bludná pouť

(plavba); zmatenost. zhouba



πλάνης

πλάνης -ητος ὁ | kolem blouπλανήτης -OUὁ dící, s místa
na místo přecházející, tulák

πλάνησις -εως f zmítání, blou
dění

πλάνος 2. bloudící, potulující
se, podvodný; ó m. tulák,
podvodník; — nkávn

πλανῶ -ᾱν (ἱ-εἴν) ν blud uvá
děti, s cesty (od věci) sváděti,
podváděti; pas. blouditi, za
blouditi, mýliti se, kolísati,
cíle se minouti, v řeči se vy
táčeti, býti na rozpacích

TAdE-xóc ň plocha, deska, pla
nina, niva

πλάσμα τὀ tvoření, tvořivost,
výtvor, obraz, napodobení,
dílo sochařské; smyšlenka,
představa, báje

πλάσσω -ειν (i πλάττω) tvořiti,
tvar dáti, zhotoviti, vymysli
ti, vybájiti, přetvářeti, pře
kroutiti; meď. vymysliti Si,
přetvařovati se; T πεπλασ
μένα díla sochařská

TAÁdoTng-ov Ó sochař, výtvar
ník

TÁVOTNÝ-G Ú umění výtvar
né

rAaorTog 3. vytvořený; vymyš
lený, pokrytecký, podvržený

πλατάγη ἡ Κἱαραῦκα

πλατάνιστος ň | platanπλάτανος ἢ
nAareio * silnice, ulice
πλάτη ň veslo, loď
nAárog Tó šířka, obvod, plocha,

rovina
πλάττω Ξ- πλάσσω

420 πλεονέπτημµα

πλατύνω -ew šířiti, rozšiřovati
πλατύς 3. plochý, rovný, širý,

široký; slaný
πλατύτης -ητος šířka, tloušťka
πλέγμα τὀ pletivo (koš, síť, hať,

vrkoč vlasů)
πλέες, πλέας --- πλείονες, πλε

ίονας (πολύς)
nAedovaioc 3. plethron dlouhý

(veliký)
TAEdoov ró plethron (délková

míra = 100 stop = 1/6stadia
= 30 m); jako míra plošná
= iugerum (jitro = 0,252ha'

πλεῖν --- πλέον (více)
πλεῖος ὃ. Ρ]Ώύ (--- πλέως)
πλειστάχις νε]πηὶčasto, nejčas

těji
nAeloroc 3. (superl.) viz mokůg

(nejčetnější, nejhojnější, nej
více)

πλείωξςπλέω
πλείων 2. (komp.) viz πολύς

(četnější, více)
πλεχτός 3. pletený, kroucený
πλέχω -ειν plésti, kroutiti,

osnovati, strojiti; zápletku
(zauzlení) v dramatě způso
biti

πλεονάζω -ειν zvětšiti, rozmno
žiti, přeháněti; více míti, pře
vahu (přílišnou moc, nadby
tek) míti, růsti, býti zpupný
(nadbytný)

nAeovámc častěji, několikrát
πλεονέκτημα τό ϱἴεναμα, ρἵεά

nost, výhoda, zisk, násilí, ná
silná vláda, ziskuchtivost,
zištnost, panovačnost, domýš
Jivost



TÁEOVÉKTMG 421 πληροφορῶ

πλεονέχτης -ου, πλεονεκτικός
3. hrabivý, sobeoký, domýšli
vý, zištný; výhodný

Ásovextů -eiv míti více (vý
hodu, přednost), zkracovati,
omezovati, více chtíti, míti
převahu, býti lakotný, pod
váděti

πλεονεξία ἢ --- πλεονέκτημα
πλεύνως αἄν. (πολύς, πλείων)

převelice, silně
πλέος 3. plný, hojný
πλεύμων Ξ πνεύµων

vnitřnosti = pulmo)
πλεῦν (Ξ--πλεῖον, πλέον) νο

(ion., gen. πλεῦνος); πλεύνως
Ξ--πλεύνως

πλευρᾶ (πλευρή) ἢ Ζεῦτο, bok,
strana

πλευροκοπῶ -εἴν do žeber bíti,
bok rozbíti (rozříznouti)

mAevoóv T0= nÁevod
πλέω -εἷν plouti, plovati, pro

plouvati, (lodí) projeti
πλέων (Κοπιρ.) υἱδ πολύς
πλέως ὃ. ΡΙΏύ (Ξ- πλέος)
πληγή ň rána, Úder, zranění,

bití, rvačka, zabiti, trest, po
hroma

πλῆγμα τό τάηα, úder
TAňdoc TOmnožství, velký po

čet, dav, vojsko, lid, počet,
rozloha, velikost, délka; shro
máždění (vláda) lidu

πληὺύνω -ειν naplňovati, mno
žiti, zvětšovati, rozšiřovati;
intr. (pas.) přibírati, množiti
se, růsti

πληθής -ύος Ú— dňdog

(plíce,

πληῦδύω -ειν] býti plný,πληδω-er| plnitise,
býti bohatý,
plniti

πληδώρα ň (i -on) naplnění,
plnost, nasycení; m. dyopňs
doba, kdy náměstí je plné
lidí = dopoledne

πλῆκτης -ου ὁ Οἱ)16ί,lající, rváč
πληκτίζοµαι -sodou Díti se,

rváti se

πλήκτρον Tóbidlo, veslo, tepát
ko (u lyry = plectrum)

πλημμέλεια ἡ chyba, provině
mí, omyl

TAmuuekýc 2. vadný, nesmysl
ný, provinilý, zločinný; To m.
křivda

πλημμελῶ -etv činiti chybu,
hřešiti, urážeti

πλημμύρα Ť vodníjAmuuvoic-idogŤ| příval,
příliv, záplava, proud

πλημμύρω -ειν ορ]ύναΏ
πλημνη Ů píst, náboj u kola
πλημυρίς -ίδος ἡ -Ὑ- πλημμυρίς
Av adďv.mimo, vyjma, jen,

toliko, však, leč; předl. s gen.
mimo, kromě, až na

zAývrToυἱΖ πίµπλημι, πελάξζω
πλήξιππος 2. koně prohánějící
rAong 2. plný, naplněný, sytý,

bohatě opatřený, úplný, celý,
přesycený

πληροφορία Ť hojnost, úplné
přesvědčení, naplnění

πληροφορῶ -giv zcela naplniti
(splniti), vykonati, jistě pře
svědčiti, ověřiti

růsti; trans.



422 πνευματικόςπληρῶ

πληρῶ -οὔν plniti, naplňovati,
doplniti, nahraditi, opatřiti,
vyzbrojiti, wukojiti, nasytiti,
dokončiti

πλήρωμα τό | ovpinění,
πλήρωσις-εωςἡ| vyplnění,

doplnění, vyzbrojení, mužstvo
lodní; nasycení, hojnost, Ú
plnost

πλησιάζω -ειν blížiti se, býti
v blízkosti, stýkati se, družiti
se

πλησίος 3. blízký, sousední;
Ó m. soused, druh; nAmotov
(adv.) blízko

TAnmotóym00c2. sousední
πλησίστιος 2. plachty nadou

vající
rAmouový * naplnění, nasycení,

přesycení
πλήσσω -ειν (ἳ πλήττω) bíti,

rány dávati, mrskati, udeřiti,
bodati, poraziti, postihnouti,
uchvátiti, vyhnati, odraziti,
zasáhnouti, zraniti, zastrašiti,
znepokojiti, dupati

πλήτο οἱ πίµπλημι, πελάζω
πλινθεύω -ειν cihly vyráběti,

z cihel stavěti
πλινὺηδόν αάυν.

v podobě cihel
πλίνΌινος 3. cihlový, z cihel po

stavený
rAvvůlov To malá cihla, čtver

hran (0 vojsku)
TAivdoc h cihla
TAtocouou -eodou vykračovati
rAováotov To loďka, člun
πλόιμος ὅ.--- πλὠιμος
mÁotovTó loďka, loď, koráb

jako cihly,

πλόκαμος ὃ (πλέκω) pletenec
vlasů, kadeře, vínek

πλοκχη ἢ pletivo, pleticha, za
uzlení

πλόχιος 3. upletený
πλόχιον τὀ
πλόχος ὁ }--- αλόκαμοςmAóocó| plavba,jízdalodí,
πλοῦς | cesta po moři,

doba plavby, vítr příznivý
piíavbě

πλούσιος δὩ. bohatý, vznešený,
mocný, nádherný

rAovriCe -er obohatiti
πλονυτοχρατία ἡ ν]άάᾳ bohatých
πλοῦτος Ó bohatství, hojnost,

blahobyt, štěstí, nádhera,
moc, přepych, vzrůst, boha
tost

πλουτῶ -εἷν ὈύΗ bohatý, zbo
hatnouti (aor.)

πλοχμός ὁ --- πλόκαμος
mÁvvócó nádrž ku praní prádla
zAvvrýova TÁočišťování, očista
πλύνω -ειν práti, čistiti, mýti
πλωίζω -ειν (ἳ πλῴζω) ΡΤονο

zovati plavbu, plouti, ploužiti
se

πλώιμος 5. ]
πλώσιμος 2. |
πλωτός 3. plovoucí, splavný
πλώωξ-πλέω
πνείωΞ--πνέω
TvEĎLa TÓvání, vánek, vítr, po

větří, bouře, dech (zvuk), du
še, smýšlení, plápol, Život;
duch (= anděl), Duch svatý

πνευματικός 3. vzduchový, du
ševní, duchovní; od Ducha
svatého, božský

splavný



TOVEÚUWV
423 ποικιλία

πνεύµων -ονος ὁ plíce
πνέω -εἷν dýchati, váti, voněti,

vydechnouti; perf. měmvvuat
býti oživen, míti rozum, býti
chytrý (rozvážný)

πνϊῖγηρόὀς5. dusný, horký; těs
ný, malý

πνῖγμα τό Ζ84μξθηί
πνῖγμύς ὃ υάωδεηπί, Ζωΐξεηί
πνῖγος τό ἀμξηέ vedro
mvtye -ew zardousiti, zadusiti;

pas. utonouti; smažiti
πνιχτός ŠJ. zadušený, zardou

šený
TOVOÝ)Ď, TVOVÝÁ dýchání, dech,

vání (= πνεῦμα)
πὀα m tráva, zelina, pastva,

trávník
ποδαβρός 2. s útlýma nohama
ποδαγός ὁ ρυᾶνοᾶςς
TOdAVUTTÝO-ŇO0G Ó umyvadlo

na nohy
ποδάνιπτρον τό Voda k mytí

mohou

jtodajoc 3. odkud pocházející,
jaký

nodáoxng 2. se silnýma (hbitý
ma) nohama

ποδεών -ὤνος Ó
proužek

ποδηγός ὁ --- ποδᾶγός
ποδηνεκῆς 2. dlouhý (sahající)

až na paty
jodýveuoc 2. rychlý jako vítr
ποδήρης ἔ---- ποδηνεχής
ποδίζω -ειν 8 ποΏοαpoutati
TodwxEvaŤ rychlost nohou
ποδώχκης 2. rychlonohý
ποθεινός 3. toužebně žádaný;

vítaný, vytoužený

cíp, Konec,

nodev odkud, proč, jak
ποθέν odněkud
nody 1 nedostatek, nouze, tou

ha, stesk
πόδι Καθας
joýí někde, někdy, nějak, snad
πόθος ὃ {ουμα, Ζάάο5ῖ,πεᾶος{ᾶ

tek
TOŇÁ -civ po něčem toužiti, ně

čeho si přáti, postrádati
moi, zo, kam, někam
ποία A— 00 (tráva)
ποιᾶεις ὃ-Ξ-ποιῆεις
ποίηῆξςπόα
ποιηεις 3. travnatý
molnua Tó VÝtvor, výrobek, dí

lo, nástroj, báseň, básnictví

ποίησις -εώωςἡ Κοπάπ{, tvoření,
zhotovení, vyzbrojení, půso
bení, básnění, básnictví, bá
seň

movntéoc 3. to, co musí být vy
konáno; schopný provedení

ποιητής -οῦ ὁ tvůrce, původce,
básník, vynálezce

ποιητικός 3. účinný, působivý,
tvořící, tvořivý, básnický;
ň 1. básnictví

ποιητός ὃ. vykonaný, zhotove
ný, (pevně) stavěný, úprav
mý, uměle vytvořený, přijatý;
π. παῖς adoptovaný syn

ποιηφαγῶ -etv bylinami se ži
viti

ποικιλἰᾶ ἢ pestrost, rozmani
tost, ozdoba, pestré zdobení,
(vyšívání, zhotovení pestrých
látek a j.)



ποικίλλω

ποιχίλλω -ειν pestře zdobiti
(vyšívati, strojiti), umělecky
tvořiti, úskok vymysliti (na
strojiti), záludně se ptáti

ποίκιλµα τόξ- ποικιλία
ποικιλόὮρονος 2. sedící na pe

strém trůnu

TOVKÁOUÝTNG-ov rozmanité vě
ci vymýšlející, důmyslný

movxlAoc3. pestrý, pestře zdo
bený, skvostný, rozmanitý;
zapletený, záludný, potměši
Jlý, zchytralý; neobyčejný,
zvláštníποικιλοσάµβαλος2.| spestrými

ποικιλοσάνδαλος ζ. J střevíčky
ποιπιλόστολος 2. pestře (ozdob

ně) vypravený
ποικιλῳδός 2. ν ὨάάβηκάςὮ ρ

jící (= záhady věštící)
ποιµαίνω -ειν býti pastýřem,

hlídati stáda, pásti; ma2d.
pásti se; živiti, krotiti, obve
selovati

ποιμῆν -ένος ὁ pastýř, hlídač,
náčelník

ποίμνη ň stádo
novuvýtoc 3. ve stádu, k stádu

patřící

ποίµνιον τό Stádo
ποινη ἡ ηάηγαάα, νύκυρηέ, ρο

kuta, pomsta, odplata, trest,
vina, pokání

ποίνινος 2. trestající, odpláce
jící, mstící

motoc 3. jaký, který, jakého rá
zu (druhu, stavu)

ποιότης -ητος 7 Jakost, povaha

424 πολεμίζω

ποιπνύω -ειν Supěti, spěchači,
kvapiti

TOLŮ-etv dělati, konati, tvořiti,
zhotovovati, upraviti, připra
viti, opatřovati, vydělávati,
provozovati, podnikati, zkou
šeti, zříditi, provésti, způso
biti, dovoliti, připustiti; činiti
dobře, zle (εὔ, καχῶς 5 αἰς);
vyobraziti, vymýšleti, básni
ti, díčiti. skládati, chápati,
vložiti, vštípiti; intr. jednati,
býti činný, zacházeti s někým
(τινά); πιεᾶ. dáti (si) zhoto
viti, přivlastniti si (m. av
τοῦ), zakládati si na něčem,
vážiti si, oceňovati; r. €1om
γην uzavříti mír, λόγους π.
λέγειν, πόλεμονπ.---πο
λεμεῖν

ποιώδης 2. tmavnatý
πύχος Ó ostříhaná vlna, rouno
mokšec, noAkac, mokéecou ÚVary

od πολύς ὃ.

πολέμαιγις -ιδος ἢ Ρτωάᾶςενά]
ku vedoucí

πολεμαρχεῖον τό 54419Ρο]επιαΓ
cha

πολεμαρχία ἢ úřad polemarcha
noAéuooyog Ó polemarch (ná

čelník vojenství)

nokeuaoyů -civ býti polemar
chem

noAeuňvog 3. válečný

πολεμησείω -ειν 24485ἱ války
πολεμίζω -ειν válčiti, bojovati,

zápasiti, ve válce pokračo
ναι



πολεμικός 425 πολλαχόδεν

πολεμικόςὃ.| νάϊιεδησ,Ὀο]ονπύ,πολέμιοςὃ.| nepřátelský;
ň 1. válečné umění; 70 m-xóvválečný© pokřik,znamení
k boji; Td m. válečné věci
zbrojení, služba); ὃ πολέμιος
nepřítel

πολεμιστήριος 3. Válečný
πολεμιστής -οῦ ὁ νάϊεδπῆς, Ῥο

jovník, zápasník, hrdina
πολεμόνδε do války, do boje
πολεμοποιῶ -εἴν Válku zdvih

nouti
πύλεμος ὁ Válka, boj, zápas,

souboj, spor
πολεμῶ -εἷν vésti válku, bojo

vati, válčiti, válkou napad
nouti, nevražiti

πολεμῶ -oúv znepřáteliti
πολεύω -ειν Sem tam choditi,

zdržovati se, prodlévati; obra
ceti, přeorávati

πολέων σέπ. Ρὶ. πολύς
πύληας, -ες α ᾖ. υἱξ πύλις
πολιάς -άδος ἡ ochránkyně

města

πολιᾶτης--- πολιήτης
πολίζω -ειν ΖΔκἰάάαα, stavěti,

osídliti

πολιήτης -ου Ó spoluobčan (==
πολίτης)

πόλινδε do města
πολιοκρόταφος 2. Na skráních

šedivý, šedovlasý
moAvooxič T) (-ín) obléhání
TOMOOxŮ-eiv obležením sevří

ti, obléhati, obkličovati, sužo
vati, tísniti

πολιός 3. (2.) šedivý, šedý, siný
πολιοῦχος 2. obec ochraňující

πόλις -ιος, -εως ἡ město, hlav
ní město, hrad, městská čtvrť,
domov, občanství, obec, stát

πύλισμα τό osada, městečko,
hrad (==πόλις)

πολιτάρχης -ov ó vládce v obci
(městě)

noMreta 1 občanství, občanské
právo (život, činnost), správa,
zřízení, ústava, stát, demo
kracie

πολίτευμα τό --- πολιτείᾶ
πολϊτεύω -ειν občanem býti,

občansky žíti, míti ústavní
zřízení, obec (státní věci) ří
diti; med. býti státníkem,
stát spravovati, účastniti Se
státní správy; mokvrevouevoc
3. politický

πολϊτηίη ῆΞξ-πολιτεία
nokArmg -ov o občan, spoluob

čan, krajan
πολῖτικός 3. občanský, státní,

veřejný, politický, státnický;
Ó m. státník; ý jr. umění stát
nické; Tů jr. Státní záležito
sti, politika; z. ovouoTo, běž
ná slova

joAiriG -180c 7 občanka

πολίχνη 1 | městečkoπολίχνιον τό
πολλάκις Πωποβαγ, ὅᾳ5ίο
πολλαπλάσιος ὃ.

( πλήῆσιος)
πολλαπλασίων 4.
πολλαχῆη ({ noAkayň) na četných

místech, mnohokrát, často,
mnohým způsobem

nokAovódev z četných míst,
z mnohých příčin

mnoho
násobný



πολλαχόσε πολύιππος

πολλαχόσε na mnohá místa
(strany)

πολλαχοῦ Ξ- πολλαχῆ
πολλαχῶς mnohým způsobem
πολλός ὅ.--- πολύς
ztoAkoorToc3. malý, nepatrný
πόλος ὁ pól, klenba nebeská,

sluneční hodiny
πολύαινος 2. velmi chválený

(oslavovaný)
πολυᾶιξ -ἴκος (ἱπολυᾶιξ) bouř

livý, namáhavý
πολυανδρῶ -εἴν

obydlen
noAvávdeuog 2. plný květů
πολυανθδῆς 2. Ὀυ]ηξ rostoucí
πολυανθρωπία ἡ Πο]ηποδίoby

vateistva
nokAvávůvwnog 2. lidnatý
moAváoyvooc2. bohatý stříbrem
noAvdonTog 2. vroucně žádaný
πολυαρχῆς 2. požehnaný, bona

tě vybavený
πολυάρµατος 2. MAVOZYbohatý
nokúaov. (dat.) bravem požeh

nanému (Il. II. 106)
πολυαρχία f mnohovládí
noAvbevdýg 2. velmi hluboký,

přehluboký
joAúbBovAoc2. plný rozvahy
πολυβούτης -οὗ bohatý skotem
πολυγηδῆς 2. plný radosti,

oblažující, útěchu přinášející
ToAÚúvAmodoc2. mnohohlasý
πολυγνώμων 2. mnoho znající,

rozumný
moAvyovíci bohatá plodnost
πολυγόνος 2. plodný
πολυδαίδαλος 2. ἘτάςπᾶὃΖ4οςε

ný, obratný umělec

býti| silně
πολυδάκρυος2+| TOÁVOUNOVO

-υος, πολυδάκρυτος 4. Velmi
oplakávaný, sizavý, plný slz

πολυδάπανος 2. πάκ]αάπύ
πολνδειράς -άδος 5 ΓΩΠΟΠΨΤΩΙ

vrcholy
πολυδένδρεος δ. (ἵ -δενδρος 4.)

plný stromoví
πολύδεσμος 2. pevně sroubený

(svázaný)
πολυδίψιος 2. velmi vyprahlý
πολύδροσος 2. ΡΙΠύ 505Υ(vláhy)
πολύδωρος 2. bohatě obdarova

ný, velmi zámožný
Tokvevdůg2. mnohotvárný, roz

manitý
noAúevutoc 2. veležádaný
mokAveúonÁayyvog2. velmi sou

citný
πολύζηλος 2. velmi záviděný,

vřele milovaný, přehorlivý
πολύζυγος 2- 5 πιωοΏα vesly
πολυηγερής 2. četně shromáž

děný
TOAVÝxo0G2. ten, jenž mnoho

slyšel (mnoho zná), sčetlý
πολυήρατος 2. vroucně žádaný,

přelíbezný
πολυηχῆς 2. mnohozvučný,

hlučně se ozývající
πολυδαρσής 4. veleodvážný
πολυδεᾶµμων 2. ten, jenž mnoho

viděl

noAvdovinToG 2.
všeobecně známý

πολύῦντος 2. bohatý obětmi
πολυϊδρείη ή bohatá zkušenost
πολήύϊδρις -ιος mnoho znající,

zchytralý
πολύιππος 2. bohatý koňmi

přetřásaný,
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πολυκαγκἠς 2. palčivý
πολυκαρπίᾶα ἡ bohatá žeň (úro

da)
πολύκαρπος 2. bohatý plodi

nami

πολυκερδείη ἢ (-κέρδεια) pro
hnanost, zchytralost

πολυκερδής 2. ΖεπγήταιΨ
nokúneowc 2. bohatý na (roha

tý) skot
πολύκεστος 2. skvostně vyší

vaný
nToAvxndňg2. strastiplný
πολύχλαυστος 2. (i -nhavrod)

velmi oplakávaný, slzami
smáčený

πολυκλήις -ἴδος (i. -xAmig
-ἴδος) s mnohými vesly

πολύκληρος 2. bohatý na statky
πολύκλητος 2. odevšad svolaný
ToAúxAvotTog2. stále rozvlněný,

plný bouřlivých vln
nokúxuntog 2. těžce zpracova

telný, pevně (pracně) stavěný
πολύχνηµος 2. plný úžlabin

(roklí)
Tr.oAÚxotvoc2. mnohým společný
nokvxovoavím 7 vláda mnohých
πολυκτήµων 2. behatý na stat

ky, zámožný
πολυκύµων 2. bohatý vlnami
πολυκώκύτος 2. plný nářku
TTOAÚxwItoG2. © mnoha veslech
πολυληιος 2. bohatý na osení

(nivami)
πολύλλιστος 2. (Μσσομαι)

vroucně žádaný
πολυλογία ἡ mnohomluvnost,

tlachavost
πολυλόγος 2. tlachavý, řečný

jokuuodůc 2. veleučený
πολυµελῆς 2. mnohých druhů

(členů)

πολυμερῶς αἄν. πιποβοπάδοραξ
(roAvueoňg 2. mnohodílný)

πολυμηκάς -άδος Mekavý
πολύμηλος ὃ. Ῥομβ/ύ Πα Ῥ{αν
πολύμητις -ιος Ó velemoudrý,

důvtipný
πολυμηχανίη 1 chytrost, úskoč

nostnokuuňyavoc— 4.
úskočný

nokvuvýory ů S mnoha nápad
níky

πυλύμνηστος 2. (i -μνᾶστος)
dobře pamatující, často při
pomínaný, v paměti tkvící

πολύμοχθος 2. velmi namáha
vý, strastiplný

ToAúuvdoc 2. mnohomluvný
moAúEevoc 2. velmi pohostiný,

četně navštěvovaný
πολύξεστος 2. pečlivě hlazený
ToAÚovvoc2. bohatý vínem
πολυοψία ἡ hojně masa (ryb)
πολυπαίπαλος 2. úskočný, pro

hnaný
πολυπᾶμων 2. (ἳ -πάµµων) ζ8

možný, majetný
πολυπειρία ἡ Ὀομθίά zkušenost
πολυπενθῆς 2. žaluplný
nokuridaE -nog bohatý na pra

meny
moAúmmoog 2. přelrpký
nokXúnAavutoc 2. daleko blou

dící, daleko ženoucí, klopotný
πολυπλάνητος 9. (ἳ -πλανος)

daleko bloudící, nestálý

zchytralý,



πολυπλοχίᾶ

πολυπλοχίᾶ ἡ ΖαΡἱεἰεωοςί, ΡΤΟ
hnanost, potměšilost

πολύπλοχος 2. ναιςθ spletený,
zapletený, obtížný, Istivý, sví
jející se

nokunrotxdoc 2. velmi pestrý
πολύπονος 4. velice namáhavý,

strastmi stíhaný
nokúmovc -080g s mnohýma no

hama, velice rychlý; 6 jr. Po
lyp mořský

noAvnedyuové -eiv velice býti
zaměstnán, různé věci pro
vozovati, míchati se docizích
věcí, býti zvědavý (dotěrný),
začínati hádky, novoty pod
něcovati (chystati)

πολυπρᾶγμοσύνη T. mnoho
Sstrannost, zvědavost, dotěr
nost, svárlivost, novotářství

πολυπρᾶγμων 2. velmi zaměst
naný, zvědavý, svárlivý

πολυπρηγ- πς πολνπραγ
πολυπρόβατος 2. Ρομαίύ na stá

da
πολυπρύσωπος 3. 5 ΠΙΠΟΏΕ080

πολύπτυχος 2. plný roklí
TOÁVTVOOG2. bohatý na pšenici
πολύρραφος 2. (ἳ -ρραπτος)

silně šitýokAkúoonv-mvoc2.| bohatý
πολύρρηνος ὔ. na brav
πολύρρυτος 2. bohatě tekoucí
πολύς, πολλη, toků mnohý,

četný, hojný, častý, daleký,
širý, dlouhý, mocný, rozlehlý,
hluboký, prudký, hiasitý; of
je. id, množství; TOje. větši
na; Tů jr. většinou; šy jr. ode

428 πολυτελής

dávna; ὡς ἐπὶ τὸ jr. SKoro
νδίδίωοι, ἀθΙεκο; πολύ velice,
často, silně, daleko, mnohem;
ἐπὶ πολλῷ 24 νείκουι cenu;
πολλοῦ (πλείστου) ἄξιος νε]
ké (πε]νξίΣί) οεΠΥ; περὶ πολ
λοῦ (πλείονος, πλείστου) VE
lice, více, nejvíce; 910 πολλοῦ
(πλείονος, πλείστου) Ρο αἱοι
hé (delší, velmi dlouhé) době;
οἱ πλείονες (πλεῦνες) 16,
shromáždění lidu, sněm; TÁ
ovwc (mAeúvwc) větší měrou;
πλέον pooveiv Za lepší po
kládati; τὸ πλέον Ὀτοξρδςσῃ,
adv. νδϊδίπου;, ἐς πλέον Κε
zdaru; šni mAgov Více, dále,
lépe, obšírněji

πολυσαρκίᾶα ἡ masitost, tloušť

tokvotría + hojnost obilí, hoj
ná úroda

noAúoxaobuog 2. mocně skáka
jící, mrštný, obratný

moAvoreojg 2. daleko rozirou
šený

πολύσπλαγχνος 2. velmi soucit
my

πολυστάφυλος 2. bohatý na
hrozny

nokvoTepng 2. bohatě ověnčený
πολύστονος 2. žaluplný, strasti

plný, plný nářku
noAúoytoToc 2. velice rozštěpe

ny
πολυτεχνίᾶ množství dětí
πολυτέλεια ἡ velké vydání,

nádhera, rozmařilost
nokurekýg 2. drahocenný, nád

herný, nákladný, výtečný



πολυτῖμητος

πολύτῖμος 2. }νάζεπύ,πολύτῖτος2.| vzácný
πολύτλᾶς ὃ (jen nom.) mnoho

zakoušející, vytrvalý, nepod
dajný, opovážlivý

πολυτλήµων 4. vytrvalý, ne
ohrožený

πολύτλητος 2. {προς zkoušený
moAvroňowv 2. plný holubů
πολύτρητος 2. dírkovatý
πολυτροπία (-ίη) +1obratnost,

chytrost
jtokúToojtoc 2. obratný, zchyt

ralý, úskočný, rozmanitý
noAvgdouaxoc 2. bohatý léky,

znalý bylin (léků)
noAúpaToc 2. mnoho opěvovanýπολύφημος2.| mnohohlasý,

plný písní, hlučný, slavný
πολύφῦορος 2. plný zhouby,

mnohým záhubný, zcela zpus
tošený

πολυφιλίᾶ ἡ množstvípřátel
πολύφιλος Σ. Ρομαίύ na přátele
πολύφλοισβος 2. silně hučící
mokúpoobkoc 2. štědře dávající

plody
πολυφορία ἡ úrodnost
πολυφροσύνη důmyslnost,

chytrost
mokúpowv2. důmyslný, důvtip

ný
πολύχαλκος 2. bohatý na měď,

kovového lesku

πολύχειρ -ειρος ὁ (ἡ) S četný
ma rukama, přemocný

πολυχειρίᾶ f množství rukou
πολύγους 2. přehojný, hojný

výtěžek dávající

TOOÁVTLUNTOGἼ vysoce

429 ποντοπορεύω

moAvyoovtoc 2. dlouhého trvá
mí, trvanlivý

moAúyovoog 2. bohatý zlatem
πολυψηφία ἡ většina hlasů
πολυψἠφῖς -ἴδος ἡ plný Ka

ménků

moAvývuuoc 2. o mnoha jmé
nech, pověstný

mokvoroc 2. s četnými oky (síť)
πόμα τὀ πάρο]
πομπαῖος ὅ- doprovázející, ve

Ζοιιοί

πομπείᾶα ἡ šaškoviny, šprýmy
při veřejných slavnostech

TOUTEÚG-WG Č Průvodce
πομπεύω -ειν doprovázeti, ve

řejný průvod konati, tupiti
Tounrň f Výprava, průvod, vy

slání, propuštění, poslání, ří
zení, slavnostní průvod (=
pompa, triumphus)

nounyuog 2. poslaný, doprová
zející

moujmócÓ (ř) posel, průvodce
novnola ň špatnost
πονηρός δ. namáhavý, obtížný,

zlý, špatný, nemocný, škod
vý, nebezpečný, zlomyslný,
ničemný, podlý; 6 1. zlosyn

móvoc č námaha, práce, lopota,
boj, soužení, nářek, bída,
nouze, plod (odměna) práce,
nemoc, pohroma

novTiCe -erv do moře potopiti
πόντιος 3. mořský
πόντοῦεν Ζ πιοζε
πὀντονδε ἄο πιοῖθ
ποντοπορεύω -ειν (Š -ποοῶ

-εἶν) mořem plouti (projíž
děti)
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ποντοπύρος 2. mořem projíždě
11ο]

πόντος ὁ πποζθ
πονῶ -etv (častěji med.) praco

vati, namáhati se, býti činný
(zaměstnán), trpěti, bolest po
ciťovati, býti v tísni; trans.
pracně zhotoviti, horlivě vy
konávati, upraviti, poříditi
si, s námahou vykonati

πόποι Ὀδάς, hle

πύρδαλις-- πάρδαλις
πορεία η cesta, dráha, chůze,

pochod, tažení, běh života

πορεῖν (inf. aor. dejekt.; ind.
ἔπορον, πόρον) uděliti, po
skytnouti, připraviti, proká
zati, přivolati, opatřiti, dáti,
propůjčiti; πέπρωται ε5ί ο
sudem stanoveno; ἢ πεπρω
µένη (τὸ πεπρωμένον) ο5ιά

πορευτικός ὃ. νο]ηᾶ 5ε Ροµσοι
jící (s místa na místo)

TOPEVY-Ewydopraviti, přivésti,
poslati, odvésti, převézti; pas.
jíti, táhnouti, cestovati, jeti,
pochodovati, protáhnouti, mi
mouti, překročiti, odejíti, udí
rati se, postupovati, cestu K0
nati

πὀρη, πύὀρηῃVÍŽ πορεῖν

TOOVNOLG-EG Ý VYhubení, vy
hlazení

ποοὺμεῖον τό převoz, brod,
prám, převozné

πορὺμεύς -έως (-ῆος) ὃ pře
vozník, lodník

πορὺμεύω -ειν Ρἴενάζεί, Ρἵε
pravovati, dodati; intr. (pas.)
dáti se převézti; r, tyvoc Po
hybovati se, nakračovati

πορῦμηιον, πὀρῦμιον τό --
πορὺμεῖον

nooduog Ó převoz, brod, průliv
πορθῶ -etv ničiti, pleniti, pus

tošiti

πορίζω -ew Vvypravitina cestu,
opatřiti, poskytnouti, dáti,
zhotoviti

TÓ0tuog 2. vynalézavý, důmysl
ný, obratný

πὀρις -ιος (-εως) j telátko
πορισµός Ó opatření, získání,

pramen výživy (výdělku)
ποριστής -00 Ó opatřovatel,

rádce, původce; finanční ů
ředník athénský

ποριστικός 3. SChopný něco
opatřiti

nóoxng -ov ó kroužek, kruhová
objimka

πορνείᾶ ἡ smilnění; modlářství
πορνεύω -ειν Δηλδίνο konati;

modlářství přáti (se oddávati)
TOOVYŮ nevěstka; kněžka
πόρνος ὃ smilník
πόρος ὁ Ὀτοῦ, úžina mořská,

most, cesta, dráha; splavná
voda, moře, řeka; východisko,
způsob, prostředek, důchod

noončE -xoc ó držadlo, rukojeť
πύρπη ů přezka, sponka
T000w adv. kupředu, dále, dale

ko, dlouho, příště; předl. s gen.
ἄα]εΚκοοἆ; π. εἶναι περί τινος
málo rozuměti; TGjr. vzdále
nější okolí



πὀρρωῦεν 431 ποτινίσοµαι

πόρρωῦεν ΖάΦ]εκα,οἀεαάνωα
πορρωτέρω dále, déle
πορρωτέρωδεν --- πὀρρωῦεν

πορσαίνω -ειν | obstarávati,
πορσύνω-ειν| poskytovati,

připraviti, vypraviti
πύρσω = πὀρρω;

(komp. dor.) dále

πόρταξ -κος V telátko,
πύρτις-ιοςἡ| jalovička
πορφύρᾶ ň nach, červec, na

chové roucho (pokrývka)
πορφύρεος 3. nachový, tmavý,

krvavý, třpytící se, zářící,
kmitavý, pestrý

πορφυρεύς -έως ὁ 1ονεοčervců,
barvíř

πορφυρόπωλις -ιδος ἡ Pproda
vačka nachu

πορφυροῦς Σ. Ξ- πορφύρεος
πορφύρω -ειν Kypěti, dmouti

se, prudce se vlniti, býti ne
klidný, bouřiti, zmítati se,
ttmavěti

TT000xgkolikrát
nooankdotoc 3. Kkolikanásobný
noodstovc 2. o kolika stopách
πόσε Kam

ποσειδεών (ἳ ποσιδεών) -ὤνος
ὁ attický měsíc (prosinec
leden)

πόσις -εως (-ιος) ἡ Ὠάρο], ρίή
πόσις -εως (-ιος) Ómanžel
πὀσος 3. jak veliký (daleký,

četný, dlouho), kolik
TOGOŇUCO(neskl.) kolik dní
ποσσίκροτος 2. nohama dupa

ný, křepčící
nóoT0G 3. kolikátý

πύρσιον

oTabvioc 2. nový, neobvyklý,
neslýchaný

ποτάμιος 3. říční
moTauóvde do řeky
noTauóc ó řeka, proud, řečiště,

stoka; bůh říční
ποταµμοφόρητος 2. řekou urva

ný (stržený)
ποταπός ὃ. --- ποδαπὀς
ποταρχῶ -εἴν předsedati pitce
πὀτε Κάν
ποτέ někdy, kdysi, konečně

jednou, mnohdy; 1x.-x. brzy
- brzy; snad, asi, přece, tedy;
00 (um) m. nikdy (aby nikdy)

mÓTE00G3. Kdo (který) z obou;
πότερον -ῄ 2481- či (utrum
an)

ποτέρωδι τα Κίετέ z oboustran
oTécmG jak (z obou způsobů)
ποτέρωσε Na Kterou z obou

stran
ποτη ἡ 1εῖ
ποτήριον τό ΡοΏάσ
ποτής -ἤτος ἡ Πάρο]
norTmtTog3. opeřený, s křídly;

TO jr. pták
ποτἰ--- πρὀς
ποτι- Ξ-ᾶπροσ
ποτιδέγµενος ὃ. očekávaje (viz

προσδέχοµαι)
ποτιδόρπιος 2. k večeři náleže

jící
noTile -ei napájeti, zavlažo

vati
ποτικέκλιται (Τετ) VÍZ000

κλίνω
πὀτιμος 2. Ρἶμπύ, ἀθΏοᾶπύ
ποτινίσοµαι ({ -νίσσομαι)

-εσῦαι docházeti



ποτιπεπτηώς

ποτιπεπτηώς -υῖα -ός (Ρατ.
Ῥοετ/. ο ποτιπτήσσω) SKlo
něný, sklánějící se

ποτιπτυσσ- VÍŽπροσπτυσσ
ποτιτέρπω -guy rozveselovati
noTLpvÝjeLG3. schopný mluvi

ti, řečí obdařený

noTvwwavw-ew dotýkati se
πύτμος ὁ οξυᾶ, záhuba, smrt
πύτνα, πότνια ἢ Paní; vzneše

ná, velebná, mocná
TOTÓVTÓnápoj, voda

ποτός ὅ pití, pitka; adj. pitný
ποτοῦμαι -εἴσδαι οἱ ποτῶμαι
ποττώς (ἄοτ. ποτὶ τώς) --- πρὸς

τούς
ποτῶμαι -ᾱσῦαι vznášeti se,

poletovati (== πέτοµαι)
tov kde, kam, jak
πού někde, někam, asi, snad,

jistě
πουλύ Ξ- πολύ
πουλυβότειρα ἢ mnohým po

travu (výživu) poskytující
TOVÁÚTOVG= TOÁÚTOVG
πουλύς --- πολύς
πούς, ποδὀς Ó noha, stopa,

dráp, krok, chůze, běh, lano
plachetní; $c nodův etyov co
jim nohy stačily

πρᾶγμα τὸ jednání, konání,
provádění, zaměstnání, vy
jednávání, předmět (pl. po
měry, převraty), úspěch, věc
(důležitá), záležitost, čin, sku
tek, podnik; řízení, správa,
vláda, panství, moc; pleticha,
svár, práce těžká, svízel,
trampota, obtíž, nesnáz, ne
hoda; úkol, dílo, skutečnost,

432 πραότης

povahavěci; jr. šat jest pro
spěšno; oůděv r. žádná sta
rost; TL góv jr. CO Se s tebou

děje; ποῦ πρἀγµατός εἶμι
kam to se mnou došlo

πραγματεία ἢ činnost, úsilí,
zaměstnání, přičinlivost, hof
livost, vypracování, pojedná
ní, dějepisné díloπρᾶγματεύομαι-εσῦαι| býti
činný, zabývati se něčím, na
máhati se, provésti, vypraco
vati, pojednati

πρᾶγος τὀ čin, událost (=
πραγμα)

πραθεῖν υἱ” πέρΌω
πραθἤναι υἱ” πιπράσκω
πραιτώριον τό (5 praetorium)

úřadovna prokurátora, ležení
tělesné stráže (praetoriánů)

πρᾶκτέος 3. co musí býti vyko
náno

močxrimóc 3. schopný, zdatný,
činný, zběhlý, praktický

πρᾶκτωρ -ορος ὁ (ἡ) νΥκοπᾶ
vatel, mstitel, obchodník, vy
máhač, soudní sluha, biřič

πρᾶνής 2. dopředu skloněný,
střemhlav, šikmý, strmý; τὸ
T. stráň

ποᾶξις -εως 1 = πρᾶγμα
ποᾳόνως, αἄν. εηἰτηδ, příznivě
πρᾶος (πρᾷος), πραεῖα, πρᾶον

(noňov) mírný, vlídný, laska
vý, jemný, krotký, klidný,
lhostejný

TmoaoTnG-nT0G Ů mírnost, las
kavost, klidnost, trpělivost,
ušlechtilost



πραπἰς

πραπίς -ίδος (obyč. plur.)
bránice, srdce, duch, rozum,
mysl

πρασίη Ť (ž -La) záhon (zeleni
ny), česnekové pole, řada

πρᾶσιμος 2. prodejný
πρᾶσις -εως ἡ Ρτοςε]πρᾶσσω(πρᾶττω,| TOŇOGO)

-gew vykonati, prováděti, či
miti, prosaditi, vymáhati, usi
Jovati, způsobiti, dosáhnouti,
opatřiti, obstarávati, zabývati
se něčím, zamýšleti, projed
nati, hleděti si něčeho; infr.
jednati, býti činný, nacházeti
se, býti, dařiti se, zakusiti,
pochoditi; £ů (xaxíc) r. do
bře (zle) se mi vede

močToc3. prodaný, na prodej

πρᾶτος 3. (dor.) —== NOÚTOG
πρᾶττω---= πρᾶσσω
πρᾶῦνσις -εως ἡ umírněnost,

uchlácholení hněvu (úpvň:)
πραύνω -ειν uklidňovati, mír

niti

TOGV- VÍZ TEOGO

πραὐπάδεια ň jemnost, něžnost
jočuvov Tó pahýl, pařez, kmen

(stromu); πρέμνοῦεν i S KO
řenem, od základu

πρεπόντως αἄο. slušně, důstoj
ně

mok -Ewy VyNÍkati,vyzname
nati se, objeviti se, slušeti se,
hoditi 858 πρέπει (πρέπον
ἐστι) jest slušné (vhodné),
jest pravděpodobné

πρεπώδης 2. slušný, vhodný;
πρεπωδἐστατά ČOT. Nejvíce
sluší

28 Řecko-český slovník,

433 πρηστήρ

πρέσβα ἡ (jen nom.) nejstarší,
vznešená, ctihodná

πρεσβεία ἡ prvorozenství; po
selstvo, poslové

πρεσβεῖον To přední místo,
přednost, čestný dar, pocta

πρέσβευσις-εως ň ---πρεσβείᾶ
πρεσβευτής -οῦ ὁ νΥ5Ι8πες
πρεσβεύω -ειν býti starší (prvo

rozený), míti přednost (úctu),
býti lepší (nejlepší); býti vy
slancem, vyslance posílati;
οι, vynášeti, chváliti (i
med.)

πρεσβεῖον
πρεσβυγένεια ἡ ΡΙνογοζεπά
nosobvysvýc 2. prvorozený
πρέσβυς -εως (-εος) Ó starý,

stařec, úctyhodný, mocný,
vznešený; ol πρέσβεις VY
5]αποί; οἱ πρεσβύτεροι Ρἵεᾶ
kové (maiores), starší, před
stavení, soudcové

ποεσβυτέριον τό ταᾶα starších
πρεσβύτης -ου ὃ 5ἴαζες
nosoBůrig -td0g Ť stařena
ony- VÍZπραγ
πρήδω -er zadouti, zapálit,

spáliti, sršeti (== nturonuw)
TONXTŮO-ŇO0G Ó vykonavatel,jednatelobchodník| (=

πράκτωρ)
monvýc 2. dolů schýlený, střem

hlav (— noavůc)
noňEt -10gf práce, konání, ří

zení, prospěch, platnost (—

πρᾶξιο) i
πρΏσις -ιος ἢ Ξ-- πρᾶσις
πρήσσω Ἑξ πράσσω
πρηστήρ -Ἠρος Óblesk



πρητήριον

nonTňotov Tó tržiště
πρηυ- οἱ πραυ
πρηῦς --- πρᾷος
πρίαµαι -σθαι koupiti, odkou

piti, vykoupiti (= podplatili)
πρἰζω -ειν VÍZ TELW
πρίν αάν. dříve, předtím; ὃ π.

dříve než, dokud (ne), až

πρῖνος ὁ (ἡ) dub zimní (ilex),
svída

TOLOTOGJ. řezaný, rozřezanýπρίω-ειν| řezati,rozřezávati,
zuby uchopiti, pevně uvázati

πρίων -ονος Ó pila
m00 aďv. vpřed, kupředu, ven;

předl. s gen. před, proti, za,
na místo, nad než

ποοάγγελσις -εως ἡ ΥνΥΖ2νάπά
προαγορεύω -ειν Napřed říci,

věštiti, předem sděliti (ozná
miti, vypravovati, naříditi);
veřejně ohlásiti, provolati,
rozkázati, předpovídati

προάγω -EWVdopředu vésti,
předvésti, ponoukati, lákati,
svésti, povznésti, napomáhna
ti; intr. postupovati, předchá
zeti, předstoupiti, jíti napřed

προάγων -ωνος ὁ Ῥοή ν ρζεαπί
řadě, předehra, příprava

προαγωνίζοµαι -εσδαι napřed
(dříve) zápasiti (v boj se pus
titi)

προαδικῶ -εἷν αἴίνε uraziti
προάδω -ειν předzpěvovati
προαιδοῦμαι-εἴσθαι býti povi

nen vděčností (za dřívější do
brodiní)

434 προανᾶλίσκω

προαίρεσις -εως Ú předsevzetí,
úmysl, snaha, rozhodnutí,
obor, směr (vědecký), zásada,
způsob jednání, politika, ško
la, sekta, úloha

προαιρετικός 5. nakloněný vý
běru, úmyslný, rozhodující
se, chtějící

προαιρῶ -εἵν Vyjmouti, vybra
ti; med. voliti si, dáti před
nost, raději chtíti, umíniti si,
rozhodnouti se

προαισθάνοµαι -εσδαι napřed
pozorovati, dříve se dověděti,
předvídati

προαιτιῶμαι-ᾱσδαι ΠαρᾶεαοἩ
viniti

ποοαχούω -ειν předtím slyšeti
προαλής 5. 5τάσησ
προαµαρτάνω -ειν παρζεᾶ Ἠζε

šiti

προαμῦνομαι -εσθαι ΡζεάεΠι 58
brániti

προαναβαίνω -ειν napřed vy
stoupiti

προανάγοµαι-80b předem na
moře se pustiti (s loďmi)

προαναιρῶ -εἴν παρῖεά uchvá
titi (promarniti), předem pro
brati

TO00vavovuĎ -oÚv napřed (ně
čím) ztráviti; med. napřed
uplynouti

προαναχϊῖνῶ -εἴν napřed v po
byb uvésti, úvodem se do
tknouti

nooavaklonw-ei napředvyna
ložiti (utratiti, vyčerpati, po
tříti)
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προαναχώρήτσις -εως ἡ dřívější
ústup

TOOUITOVTŮ-V Napřed se po
tkati (utkati)

προαπέρχοµαι -εσδαι Napřed
odejíti (odtáhnouti)

πρυαπηγοῦμαι -εἴσθαι napřed
vypravovati

προαποῦνῄσκω -ειν
(předčasně) zemříti

TOOUTOXŮUVA-ELydříve umdlí
ti (ustati)

TO0UTOÁÁVUL-vou Napřed zni
čiti; perf. i pas.: napřed za
hynouti (býti poražen)

προαποπέµπω -ειν πβρῖθάοε
slati

ποοαποστέλλω -ειν napřed vy
praviti

προαποτοέποµαι-εσθαι Napřed
se odvrátiti (ustati)

προαποφαίνοµαι -60bou napřed
vyjeviti (oznámiti)

προαποχωρῶ -εἴν dříve odejíti
προαρπάζω -ειν Napřed ode

jmouti
προάστειον (ἳ -άστιον) τό

předměstí, statek, kraj před
městem

rrooavÁvov Tó místo před do
mem; předehra (u hry na
flétnu)

προαφικνοῦμαι -εἴσθαι dříve
přijíti

προαφίσταµαι -odau napřed se
vzdáliti (ustati, odpadnouti)

προβαίνω -ειν Καρζεάυ (dále)
kráčeti, postupovati, před
běhnouti, předstihnouti, před

napřed

28* Řecko-český slovník,

čiti, pokročiti (stárnouti), pro
niknouti, míti úspěch, uply
nouti

ποοβάλλω -et vpřed hoditi, do
předu tlačiti, naházeti, zdvih
nouti, hnáti kupředu, uvrh
nouti, zavrhnouti, předložiti,
navrhnouti, předstírati, sra
ziti, v sázku dáti; intr. vyrá
žeti; med. položiti před sebe,
vyniknouti, předstihnouti, na
přáhnouti, nastrčiti, chrániti
se, vytknouti, před soud po
hnati, na něco se odvodati

πρόβασις -ewc Ý chůze kupře
du, movitý majetek (stáda)

προβατικη Ἡ (5ο. πύλη) ovčí
brána

moofBártov TO ovečka
πρόβατον To dobytek, brav,

ovce

προβέβουλα (perf. K. praes.
προβούλομαι) raději chtíti,
dávati přednost

nooBibáte -ev Kupředuvésti,
uvésti, návod dáti, kupředu
pobádati, vytáhnouti

προβίβηµι, προβιβῶῷ
προβαίνω

προβλέπομαι -εσθαι © někoho
pečovati (dbáti)

πρὀβλημα To předhoří, záštita,
ochrana, ochranná zbroj, baš
ta, záminka, záhada, překáž
ka, sporná věc (problém)

-αν ---

„nooblůg -Arog vyčnívající; j m.
úskalí, útes

πρόβλητος 2. předhozený
προβλώσκω -ειν Kupředu jíti,

vyjíti (ven)



προβοηδῶ

no0bondá -etv napřed spěchati
na pomoc

προβόλαιος ὃ οδτξρ
προβολή ἡ nastavení zbraní,zoófBokocč| útok,předběžná

žaloba (==πρόβλημα); ad.
Ξ- προβλής

T00Booxoc o čeledínπροβούλευμα| T| předběžné
usnesení státní rady

προβουλεύω -ειν předem raditi
(uvážiti, ustanoviti); předem
se usnášeti (v radě), o někoho
pečovati, u sebe rozvažovati

ToóBovkoc ó poradce, člen po
radního sboru

προβοῶ -ᾱν do dálky volati
(křičeti)

noobwdá -eiv (i -Bondů) pře
dem spěchati na pomoc

προγενης 2. přední rodem,
starý, pokročilého věku, pra
starý

προγίγνοµαι (-γίνοµαι) -εσῦαι
napřed se naroditi (státi se),
napřed býti (perf.), na světlo
vyjíti

προγιγνώσκω (-γινώσκω) -ειν
dříve poznati (uvážiti, věděti)

πρὀγνωσις -εως M dřívější
(předběžné) poznání (rozhod
nutí), předurčení

πρόγονος ὅ předek, původce,
praotec; adj. dříve narozený,
starší

προγράφη ἡ Ρἵεᾶρί5, písemný
rozkaz (oznámení), klatba,
ohlášení kandidáta (kandida
tura)

436 προδιηγοῦμαι

προγράφω -ειν ηβρζεά παρςα{ἰ
(zaznamenati, označiti), po
zvání před soud napsati (=
písemně předvolati), předstí
rati, vylíčiti; = proscribere

προδαῆναι (αοτ. ἄε[.) napřed
seznati

TOOdELOY-erv předem se báti
TOOdĎElxvUUL-vou napřed uká

zati (oznámiti, vyjeviti, doká
zati), před sebou ukazovati
holí (oxýnrom), na oko činiti

προδειμαΐνω -ειν napřed se
strachovati

προδέχτωρ -ορος ὁ νδδίες Ῥι
doucnosti

moddnkoc 2. zcela zřejmý (zjev
ný)

προοδηλῶ -οὔν předem vyjeviti
προδιαβαίνω -ειν Παρῖεα ρἵε

Kročiti

προδιαβάλλω -ειν předem oso
čovati (podezírati)προδιαγιγνώσχω-E1V| předem
rozvážiti (rozhodnouti)

Toodiapdelow -et napřed za
hubiti

προδιδάσκω -ειν předem vučiti,
zaučiti, vyučiti

ToodldmuL -óvau vydati, pro
zraditi, zrádně opustiti, zrád
ně jednati, opovrhnouti, za
nedbati; povolovati, nedostá
vati se; předem zaplatiti;
zrádně utéci, státi se nevěr
ným

προδιεργάζοµαι -εσθαι παρξεά
ukončiti, připraviti

προδιηγοῦμαι -εἴσδαι napřed
vyložiti



πρὀδιχκος 437 προεξᾶϊΐσσω

πρόδικος ὃ poručník (krále
spartského), soudce, obhájce

προδιώκω -ειν dále stíhati,
v stíhání proniknouti

TOOdOXEL JEN PETÍ. TOOĎEOOXTOU

a plusg. προδέδοκτο (προῦδ-)
bylo již předem rozhodnuto

Toodoxi 1 (obyč. plur.) čekaná
(ěv 1. na čekané)

moodouEv VÍZ προδίδωμι
To0douoc O předsíň
προδοξάζω -er míti předpo

jaté mínění, předem si utvo
řiti názor

προδοσία ἡ ΖΤ848
προδότης -ου ὁ zrádce, uprch

lík (fem. προδότις -ιδος)
προδοτικός ὃ- zrádný
πρόδοτος 2. zrazený, opuštěný
προδραμεῖν υἱζ προτρέχω
προδροµή ἡ vyběhnutí, před

běhnutí

To0d00uog 2. kupředu běžící,
předběžný, předchůdce, před
ní, předvoj, napřed poslaný
hlasatel, ubíhající, spěšně
ven (pryč)

nooedpič 1 přední místo (se
dadlo), předsednictví

T1006000g Ó předsedající
προεέργω -ειν dopředu tlačiti,

zadržovati, brániti
προέηκα Viž zoomu. (vyslati

napřed)
προεῦίζω -ειν předem navykati
προεῖδον VIZ προορῶ (vpředu,

před sebou spatřiti)
προεικάζω -ειν Ρἵεάεπι νΥΗδα
πρόειµι -eívou dříve býti

πρόειµι «-ιέναι Kupředu jíti,
postupovati, ubíhati, dále
trvati

προεῖπα, προεῖπον, προείρηχκα
υἱζ προαγορεύω

προεισάγω -ειν dříve dovézti
προεκδέω -εἵν vpřed vyběh

nouti

προεχκοµίξω -ειν Παρΐθά οᾱ
vézti (odstraniti)

προεχλέγω -ειν napřed vybrati
TO0Expobnouc -emo Ů předběž

né zastrašení

προέλασις -εως ἡ ἱεζάεακύútok
προελαύνω -ειν Ὠβρῖθά ἨΗΠάΠ;

intr. kupředu zajeti, před ně
kým jezditi

nooeAnile -ev předem doufati
ooeubáliw -ev předněcovlo

žiti; intr. napřed vpadnouti
(vrážeti)

προέµεν οἱΖπροίηµι
προενάρχοµαι -εσῦαι

začíti

TO0EVEVXELVVÍZ TOOEĚC

προεννέπω -ειν Ρἴεεεω οἡ]ά5ὶ
ti, hlasitě říci (poručiti), z.
χαίρειν pozdravením vítati

προενοίκησις -εως ἡ αῑίνδίδί
osídlení (osada)

προεξαγγέλλω -ειν dříve hlá
siti (oznámiti)

προεξαγκωνίζω -ειν napřed se
rozehnati

nooetávae -ew kupředu vyvésti
(vynésti); med. kupředu vy
raziti

προεξᾶΐσσω -ειν Kupředu se

napřed
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προεξανίστηµι -άναι napřed
zvednouti; intr. (med.) dříve
povstati (postoupiti, vyraziti),
předem se vzpřímiti (vzcho
piti)

προεξάσσωξ-προεξαίσσω
προεξέδρη (i -édea) VYVÝ

šené sedadlo (výstupek)

προεξέρχοµαι-εσθαι | Καρζεάνι
προέξειµι-ιέναι vyjíti,

napřed vytáhnouti
mooeEoouů -av napřed vyrazitiπροεπαγγέλλω-ew.| předem

oznámiti (přislíbiti)

προεπαινῶ -εἷν napřed sehvá
Jiti

TOOLTOVAOELY-ELv Předem hro
ziti (vyhrůžkou naznačiti)

προεπιβουλεύω -ειν dříve úkla
dy strojiti

προεπίσταµαι
věděti

προεπιχειρῶ -Elv Napřed na
padnouti

προεργάζοµαι -εσῦδαι napřed
konati, dříve vydělati (získa
ti), předem zjednati (vzdělá
vati)

προερέσσω -ειν Καρζθάυ νεξῖο
vati, doveslovati

TO0EOVwW-Ev (dolů) stáhnouti

-o0Vat napřed

προέρχοµαι -εσῦαι ven vyjíti,
postoupiti, dospěti, dostoupi
ti, veřejně vystoupiti, před
stoupiti, uplynouti, pokračo
vati, předejíti, kupředu (na
před) jíti, dále jíti, vyraziti,
odtáhnouti

TO0LOĎ -elv napřed (úvodem)
říci (smluviti), veřejně pro
hlásiti, rozkázati (== nT000y0
ρεύω)

προεσ- ΞΞπροεισ
πρόεσις -εως ἡ υὐάοεηί
προετικός ὃ. εωατηοίγαἴαύ
προετοιµάζω -ειν předem při

praviti (přípravy učiniti)

προευαγγελίζοµαι -εσθαι αἴίνε
radostné poselství přinésti

προέχω -ειν Vpředdržeti, před
stírati si, za záminku míti,
navrhnouti, napřed míti, vy
čnívati, vynikati, předčiti,
náskok míti, chrániti, býti ve
výhodě; προέχει prospívá;
nabízeti, dovolávati se, pro
nášeti, domlouvati

προηγεμών -ὀνος ὁ
předtanečník

προηγητήρ -ŤooS, TOONYNTŮS
-οὔῦὁ Ξί προηγεµών

προηγορῶ -εἴν ἠπιέπεπη ηἔκοΏο
mluviti, obhajovati někohoπροηγοῦμαι-εἴσδαι| vpředu
jíti, napřed postupovati, býti
vůdcem

o00xng 2. s ostrými okraji
προηκω -Ewy Kupředu vyjíti,

dospěti, předčiti

προθέλυμνος 2. od základu,
z kořene; těsně přiléhající

πρὀθεσις -εως vystavení,
předloha, předsevzetí, τοζ
hodnutí; © mluvnici: před
ložka; čerToLTooděcsmc chle
by předkladné (posvátné)

vůdce,
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oodéoutog 3. předem určený,
pevně stanovený; ý m. pro
mlčení, (promlčovací) lhůta,
určený den (termín)

noodém -εῖν napřed běžeti,
předbíhati, z řady vyběhnou
ti; προῦδέουσι (T. I. 291) jest
οἆ προτίδηµι (dovoliti)

προῦνῄσκω -ειν dříve zemříti
TOOVOWOXY-Ev Vpřed vysko

čiti

προὺυμία (-im) η náchylnost,
ochota, horlivost, dychtivost,
snaha, píle, dobrá mysl, dů
věra, přání, oddanost, přízeň

πρὀῦὺῦμος 2. nakloněný, přízni
vý, horlivý, radostný, poho
tový, rád, rozhodný, bojechti
vý, dychtivý, kvapný

προὺὐυμοῦμαι -elodau horlivě
žádati, dychtiti, snažiti se,
usilovati, horiivě si počínati

πρὀθυρον TO přední dveře,
předsíň, průjezd, místo přede
dveřmi

προθύω -gtv napřed obětovali,
oběť říditi (i med.)

προϊάλλω -ειν νΥ5Η8Η
προϊάπτω -ειν νρῖεά ντηπουμΏ,

vyslati, předhoditiπροϊζοµαι| -e0darzaujmouti
přední místo (předsednictví)

TO0LNUL-eva odeslati, zaslati,
propustiti, vydati, propůjčiti,
uděliti, dovoliti, utratiti; med.
vzdáti se, pustiti se, vyjádřiti
se, za oběť přinésti, svěřiti,
připustiti, prokázati, opustiti,
zanedbati; vysílati, vypustiti
(z ruky, z úst), pronášeti

nootximg -ov ó žebrák
πρόϊμος --- πρὠϊμος
προίξ -κός ἡ ἀα1, νδηο; προῖχκα

(προικός) zdarma, bez ná
hrady

προϊππεύω -EwyJeti koňmo na
před, předjeti

προϊστημι -άναι dopředu sta
věti, představeným činiti;
intr. (med.) stavěti si (před
sebe), předstoupiti, proti ně
komu se stavěti (pustiti), chrá
miti, prositi, býti v čele, vele
ti, říditi, obstarávati, spravo
vati, vykonávati; předstírati,
podniknouti, připraviti, za
stupovati; perf. státi v čele

προίσχω Ξ- προέχω
πρύχα αάυν.Ιωηθᾶ, πόλη
προκάδηµαι -σθαι Ρῖεά něčím

seděti (ležeti), býti na stráži
(excubare), chrániti, hájiti,
míti předsednictví

προκαῦίζω -ειν před někým
usedati, zasedati

προκαδίηµι -έναι παρῖεά νγ
slatiTOoxadlorTmu:-vou| Vpředu
stavěti; vpředu státi (perf.)

προκαὺορῶ -ᾱν předem vypát
rati

προχκαίω -ειν napřed zapáliti
προκαλίζω -ειν Ξ προκαλῶ

(vyzývati)

προκαλινδοῦμαι -εἴσθαι ἔ no
hám se vrhnoutiπροκάλυµµατό| pokrývka,
ochrana zpředu, pláštík, zá
clona, zahalení, obal



προκαλύπτω

προκαλύπτω -ειν vpředu zaha
liti, zastříti; med. zakrýti si,
před sebou držeti (na ochra
nu)

προκαλῶ -εἵν νεω si vyvolali,
vyzvati, pozvati, navrhnouti,
nabídnouti se, doprošovati 5€,
k soudu vyzvati, rozsudku se
dožadovati (i med.)

προκάµνω -ειν předem (pro
někoho) se namáhati, dříve
trpětiπροκαταγγέλλω-ewv.| napřed
zvěstovati (slíbiti)

προκαταγιγνώσκω -ειν πι
předpojatý úsudek, předem
obviniti (odsouditi)

προκαταδέω -εἵν dopředu vý
běhnouti, napřed výpad uči
miti

προκατακαίω -ειν (ἳ-κάω) ο”
před vypáliti

προκαταλαμβάνω -ειν napícd
zaujmouti (obsaditi), předem
napadnouti, zadržeti, mocí
donutiti, pro sebe napřed zís
kati, zabrániti, zmařiti, na
před probrati; předejíti

προκαταλέγω -ειν Napřed vy
ložiti (popsati)

προκαταλύω -ειν Napřed zru
šiti

mooxaTaoTite -er předem (Si)
připraviti

προκατάρχοµαι -εσῦαι ZA NĚ
koho oběť začíti, někomu za
čátek oběti přenechati

TOOXUTAEVYW -EV předem
(včas) uniknouti

440 προχλίνω

προχαταχράοµαι -ἤσδαι δουδ]
ti napřed, předem spotřebo
vati

προκατέχω -ειν Napřed za
ujmouti (se zmocniti)

προκατηγορία ἡ předchozí ob
vinění

TOOKATYVOVDŮ-elv předem ža
Jovati

προχάτηµαιΞ- προκάδηµαι
πρόχειµαι -σθαι veřejně ležeti

(pohozen býti), vybíhati, pro
stírati se, býti před očima
(přítomen), připadnouti, býti
veřejně ustanoven, k jednáníbýti© předložen| (navržen,
určen), nastávati, býti veřej
ně vystaven

προκήδοµαι -εσθαι pečlivě se
starati

rooxnonívw -ew býti starostliv
προκηρύσσω -ειν (ἳ -ττω) VE

řejně provolati (ohlásiti), po
ručiti

προκινδυνεύω -ειν předem se
do nebezpečí pustiti, býti
předním bojovníkem, v prv
ních řadách bojovati, pro ně
koho se vystaviti nebezpečí,
chrániti, hájiti

TOOXIVÝ-Elv kupředu hnouti
(posunouti); med. postupovati

προχλαίω -ειν předem oplaká
vati, hlasitě naříkati

πρόκλησις -εως ἡ ΥΥ2νάΠί,ηᾶ
vrh, výzva, odvolání

ooxiivo -ei přikloniti,schý
Jiti se (= chrániti)



πρόλλυτος

πρὀκλυτος 4. dříve slyšený,
prastarý, proslavený

προπολάζω -ειν παρῖεά Κάταα
προκοµίζω -ειν napřed (dále)

dopraviti

προκοπή ἢ pokrok, vzrůst, zdar
προχόπτω -ειν dopředu raziti

(hnáti); pas. postupovati; inír.
pokrok činiti, příznivě se vy
víjeti

TTO0xOLLUTO předsudek

προχρίνω -ειν předjinými zvo
Jiti, přednost dáti; pas. míti
přednost, předčiti; posouditi,
za něco uznávati (pokládati)

πρύκροσσος 2. (3.) stupňovitě
postavený

προχυκλῶ -εἴν Vykuliti (ven)
προπτάοµαι -ἄσθδαι Παρίεά Si

ἀοού1; τὰ προκεκτηµένα dří
vější majetek

προκυλίνδοµαι -εσῦθαι (ἳ -κυ
λινδοῦμαι -εἴσθαι) Καρζεάα
se valiti, svaliti se

προκυρῶ -oúv předem potvrditi
nookauBávo -ειν předem ob

držeti (odejmouti), dříve při
jmouti, napřed se chopiti,
zmocniti se, napřed zaujmou
ti (pochopiti), dáti přednost,
předběhnouti v útěku (Φυ
γῆς), získati náskok, úsud
kem předbíhati, za něco po
kládati; προλαβόντες předem

jmooÁšyw-ev předem říci, ve
řejně oznámiti (poručiti), vy
zvati, před jinými zvoliti (vy
brati), předpověděti

441 προµειγ

προλείπω -ειν (παρἵἴεᾶ)ορυς!]
ti, opominouti; intr. předčas
ně mizeti, zanechati něčehoπρολεσχηνεύοµαι-εσῦθαι| Na
před si smluviti, si pohovořiti

προλεύσσω -ειν do dálky se dí
vati, předvídati

πρόλογος ὁ proslov, prolos
(prvá část dramatu)

nookovite -ev napřed zálohou
obsaditi, předem nástrahu
připraviti

προλΏπῶ -elv napřed rmoutiti
προμανδάνω -ειν napřed se

učiti, stále (dále) se učiti

προμαντείᾶ ἡ (i -Tmín) před
nost při dotazování se Aa
věštbu, právo předního do
tazu

προμαντεύω -ειν (ἳ πιεᾶ.) na
před νδδια, ρἵεάρονίααί],
předvídati

πρύµαντις -εως Ó (Ň) KNĚZ,
kněžka; adj. napřed věštící

προμαρτύρομαι -εσθαι Ρϊεάθπα
dosvědčiti

προµαχεών -ὤνος ὁ ochranná
zeď, bašta, cimbuříπροµαχίζω,προµάχοµαι| VÍZ
προμαχῶ

πρύμαχος 2. vpředu (v prvních
řadách) bojující, přední bo
jovník

προμαχῶ -εἵν předním bojov
níkem býti, v předních řa
dách bojovati, pro něco bojo
vati

To0pEvy- VÍZ TOOULY



προμελετῶ

προμελετῶ -ᾱν napřed cvičiti
(provozovati, rozvážiti)

προμεριμνῶ -ᾱν napřed se sta
rati

TTOOUETOITLÓLOVTÓ Náčelek, ná
čelní štítek, čelní kůže

noouýdea T (i -Veíy) prozře
telnost, opatrnost, starost, pé
če, úcta

rooundýg 2. opatrný, rozvážný,
prozřetelný, starostlivý

προμηὺία η (i -Vm) — 100
UuňĎELO

προμηθοῦμαι -εἴσῦαι opatrně
jednati, starati se, míti ohied,
přihlížeti, vážiti si, pečlivý
býti

προμηνύω -ειν napřed ozná
miti

προμίγνυμαι -σῦαι Ὠβρίεά se
spojiti (obcovati) s někým

προμνηστῖνοι ὃ- V řadě za se
bou, jeden za druhým

προμνήστρια ἡ náπρομνηστρίἰς-ίδοςἡJ mluvčí,
starosvatka

προμνῶμαι-ἄσθαι ο Φξκομο5ε
ucházeti, předem tušiti (ra
diti)

πρὀμολ’, -μολεῖν, -μολον (αο7.)
οἱ προβλώσκω

Toóuoc Ó nejpřednější, přední
bojovník, náčelník, kníže

πρόναιος 2. (i -včoc) před
chrámem; 6 x. předsíň chrá
mová před celou (vaóc)

προναυμαχῶ -εῖν 74 někoho
bojovati na moři
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προνέµω -ειν dopředu (ruku)
natáhnouti; med. vpřed se
hnáti, kupředu (dále) pásti,
dále se šířiti, pokroky činiti,
přiděliti

προνεύω -ειν 59 dopředu klo
niti

προνῄηιος- πρὀναος
προνηστεύω -ειν Napřed lač

něti (postiti se)

Tooviný -av napřed poraziti
προνοητικός 3. prozíravý, sta

rostlivý, moudrý

oóvova Ť (i -voln) předvídá
ní, opatrnost, prozřetelnost,
úmysl, péče, pečlivost, sta
rostlivost

προνοµῆη ἡ opatřování píce (a
pienění)

πρόνοος 2. (i -vovc) rozvážný,
prozíravý, opatrný

Toovow -etv předvídati, tušiti,
napřed rozvážiti (vymysliti),
o něco pečovati; na něco
mysliti, míti se na pozoru

T005 -noc 1 Kolouch, srna
πρὀξεινος ὁ Ξ-- πρόξενος
moočevíů m státní pohostinství,

úřad (ochrana) proxena

πρόξενος ὁ (ἡ) hostitel, zástup
ce cizinců, státní host

προξενῶ -εῖν býti (státním)
hostitelem, někoho se ujmou
ti, někomu něco opatřiti (zpro
středkovati), doporučovati,
přátelsky raditi

nooEvyytyvouou -80bou napřed
se setkati



προξυν 443 προπλέω

προξυν- υἱΖπροσυν
προοδοποιῶ -εἵν napřed cestu

raziti

πρόοδος ÝjPostup, pochod
προὀοιδα -ειδέναι předem vě

děti (znáti)

προοιμιάζοµαι -8£o0Vo1předem
uvésti, jako předmluvu (ú
vod) pronésti, úvodem říci

προοίµιον To začátek, úvod,
chvalozpěv, předehra, před
stírání

TTO00LVTO,TOOOLOVE υἱζ προίηu
προὀμνυµι -ναι napřed přisa

hati

προομολογῶ -eiv napřed při
znati

jodonTog 2. viditelný, zřejmý
προορίζω -ειν napřed určiti
προορµίζω -ειν před něčím

kotviti

προορμῶ -av dále hnáti, intr.
(med.) dopředu vyjeti (vyra
ziti), postupovati

προορῶ -ᾱν před sebe hleděti,
z dálky se dívati, předvídati,
tušiti, věštiti, uvážiti, o něco
(ví, Tivóg) se starati

προοφείλω -ειν Od dřívějška
býti dlužen; ještě býti neza
placen (povinen, neodpiacen)

πρόοψις -εως ἢ Ροβ]έάπυή ρίε
dem

TOONOJITOCO Praděd

προπαραβάλλομαι -εσῦαι na
před (před sebe) nakupiti

προπαρασκευάζω -ειν předem
připraviti

προπαρέχω -Evy Předem po
skytnouti; med. předem Si
něco opatřiti

προπάροιθε(ν) aďdv. zpředu,
vpřed, napřed, dříve; předl.
s gen. před, podle, v popředí
před

πρόπᾶς ὁ. ἀρ]ηδ celý, veškerý
προπάσχω -ειν napřed trpěti

(zakusiti)
προπάτωρ -ορος ὁ praotec,

předek, praděd
πρὀπειρα ἢ předběžný pokus

(zkouška)

προπέµπω -ειν předeslati, na
před poslati, hlásiti, podati,
odeslati, propustiti, doprová
zeti, následovati

προπέποται VÍŽπροπίνω
προπέρυσι(ν) αἄο. ρἵεά]οηί
προπέτεια ἡ UKVaApenost,drzost
προπετής 2. vpřed nakloněný,

rozpadlý, pohřížený (ve spá
nek), připravený, ukvapený,
nerozvážný, drzý

προπηλακίζω -ειν do bláta
stowpnouti, hanobiti, tupiti

προπηλακισμός ÓPohanění
προπίνω -ειν připíti, zavdati;

lehkomyslně vydati
προπίπτω -ειν dopředu pad

nouti (se nahnouti), vpad
nouti, vraziti, dále pronik
nouti, před někým padnouti
(= prositi)

προπιστεύω -ειν Napřed důvě
řovati

προπίτνω -ειν ZZ TOONÍTTW
ToorÁkw -etv napřed plouti



πρύπλους

πρόπλους 2. (-πλοος) Πδρῖεά
= plující, napřed poslaný

προπλώωξ-- προπλέω
προποδίζω -ειν dopředu kráčeti
προποιῶ -εἷν napřed činiti,

připravovati, prokazovati

προπολεμῶ -εἴν Pro někoho
válčiti (bojovati)

πρόπολος Ó (ἣ) sluha chráio
vý, kněz

προποµπή ἡ ἀορτονοά
προπομπός ὁ (ἡ) Průvodce
πρύπονος 2. Velmi namáhavý
προπονῶ -εἴν napřed pracovati

(se namáhati), pro někoho
námahy snášeti; meď. dále
strasti trpěti

προπορεύοµαι -εσῦδαι Napřed
vytáhnouti (jíti)

TOONONVŮÝS2. kupředu naklo
něný, na tvář obrácený

προπροκυλίνδομαι -εσῦαι PO
řád vpřed se valiti, s náma
hou se vléci, světem se pla
hočiti

προπύλαιονi prostorπρύπυλον τὀ před branou
(chrámem, palácem), vstupní
brána, předsíň

προπυνθάνοµαι -εσῦαι napřed
se dověděti

προρρέω -eiv dále (kupředu)
téci

προρρηὺἤναι (inf. aor. pas.) viž
προαγορεύω

πρόρρηΏσις -εως ἡ předchozí
oznámení (vyhlášení), vydaný
rozkaz (pokyn)

444 προσάδω

πρὀρρητος 2. napřed oznáme
mý, veřejně nařízený

πρὀρριζος ζ. i s kořenem, od
základu

jto0g adv. nadto, mimoto, k to
mu ještě; předl. s gen.: proti,
Κι, na, u, při, skrze, na stra
ně něčí, ku prospěchu něko
ho, od, ze (též pouhý in
strum.), podle, po; s dat.: při,
blízko, u, k, po, kromě,
nad, mimo; s ak.: proti, k,
na, pro, vzhledem k, za, s

προσάββατον τό νεξετ ρῖεά so
botou

προσαγγέλλω -ειν zprávu do
nésti, udati

προσαγορεύω -ειν Ο5ΙΟΝ11,po
zdraviti, volati, nazývati, říci,
vysloviti

προσάγω -ειν naproti vésti,
přivésti, předvésti, uvésti,
přivézti, dopraviti, přihnati,
přinésti, odvésti (= zapravi
ti), přiložiti, způsobiti, připo
jiti, uložiti; pas. připojiti se,
přistoupiti; intr. postoupiti,
blížiti se, přijíti; med. naklo
niti si, přivésti k sobě (na
svou stranu), donutiti, zajis
titi si, vnucovati

προσαγωγή Ň přivedení, pří
stup, přinášení, slavnostní
průvod, audience

noooavwyóc 2. přitažlivý, lá
kavý

προσάδω -ειν K tomu zpívati,
přizvukovati, shodovati Se,
shodně s někým mluviti (jed
nati)



προσαιροῦμαι

προσαιροῦμαι -εἶσδαι přibrati
si ještě

T0000toow -ew přiskočiti, při
kvapiti

προσαίτης -ου 0 žebrák
προσαιτῶ -εἴν ὨΒάίο ροζαάονα

ti, více (větší mzdu) žádati,
žebrati

προσακούω -ειν Ještě k tomu
slyšeti

προσαλείφω -ειν natírati (mastí)
zooodAAouat -eobou přiskočiti
προσάµβασις --- προσανάβασις
προσαμύνω -ειν zabraňovati,

(ku pomoci) přispívati
προσαναβαίνω -ειν dále (vzhů

ru) vystupovati

προσανάβασις -εως ἡ přístup,
schody

προσαναγκάζω -ειν K něčemu
donutiti

προσαναιροῦμαι -εἴσῦαι
převzíti (podstoupiti)

προσαναισιμῶ -οὔν Nadto vy
naložiti (vyplýtvati)

dále

προσανάκλιµα τόὀορΡογαπροσανᾶαλίσκω-ειν| ΞΞπροσαπροσαναλῶ-οῦν|} ναισιιῶπροσαναπληρῶ-οῦν| doplnili,
nadto vyplnitiπροσανατίθδεµαι-σῦθαι| ještě
k tomu převzíti (si uložiti),
někomu se svěřiti, dále sdě
liti, s někým se poraditi

προσάνειµι-ιέναι Ještě k tomu
vystupovati

ToooovEutetv (inf. aor.) mimoto
veřejně oznámiti

445 προσάρκτιος

προσανερωτῶ -ᾱἂν1εδίδ k tomu
se vyptávati

προσανέχω -ειν blížiti se; zr,
Úuuóv doufati v něco (Tuví)

προσάντης 2. příkrý, srázný,
obtížný, odporný, tvrdý, ne
přátelský

προσαπαγγέλλω -ei mimo to
oznámiti

προσαπειλῶ -εἴν ἠεδιό k tomu
hroziti

προσαποβάλλω -ειν K tomu je
ště ztratiti

προσαπογράφω -ειν πηπηοίοpí
semně udati (do seznamu
připsati)

προσαποδείκνΏμι -ναι mimoto
dokazovati

προσαποκρΐνοµαι -εσθαι nadto
odpověděti

προσαποκτείνω -ειν Nadto za
bíti

προσαπόλλῦμι-ναι níπροσαπολύω -ειν zahubiti
(zničiti), dobíti, mimoto ztra
titi; intr. (med.) spolu s jiný
mi zahynouti

προσαποστέλλω -ειν dodatně
poslati

προσάπτω -ειν přivázati, připo
jiti, přiděliti, propůjčiti, po
skytnouti, uvaliti; intr. při
pojiti se; med. dotknouti se,
wchopiti

προσαρηρὠς -υῖα -ὂς
perf. od προσαραρίσχκω) οἵι
pojený, přilehlý

TOOOŮOXTLOG2. Severní

(part.



προσαρκῶ

TO0000xĎ -etv přispěti, pomá
hati

προσαρµύζω -ειν (ἳ -αρμόττο)
připevniti, přizpůsobiti, upra
viti; intr. hoditi se

ποοσαρτῷ -Gv přivěsiti na ně
co; pas. záviseti

προσάττω -ειν Ὠδρϊθά νγυςίτο
jiti, předem opatřitiπροσαυδῶ-av| prohlašovati,
mluviti, jmenovati, osloviti,
pozdraviti

προσαύω -ειν připáliti, spáliti
προσαφικνοῦμαι -Elodaumimo

to ještě přijíti
προσαφίστηµι -άναι nadto od

vraceti

προσβαίνω -ειν Vkročiti, při
šlápnouti, vystoupiti, nastou
piti, přiraziti, postoupiti, do
jíti (daleko), napadnouti

προσβάλλω -ειν naproti házeti
(metati); dorážeti, napadaii,udeřiti,| přidati,| připoiíti,
vpadnouti, přiraziti, poháněti,
zjednati, uložiti, uvážiti, při
státi, připraviti, někomu ně
co poskytnouti, vydati, za
sáhnouti, dopadati

πρύσβασις -εως ἡ Υδίαρ, pří
stup

προσβατός 3. přístupný
προσβιάζοµαι -εσθαι pas. býti

vehnán do tísně; medď.nutiti,
násilí užíti

προσβιβάζω -ειν přivésti k ně
čemu, návod dáti; přistoupiti

προσβλέπω -ειν pohlížeti, při
hlížeti, viděti

446 προσδέω

φορ

προσβλώσκω -ειν přijíti
προσβοηθῶ -εἴν Ώβ Ῥοπιος Ρἵή

jíti
προσβολή ἡ útok, vpád, přistá

ní, přístaviště, přicházení,
objetí, příval, osud

προσβοῶμαι -ᾱἄσδαι κ 5οοέξpři
volati

προσβωὺ- νἱΖπροσβοηὺ
προσγελῶ -ᾱν na někoho s2

usmívati

προσγίγνοµαι -εσῦαι (ἵ -γίνο
μαι) K tomu vzniknouti (píi
stoupiti), přibýti, připojiti se,
přidati se, dostati se, postih
nouti

προσγράφω -Ev Ppřipsati
προσδανείζω -ειν (ὁπιεᾶ.) k to

mu (ještě) si vypůjčiti
προσδαπανῶ -ᾱν ještě k tomu

vynaložiti
ododevuo TOpřijetí
προσδεῖ (πεο».) ještě k tomu

schází (jest třeba)

προσδέκοµαιξ- προσδέχοµαι
προσδέοµαι -εἴσθαι ἆ tomu

ještě potřebovati (nedostávati
se, míti nedostatek), požado
vati nadto (ještě více), dále
prositi

TOOOĎEOxOUOL-EoDO pohlížeti
na něco (někoho), rozhlížeti
se, spatřiti

προσδέχοµαι -εσθαι přijmout
(pohostinsky), obdržeti, při
pustiti, schváliti, očekávati
(s úzkostí), věřiti, tušiti

προσδέω VÍZ προσδεῖ, προσδέ
ομαν



προσδέω 447 προσεξαπατῶ

προσδέω -εἴν ρϊϊνόζαίί
προσδηλοῦμαι -εἴσθαι Ζάτουεή

v záhubu uvésti

προσδιαιροῦµαι -εἴσθαι dále
zevrubně rozbírati (rozděio
vati)

προσδιαλέγοµαι -εσθαι ἄο roz
hovoru se pouštěti, v rozho
voru býti, při tom odpovídati

Tooodvavéum -ev k tomu ještě
rozdělovati

προσδιαφδείρω
zahubiti

προσδιδάσχω -ειν nadto poučo
vati

προσδίδωµι -όναι ΡΙΙ488Η, Ῥρο
skytnouti (příspěvek)

προσδιορίζω -ei K tomu ještě
ustanoviti, nadto tvrditi

To00doxia j očekávání, tušení,
obava, naděje

προσδόκιµος 2. očekávaný: z.
čot lze očekávati

-ειν mimoto

προσδοκῶ -ᾱν (ἴοπ. též -giv)
očekávati, nadíti se

TO0080x% -elv K tomu míniti
(se zdáti)

moooevylte -euv blížiti se
προσεγγράφω -ειν {εδίξ κ 1ο

mu nakresliti

προσεδρεία 1 obléhání
προσεδρεύω -ειν ϱἵ1 Ωξδεπη 58

děti (setrvávati)

πρύσεδρος 2. Při tom sedící
(jsoucí), obklopující

προσεδίζω -ειν navykati, cvi
čiti

πρόσει (imperaf.)σα πρόσιδι

προσεῖδον ΌἵζΖπροσορῶ
προσεικάζω -ειν podobným či

niti, přirovnávati
προσείχκελος ὃ. Ροᾶορωύ
προσεικέναι ΌϊΖ προσέοιχα
προσειλῶ -εἴν vtačiti, zatlačiti
πρὀσειµι-ιέναι Παρτοίίἠ1, Ρο

stupovati, přicházeti, přistu
povati, přibližovati se, nastá
vati, docházeti, navštěvovati

πρόσειµι -εἶναι býti zde (při
tom), býti přítomen, s něčím
εροῄεΏ; πρὀσεστί VOLMáM; z.
TLTO TIVOGpochází, přísluší;
τὰ προσόντα ἠπιξπί, ν]αδίποςί,
chyba

προσεῖπα (-εἴπον, -ἔειπον) υἱξ
προσαγορεύω

προσείω -ειν Napřed potřásati
(něčím),naháněti strachu

noo0exbálAw -ev daleko odho
diti, odehnati

προσεκδαπανῶμαι-ἄσθαι ἁριπξ
se vydati, vyčerpati, mizeti

προσεκτικός ὃ. pozorný
προσελαύνω -ειν ΠΒΡΓΟΗἨπά

(táhnouti), přijeti, přihnati se
προσεμβαίνω -ειν Ὠβάίο pošla

pati
προσεμπικραίνω-ειν {εξ νίςε

popuditi
προσεµφερής 4. podobný
προσεννέπω -ειν Osloviti, po

zdraviti
mooosEovooůuau -elodau K to

mu si ještě vybrati
προσεξανδραποδίζοµαι -εσῦαι

nadto si podrobiti
προσεξαπατῶ -ᾱν ΡΕ ἴοπι ob

louditi (omámiti)



ποοσέοικα

προσέοιχα -κέναι podobati se,
rovnati se, příslušeti

προσεξευρίσκω -ειν ještě k to
mu vynalézti (vymysliti)

προσεπικχτάοµαι -ᾱσθαι ještě
k tomu získati

προσεπιλαµβάνω -ειν zároveň
míti účast (i medď.)

προσεπιπλήττω -ειν ν2ρίταΗ 88
proti někomu, krotiti

προσεπίσταµαι -σθαι nadto vě
děti (znáti)

προσεργάζοµαι -εσῦθαι ἆς ἴοπιυα
zpracovávati (vydělávati si,
usmrtiti)

TOooEpElŮM -EwyNa něco nará
žeti, o něco se opírati

προσέρεσῦὃαι (inf. aor.) ještě
k tomu se zeptati

ToooEoeÚvouOL -e0ĎDau Chriiti
na něco, narážeti o něco

προσέρπω -ειν ΡΙΙΡΗΣΗ1 se,
přiblížiti se

ToocÉOyOuOL -EoĎOL přicházeli,
postupovati, táhnouti pro ně
co (k něčemu, proti někomu
moóc [ění] rwa), dojíti, při
stoupiti, vystoupiti, docháze
ti, dostati se, míti účast

προσερῶ (fut.) υἱζ προσαγο
ρεύω

TOoGEOMTŮ-ev Ještě dále se
tázati

προσεταιρίξζοµαι-εσῦαι ρῦϊάτα
žiti si, spolčiti se

TOOGETALOLOTOG3. k účasti zís
kaný, přidružený

προσέτι adv. nadto, mimoto
ještě

448 προσῄχω

προσευρίσκω -ειν Ještě (k to
mu) nalézti

προσευχή ἡ modlitba, modli
tebna

προσέυχοµαι -E0ĎOLK někomu
se modliti někoho prositi
(vzývati), chválou zahrnovati

προσεχἠς 2. sousední, hraničící
προσέχω -ειν πιθᾶ. Ζ8τζεῖῖ, ρἵϊ

držeti, stýkati se, býti spojen
(spřízněn); akt. tam říditi,
přihnati, přiraziti, dohnati;
přihlížeti (voův π.), pozor
míti, (mysl) obrátiti, oddávati
se, starati se; nadto míti;
ĚaVTŮ TOOJĚyEWU sebe uva
žovati

προσεῶ -ᾱν ἄονο]β, připustiti;
uň j. brániti, překážeti

προσζηιιῶ -οῦν nadto ještě po
trestati

προσηγορία ἢ oslovení, pojme
nování, titul

προσήγορος 2. oslovující, S
prosbami vzývající; oslovený,
pozdravený

προοσηγορῶ -εἴν Osloviti, po
zdraviti

προσήκω -ειν Přijíti, býti pří
tomen, dosahovati, prostírati
se někam, dojíti, týkati se,
příslušeti, vztahovati se, slu
šeti se; προσήκων vlastní,
příbuzný, domácí, příslušný,
zděděný, náležitý, slušný,
νποάπύ; οἳ προσήχοντες pří
buzní; zooonnóvimc přísluš
ně, důstojně; neos. sluší Se,
přísluší, jest povinnost



προσήλιος 449 προσκαρτερῶ

προσήλιος 2. k slunci obrácený, µπροσίηµι -ἑναι δΡρυδΗΙ,
výslunný vpustiti; med. dovoliti, při

mooohAvrog 6 cizinec požidov- jmouti, dopustiti, schváliti,
štělý, proselyta odhodlati se, odvážiti se,

ο Φ Miss uspokojiti, získati; spustiti,
προσηλῶ -ov (ŇAoc) přibíti skloniti

(hřebem)

To0onuou -Da při něčem se
děti (ležeti)

προσηµαίνω -ειν Napřed ozná
miti (ohlásiti, naříditi), před
povídati

nooonvůg 2. příchylný, příjem
ný, lahodný, dobrotivý, pro
spěšný

προσὺᾶκῶ -εἴν Místo zaujmou
ti, usednouti, seděti

πρὀσὺε, πρὀσῦεν, πρὀσῦὺ᾽ αἄν.
vpředu, kupředu; 6 r. přední;
τὸ Jr. (TŮ.r.) přední část (mí
sto), průčelí; dříve, předtím;

s gen.: před, pro, za

πρὀσὺεσις -εως M přiložení,
přistavení, přidání; aposice

To00deToc2. přidaný; z. óuut
vlásenka

mooodšm -eiv přiběhnouti, při
spěchati, běžeti vstříc

προσθήκη ἢ | přídavek,
nooodyuaTó| dodatek,

odbočení, přispění, pomoc

προσδιγγάνω -ειν ἀοίύΚα5ε
πρὀσὺιος ὃ. Ρζεάπί
προσιζάνω -ειν } ΡΗ5εάπου/],
προσίζω -ειν ] přidružiti se,

přiléhati, u někoho seděti

29 Řecko-český slovník,

TOOGLXEÁoc= TOOGELXEÁOG

προσιππεύω -ειν ΡΙΜει (na
koni), vedle (po boku) jeti

προσίστηµι -άναι přistaviti;
πιθᾶ. (1πίτ.) přistoupiti, státi
Po straně, na mysl přijíti

προσίσχω -ειν přidržeti, při
hnati, přistáti (= προσέχο)

προσχαδέζοµαι -εσῦαι ΡΕ ἴοπι
se usaditi, rozložiti se u ně
čeho, u něčeho seděti (=
προσκαῦίζο)

προσκάδηµαι -σθαι býti někde
usazen (seděti), obléhati, do
Jéhati

noooxadilm -ev při tom seděti,vedleusednouti,| obléhati;
trvale se něčím zaměstnáva
ti, svírati, doléhati

προσκαθορῶ -ᾱν ἕ tomu ještě
pozorovati (poznávati)

πρόὀσκαιρος 2. pomíjející, do
časný, proměnlivý

προσκαλῶ -εἷν Ρϊἱνο]αΙ, Ζ8νο
lati, na pomoc volati, před
soud volati, žalovati

προσκαρτέρΏσις -εως ἡ νσ
trvalost

προσκαρτερῷ -eiv deště dálevytrvati| (setrvávati),| býti
věrný (připravený, pohotový)



προσκαταλείπω

προσκαταλείπω -ειν Při tom
opustiti, ztratiti, zanechati

προσκαταλλάττοµαι -εσῦαι
k smíru si nakloniti

TO0oxaTOONEVŮLE -Ewy Mimoto
zjednati (si)

προσκατηγορῶ -εἴν 4εδίξ nadto
obviniti (vytknouti)

TOOOKŮTALALTZ προσκάῦδημµαι
πρόσµειµαι-σθαι Ρ'Πέρα, ὈύΗpřiložen| (připojen,ατός1),

souhlasiti, připadnouti, býti
při něčem (někomu), doráže
ti, doléhati, náležeti, stýkati
se, přidati, býti nakloněn
(oddán), bedlivě přihlížeti,
zabývati se, dostati se, býti
přiřčen; neos. přísluší

προσκέπτοµαι -εσῦαι Napřed
prohlédati, dobře rozvážiti
(uvážiti)

moooxepákavov TÓ polštář (po
duška) pod hlavu

προσχηδής 2. srdečný, příbuz
ný, upřímný

προσκηρῦκεύοµαι -εσθαι hla
satele někam poslati

προσχληροῦμαι -οὔσδαι ὮῬοῦ
ským řízením připadnouti

πρὀσχλῆσις -εως ἡ předvolání
před soud

προσχλίνω -ειν ορίγαΏ, ηβΚ]ά
něti; pas. k někomu se připo
jiti

πρόσχκλισις -εως ἡ πάκ]οπποςί,
příchylnost

προσκλύζω -ειν vlnami omý
vati

προσκνῶμαι -ňodou tříti se
o někoho (něco)

πρὀσκωπος

προσκολλῶ -ᾱν přiklížiti, pas.
pevně býti přilepen (lpěti),
věrně býti oddán

προσχοµίζω -ειν přivésti, do
praviti, dovézti

πρύσχομμα τό pohoršení, po
klesek, překážka, pokušení

προσκοπή ň prohlídka, výzvě
dy; == n000x0uua

προσκόπτω -ειν naraziti, Po
chybiti, hřešiti, pohoršení bu
diti

TO00x0TĚ -civ Kupředu pohlí
žeti, spíše než druhý vyzvě
děti, napřed rozvážiti, op2
tření učiniti, opatřovati

προσκρούω -ειν naraziti, Po
horšení vzbuditi, uraziti; po
horšiti se, dotírati, míti ne
hodu

προσκτάοµαι -ᾱσῦθαι Ἑ tomu
ještě dobýti (získati), na svou
stranu přivésti

προσκυλίω -ειν přivaliti
προσκύνησις -εως + Klanění,

pokorná pocta, zbožňování

προσκυνητής -οῦ ὁ Klanící se,
modlící se, velebitel

Toooxvvé -civ Uctívati padá
ním na kolena, na kolenou se
klaněti, kořiti se, na kolenou
vzývati

προσκύπτω -ev hlavu naklá
něti

προσχκυρῶῷ -εἴν někam dosáh
nouti, něčeho se dožíti

πούσχωπος 2. při vesle jsoucí,
veslař



προσλαλῶ

προσλαλῶ -εἴν někoho osloviti,
s někým tlachatiπροσλαµβάνω| -ev| Uchopiti,
stranou vzíti, přibrati, mi
moto dobýti, při tom užívati
(dostati, obdržeti, nabýti), na
sebe uvaliti, bráti si jídla
(τροφής)

TO00AsVo0w-ew pohlížeti, spa
třiti

προσλέχοµαι -εσῦαι ΡἵΠεηὨποι
ti, přisednouti

πρὀσληψις -εως (-λημψις) ἡ
přibrání, přijetí

προσλιπαρῶ -εἷν setrvati, zů
stati někde (u někoho)

προσλογίζοµαι -εσθαι připočí
tati

To00udo0w -Evy Ppřilepiti; pas.
pevně přilnouti

προσµάχομαι -εσῦαι dorážeti,
dáie bojovati

Tooouelyviu. -Úvau přimísiti,
spojiti; intr. spojiti se, blížiti
se, napadnouti, sraziti se

mo0oustEtG -6wg srážka, útok
προσµένω -ειν při tom (někče)

zůstati, čekati ještě (na ně
co), vyčkávati, věrným zů
stati

προσμεταπέμποµαι-εσθαι K10
mu si ještě obeslati (povolati)

προσμίγ- ΌυἱΖπροσμεἰγ
προσμίσγω Ξ-- προσμείγνυμι
προσμισὺοῦμαι -οὔσῦθαι ΠΙΙΠΠΟ

to si ještě najmouti
προσμολεῖν (ἴπ]. αογ.) viz προσ

βλώσκω

29* Řecko-český slovník.

451 προσορίξω

προσναυπηγῶ -εῖν {ει νίσα
lodí stavěti

προσνέµω -ειν (i med.) přidě
Jiti, věnovati, prokázati

προσνέω -εἴν připlouti
προσνίσσοµαι -εσθαι ΡϊσΏάσε

ti, blížiti se
Too0vaué -v K něčemumířili
πρόσοδος cesta tam, příchod,

přístup, pronikání, útok, vy
stoupení (řečníka), průvod
(slavnostní), stezka; důchod,
výnos, zisk, pramen zisku

Tr0000180,-evdévou K tomu ještě
věděti

προσοικοδομῶ -εἴν Přistavěti
πρόσοικος 6. bydlící blízko, ὁ π.

soused

προσοικῶ -εἶν blízko (vedle)
bydliti, býti sousedem

προσοκέλλω -ειν najeti, přista
ti (appeliere)

προσολοφῦύρομαι -εσῦαι něko
mu žal projevovati

προσομιλῶ -εἵν 5 πξκύπι ζ8
cházeti (se baviti), něčím se
zabývati

προσόμνΏμι -ύναι mimoto při
sahati

προσομολογῶ -εἴν ΡᾷΙΖΠ8Η,ϱἵ]
svěděiti, vše slíbiti, se všemi
podmínkami souhlasiti

προσύµμουρος 2. hraničící (E
710000009)

προσονοµάζω -ειν pojmenovati
προσορέγοµαι -εσῦθαι ΡγοδΌβΠΙ

na někoho doléhati

προσορίζω -ειν při tom vyme
ziti (vyměřiti pojem), přidě
liti, zajistiti



προσοοµίζω 452 προσπλώω

προσορµίζω -ειν tam zakotvit;
přistati

προσόρµισις -εώς ἡ Ρϊδίάηί
ποὀσορος 2. pohraniční, sou

sední

προσορῶ -ἂν pohlížeti, spatřiti
προσουδίζω -ειν K zemi mrštiti
πρὀσουρος 2. --- πρόσορος
προσοφείλω -ειν mimotoTo0c0pÁtoxávo-euv| býti

dlužen (povinen), zasloužiti
si, utržiti si; zoocopeWoue
γος 3. dlužný

προσοχδίζω -ειν nad něčím se
rozhněvati

προσόψιος 4. viditelný
πρὀσοψις -εως T pohled, vý

hled, tvář, vzezření
προσπαίζω -ειν pohrávati si

s někým, žertovati, vysmívati
se

προσπαίω (==
προσπίπτω)

προσπαλαίω -ειν Zároveň zápA
siti

προσπαραγράφω -ειν ἆ tomu
připsati

προσπαρακαλῶ -εἵν ještě při
volati (vyzývati)

προσπαρασκευάζω -ειν Mimoto
připraviti (vyzbrojiti)

nooonavěxm -ey nadto poskyl
nouti

zooorao0akevm -ei přibíti, na
hřeb zavěsiti

προσπάσχω -ειν při tom zakou
šeti

πρὀσπεινος 2. velmi hladový

-ειν dorážeti

προσπελάζω-ειν| přiblížiti;
intr. (pas.) blížiti se

προσπέµπω -ειν ΡΟ5ἱ48,4ορτα
viti

προσπεριβάλλω -ειν mimoto
kolem zříditi, obehnati, dále
se odívati, stále něco zabírati
(i med.)

προσπεριγίγνοµαι -εσῦαι jako
zisk docházeti, ještě nadto
zbývati

TEooTEOOVÁ-úv Připnouti, při
pevniti

προσπέτοµαι -εσῦθαι přiletěti,
přivaliti se

To00TEÚVOLAL- προσπυνὺά
γοµαι

προσπηγνῦμι -ύναι Připevniti,
přibíti

προσπίλναµαι -obav přibližo
vati seπροσπίπτω-Ewy| připadnouti,
padati před něčím (na kole
na), přikvapiti, přepadnouti,
napadnouti, připojiti se, na
raziti, upadnouti do něčeho,
nadejíti, postihnouti, nahodi
ti se, potkati

προσπίτνω -ειν na Kolena pa
dati, napadnouti, dopadati

προσπλάζω -ειν narážeti, dová
žeti, blížiti se

προσπλάσσω -ειν přidělati, na
něčem stavěti, vynalézati

mooorAke -eiv připlouti
προσπληρῶ -οὔν ἀοριωϊΗ, ἄάῑθ

(mužstvem) opatřiti

προσπλωτός 2. lodím splavný
προσπλώω-- προσπλέω.



προσποίησις 453 προστάτης

προσποίησις -εως M získání,
přírůstek, přivlastnění, ná
rok, předstírání

προσποιητός 2. domnělý, před
stíraný

προσποιῶ -εἵν Ppřidělati, při
praviti, získati; med. získati
si, přivlastniti si, osobovati Si,
stavěti se, předstírati

προσπολεμῶ -εἵν νάἥκυ Ζ8δ{4
proti někomu, válkou stíhati

nooonokÁenw-otv znepřáteliti
nodorokog 2. služebný; ó (ň)

moóonokog sluha, průvodce
προσπολοῦμαι -εἶσθαι dochá

zeti, přicházeti
προσπορεύοµαι -εσῦαι ΡΕΗ{4
προσπορίξω -ειν ΙωΠποίο ορᾶί

řiti, získati
προσπταίω -ειν Naraziti (Si);

vzbuditi pohoršení, míti ne
štěstí, utrpěti ztrátu (poráž
ku)

προσπτύσσω-ειν 4η πιεᾶ.: ρζ]
vinouti, obejmouti, vlídně
přijmouti, pozdraviti, nalé
hati

To0oTVVÝÁVOLUL -E0DOL PTO
zkoumati, vypátrati

προσρέω -εἴν přitékati
προσρήγνὺμι -va naraziti
πρόσρηµα τό Ροζάγαν
πρὀσρησις -εως ἡ pozdravení,

pojmenování
προσρῄήσσω--- προσρήγνυµι
προσσαίνω -ειν lichotiti, lísati

56

προσσάττω -ειν πηπηοίο opatři
ti, bohatě vystrojiti

TOdo00dev před sebou
προσσταυρῶ -οῦν

hradbou zahraditi

TmooooTELyw-ew přikročiti, při
cházeti, cestu nastoupiti

προσστέλλω -ειν těsně přiloži
ti; moooeoTaAuévog 3. těsně
přiléhající, skromnýπροσσυλλαμβάνω-ειν} πωἰζηοίο

kolovou

προσσυµβάλλω-ειν+ přispěti
(i med.) (pomoci)

προσσυνοικῶ -Ely Zároveň se
usaditi

πρὐσσωΞπύρρω
πρὀσταγµα To nařízení, rozkaz
προσταλαιπωρῶ -εῖν Při tom

snášeti útrapy (lopotiti se)
πρόσταξις -εως ἡ --- πρὀσταγ

μα
προστασία Ἡ vedení, řízení, ná

čelnictví, správa, vláda
προστάσσω -ειν (i -τάττῳ)

přiřaditi, přistaviti, přiděliti,
dosaditi, přikázati, naříditi,
poručiti, uložiti, podříditi,
ustanoviti

προστατείᾶ ἡ --- προστασία
προστατεύω -ειν býti v čele,

vésti, říditi, spravovati, býti
mocný, býti vůdcem (obháj
cem); způsobiti, aby (ojrwc)

προστατήριος 3.. ochraňující,
ochranný

προστάτης -ου Ó představený,
náčelník, přední občan,
správce, ochránce, obhájce,
vůdce, dozorce, zástupce ci
zinců (metoiků) = patronus;
prosebník, chráněnec



προστατικός

προστατικός ὃ. Ρτοδί8ίονΙ nále
žející

TOOOTÁTIG-100G Ý ochránkyně
προστάττω Ξ- προστάσσω
προστατῶ -εἴν --- προστατεύω
προσταυρῶ -οὔῦννρζεάι ohra

diti koly (palisádami)
προστειχίζω -Evy Zároveň do

hradeb uzavřítiπροστείχω-ειν| Napřed
odejíti

προστέλλω -ειν odeslati, na
před vypraviti; pas. napřed
(kupředu) jíti

προστελῶ -etv nadto zaplatiti
(vynaložiti)

προστερνίδιον τό náprsní kru
nýř koní

TOOOTÝNOLOU-E0DOU Přissáti se
k něčemu, přilnouti, na ně
čem pevně viseti, býti oddán

ToooTidmuL -évou přibožiti, při
dělati, připojiti, dodati, při
pisovati, přidružiti, wuločžiti,
přiděliti, propůjčiti, odevzda
ti, vnuknouti, opatřiti, uvy
kati, přidati, zvětšiti; med.
připojiti se, přistoupiti, zís
kati si, přisvojiti si, nakloniti
se, uvaliti si, ustanoviti, pro
kázati

TTO0OTOÉITO-Ev (i med.) prosili,
žádati důtklivě

TO0OTOÉYM-ev přiběhnouti
προστρόπαιος 2. Úpěnlivě pro

sící, pomoc hledající

TOOOTOONÝ,Ý SNAŽNÁ prosba

προὀστροπος2. za ochranu pro
sící

jíti,

454 προσφιλἠς

προστυγχάνω -ειν dostihnouti,
zároveň přijíti, právě dostati

προστῷον To přední sloupořadí
jooovyylyvouau -sodou napřed

se sejíti (domluviti)
προσυμμίσγω -ειν Napřed spo

jiti (smísiti)
προσυνοικῶ

provdána
mooogóywov TO oběť mrtvým;

příkrm
TTOOOEUOVAL VÍZ TOOGEMUL

TOOOEUTOG2. ještě svěží (čerst
vý), nový

προσφερής 2. podobný, příhod
ný

προσφέρω -ειν Přinésti, do
nésti, přikládati, přibírati,
podávati, nabízeti, pronášeti,
předkládati (návrhy), platiti,
při tom snášeti, předvésti,
poskytovati, prokazovati, při
dávati (= zvětšovati), použí
vati (násilí — donucovati);
med. (pas.) dorážeti, útok či
niti, napadati, naléhati, při
bližovati se, podobati 56,
obrátiti se, chovati se, zachá
zeti (nakládati) s někým, po
žívati, přispívati

πρόσφηµι -άναι (ἳ πιεᾶ.) oslo
viti, praviti

προσφθέγγομαι -sodou osloviti,
pozdraviti

TT1000EVevxrog2. oslovený
πρὀσφῦεγμα τὀ oslovení, D0

zdravení

προσφιλἠς 2. oblíbený, milý,
vítaný, laskavý, příchylný,
milostný

-etv. dříve býti



προσφοιτῷ προτείνω

προσφοιτῶ -ᾱν ἀοοπάπεα
προσφορά ἡ dar (přinesený),

oběť, přidání, zvětšení

πρόσφορος 2. příhodný, pro
spěšný, potřebný

προσφορῶ -εἴν 9ἱᾷ προσφέρω
προσφυῆς 2. přirostlý, připev

něný, přirozený, vhodný
προσφύω -ειν (intr. i med.) při

růsti, přilnouti, přimknouti
Se, zavěsiti se pevně

nooogWvyua TÓ Oslovení, po
zdrav, hlas

προσφωνῶ -εἴν přivolati, oslo
viti, pozdraviti, pojmenovati,
věnovati, miuviti

πρόσχημα τό ozdoba, nádhera,
zastírání, předstírání, zámin
ka

προσχόω -οῦν Nasypati, násep
zříditi, připlavovati, zanášeti

TO00y0G0u0-Hodov ještě kto
mu použíti, ku pomoci vzíti

προσχρῄζω -ειν | π8αΐο
προσχρηίζω -ειν j potřebovati,

mimoto žádati (si přáti)
πρόσχυσις -εως ἢ Pokropení
πρὀσχωρος 2. sousední, pomez

mí; ó jr. Soused

προσχωρῦῶ -εἴν přicházeti, blí
žiti se, přidati se, přistoupiti,
povoliti; poddati se

πρόσχωσις -εως ἡ ΠὨάδερ,08
plavenina

To00Vvaúw-er dotýkati se
πρόσω (- πόρρω) daleko, pryč

od něčeho

προσῳδία τη přízvučnost, kla
dení přízvuku, náležitá vý
slovnost, kvantita

προσῳδός 3. souzvučný, pří
zvučný

TO00WYev Z daleka
προσωπολήπτης (* -Afumrns)

-ov 6 ten, jenž má ohled (jen)
na osobu; stranický

moocwnoAmnré -eiv míti ohled
na osobu, přihlížeti jen k 0so
bě

προσωποληψία ἡ přihlížení
(ohled) k osobě, stranickost

πρὀσωπον τό líce, tvář, obličej,
tvářnost, oko, vzezření; škra
boška, maska; čelo, průčelí

ποοσὠτατα (ἳ -τάτω), προσω
τέρω SUuperl.a komp. k noů
σω

προσωφέλήησις -εως ἡ ΡΙΙΡΕΩΙ,
pomoc

προσωφελῶ -εἴν Pomoc poskyí
nouti, přispěti na pomocπροταλαιπωρῶῷ| -Elv| předem
snášeti obtíže

προταμιεῖον τό Předsíň, záso
bárna

προτάµνω -ειν ({---προτέμνω)
vpředu makrojiti, odříznouti,
vyorati

TOoTUOĎŮ-elv předem se stra
chovati (o někoho %wwóc)

προταρϊχεύω -ειν Napřed nasoti
προτάσσω -ειν (Ť -TÁTTW) do

předu postaviti, do první řa
dy stavěti, napřed určiti

προτείνω -ειν dopředu vztáh
nouti, roztáhnouti, podati,
nasaditi, navrhnouti, poskyt
nouti, nabídnouti, požádati,
předstírati, ukázati



προτείχισµα 456 προῦκειτο

mooTEbyLoua, TO přední eď
(opevnění)

προτελῶ -εἷν napřed zaplatiti
προτεµένισμα τό Místo před

chrámem (chrámovým okrs
kem)

nooTÉUVA -Ewynakrájeti, vpře
du osekati, odříznouti (=
προτάµνω)

προτεραῖος 3. dřívější, přede
šlý; ň x. (se. úučoa) včerej
Š

πρύτερος 3. přednější, dřívější,
lepší, starší; adv. πρύτερον
dříve, 5ρίξε, εηάζε; πρότερον
ἤ dříve než; προτέρω dále,
dříve

προτερῶ -εῖν býti vpředu
(přední), předejíti dále zís
kati

προτεύχω -ειν napřed zhotovi
ή, τὰ προτετύχθαι (ἴπ]. Ῥετ].
pas.) to, co se stalo (nechme
minulosti)

προτί--- πρὀς
TOOTL-Z T000
προτιείποι VÍZ TOOGOYOOEŮWπροτίθημι-évou| předkládati,

ukládati, vyzvati, k poradě
předložiti, ustanoviti, podati,
vydati, dovoliti, předem při
praviti, uchystati, uspořádati,
přiložiti, vyměřiti, dodati,
odevzdati; med. (intr.) odhod
lati se k něčemu, pustiti se
do něčeho, veřejně vystaviti
(oznámiti), na odiv stavěti,
předstírati, přičítati

προτίµησις -εως Ů Vážnost,
přednost

TOoTILŮ -av VÝŠeceniti (si vá
žiti), nad jiné ctíti; pas. míti
přednost před jiným, vysoké
postavení zaujmouti

προτιμΌθοῦμαι-εἴσθαι osioviti,
promlouvati

προτὶμωρῦ -εἴν dříve pomoci;
med. dříve se pomstíti

προτιόσσοµαι -εσῦαι Ppohlížeti,
pozorovati, tušiti

προτίω -ειν Úctou vyznamenati
nodTuNowG -ewG T břicho, pu

pek
TTOOTOÁUĎ-GV napřed se odvá

žiti (dopustiti)

jooTovoc Ó přední lano (stěž
ňové)

προτρεπτικύς 3. povzbuzující,
nabádavý

ποοτρέπω -ειν dopředu obra
ceti, vehnati, poháněti, donu
titi, povzbuzovati, pobádati;
meď. odebrati se, s prosbou
se na někoho obrátiti, oddati
se něčemu

προτρέχω -ειν Vpřed běžeti,
vyběhnouti, předběhnouti

TOOTOVTO.ddv. před třemi dnyπροτροπάδην| adv.| dopředu
obráceně, spěšně, horempá
dem

TOOTOONÝŤ Popud, povzbuze
ní, pohnutka

προτύπτω -ειν Vpřed vyraziři,
proniknouti

πρου- υἱ2 προ
προὔῦηκε 9ἱ2προτίῦημι
προῦκειτο Όἱ πρύκειμαι



προὐννέπω

προὐννέπω -εινξς- προεννέπω
προὐξεφίεμαι-σθαι πᾶρῖεᾶ po

ručiti

προὐπάρχω -ειν napřed začíti
(vykonati), napřed (pohotově)
býti; m. μαγεύων provozuji
kejklířství

προῦπτος --- πρὀοπτος
προὔργου (ΞΞπρό ἔργου) KU

prospěchu, prospěšný, důle
žitý

προυσελῶ -εῖν Zzohaviti, po
směch si fropiti, rouhati se

προυστ-Ξ- προεστ
προυτ-, προυχ-, προνφ- S

προετ-, προεχ-, προεῳφ
προφαίνω -ειν světlo vydávati,

ukazovati, objeviti, vyjeviti,
věštiti, předpovídati, přislí
biti; intr. (med.) vpředu se
objeviti, ukázati se, vysvit
nouti

προφανής 2. viditelný, zjevný,
zřetelný

πρόφανσις -EWGŤ oznámení,
předpověď

πρόφαντος 2. předpověděný,
chlášený, význačný, vynika
jící; TOx. výrok věštírny

oogacitoua. -eo0dauzáminku
míti, předstírati, vymlouvati
se

πρόφασις -εως ἡ záminka, vý
mluva, vytáčka, důvod, pří
čina, popud

προφερήῆς 2. Výtečný, zname
nitý, starší

457 προφύλαξ

προφέρω -ειν přednésti, dopře
du nésti, odnésti, odvézti, do
nésti, vynésti, předvésti, uká
zati, zvěstovati, navrhnouti,
předhazovati, raditi, vyzvali,
vyložiti, uvésti, vytýkati; infr.
vynikati, předstihnouti, pro
spívati velice (ugya), začínati

TO0EEVYW-Eiv Pryč utéci, vy
váznouti

προφητεία ἡ dar věštecký, vý
rok věštcův

προφητεύω -ewv věštiti, býti
prorokem (ohlašovatelem
věštby), prorokovati

TOopÝTNS-ov O věštec, prorok,
ohlašovatel věštby

προφητικός 3. prorocký, věštec
ký

TO0EŇTIG -100g Ů Věštkyně

προφάνω -ειν předstihnouti,
napřed nadejíti

προφοβητικός 3.. předem ze
strachující, úzkostlivý

προφράζω -ειν předem ozná
miti

πρύφρασσα(femin. k zpdg
pov) ochotná, upřímná, s ra
dostí, ochotně

rodgowv O (ň) milostivý, nakloněný,© dobrotivý,| rád,
ochotně; upřímný, opravdo
vý, úmyslný

προφυλακή η přední (polní)
stráž, postavení stráží

προφυλακίς -ίδος ἡ (56. ναῦς)
strážní loď

προφύλαξ -κος O přední stráž



προφυλάσσω 458 πρωϊθεν

προφυλάσσω -ειν (ἳ -φυλάττω)
před něčím býti na stráži,
střežiti; med. chrániti se, stře
žiti se, opatření učiniti

προφύοµαι -εσθαι Napřed se
naroditi (býti vytvořen)

προφυτεύω -ειν zploditi, při
praviti

TO0EWVÝ-eiv veřejně ohlásiti

προχειρίζοµαι -εσθαι napřed
si připraviti (vybrati, určiti);
pas. (perf.) býti napřed usta
noven (po ruce)

To0yEL00g2. před rukama, po
hotově, připravený, rozhod
nutý; běžný, nepatrný, bez
cenný

προχειροτονῶ -εἴν Napřed od
hlasovati (zvoliti)

προχέω -εἴν rozlíti, vylíti; pas.
rozlévati se, vyraziti

moóyvv aďv. na Kolena (klesa
jící), zcela bez sil, náhlým pá
dem

προχοή Ů výtok, ústí
T00x00G Ó (i -yovc) Konvice,

džbán

προχρίω -ειν (napřed) natříti
TOVyVOLG-EWG Ť Vylití, nasy

pání; naplavenina
προχωρῶ -εἴν Postupovati, po

kračovati, dospěti, dostoupiti,
dařiti se, míti úspěch; neos.
jest prospěšno (možno)

προωθῶ -elv Kupředu strkati,
postrkovati, povzbuzovati

προώλης 2. zcela vyhubený
(zničený)

movlšec oi pěší bojovníci, před
ní vojáci

πρύμνα ἢἡ (ἳ πρύμνη) Korma,
záď lodní

πρυμνηῦεν za kormu, u kormy
πρυµνῆσια τά lana na zádi

lodní

movuvóg 3. konečný, krajní
(spodní, zadní, horní)

πρυμνώρεια Ἡἡ (5 -είη) Úpatí
hor

πρυτανεία T velení (denně se
střídající); předsednictví, pry
tanie (úřad prytanů; období
35—36 dnů, kdy výbor státní
rady zasedal)

ovTovelov To Úřední budova
(úřadovna) prytanů

movravevo -ev býti prytanem,
říditi, vésti

πρυτανηίη Ξ- πρυταγείᾶ
πρυτανήιον-- πρυτανεῖον
TOÚTAVIG-EWG Ť Prytan, před

stavený, předsedající, vládce;
ot j« výbor státní rady o 50
členech, jenž vedl státní
správu

πρῴ Ξ- πρωί (ἔ85ηδ)
ποῳαίτατος 3. (superl.), nowui

τερος ὃ. (komp.) οἱ πρὠιος
πρῴην πεάάνηο, teprve, přede

včírem

πρωδήβη η | vůtém mládíπρωδήβηςὁ
πρωί αἄν. ἔαξηξ, Ζγάη8, příliš

brzo; Tů jr. jitro

πρωία υἱζ TOWLOG

πρωιζά (i nowito) adv. nedáv
no, teprve, předevčírem

πρωϊῦεν adv. od rána



πρὠιμος 459 πτέρυξ

πρώιμος δ., πρωινός ὃ. časný
πρώὠιος 2. časný, ranní; ἡ π.

ráno, jitro (? τὸ T.)
rowv -Óvoc o výběžek skalní,

mys, svah, sráz
πρωπερυσινός 2. před dvěma

roky

πρῷρα Ἡ { πρῴφρᾶ, πρῴρη)
přída lodní; πρὠρᾶθεν (αἄν.)
u lodního zobáku

TOWOEŮG-éeG Ó druhý kormi
delník

πρωταγονιστῆς -00 Ó První
herec; x. Aóyoc hlavní část
dramatu (dialog)

πρῴτατα 5ηρετ]. ος πρωί
πρωτεῖον τὸ přednost, přední

hodnost, přední cena
TowTEVM-euv býti první, vyni

kati
πρώτιστος 3. (SUperl. K πρῶ

T0c) nejpřednější
πρωτόγονος «.

přední rodemπρωτοκαθεδρίαYj| přední
πρωτοχλισία ἡ (čestné)

místo, předsednictví
πρωτοπαγής 2. (πήγνυμι) Čer

stvě sroubený (vystavěný)

πρωτύπλοος 4. (% -mAovc) PO
prvé plující, vpředu půující

πρῶτος 3. první, přední; nej
dřívější, nejvyšší, nejvzneše
nější; TAjr. přední činy (cena,
hodnost, místo, úloha); x0w
TAGNejprve; TýV jr. PO prvé,
s počátku, nedávno, nejprve,
především (== τὸ T., τὰ π.);
ἐπειδὴ πρῶτον jakmile (cum
primum)

prvorozený,

πρωτός 3. určený, usouzený
(= nenowuévoc; Viž πορεῖν)

TOWTOOTŮTAG-0V Ó Vpředu po
stavený, krajní v řadě, ná
čelník

πρωτοτόχια τά prvorozenství
πρωτοτόχκος 2. Ρο Ρρτνό rodící

TOWTÓTOXOG2. prvorozený
ntotow -ew Kýchnouti
πταῖσμα τό náraz, chyba, ne

štěstí, porážka
πταίω -ew naraziti, klopýtati,

chybiti, do neštěstí upadnou
ti, podlehnouti, dorážeti, úraz
(nehodu) utrpěti

πτάµενος VÍZ TĚTOUOU
πτᾶνός --- πτηνός
πτᾶξ -χός Viz πτώξ
πταρµός ó kýchnutí
πτάρνυµα -σθαι kýchnouti
πτάσδαι, πτάτο Όἱᾷπέτοµαι
πτελέη (-έα) Ἡ jilm
πτέρνα (πτέρνη) ἡ pata; —

πέρνα (šunka)
πτερόεις -εντος 3. opeřený,

okřídlený, perutný, jako pír
ko lehký

TE00v TOpéro, peří, peruť; let;
věštný pták; dolní plát kru
nýře

πτερόφοιτος 2. ρε]είανύπτεροφυῶ-εῖν| dostati
opeřiti se

πτερύγιον Tó Křidélko; cimbu
ří; špička (okraj) chrámu
(paláce)

πτέρυξ -γος ἡ peruť, křídlo, cíp
krunýře

peří,
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TTEOĎ -oÚv Oopeřiti, vesly opa
třiti, duši povznésti

πτερωτός ὃ.Ξ--πτερόεις
πτέσθαι, πτῆναι υἱξπέτοµαι
πτηνός 3. peřím (křídly) opa

třený, prchavý, rychlý, pla
chý

πτήσσω -ειν intr. chouliti se,
krčiti se, zhroziti se, chvěšti
se, utéci; trans. sraziti, zara
ziti, zastrašiti; pas. po ně
čem prahnouti

πτήται υἱσπέτοµαι
πτίλον τό Ρέτο, Κἴία]Ιο
πτίσσω -ειν drtiti, mlíti, vylu=

povati
πτύησις, πτοίησις -εως ἢ

strach, hrůza, rozechvění,
horlivost

πτοιῶ -εἷν--- πτήσσω
πτολ- οἱ πολ
πτολίεῦρον τό město
πτολιπόρὺιος (-πόρῦΌος) ὁ ni

čitel měst

mT00boc Ó ratolest, větev
πτοῶ -εἷν--- πτήσσω
πτύγμα τό Ζ4Ώγο
πτυχκτὀς 3. složený
πτὺξ -χός ὃ záhyb, vrstva, zá

toka, roklina, údolí
πτύον τὀ Vvěječka (lopata na

prohazování obilí, aby se od
dělilo zrní od plev)

πτύροµαι -εσῦθαι οδίΨοΏβΗ 5ο,
plašiti se, zhroziti se

πτύσμα τό Slina
πτύσσω -EwyZahýbati, skládati

(dopis), zavříti (knihu); med.
ohýbati se

πτυχή ἡ ---πτύξ
πτύω -ειν Plivati, chrliti
πτωχκάς-άδος ὁ (ἡ) όν,

plachý, lekavý
πτῶμα τὀ pád, záhuba, ne

štěstí, porážka, mrtvola
nTWĚ-xóG Ó (ἡ) - πτωκάς
πτῶσις -εως Ď = ατῶμα;

mluvnický pád (casus)

πτωσκάζω -ειν Jerčití s se,πτώὠσσῶ -ειν krčiti se,
uhýbati se

πτωχεία (-είη) 7 žebrota
niwyeVw -Evyžebrati
mrwydg O žebrák, chuďas, ubo

žák; adj. chudobný, nuzný
πυανεψιών -ὤνος ὃ (ἳ πυανο

Wóv) attický měsíc (říjen
listopad)

πυγαῖον To řiť, zadek, ocas
πύγαργος o druh antilop
πυγη ἡ Ζ8άπίοε {--- πυγαῖϊον)
πυγμαῖος 5. Ρᾶδί veliký (pěst

délková = 346,8 mm); irpas
Jík

πυγµαχίη ἢ Ρδείπί Ζάρ85
TVyudyoG Ó pěstní zápasník
πυγμαχῶ -εἷν pěstí zápasiti
wyuř Ť pěst, pěstní zápas
zwyovovog 3. loketní, loket ve

liký
mvydv -óvog f loket (= 5 dlaní

= 20 palců = 0,392 m)

rúehoc Ó vana, koryto, rakev
nvůuňv -Évoc ó dno, podstavec,

spodek, konec, základ, veřejemvdounv| (=čnvdoumv)ουἵξ
πυνθάνομαι
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TVÝw-ew nechati hníti (zpuch
řeti); med. hníti, práchnivěti

πύθων -ωνος ὁ ρϊεάρονίαα/{σί,
věštec, břichomiuvec

πύνα αἄν. pevně, důkladně,
hustě, pečlivě, rozumně

πυκάζω -ειν Ὠυ5ίξ, zakrýti (za
haliti, pokrýti), bohatě ozdo
biti, pevně zavříti (udělati),
stěsnati

TVxuTědng 2. starostlivý, roz
umný

πυχινός ὅ--- πυχνός 3.
πυχνύπτερος 2. hustě opeřený,

v hustých hejnech kolem po
letující, nesčíslný

πυχκνός 3. hustý, pevný, těsný,
mohutný, těsně vedle sebe,
hojný, častý, tuhý, krutý,
pevně sroubený (uzavřený),
dobře zakrytý, statný, silný,
pečlivý, rozumný, chytrý;
adv. muxvů tuze, velmi, dů
kladně, pevně

TuxvóoTixT0g2. kropenatý, hu
stě skvrnitý

TUxVÓTNY-mT0GŇ hustota, pev
nost, hojnost

TUXVÝ-οὔν hustě vedle sebe
stavěti, pevně uděíati, tvrdým
činiti; pas. míti hojnost

muxTakile -ew pěstí zápasiti
TUxTEÚY-Evy pěstí zápasiti

TÚuTNS-ov Ó pěstní zápasník
πυχτικός 3. pěstní, obratný

v pěstním boji; j x. umění
pěstní

πυκτοσύνη ἡ pěstní boj

πυλαγόρᾶς -ου ὅ | 80pylskπυλάγορος ὁ do pylské
amfiktyonie

πυλαγορῶ -εἴν býti vyslancem
u pylské amfiktyonie

TvÁúoTng -ov Ó zamykač brány
(podsvětní)

viamoóc č strážce brány
πύλη vrata, vchod, brána,

dveře; soutěska, průsmyk

πυλίς -ίδος ἡ Ό{8ηκα
πύλος ὅ Ῥτάηα
πυλουρός ὅΞξξπυλωρόςπυλῶ-oúvbranou| opatřiti

(uzavříti)

πυλών -ὤνος ὃ hlavní brána,
předsíň, atrium

πυλωρός ὃ () vrátný, strážce,
ochránce

můuarTog 3. poslední, konečný
ruvdávoua -eGcĎoudovídati se,

vyptávati se, vypátrati, do
slechnouti, zvěděti, věděti,
znáti, zprávu dostati

jE adv. pěstí
múEwoc 3. zimostrázový (nVE0:3)
To -voóc TO oheň, pochodeň,

blesk, zhouba (nebezpečí), zář
ohně, žár, světlo

πυρᾶ ἡ hranice, hrob
πυράγρᾶ ἡ (ἱ rvodyon) kleště

(kovářské)
πυρακτῶ -εἴν rozpáliti, rozžha

viti
πυραµίς -ίδος η ΡΥταπΙά8
πυργήδὀν αάν. ἰὅδηξ νεάᾶ]ε se

be, jako zeď
πυργομαχῶ -εἴν νᾶξε ἀορύναι



πύργος

πύργος ὁ νἔζ, hradební střílna,
obléhací věž, hrad, tvz,
opevnění, záštita, bitevní
čtverhran (šik)

πυργῶ -oúv ohraditi, hradbaini
(a věžemi) opevniti

TVovděng 2. věži podobný
πύργωμα τόΞ- πύργος
πυρεῖα Tá křesadla, rozžehadla
πυρέσσω -ειν míti horečku

(zimnici)

πυρετός ὁ horečka, zimnice
πυρή ἧΞ-πυρά
πυρήια τά --- πυρεῖα
πυρήν -Ἠνος ὅ jádro, pecka
πυρηφόρος Ξ- πυροφύρος
vola. (i rvoln) 1 parní lázeň
πυριέθειρα ἡ ομηϊνον]αδά
TVOLÝKNG2. V ohni rozžhavený
TVPÍxavoTOG2. ohněm opálený
πύρινος 3. pšeničný
mowoc 3. ohnivý
πυριφλεγής 2. palčivý
πυρκαῖα Ť (i -xaiň) hranice,

požár, ohořelý kmen olivový,
výbuch sopečný

πύρνος Ó (i τὰ πύρνα) pšenice,
pšeničný chléb

TVOOTWÁĎ-eiv prodávati pše
nici

TUO0G Ó pšenice
πυροφόρος 2. bohatý na pšenici
πὔρπνοος 4. (i -mvovo) oheň

vydechující
πυρπολῶ -εἴν Udržovati (stráž

ný) oheň, ohněm pustošiti
mwováče -ev býti ohnivý (ohni

vě zbarvený)
πυρρίχη Ý tanec ve zbrani
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πυρρός 3. ohnivě zbarvený
πυρσεύω -ειν dávati ohněm

znamení
πυρσός ὁ požár, oheň signálový
πυρσόὀς Š. — TVOVOG
πυρφόρος 2. οπεᾷ (pochodeň)nesoucí,ohněm| mávající,

blesk metající
πυρῶ -οῦν páliti, ohněm pusto

šiti (očistiti)
πύρων -ωνος ὁ Ρδεπίδπέ ρεδἰνο

(chléb, koláč, placka)
πύρωσις -εως ἡ požár, očista,

zkouška
πύστις -εως ἡ νΥρίάνάηί, οἱάζ

ka, výslech, zpráva
To někde, asi, ještě
nwywv -wvoc Ó brada
TWÁLNOG3. S mladými koňmi
noAodauvý -etv hříbě krotiti

(cvičiti), vychovávati
bAoc Ó (ň) mládě, hříbě
πωλοῦμαι -εἶσδαι ὅαδίο ἄοσπά

zeti (choditi)
πωλῶ -ev prodávati
πῶμα τό víko, víčko, poklice;

nápoj
narove někdy, kdysi, ještě, do

sud
πώρινος 3. vápencový, tufový
TT$Ó00gÓ vápenec, tuf
TWOŇ -obv zkameněti, ztvrd

nouti, otupěti
πώρωσις -εως ἡ zbvrdnutí, ne

citelnost

nc jak, jakým způsobem,proč
jc nějak, do jisté míry, snad,

snad asi

πωτῶμαι -ᾱσδαι tati
πῶνυ -εος τό stádo
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Ῥ, ϱ (ῥῶ) τ
ϱ) --- 100

Ó' — čá Pak (viz i čpa)

ῥαββεί, ῥαβρί, ῥαβῥονί, ῥαβ
Bovvet (-ví) mistr, rabbi

ῥαβδίζω -ev mrskati (prutem)
ῥαβδονομῶ -eiv býti soudcem

(rozhodčím)

ῥάβδος ἡ prut, berla, nýt
oabdovyog Ó rozhodčí zápasu,

soudní (policejní) sluha (lic
or)

oadaAoc 3. ohebný, tenký

ῥαδινάκη m zemní olej (pers.)
ῥᾳαδινός 3. štíhlý, útlý, švižný

ῥάδιος 3. lehký, snadný, po
hodlný, lehkomyslný; $aditos
bez námahy, lehce, lehko
myslněOgdtovovyuaTÓ| lehkost,

ῥᾳδιουργίᾶ ἡ obratnost,lehkomyslnost,| poživačnost,
lenivost, zlomyslnost

óadáuvyE -vyvoc 4 zrnko, krů
pěj

ῥᾳδυμία ἡ pohodlnost, nedba
lost, lehkomyslnost, lenivost

ῥάδύμος 2. lehkomyslný, po
hodlný, bezstarostný

Óadvu“ -etv pohodlně žíti, býti
lehkomyslný (bezstarostný)

óčlte -ew zotaviti se, pookřáti
ῥαίνω -ειν pokropiti, posypati
ῥαιστήρ -ἤρος ὁ (ἡ) Εἰαάΐνο

óolw -erv bušiti, bíti, roztlouci,
rozraziti; pas. prasknouti, roz
trhnouti se, ztroskotati, býti
ztýrán

ῥακά (πεῦτε].) prázdný člověk,
omezenec, blázen

Ódmocó cár, hadr, halena
ῥαντίζω -ειν pokropiti, očistit
ῥαντισμός ὃ Ροξτορεηί
ῥαπίζω -ew holí bíti, mrskati,

políčkovati

Óózrvoua.Tó políček, facka, rá
na holí

ῥαπτός JŠ.sešitý, záplatovaný;
τὸ ῥ. koberec

ÓúnTw -ew sešívati, spojovati,
připraviti, nastrojiti

ῥᾷστος 3. superl. od ῥάδιος
ῥάσσατε οἳζ ῥαΐνω
ῥᾳστώνη m Jehkost, ochota,

obratnost, povolnost, úleva,
výhoda, lenivost, pohodlnost,
ulehčení, klid, pohodlí

ῥαφή ἡ δεν
ῥαφίς -ίδος ἡ jehla
ῥαχά (1εῦγ.)--- ῥακά

ῥαχίζω -ειν rozsekávati na
kusy

ῥάχις -ιος (-εως) ἡ hřbet, pá
teř, hřeben horský

ῥάχος ἢ (ἳ ῥαχός) trní, ostru
žiní

ῥαψῷδός ὁ rapsod, zpěvák, pě
vec (pěvkyně)



ῥαψῳδῶ

ῥαψῳδῶ -εῖν básně přednášeti,
odříkávati (zpaměti)

ÚV 2. komp. od ῥάδιος
ga (== ῥεῖα) αἄν. 5η8άπο
έγκω -ειν, ῥέγχω -ειν οωτᾶ
pati

ῥέδη ἡ vůz cestovní (rheda)
očedpov TOtok, proud (— del

Όρου)
ῥέζω -ewv vykonávati, způso

biti, provésti, dokončiti, obě
tovati

ῥέῦος τό úd, obličej
četa aďv. snadno, lehce
čsidoov Tó tok, proud, řečiště
ῥέπω -ειν Chýliti se, klesati,

míti převahu, skláněti se
OeÚua Tó proud, tok, proudění,

vlnění, vodstvo, pramen, po
tok, řeka, řečiště, proud lávy,
dav

ῥέω -εἴν téci, plynouti, rozvod
niti se, vytrysknouti, rozplý
vati se (= rozpadnouti se),
přivaliti se, šířiti se, řinouti
se, oplývati, vyletovati

óňyuo τό trhlina, zlomenina,
sesutí

ónyutv -tvoc f příboj, vlnobití,
břeh

ῥηγνΏῦμι -ναι dámati, ttrhati,
prolomiti, rozbíti, vyraziti;
intr. (med.) roztrhnouti se,
prasknouti; proraziti; vznik
nouti, propuknouti

ῥῆγος τό Koberec, pokrývka,
roucho

ῥηδείς οἱ ενρω
ῥηίδιος 5. --- ῥᾷδιος

OnOnARD
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ONZTOG3. poranitelný

Óňuo Tó řeč, výrok, výpověď,
slovo, rozkaz, zákon, vypra
vování, poselství, rozmluva,
učení, jednání; v mluvnici
sloveso (verbum)

ῥηξηνορίη ἡ síla, jež proráží
řady nepřátel

ῥηξήνωρ -ορος ὁ ἴ8άν prorá
žející

ῥῆσις τό mluvení, vypravová
ní, výklad, výrok, mluva,
rozmluva (= dialog), průpo
věď

ῥήσσω -ειν trhati, dupati, na
rážeti, sraziti

ῥηστώνη ἡ == ῥᾳστώνη
ῥητέον jest nutno říci
ῥητήρ -ἤρος ὁ řečník (=

ῥήτωρ)
ῥητορεύω -ειν býti řečníkem,

(veřejně) řečniti

ῥητορία ἡ veřejné řečnění
(řeči)

ῥητορικός Σ. řečnický, obratný
v řeči, výmluvný; ň 6. umění
řečnické

ῥητός 3. řečený, stanovený,
smluvený, vyslovitelný; adv.
ῥητῶς jasně, výslovně

óýroa m řeč, slovo, výrok,
usnesení, smlouva, zákon

ῥήτωρ -ορος ὁ řečník, mluvčí,
státník, učitel výmluvnosti

ῥηχ- οἱΖ ῥαχ
ῥίγεδανός 3. hrozný, odporný
čtytov; ólytora mrazivěji, hroz

něji; nejhrozněji
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ÓřyogTó zima, mráz, hrůza
ῥιγῶ -elv mrazem se třásti,

zhroziti se, hrůzou trnouti
ῥιγῶ -οῦν mrznouti, zábsti
olla ἡ Kořen, kmen, rod, pů

vod, potomstvo
ῥιζῶ -οῦν zakořeniti, osázeti,

upevniti; pas. býti zakořeněn
(upevněn)

ῥίμφα adv. rychle, mrštně
ÓwupůouaToc 2. s rychlým vo

zem

tvy Ů pilníktvovTó) kůže(natěle
ἵνός ἡ | lidském), kůže
stažená (zvířecí), kožený štít

otvoTovoc 2. (Tov) štíty pro
bodávající

ῥίον τό ντεΏ, vrchol, mys
ovn 1 vrh, mávnutí, let, pří

val, pohroma, zuřivost
ῥιπίζω -ev rozhoupati, roz

dmychati

ONRDAKON

ῥίῖπος τό τοποῦκα (pletená)
ῥίπτάζω -ειν 5ΏιύΚαΗ

smrtelný pád
ῥίπτω -ειν (i ῥιπτῶ -εἴν) me

tati, vrhati, házeti, sraziti,
odhoditi, strhnouti, vyrážeti,
pohoditi, vyvrhnouti, vyhodi
ti, předhoditi, vyhostiti

ῥίς, ῥῖνός ἡ πο5; Ρἵιγ. nosní
otvory, nozdry

ῥίψ, ῥιπός 7 prut, rákosí, pie
tená rohožka

ῥιψοχίνδυνος 2. do nebezpečí
se vrhající, odvážlivý

ῥοδανός 3. klátivý
ῥοδῆ ἡ růžový keř, růže
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ῥοώδης

ῥοδοδάκτυλος 2. S růžovými
prsty

ῥοδόεις 3. růžový, růžemi vo
mící

Ó0dov TO růže
Óof) Ů proud, tok
ÓodLoc 2. hučící, šumící; T0 ῥ.

příboj, vlnobití, tepot vesel
ῥόδος ὁ šumění, vlnobití, hu

čící proud
ῥοῦὺῶ -εἴν šuměti, hučeti, re

ptati, hlučně se ozývati
ῥοιᾶ (ῥοιή) *j granátové jablko

(ovoce %istrom)

ÓoiBd0có šumění, svištění, pís
kání

ῥοιβδῶ -εῖν hlasitě nazpět
srkati (vstřebávati), polyxati

Óoumdóv adv. mocně, s pras
kotem

ῥοῖζος ὅ --- ῥοῖβδος
ῥοιζῶ -εἴν θν]δίξΗ, 5υδείῖ, ρίς

kati
ῥοιῆ --- ῥοιά
Óovxóc 3. křivý
óougala + široký meč, veliká

bolest
ῥόος ὁ proud, tok, vlnobití
ῥόπαλον τό palice, kyj, pastýř

ská hůl, klepadlo u dveří
Óoj * sklon, skon, obrat, nej

vyšší nebezpečí, krise, roz
hodnutí; tíže, náraz, pohnut
ka, závaží, přívažek

ῥόπτρον τό Ἐ]εραα]ο ια dveří
ῥοῦς ὁ --- ῥόος
ῥοφῶ -civ srkati, střebati
Óoydů -etv šuměti, hučeti
owadng 2. rozvlněný, rozbouře

ny



ῥύαξ

ÓúaE -axoc ó proud (bystřiny,
lávy atd.)

ῥύατο οἱΖῥύομαι
ῥυδόν (i čvdyv) aďv. proudem;

nadmíru
vůulte -ev vzdělávati,vymě

řiti, uspořádati, zkoumati,
rozčleniti, odvážiti

ῥυῦμός Ó rozměr, souměr, po
řádek, úměrnost, rytmus, hac
monie, takt

ῥῦμα τὀ matažení, tětiva, zá
chrana, záštita; gy ToE0v OV
uaToc na dostřel luku

óúum Ť mávnutí, obrat; prud
kost, nával, útok; ulice, třída

ῥυμός ὃ οἱ
ῥύομαι -eodau chrániti, hájiti,

vysvoboditi, hlídati, opatro
vati, zadržeti, hojiti, napra
vovati, odvraceti, odstraniti,
zakrýti

ῥύπα υἱΖῥύπὸς

ῥυπαίνω-ειν μεῥυπαρεύω-ειν| hanobiti
ῥυπαρία Ť špína, špinavost (i

morálně)

ῥυπαρός 3. špinavý
OúmoOGÓ Špína, nečistota; plur.

τὰ ῥύπα
vn -úv býti špinavý (nečis

tý)
ÓvTĎ -oúv Pošpiniti, zašpiniti;

osovnwukvoc 3. (part. perí.)
ušpiněný

Óúotov Tó odvlečení, lup, ko
řist, náhrada, odškodnění,
výkupné

ῥυσίπολις -εως 7 (0) ochrani
telka města
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ῥύσις -εως ἢ
cení

ῥύσκευ (4. 56.
υὶζ ῥύομαι

ῥυσμός (1οπ.)--- ῥυθμός
ῥοσός 5. svraštělý, vrásčitý
ῥυστάξω -ειν smýkati, vláčeti,

zohaviti

OvoTaxTůc -Úoc Ť týrání
ÓVTŇÁO-ŇooG Ó napinač, střelec;

ochránce; řemen, oprať
ῥυτίς -ίδος ἡ vráska; skvrna,

vada
ῥυτόν Tó roh k pití
ῥυτός 3. tekoucí, silně proudící,

vlévající se
ῥυτός 6. přivlečený, přivalený
ῥωγαλέος 3. roztrhaný
ÓwuaAšoc 3. silný, pevný, mo

hutný
ῥώμη Ň (dor. čáua) síla, muž

nost, stálost, srdnatost, moc,
odvaha, rozhodnost

ῥώννΌμι -ναι posilovati, síly
dodávati; pas. síliti, býti sil
ný; šoowodou (inf. perf.) býti
silný (mocný, zdráv), býti
odhodlán (pevné mysli), zmo
hutněti; ἔρρωσο buď zdráv,
sbohem

ÓwE -vóc Mtrhlina, otvor, údo
lí, kotlina

ῥώομαι -σθαι Σ76Π]ε se pohy
bovati, valiti se, řítiti se, pro
háněti se, vláti

ÓwTÝLOvVTO Křoví

owyuoc č trhlina, strž, rozsed
lina

ῥώψ -πός j křoví, houština

proudění, krvá

imperf. iterat.)

On



467 σαπρός

Σ, σ, ς (Κοπεουό), (σίγμα) 5
σ’ --- 200

o — og (někdy gol) Viz σύ
oč (neutr. plur.) viz σῶς
σαβαχθανεί (-νί) αταπι.: {ψ jsi

mne opustil
cakadý (hebr.): [pán] zástupů
σαββατισµός ὁ slavnost (svě

cení) soboty
oúbBarov Tó (i plur.) sabbat

(sobota), týden
oofbot bakchické volání
σάγαρις -εως (-ιος) Ť sekera

(válečná)

σαγηνεύω -ειν do sítí (nevodů)
chytati

σαγήνη ň nevod (síť)
σαῦρός 3. prasklý, chatrný,

křehký, chorobný, slabý, ne
bezpečný

oaiva -ewvvrtěti (ohonem), jí
sati se, lichotiti, zachvívati
(pronikati); pas. dáti se splés
ti, kolísati

σαίρω -ειν Ceniti zuby, čistiti,
pleti

σακέσπαλος 6. (πάλλω) ὄδίεπι
mávající, „bojovník štítem“

σακεσφύρος 2. štítonoš
daxiov (% σακκίον) τὸ pytel,

měch (z kozí kůže)

důmxoc ($ oamoc) ó pytel, měch,
hrubý šat (z kozí srsti)

oaxxů -eiv procediti
oůxoc To kožený štít

80* Řecko-český slovník,

σαλάκων -ωνος Ó vychloubač,
nadutec

σαλαμϊναφέτης -ου ὁ zrádce
Salaminy

σαλεύω -ew. zmítati, otřásati,
drážditi; intr. (pas.) kolísati,
váhati

oúAoc o Kolísání, vlnění, příboj,
vlnobití, neklid, otřes

σαλπιγκτής -οῦ ὁ ἴταραξ
σάλπιγξ -Ύγος ἡ ἄουρα
σαλπίζω -ειν ἰτουδίμ, troube

ním dávati znamení, duněti

oOAmxThS-00 2) trubačσαλπιστής -οὔῦὁ
σανδάλιον τό (ἵσάνδαλον) 5 ξ

víc, sandál
σανδαρόχινος 2. (0avdapůxn)

sandarachem (suříkem) zbar
vený, světle červený

σανίδιον Tó psací tabulka, sc
znam

oovic -doc f prkno, fošna, le
šení, pažení, křídlo dveří,
dveře, pranýř, psací tabulka,
kůl

σάος 2. zdravý, celý, neporu
šený, zachráněný, jistý (==
σῶς)

daogooovvy T rozvážnost, roz
vaha (== owgooovvy)

σαόφρων 2. Zdravý, rozumný,
skromný (== σώφρων)

σαπήη οἱ; σήηπω
σαπρὀς ŠJ.shnilý, ztuchlý, zpu

chřelý, zvadlý, nepotřebný



σαπρότης 468 σέθεν

σαπρότης -ητος ἡ hniloba
oúnepetooc (-1-) Ó safír
σαργάνη ů pletivo, koš
σαρδάνιος ὃ. Úšklebný, s Ú

šklebkem, vztekle, příšerně

σάρδιον τό (ἳ σάρδιος, σάρδι
voc) karneol

σαρδόνυξ -χος ὁ (ἳ σαρδιόνυξ)
sardonyx (červeně a rudě se
třpytící drahokam)

oaoxite -ειν zbaviti
okrajovati maso

OUOXLXOG5. masitý, tělesný,
σάρχινος 3. | smystný hříšný
σαρχοφάγος 2. MASOpojídající
σαρκώδης 2. masitý
oůoE -nóc ů maso, tělo
σαρῶ -οῦν (σάρον Κοξίξ) νΥ;

σάσσω--- σάττῳ
carův Ó (neskl.)
σατανᾶς -ᾱ ὁ
σάτον τὸ hebr. míra (asi 13 1)

σατραπεία Ů satrapie (hodnost
i území v Persii)

σατραπεύω -ειν Ὀύ1 5ΔἰΤΡΕΠΙ,
spravovali

σατραπηίηΞ-- σατραπεία
σατράπης -ου O Satrapa, per

ský místodržitel
σάττω -ειν Ucpati, přeplniti,

ušlapati, hojně opatřiti
ooúoč Ť (i oadooc 6) ještěrka
σαύρη Ξ- σαύρα
σαυρωτήρ -ἤρος ὁ dolní konec

oštěpu
σαυτοῦ, σαυτῆς VÍZ σεαυτοῦ

(-ῆς)

masa,

| čert,satan

σάφα
σαφέως
σαφηνής 2. -- σαφής (8537.

určitý)
σαφηνίζω -ειν jasným činiti,

jasně vyložiti, stanoviti, ozná
miti

σαφής 2. jasný, zřejmý, patrný,
jistý, pravdivý, spolehlivý,
zřetelný, hlasitý

σάω -Ewyprosívati, procediti

σαῶ -0Úv— owlw (chrániti)
σαώτερος (Κοπιρατ.) υἱζ σῶς,

σάος
σαωτῆρ ὁ --- σωτήρ
σβέννΏμι -va hasiti, dusiti, ti

šiti, mařiti; intr. (pas.) uhas
nouti, utišiti se, zaniknouti

σβεστήριος 3. hasivý, hasičský
σεαυτοῦ -τῆς -τοῦ ἴερε (sebe),

tvůj, svůj
oebalouou -eoda. míti úctu,

zhroziti se; náboženskou úctu
prokazovati

oébac TOhrůza, stud, úžas; ve
lebnost, vznešenost, majestát,
pýcha, sláva, úcta

σέβασµα τὀ posvátnost, po
svátný předmět

σεβαστός ὃ. úctypiný, vzneše
ný (augustus)

σεβίζω -ειν, σέβοµαι -εσόαι,
σέβω -gw, míti v úctě, zbož
ně zachovávati (vykonávati),
zbožným býti, wvážiti Si,
z úcty se hroziti (ostýchati),
zbožně ctíti, velebiti, žasnouti

σέθεν, σεῖ, σεῖο (ΞΞ-σοῦ) Viž
συ

jasně, jistě, pravdivě



A
σειρα 469 σηµαίνω

oso T provaz, lano, řetěz
σειραῖος 3. podle postraňku

jdoucí; 6 o. poboční (postran
ní) kůň. Při čtverospřeží slulhi

dva prostřední koně Cýywoud
dva postranní geLeaiot

σείρη--- σείρα
σειρηφόρος 2. (i σειραφύρος)

Ξ--σειραῖος
oslovoc 3. pálící, zhoubný
OELO0G Ó TZ OLPOG

σειροφόρος 4. Z GEL00t0G
σεισάχὃεια ἢ Setřesení břemen

(= odstranění dluhů)
OELOLÓGÓ Zemětřesení
σείω -ειν třásti, chvěti, klátiti,

vrtěti, otřásati; og(g. jest ze
mětřesení; med. (pas.) kymá
ceti se, třásti se

σελαν-Ξ-- σελην
oéÁag -a0c Tó záře, třpyt, pa

prsek, blesk, jiskra, oheň,
světlo

σεληναῖος 3. měsíční
σελήνη j měsíc, měsíční záře,

bohyně luny
σεληνιάζομαι -εσῦαι býti ná

měsíční, trpěti padoucnicí
σἐλῖνον τό πϊζης
σέλµα τό veslařská lavice, pa

Juba

oeuldaluc -emo 1 jemná mouka
pšeničná (simila)

σεμνολόγος ὁ vznešený (slav
nostní) řečník

σεμνολογῶ -etv řečniti slav
nostně (vzneěšeně)

σεµνόμαντις -εως ὃ Vznešený
věštec

σεμνὀς 3. Vznešený, velebný,
důstojný, slavný, nádherný,
hrdý, pyšný, chlubný; úcty
hodný, posvátný

σεµνότης -ητος ἡ Vznešenost,
velebnost, pýcha, nádhera

σεμνύνω -ειν, σεμνῶ -oby dů
stojným činiti, velebiti, nád
herně zdobiti, přeháněti, vy
chvalovati; vychloubati se,
zakládati si na něčem

σέο (ΞΞσοῦ) Viž σὺ

σέσηπα (ΡεΤ/].) υἱζ σήπωῳ

σέσηρα (ΡεΤ/.) οἱ σαίρω
σεῦ (-Ξ σοῦ) οἳξ σύ
σεύω -ειν hnáti, mávati, metati,

zaplašiti; med. vyraziti, hnáti
se, kvapiti, rozběhnouti se,
toužiti, dychtiti

σηκάξζω -EWVdo ohrady zahnati,
uzavříti

σηκοχόρος ὁ ἔε]εαίω
σηκός ὁ οΏταάα, 5ἰά]; posvátný

okrsek, svatyně, οΏτασεηύ
pařez olivový

σῆμα τό znamení, rov, mohyla,
hřbitov; věštné znamení, sto
pa, povel, heslo, obraz, p2
doba, pečeť, cdznak, pravot,
písmeno, důkaz, bod

omuaivw -ei označiti, znamení
dáti, oznámiti, «dokazovati,
význam míti, znamením opa
třiti, veleti, býti velitelem;
σηµαίνει αάνά se znamení;
med. znamenati si, poznali,
tušiti; poznamenati, porou
četi, naznačiti



σηµαντρίς σικνυὸς

σηµαντρίς -ίδος ἡ pečetní hlin
κα

σήµαντρον τό pečeť, znamení
σηµάντωρ -ορος 6 velitel, stráž

ce, posel, dozorce

σημεῖον τό --- σῆμα
omuUELŮ-oÚv označiti, oznámili

(med.)

oňusoov adv. dnes
σηµήιον TÓZ onustov
σημικίνῦιον τό ξ-- σιμικίνΏιον

(zástěra)

σηπεδών -óvoc % plíseň, hni
loba

σήπω -ειν (i med.) tlíti, hníti,
práchnivěti

oňoavč -vyog f dutina, rokle
σηρικός 3. hedvábný
σής, σεός (ἳ σητός) ὁ Πιο]

σησάµινος 3. sesamový
σήσαμον τό 8εδ8πη

σητόβρωτος 2. ο εηοΙὰ sežraný
odevavoz 3. stálý, pevný, silný
oděvoc vó síla, odvaha, moc
odevý -otv posilovati
oděvy -eu býti silný (s 10),

býti mocný, míti moc, vlád
nouti, moci

σιαγών -όνος m čelist, dáseň,
tvář

otaAov To slina
σίαλος ὁ νερῖ
olya adv. tiše, mlčky, tajně
σϊγάζω -ειν umlčeti, k mlčení

přiměti
σὶγαλόεις 3.

skvostný
lesklý, zářící,

σιγη 7 mlčení, ticho, mlčenli
vost, klid; ovyj tiše, klidně,
tajně

σὶγηλός 3. mlčelivý, tichý, bez
hluku, beze slova

otykoc o medský stříbrný pe
níz (*/s dareiku, 1'/4 drach
my); hebr. šekel

σίγµα (ὁ σῖγμα) TÓ písmeno s
σιγύννης -ου ὁ házecí oštěp (lo

vecký); kramář
otyá -úv mlčeti
OLOVO Ú zpracování železaσιδήρειος3.| železný,tvrdý,
σιδήρεος ὃ. j necitelný, pevný,

silný, neúnavný
σιδηριον τό železný nástroj,

železná zbraň

σιδηροβρώς -ὥτος (βιβρώσκο)
železo žeroucí (brousící)

σιδηρόδετος 2. železem pobitý
(připevněný)

σιδηροκµής -ῆτος Železemzpra
covaný, mečem pobitý

σίδηρος ὁ železo, ocel, železné
náčiní (meč, sekera, okovy,
srp a j.), sklad (tržiště) žele
za; necitelnost

σιδηροῦς ὃ.--- σιδήρειος
σιδηροφορῶ -εἴν (ἳ πιεᾶ.) že

leznou zbroj nositi, býti
ozbrojen

σιδηρῶ -ov železempobíti
σίζω -eu syčeti
σικάριος Ó Vrah (Ssicarius)
σίκερα τό Umělé víno, opojný

nápoj
σικύα » tykev; baňka lékařská
σικυός (σίκνος) Ó okurka



σιλλικύπριον 471 σιωπῶ

σιλλικύπριον τό Ζάζταξηύ δίγοκα
(kiki)

σίλφιον To. Ssilfium
Jlaserpicium)

ovuvnivůtov TOzástěra
OILOTTOOGWITOG2.; tuponosý
σὶμός Š- (s nosem

nahoře stlačeným, dole za
hnutým), nahoru zahnutý;
πρὸς τὸ σιμόν (τὰ σιµά) NA
horu; vypouklý

owáuwoog 2. škodlivý, zhoub
ny

σιναμωρῶ -εἵν zuřivě pleniti,
zpustošiti

σἰνᾶπι -εως τό hořčice
σινδών -όνος ἡ jemné plátno

(tkanina, roucho, košile a j.)
σινιάζω -ειν prosívati, mávati,

proséváním čistiti
σίνις -ιδος ὁ lupič, zbojník
σίνομαι -εσθαι Ppleniti, pusto

šiti, škoditi, škodu působiti,
loupiti

obvoc Tó škoda, pohroma
σινοῦμαι -εἴσῦαι--- σίνοµαι
σίντης -ου ὁ Ξ- σίνις
σιός ὃ (1ακοπ.) ---- Yg0g (bůh)
oio0g Ó Jáma, silo
σισὐρᾶ ἡ (ἱ olovova) huňatý

kožichOLOVOVOPODOG| 4.
(v kožich) oděný

oiTa T, plur. od Ó σῖτος
σϊταγωγός 2. obilí dovážející
oiTevToc 3. vykrmený
oiteúe -ew Krmiti; pas. pojí

dati, stráviti, požívati, býti
živen

(rostlina

kožišinou

σιτηγὀς 2. --- σιταγωγός;τὸ σ.
loď s obilím

σιτηρέσιον τό stravování, strav
né

σίτησις -εως ἡ vyživování, jíd
lo, strava

αἰτίζω -ειν Ξ-- σιτεύῳ
σἵτίον τό --- σῖτος
OLTLOTÓGὅ- Ξ-- σιτευτός

σϊτοδεία 1 nedostatek potravy,
hlad a bída

oiTodoTů -eiv obilí (potravu)
podávati (opatřovati)

otrouéToLov TÓdávka obilí, zá
sobování, strava

σϊτονύμος 2. potravu opatřující
oirTojtovóc2. jídlo připravující;

ó o. pekař, kuchař
σϊτοπομπία ἡ doprava (dovoz)

obilí
σιτοπώλης

obilím

σῖτος ὃ pšenice, obilí, mouka,
chléb, pokrm, výživa, záso
bování; píce

σιτοφάγος 2. živící se chlebem
otrogóvog 2. potraviny nesoucí
σϊτοφύλαχες oi obilní dozorci
στῶ -εἴν živiti; med. jísti, ži

viti se (== σιτεύω)
olravng -ov ó nakupovač obilí,

zásobovací úředník

σιφλῶ -οῦν zmrzačiti, oslepiti,
zničiti

σιώ (ἁμάὶ--- δε) οἱ σιὀς
(ΞΞδεύς)

σιωπή ἡ εσμο, σω]ξεηί
σιωπῶ -ᾱν mlčeti,

zmlknouti

-ov ὃ obchodník

zamlčeti,



σκάζω

σκάζω -ειν ΚυΙπαα
σκαιός ὃ. 1ενύ, Ζζἀρθάπί,νεζεί

ní, neobratný, hloupý, mne
příznivý, neblahý; f o. levice

OXOLOGÚVYŮ (erozumnOXALÓTYG-mT0GŤ. Jnerozumnost
hioupost, hrubost

oxaí0w -Ewyposkakovati, hop
sati, tančiti

σκαληνός 3. nerovný, šikmý
oxdAka -ew Kopati, rýti, sekati
oxaAuoc ó kolík veslový
σκανδαλίζω -ειν pohoršení způ

sobiti, k hříchu svésti, roz
zlobiti; pohoršiti se

σκάνδαλον τόὀpohoršení, sklon
k hříchu

σχκᾶπτον τόξ-- σχῆπτρον
oxajToc 3. vykopaný
onánTW -egwvKopati, okopávati,

osekávati

σκάφη ÝZ ORŮOG
σχαφίς -ίδος 1 mísa, džber
σκάφος τό lodní dutina, loď,

člun; vana, necky, káď, ko
ryto

oxedůvvůu -va rozptýliti, roz
trousiti, rozlíti, rozšířiti, roz
pustiti, rozmetati, zaplašiti;
pas. rozptýliti se, šířiti se, ro
zejíti se
pas. rozptýliti se, šířiti se, ro
zehnání

oxěkAo -ewvVysušiti; inír. vy
schnouti

oměhoc To stehno, noha

σχέµµα τό (σκέπτομαι) ÚVANa,
pozorování, zření, ohled

472 σκευωροῦμαι

σχεπάζω -ev Krýti, zahaliti,
chrániti, brániti

σκέπαρνον τὀ Sekera, širočina
oxěnac TÓÚkryt, ochrana

σχέπασµα τὀ pokrývka, oděv;
dům

σκέπη ἡ Pokrývka, ochrana,
záštita, bezpečnost

oxermvóc 3. krytý, chráněný
OXETTOLOL-800 pohlížeti, po

zorovati, uvažovati, vyzkou
mati

σκεπῶ -ÚVΞἨ-σκεπάζω

σχευαγωγῶ -εἴν nářadí (maje
tek) odvážeti, stěhovati se

σχκευάζω -ειν připravovat,
strojiti, upravovati, opatřova
ti, chystati, zbrojiti, zdobiti,
Šatiti, osnovati

σχευασίᾶ 7 strojení, připravo
vání

OxEVAOTŮ-v TÁ VÝrObky (vě
ci připravené)

oxevů 1 výstroj, výzbroj, úpra
va, šat, oděv, kroj

oneŇoc TO Strojení, kroj, oděv,
ozdoba, výzbroj; náčiní, ná
řadí, nádobí; zavazadla, lodní
potřeby (lanoví)

OxEVOEO00G2. Zavazadla nosící;
Ó «. nosič nákladů; τὰ d.
vozatajstvo, soumaři s nákla
dem, zavazadla

σκευοφορῶ -Elv ZaVAZAdlano
siti, býti nosičem (záškodní
kem)

σκευωροῦμαι -εἴσδαι pikle
(sváry) strojiti (podněcovati)



σχέψις 473 σκληρός

σχέψις -εως ἡ pozorování, uva
žování, ohled, úvaha, vy
šetřování

σκῆλειε Viz oxěhhw
σκηνη Ů stan, ležení, tábor;

hostina (oběd) ve stanu; leše
ní, jeviště, divadlo; obydlí,
chrám, stánek úmluvy (svě
dectví); loubí, alej

oxÝVALATÓloubí (viz i σκηνή)
σχηνίδιον τό 5ίάπεις
σκηνογραφία 7 malování je

viště (kulis)
oxnvoryylů

slavnost stánků

σκηνοποιός Ó Stavitel stanu
σχῆνος To příbytek, schránka
oxnvogvÁaE -xog ó hlídač sta

nu (ležení)

σχηνῶ -ᾱν (ἳσκηνεῖν, σκηνοῦν)
bydleti ve stanu, tábořili,
ubytovati se, míti obydlí, ve
stanu hodovati (jísti); med.
obývati, příbytek si budovati

σχήνωμα τύΞ-σκηνη
σκηπάνιον τό Ῥεμρία, Ζε71ο (5εἷ

pio)

ovmnToc ó blesk, bouře, vichři
ce, VÍr

σκηπτοῦχος o žezlo držící, žez
lem vládnoucí; u Peršanů
nejvyšší komoří, pobočník

σκΏπτρον To hůl, berla, žezlo,
hodnost vladařská

σχήπτω -ειν podpírati, předstí
rati, vymlouvati se, vrhati,
vrážeti; intr. vrhnouti Se,
vpadnouti, opírati se, omlu
viti se (i med.)

stavba stanu,

σχηρίπτοµαι -εσῦθαι ορίσα! se,
podpírati se

σκῆψις -εως ň záminka, vý
mluva, omluva, důvod

σχιᾶ ἡ stín, temnota, přelud,
obrys; duch zemřelého, pří
zrak

σχιαγραφίᾶ Ů stínomalba, šá
lení

σχιάζω -ew stínem zakrýti, za
stíniti, zahaliti; pas. býti za
stíněn, ztmavěti

σχιαμαχῶ -εἴν 56 5ΗπεπωῬο]ο
vati (= neužitečné jednati)

σχιατροφῶ -εἴν νε ήπια cho
vati (rozmazliti); intr. (pas.)
ve stínu (v ústraní) žíti

OXLOVYUL-ÚVAL = onxedůvvvut
σχιερός 3. stinný
σκιῆ Z σκιᾶ
σχιητροφῶΞ-- σκιατροφῶ
σκίµπους -οδος ὁ 1εωάκκο, ρο

hovka
σκιοειδής 2. jako stín
σχιόεις ὃ- -εντος 54πηύ
σκιόώντο ΌυἱΖσχιῶ
σχίπων -wvoc ó berla, hůl (sci

plo)
oxtoagetov Tó herna
σχιροφοριών -ὤνος Ó attický

měsíc (červen-červenec)

σκιρτῶ -AV Poskakovati, tan
čiti

σχιῶ -ᾱν --- σκιάζω
σκληροκαρδία ἡ zatvrzelost,

tvrdost srdce

σχληρός 3. tvrdý, drsný, suchý,
nuzný, pevný, silný, zatvrze
lý, příkrý, krutý, přísný, ob
tížný, nebezpečný



σκληρύτης

σχληρύτης -ητος ἡ zatvrzelost,
neústupnost, drsnost, divo
kost

oxAnoorTeáxnkog 2. tvrdošíjný
σκληρύνω -ew zatvrditi
σκύλιον τό (i oxoAvóv)píseň při

pitce, střídavý zpěv
GxoAvóc3. Křivý, zahnutý, kři

volaký; nepoctivý, záludný,
potutelný, zvrácený

σκόλοψ -πος ὁ kůl, kolová
ohrada; bolest

oxójtehoc ó skála, úskalí
σκοπή
σκοπιά ἡ
σκοπιάζω -ειν (i med.) konati

stráž, hlídati, číhati, vyzví
dati

σκοπιή ἡ --- σκοπιᾶ
σκοπός ὁ (ἡ) pozorovatel, zvěd,

strážce, hlídač, dozorce; cíl,
terč, účel, úmysl

oxoTTŮÝ-civ hieděti, pozorovati,
přihlížeti, ohlížeti se, dbáti,
pečovati ο něco, zamýšleti,
obhlížeti, zkoumati, vypátra
ti, stříci se, vyptávati se, roz
važovati

σχόροδον τό ἔεδηε]ς
σκορπίζω -ειν τοΣίτουδίϐί, τοζε

hnati
σκορπίος Ó Štír

σχοταῖος JŠ.Ja tmy temný,
σκοτεινόςJŠ.| zatmy,slepý,

neznámý, tajný
σκοτίζοµαι -εσῦαι zachmuřiti

se

OXÓTLOCG3. temný, tajný; ἡ σ.
temnota; tmavý, smuteční

j hlídání, stráž, hlídka

474 OXVTLVOG

oxoToufjvLog2. bez svitu měsí
ce (= temný)

σκότος ὁ (τό) tma, temnota,
mrákota, noc, siepota, smtí,úkryt,podsvětí,| oslepení,
skrytost, nejasnost, tma du
ševní

σχοτῶ -oÚv zatemniti, omrá
čiti

oxoTWěNG2. tmavý, chmurný
oxúfbakov To smetí, odpadky
σκυδµαίνω -ειν ΠωταξΙ45ε, Ρο”

horšiti se

σκύζοµαι -εσόαι
horšiti se

σκυδιστίἰ adv. po skythsku

σκυθρωπάζω -ειν býti zasmu
šen (zamračen)

σκυθρωπός 2. Chmurný, za
smušilý, zamračený

OxÚÁaE-noc ó pes, štěně
σχύλευμα τό Κοῖῖ]δί
oxVÁcm -Evysvléci zbroj pora

ženému, ukořistiti, uloupiti,
pleniti

σκύλλω -ev drásati, trýzniti;
pas. namáhati se, mořiti se

oxúAov Tó (i σκύλον) Ukořistě
ná zbroj, lup, kořist (spolium)

σκύμνος č štěně, mládě
σκυτάλη ἡ hůl (s tajnou zprá

vou)
oxvTalic -idog Ť hůlka
oxútokhov To hůl, kyj

σκῦτεύς -έως ὁ ἔνες, 5εα]άζ
σχυτεύω -ey Ševcovati, ševcem

býti
σκύτηνος ὃ
σκῦτινος ὃ.

hněvati Se,

| kožený



σχῦτοδεψός

oxntTodepóc Ó Koželuh
σκῦτος τό kůže
σκυτοτομεῖον τό dílna ševcov

ská

σκΏτοτόμος Ó Švec, řemenář,
sedlář

oxVgoc Ó pohár
σκωληκόβρωτος ἐ. ἔετνν τοζε

žraný
σκωληκοτοκῶ -Ely Červy roditi
oxwÁins -noc 0 žížala, červ
oxdoc Ózaostřený kůl
oxÚupa Tó posměch, žert, vtip
σχώπτω -ειν ŠKkádliti,žertovati,

vysmívati se
σκώψ -TÓG Ó VÝT, sýček

ouaodydivoc 3. smaragdový
σµάραγδος ἡ 5ωβταβά
σμαραγῶ -ev Zvučeti, hřmoti

ti, buráceti, rachotiti
ouůw -fv otříti; med. otříti se,

omýti se, natříti se
ousodaAéoc 3. ; strašlivý,
ouEodvoc J. hrozný
σμῆνος τὀ roj, hejno, dav,

množství

σμήχω -ev omývati, otírati
(= opáw)

σµϊκρολογία T. malichernost,
skoupost

OULXOOG= UMOÓG

ouvyscoc 3. lopotný, namáhavý
ouúova Ň (i -vn) myrha (míza

stromu myrtového)

σμυρνίζω -ειν myrhou koře
niti

ouŮxe -ev páliti, v popel obra
ceti

4T5 σοφιστικός

σμῶδιξ -ιγγος ἡ Krvavý pruh
σοβαρός ὃ. hbitý, prudký, pyš

ný
001 Viž σώζω
Goto VÍZ GÓG

ookovníCe -euv Chybně mluviti
σόλοιχκος2. nesprávný v mluvě,

nevzdělaný, žvanivý
σύλος o železné kolo (kotouč)
σόοµαι -οὔσῦδαι spěchati, řítiti

Se (== očůw)
σόος 3. --- σῶς
σοοῦμαι -εἶσδαι--- σεύω
σόρος ň popelnice, rakev
Góc, Oň, oóv tvůj, tobě náleže

jící, tebe se týkající; oi gol
tvoji přátelé (příbuzní, žáci,
lidé atd.)

σουδάριον τό Potná lázeň (su
darium)

σοῦμαι υἱζ σεύομαι, σόοµαι
σοφία ἡ (i σοφίη) πιοιάτοςί,

vědomost, znalost, důmysl
most, chytrost, obratnost, bys
trost, lstivost; vědění, názor,
učenost, filosofie

σοφίζω -ειν moudrým činiti,
poučovati, chytře uvažovati;
meďd. mudrovati, chytře vy
mýšleti (nastrojiti)

oopLloua TÓChytrý výmysl, vy
táčka, úskok, pleticha, úskoč
né jednání

GOMLOTŮÝG-00 Ó Učenec, mudrc,
znalec, mistr; učitel moud
rosti (i výmluvnosti), řečník,
nepravý filosof, podvodník

σοφιστικός 3. sofistický, klam
ný; ň o. sofistika



σοφός 476 σπέσσι

oocgoóc3. obratný, znalý, chyt
rý, bystrý, učený, moudrý,
vtipný, důmyslný

σόω οἱ σῴζω
σοῶ -εἴν -- σεύω
σπαδίζω -er stáhnouti, odříti
onůdn 1 tkalcovská hůlka, ši

roký meč (spatha), široký a
rovný pás (pruh)

σπάχκα (Ρεῖ5δ.)== Zúwv (Pes)

σπανίζω -ev míti nouzi (nedo
statek), nedostávati se; med.
(pas.) nedostatkem (που
trpěti (býti soužen)

ojóviog 3. skrovný, nepatrný,
vzácný

σπανιότης -ητος ἣ | nedosσπάνις -εως ἢ nedostatek
oTOVLOTOG3. skrovný, nuzný
σπανοσῖτίἰαŤ nedostatek potra

vy
σπάραγµα τό Útržek, rozsápa

ná mrtvola

oTaOUYUÓG Ó Křeč

σπαράσσω -ειν Tváti, trhati,
rozsápati

onáovavov TÓplena, povijan
σπαργανῶ -οὔν ἄο Ρ]εη zavi

nouti

σπαργῶ -úv Vzdouvati Se,
dmouti se, býti pln žádosti
vosti

σπάρτον τό (stočený) provaz,
lano

σπαρτός ὃ. 285είύ (σπείρω); ὁ
(ň) ordoTog sítna

oráouo Tó| chvění (trhání)
σπασμµός ὁ | svalů, křeč,

vlnění (moře)

ornatTaků-av bujně žíti, hýřiti
onáw -av trhati, rváti, smýka

ti, tasiti, roztrhati, zohavitli,
odtrhnouti, vymknouti

σπέεσι (ἄαί. Ρἱιγ.) Viz σπέος
σπεῖο υἱ2 ἔπω

σπεῖος VÍZ GTÉOG

oetoo + vinutí, točenice, síť,
smyčka, lano, oddíl vojenský
(manipulus)

omELolovTo lehký šat, halena
σπεῖρον Tó plátno k zahalení,

šat, rubáš, plachta (lodní)

σπείρω -gwy síti, sypati, rozší
řiti, sděliti; pas. rozptýliti se,
zploditi

σπεῖσαι, σπείσασχε VÍZ ONĚVÁM

σπεκουλάτωρ -ορος (ἳ -ώρος) ὁvyzvědač,vojenský| posel
(speculator)

onévěm -ei Kropiti, líti, konati
úlitbu, postříkati, obětovati;
med. smlouvu (příměří) uza
vříti, smířiti se, vyjednávati,
povoliti, vyrovnati se, vymí
niti si

oméoc TOjeskyně, sluj

σπέρμα τὀ sémě, zrno, obilí,
původ, rod, plémě, potomek
(syn, dcera), příčina, manžel
ství

σπερμολόγος ó zrna sbírající;
žvanil, tlučhuba

σπέρχω -ειν tlačiti, hnáti; intr.
(pas.) hnáti se kvapně, dorá
žeti, spěchati, rozhorliti se

σπέσθαι Όυἱζἔπομαι
σπέσσι(ἀαί. ρἵιγ.) υἱ2 σπέος
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oTEÚŮM-e1v Spěchati, namáhati
se, snažiti se, usilovati, do
máhati se, naváděti; trans.
urychlovati

ojmňÁotov TO jeskyně

ormAaděng 2. jeskyni podobný
oruěňg 2. protáhlý, širý
σπιδάµη 1 píď (míra = '/ lok

{6); πέμπτης σ.: 41/5 Ἰοκίε
σπιλάς -άδος ἢ ἧδκαα, εκάϊα;

podlaha; poskvrna
σπίλος Ó (%omiAoc) špína, po

skvrna, hanba; skála, útes
σπιλῶ -otv poskvrniti
σπινὺηρ -Ώρος ὁ jiskra
σπλαγχνίζομαι -εσῦαι slitovati

Se

σπλάγχνον τό Útroby (srdce,
plíce, játra), vnitřnosti, život,
krev, mysl, láska

σπλῆν -ηνός č slezina (lien)
σπογγίζω -ειν houbou umývati
omóvyog ó houba (ἱ σπογγιᾶ ἡ)
σποδίη Ý popel (i onodw)
σποδός ἡ popel, prach
omoAůc-ddoc i kožený krunýř

(kabátec)

orověapylů Ý právo začíti úlit
bu

oztovd“ 1 Kropení, úlitba; smír,
smlouva, příměří, návrh smí
ru

σπορᾶ ἢ setba, plod (syn, dce
ra), potomek

onovůdnv adv. roztroušeně, po
různu

σποραδικός 3. roztroušeně (po
různu) žijící

σποράς -άδος σοζἰουξεωύ, οἱθ
dinělý

oTOOTTOG Ó Setí

OTÓOLUOG2. osetý, k osetí vhod
ný; Tů o. osení, obilí

σπόρος ὁ setí, osev, setba, ose
ní, semeno, zrození, půved,
potomstvo

omoú (skyth.) oko
onovědtw -erv spěchati, rychle

se otáčeti (pracovati, jedna
ti), usilovati, snažiti se, péči
věnovati, přičiniti se, domá
hati se, vážně si počínati
(mluviti); trans. urychliti, u
spíšiti, rychle připraviti, přá
ti si

σπουδαιολογῶ -εἴν rozmlouvati
o vážných věcech (i med.)

σπουδαῖος 3. snaživý, pilný,
řádný, vážný, přísný, vzácný,
skvostný, důležitý, čestný,
drahý, dobrý, náležitý

σπουδαρχίᾶς -ου ὁ čekatel úřa
dů, uchazeč, kandidát

σπουδαρχῶ -εἴν horlivě se do
máhati úřadů

oTOVŠNOUATÓ Snaha; pl. zájmy
σπουδαστικός ὃ. 5Ω82ΙΝνΨ,při

činlivý

σπουδη ἡ spěch, píle, snaha,
úsilí, námaha, práce, starost,
péče, horlivost, úmysl, váž
nost, pravda, důležitost, pří
chylnost, ohled; ogrovdň aďv.:
spěšně, rychle, horlivě, váž
mě, sotva

σπυρίς -ίδος ἡ pletený košík,
vrše



σταγών

σταγών -όνος ň Kapka. krůpěj
oTaň8inřoc3. stadion dlouhý (ši

roký, vysoký)

σταδιεύς -έως ὁ Ὀξζεο stadiový
στάδιον τό stadion a) délková

míra 1. attická — 164 m,
2.. olympijská = 192 m,
3. řecko-římská = 178 m,
4. římská —=185 m; b) 74
vodní dráha, závodiště, závod

oTáŠroc 3. (pevně) stojící, pří
mý; ň o. boj zblízka

στόάζω -ειν Kapati, nalévati;
intr. kanouti, mokvati, ply
nouti

στάθμη ἡ pravítko, šňůra (mí
ra), pravidlo, zákon

σταθιιὀς ó stanoviště, stáj, dvo
rec, obydlí. stanice (spojená
s noclehárnou), denní pochod
(30 stadií — 24.5 km); závaží,
váha; odpočinek; sloup, veřej

σταθμοῦμαι-εἴσθαι | vyměřiti,
(ἳ -οὔσθαι) vypočíσταἡμῶιαι-ὅσθοι| tati.uvá
žiti, souditi, uznávati, vy
zkoumati, usuzovati, tušiti

σταῖς, σταιτὀὸς τό těsto (na
chleba)

oTotTwvoc 3. těstový

στάλαγμα τό Krůpěj
oTautvec of stojaté trámy, slou

py, příční břevna (žebra)
u voru

oTáuvoc č džbán

στάν VÍZ TaTnuUL

στόάξ’, στάξον α j. Viz στάζω
στᾶς υἱς ἵστημι

478 σταφυλή

στασιάζω -ειν činiti povstání
(rozbroj), svářiti se, bouřiti
se, míti (vésti) spor, býti ne
svorný, v horlivosti zápasiti

OTAOLAGUÓGÓ Vzpoura, rozbroj

στασιαστής -οὔῦὁ Ξ--- στασιώ
της

στασιαστικὀς 3. odbojný, ne
svorný

OTŮGLUNC2. pevně stojící, klid
ný, stálý; rd o. zpěv sboru
mezi akty

στάασις -εως Ď Postavení, po
stava, stanutí. poloha, stano
viště; povstání. odboj, vzpou
ra, svár, rozbroj, různice,strana© politická,neshoda,
rozpor

oToo1mÁMe2. odbojný, nesvor
mý, stranický

στασιώτης -ου ὁ odbojník,
straník

oTnaumTixůc 3. odbojný, bouř
livý, nepokojný. nesvorný,
stranický, revoluční

oTaTňo -Mooc č statér (zlatá
i stříbrná mince různé váhy
a ceny)

orTatToc3. stojící, stájní
σταυούς ὁ kůl, hradba kolová;

kříž

σταυοῶ -οὔν Κοῖονοι hradbou
opatřiti, ukřižovati

ohrazení
boty opev

σταύρωματό
, «

σταύρωσις -εως ἢ
nění

σταφυλή ň hrozen, réva; záva
ží olovnice, olovnice (σταφύ
in)
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στάγυς -υος ὁ Klas, vzrostlá
setba

στέαρ -ἅτος τὀ θυῖ, lůj, omas
tek

oTevále -ei Pokrýti (Z aré
γω)

στεγανός 3. pokrývající, hustý,
pokrytý, neproniknutelný

oTĚVAOVOGÓČdomácí pán

oTĚVOOUGTÓ pokrývka; — arTé
Ύη

στεγαστρίς -ίδος (/επι. Ἱ στε
vovoc) pokrývající, pokrytá

στέγη ἡ Kryt, střecha, přístře
ší, příbytek, dům; pokrývka;
vězení, jeskyně, popelnice

στεγνὀς 3. pokrývající, pokry
tý, chránící; τὸ σ. přístřeší

στέγος τό --- στέγη
oTĚvY -euv Krýti, ukrývati, uza

vírati, tajiti, zadržovati, od
vraceti, odolávati, chrániti,
snášeti, vydržeti

oTElĎo -ev šlapati, dupati, roz
šlapati, choditi; part. živý,
oživený

στεῖλα υἱ2 στέλλω

στειλειήἡ λοράς sekery;στειλειόν τό {--- ὀπή (οἴνου,
ἩσΠο 5εκετγ); πρώτης στ. 56
také vykládá: na horním
Konci násady (počínaje první
sekerou)

OTELVO- 5— GTEVO

oTElvw -ew tísniti; pas. Úúžitise,
úzkým se stávati, v tísni býti,
býti přeplněn

oTELVWITOG3. těsný, úzký; T0 o.

GTEVOG

στειπτός 3. pevně udupaný,
hustý

oTEloa (i arelom) spodní trám
lodní, spodek lodní; neplod
ná, jalová (sterilis)

στείγω -ειν Stoupati, kráčati,
ubírati se, táhnouti, odejíti,
nadcházeti, přijíti

στέλεχος τό Ρ8ἵεΖ
otTékhm-ev řaditi, připravova

ti, ukládati, spouštěti, vypra
vovati, vysílati, vystrojiti,
upravovati, uspořádati, zdo
biti, pozvati, vyzvati, pověři
ti, s sebou vzíti; med. (pas.)
vyporaviti se, vyjíti, ubírati
se, podniknouti cestu (plav
bu), obeslati si, vzíti na sebe,
varovati 5ο

orTéuua Tó vínek, věnec, rato
lest (olivy, vavřínu)

OTĚVOVÝMA τό] stenání, výskáníOTEVAVUOG O!
oTevále -er stenati, vzdycha

ti, Ikáti, bědovati, oplakávati
στενακτόὀς 5. naříkající, stena

vý, oplakaný

στεναχίζω -ειν 1 med.)vzdyστενάχωο-ειν chati, naří
kati, nářkem se ozývati, že
Jeti, proklínati

στενοπορίᾶα ἡ soutěska, prů
smyk

oTEVOTODOG2. ÚZkÝ, těsný; t0
o. (TŮ o.) soutěska

στενός ὃ. úzký, těsný; rů o. (Tů
o.) soutěska, úžina, nedos'a
tek, nouze, rozpaky; suchý,
hubený
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στένος TÓtíseň, nouze
oTEVÓTNG-nT0G Ť těsnost, těsný

prostor, soutěska
oTEvoxwOLa těsnost, soutěs

ka, tíseň, sklíčenost
στενοχωρῶ -εῖν Dýti těsný, do

úzkého prostoru hnáti, do
tísně přivésti; pas. býti zne
pokojen (stísněn)

στένω -ειν tísniti; pas. býti
stísněn, obtížen, býti plný,
plniti se; (hlasitě) vzdychati,
naříkati, oplakávati, želeti

στενωπός 2. těsný; O o. soutěs
ka, mořská ἀζίπα

στέργηµα τό půvab lásky
στέργω -ειν milovati, zajíbiti

si, spokojiti se, poddati Se,
snášeti, prositi

στερεός 5. tuhý, tvrdý, pevný,
krutý, tvrdošíjný

στερεόφρων 2. zatvrzelý
στερεῶ -οῦν pevným činiti,

otužovati

στερέωμα TÓSíla, pevnost
στέρησις -εως Ú zbavení, ztrá

ta

στερίσχω TZ στερῶ
στέριφος ὃ. tuhý, pevný, ne

plodný

oTeoxTog 3. milovaný, hodný
lásky

oTéovov TÓprsa, srdce, nitro
oTEOVOVY0G2. rozlehlý, s širými

rovinami (yůwv)
στέροµαι -εσδαι býti zbaven

(oloupen)

oTeooný *j blesk, Jesk, třpyt

oTeoormysvěTU Ó blesky sbíra
jící (metající)

oTĚOOVY-1r0G blýskavý, zářící
στερρός ὃ---- στερεός
στερῶ -ev oloupiti,

Μορ
zbaviti;

co, ztratiti
OTEVULAL-0ĎUL stavěti se, hlá

sati, chlubiti se, hroziti, sli
bovati

oTepávy % okraj, vínek, čelen
ka, věnec

στεφανηφόρος 2. νἔποεπα οὔᾷ9
bený; a. ἀγών závod, jehož
odměnou je věnec

OTEDUVYOOŮ-ev Věnec nosili
στεφανίτης -ου ὁ --- στεφανη

Φόρος
στέφανος Ď čelenka, věnec,

diadém, cena, odměna, ozdo
ba, vítězství, kruh (okruh),
okraj (přílbice, skály)

στεφανῶ -οῦν obklopovati, ob
roubiti; ověnčiti, ozdobiti, vy
znamenati, odměniti, koruno
vati; meď. věnčiti se, kolem
se prostírati

oTEpůvaua TO obruba, věnec,
ozdoba (== στέφανος)

στεφανωτρίς -ίδος ἡ Υἔποον7,
pro věnce vhodný

στέφος TÓ Věnec, vínek (—
στέφανος)

oTÉEY -e1v Vkládati, obkládati,
pokrývati, věněčiti, zdobiti
(--- στεφανῶ)

oTĚWUEV,OTŇ, στήη οἱ ἵστηιι
στῆδος τό Prsa, nitro, ňadra,

srdce, mysl, rozum, hruď



στήηκω 481 στόµιον

στήκω -ειν 5148, νἔτηδ zůstati,
nehřešiti

oTňAm ň sloup, pilíř, pomník,
mezník, náhrobní kámen, pa
mětní sloup, čestný sloup (Se
zákony, smlouvami a j.)

στηλίτης -ου ὃ poznamenaný
na sloupu hanby

στήµεναι υἱζ ἵστημι
στήµων -ονος ὁ ο5δΏηονᾶ,πανί

jení (u tkalcovského stavu)

GTNOLYLÓGÓ OPOra, pevnost

στηρίζω -ειν Upevňovati, pev
ně stavěti; intr. opříti se,
vrhati se, vraziti

oTiBaooc 3. tuhý, pevný, statný
στιβάς -άδος M stelivo, lůžko

ze slámy (listí, rákosí), větev
s listím

oTibn * ranní chlad, jinovatka
στίβος č cesta, pěšina, stopa,

šlépěj
στίβω -ειν --- στείβω
στιβῶ -εῖν prošlapati, prohle

dati.

oTVYLŮG-émG Ó Vpalovač zna
mení

oTiyua To bodnutí, bod, vpále
né znamení, skvrna; stopy
utrpení

στιγματίᾶς -ου ὁ Člověk zna
menaný (se znamením na
čelo vpáleným)

στιγµή ἡ bod, tečka; G, yodvov
okamžik

στίζω -ειν Ὀοάαίϊ, tetovati, zna
mení vpáliti

otTvxToG3. skvrnitý, pestrý
στίλβω -ειν lesknouti se, zářiti
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ovdÁnvoc 3. lesklý, třpytivý
στἰξ -ιχός ἡ řada
στιπτός ὃ. --- στειπτός
στῖφος τό hromada, hustý dav

(zástup)

oTiyog ó řada, bitevní šik; řád
ka, verš

oTvyĎuoL-Gobou v řadě kráčeti
(postupovati)

στλεγγίς -ίδος ἡ hřeblo, hřeben
στοᾶ ἡ sloupořadí, loubí
στοιβάς -άδος ἧ--- στιβάς
στοΐδιον τό --- Ζάγοῦπδιέ στοά
στοιή-Ἑ- στοά
στοιχεῖον τό Písmeno, základ,

prvek, souhvězdí
στοῖχος Ó řada (== oríxod),

vrstva

oTovyĎ -eiv býti v řadě (v po
řadí), při někom (něčem)
státi něčeho se držeti

στολάς -άδος ἡ--- σπολάς (Κο
žený krunýř jezdecký); v hou
fech táhnoucí

στολή m šat, oděv, roucho, Kroj,
zbroj

στόλος ὁ Cesta, jízda, tažení,
výprava, průvod, vojsko, loď
stvo, družina; nářadí (lodní),
zobák lodní; poslání (popud)

oTóuo. Tó Ústa, rty, tlama; řeč,
slovo, tvář, čelo, průčelí, ústí;
kraj, okraj, otvor, vchod,
ostří (u zbraní), fronta šiku

oTóuaoyoc 2. obratný jazykem,
prostořeký

oTóuoyog ó jícen, hrdlo, žalu
dek, otvor

στόµιον τό ústí, otvor, udidlo



στομῶ 492 στρατιωτικός

στομῶ -oÚv Ústa ucpati, ostřím
opatřiti, ozbrojiti, posíliti

στόµωσις -emo T. obratnost
v řeči, prostořekost

στοναχή 7)stenání, úpění
στοναχίζω -ειν Ξξ στεναχίζω
στοναχῶ -εἴνδἴθηδή(--- στένο)
στογόεις 3. stenavý, žalostný
στόνος ὁ Stenání, chroptění,

hukot, jekot
στοργή ἡ láska, oddanostOTOVĚVVŮMU-vou| prostříti,
GTÓOVVUL-VOLη

ustlati, uložiti, utišiti, polštá
ři obložiti

oroyálouou -eobau K cíli mířili,
směřovati, přihlížeti, bažiti,
toužiti, tušiti, uhodnouti

στοχαστικός 3. důvtipný, by
σι; σ. εἰμί --- στοχάζομαί
τινος

στόχος ὁ Cíl
στράπτω -ειν blýskati, blesky

metati

στρατάρχης o vrchní velitel
στρατεία Výprava vojenská,

tažení, služba vojenská, voj
sko

OTOÓTEVUUTÓ VÝPrava, vojsko,
ležení, tábor, mužstvo

OTOUTEÚOLLOG2. Vojenský, služ
by vojenské schopný

στράτευσις -εως ἡ--- στρατείᾶ
GTOUTEVY-Evy (E Meď.) do pole

(války) táhnouti, výpravu
podniknouti, polní službu ko
nati, bojovati, válčiti

oTOUTÁVNU0.TÓ Velitelství, vá
lečná lest

OTOUTYVÉTNG-OV Ó vojevůdce

στρατηγίᾶα (-ίη) ἡ hodnost ve
litelská, velení, umění veli
telské, úřad stratéga

στρατηγικός 3. velitelský, vo
jenství znalý; © «. zkušený
velitel

oToaTňYLov TOStan velitele

oTOaTNyÍc-LdocVelitelská; j g.
(5ο. vac) velitelská loď

στρατηγιῶ -ᾱν PO velitelství
dychtiti

oToaTny0oc Ó Velitel, vůdce, ad
mirál, vojevůdce, stratég, mí
stodržitel provincie, starosta
města; prokonsul (proprae
tor); nejvyšší levita

στρατηγῶ -εἵν býti velitelem
(vojevůdcem),míti vrchní ve
lení, zastávati hodnost straté
ga, vésti, prováděti

στρατηίη ἡ |
στρατηλασίη 7)
στρατηλάτης -ου 0 velitel voj

ska (==oroarnyos)
oToaTnAaTů-eiv býti velitelem

výpravy, do pole táhnouti

oTE0TLUŮ ($-w) Vojsko, vojen
ská moc, polní tažení, vojen
ský zástup, vojenská výprava

στράτιος 3. Válečný
στρατιώτης -ου ὁ Vojín, bojov

mík, žoldnéř, pěšák, těžko
oděnec

στρατιωτικός 3. Válečný, vo
jenský; TO o. vojsko; Ta o.
válečnictví, služba vojenská,
peníze na válku

--- στρατείᾶ



στρατιῶτις 483 στρὠματόδεσμος

στρατιῶτις -ιδος (56.ναῦς) do
pravující vojsko, válečná
(loď)

oToaTokovů -eiv Vojsko sbírati
oTOUTOTEdŮLYNYO Velitel tábo

ra (praetoriánů)

στρατοπεδεία Ť) tábo
στρατοπέδευσις -εως | ření,

místo pro tábor, ležení, tábo
řící vojsko

στρατοπεδεύω -ειν (ἲ πιεᾶ.) tá
bořiti, tábor zříditi, táborem
se položiti

στρατόπεδον τό tábor, ležení,
vojsko (tábořící), loďstvo (na
kotvách)

στρατός ó tábor, vojsko, zástup,
hromada, množství, lidOTOUTOÚUUL-OVOVOU| UtábooTOaTÓUOL-ČoVOL| |řitise

στρεβλός 3. Křivý, zkroucený,
lstivý, šilhavý

στρεβλῶ -οὔν kroutiti, točiti,
vymknouti se, do kloubu
vsunouti, mučiti, na skřipec
napínati

oTOčuuOTÓZkroucení, vymknutí
στρεπτός 3. točený, pletený,

ohebný, obratný, řiditelný,
uprositelný; Ó «. řetěz, ná
hrdelník, preclík (pečivo)

στρεπτοφόρος 2. 5 řetězem na
šíji

στρεύγοµαι -εσθαι Dýti vyčer
pán (utrápen)

oTOsEPEdLVOÚUOU-EloVou V Kru
hu se otáčeti, v sloup se ob
rátiti
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στρέφω -EWVotáčeti, obraceti,
svinouti, kroutiti, plésti, od
vrátiti, vymknouti, měniti,
převraceti; intr. (pas.) vykru
covati se, vytáčeti se, všímati
si, šířiti se, toulati se, obra
ceti se, Zzavinouti Se, Vy
mknouti si, měniti se

στρηνιῶ -ᾱν bujně (rozmařile)
žíti

στρῆνος τό bujnost, přebytek,
přepych

στρογγύλος 3. Kulatý, oblý,
okrouhlý; a. ναῦς (πλοῖον)
kupecká (nákladní) loď

oToovyvÁdTmG -T0G T Kulatost,
okrouhlost

στρόµβος ó vlk (hračka), ulita,
vířivý vítr

oTOovŮlov TÓ (i oTEOOVŮÚOLOV)
vrabec, vrabeček

στρουθός ὁ (ἡ) vrabec, pštros
(μέγας, κατάγαιος σ.)

oroogákvyE -vyog ň vír, kotouč
στροφαλίζω -guvhbitě otáčeti
στροφάς -άδος Υ kruhu se otá

čející (obíhající)

στροφεῖον τό --- στρόφος
στροφή Ů otáčení, obracení,

obrat, lest
στροφοδινοῦμαι

στρεφεδινοῦμαι
OTOOGOGÓ Provaz

στρΌφνός δ. kyselý, nevlídný
oToĎua TÓ koberec, pokrývka

(ložní), prostěradlo, čabraka

oTOVUUTOdEONOGÓ VAK na ložní
potřeby, tlumok; adj. plach
tový

-εἴσθαι 



στρωμνή

oTowuvý pokrývka (ložní),
lože, polštář

OTOWVVUUU,

OTOOVUUL

στρωτός 3. prostřený
oTOWEŮ-av hbitě otáčeti, pro

háněti se, meškati, zdržovati
se

στυγερὀς 3. odporný, hrozný,
žalostný, smutný

στυγητός 2. odporný
στύγιος 4. ošklivý,

(Στύξ)
στυγνάζω -ειν býti zarmoucen,

rozmrzen

στυγνός 3. nenáviděný, odpor
ný, hrozný, chmurný, nepřá
telský, bolestiplný, nešťastný,
ubohý, plný zášti

στυγῶ -etv míti v ošklivosti, po
hrdati, hroziti se, děsiti Se,
nenáviděti, za hrozné poklá
dati

στῦλος ὃ 5ἱουρ, pilíř, opora
στυππεῖον TÓ Koudel

στυπτηρία ἡ (ἳ -ἴη) Kamenec,
ledekoTVOGXLOVTO| držadlo

στύραξ -χος sj (násada)kopí,
dolní konec kopí, oštěp

oTVOGE -noc O (m) styrax, keř
s vonnou pryskyřicí

orvgelile -eu strkati, odráže
ti, otřásati, trýzniti, sraziti,
odehnati, odstrčiti

ας 3. (2.),στυφελόςὃ. (5.)|hustý,pevný
oTvpzÁwong2- (4,

στυφλός 3. (2.), ᾗον, drsný,
στύφλος 5. ) přsny

στρωννύω| VÍZ

odporný

484 σύγγονος

σύ (τύ, σύγε, σύπερ, τύνη) ἴ
συβόσῖον τό (ἳ συβόσειον) stá

do vepřů

ovBarng -ov Ó pasák vepřů
συγγένεια jj příbuznost, příbu

zenství (-stvo), rodina

συγγενής 2. příbuzný, sourodý;
Ó o. příbuzný, soukmenovec;
TOo. příbuzenstvo; podobný,
Ssvorný

ovyvevíc -180g 1 příbuzná
συγγηράσκω -ειν zároveň stár

nouti

συγγίγνοµαι-εσθαι δε se,
setkati se, stýkati se, roz
mlouvati, baviti se, zdržovati
se u někoho, pomáhati něko
mu, býti žákem (druhem),
učení dokončiti (perf.)

συγγιγνώσκω -ειν (-γινώσκο)
stejně poznávati, souhlasiti,
přisvěděčiti,přiznati se, schvá
Jiti, stejně smýšleti, odpouště
ti, uznati, připustiti, pocho
piti, býti přesvědčen, ustou
piti (i medď.)σύγγνοιαἡ| prominutí,

συγγνώμη ň odpuštění,
uznání, milost, dovolení

συγγνωµονικός 3. shovívavý,
rád odpouštějící

συγγνωμοσύνη odpuštění,
omilostnění, shovívavost

συγγνώµων 2. shovívavý, od
pouštějící, připouštějící, od
pustitelný

σύγγονος 2.sourozený(= συγ
γενής)



σύγγραμμα

σύγγραμμα τό 5Ρἱ5,pojednání,
kniha, soupis, zápis, před
náška, písemná smlouva, dě
jepisné dílo

OVYVOUEEÚG -ÉmMGÓ Spisovatel,
dějepisec, prosaik, skladatel
zákonů; oi o. ústavní výbor

συγγραφή ἢ sepsání, zaznamenání,pojednání,© dějepis,
smlouva, listina

συγγραφικός JŠ.písemný; gvy
γραφικῶς jako ve smloů
vách, {. j. zcela přesně

OVYVOÚEPY-EL písemně zazna
menati, sepsati, napsati, po
psati, písemně podati, vypsa
ti, smlouvu zapsati

συγγυμνάζοµαι -εσδαι spolu
se cvičiti

συγγυµναστής -οῦ ὁ Společně
cvičící

συγκαῦαιρῶ -eby Spolu strh
nouti, spolu vítěziti (přemá
hati), k pádu napomáhatiσυγκαθαρµόζω-ειν| společně
upraviti (uložiti, pochovati)συγκαθδέζοµαι-εσῦθαι| spolu
usedati, zasedati, usaditi se

ovyxáVyua -odau spolu seděti,
spolu bydleti, zasedati, u ně
koho seděti

συγκαδίζω -ειν spolu usaditi,
ustanoviti; med. — συγκαῦέ
ζομαισυγκαθίηµι-έναι| spouštěti;
intr. snížiti se, pustiti se do
něčeho, povoliti, přidati se
k něčemu (gig Tu)

485 συγκατάχειµαι

συγκαδίστηµι -άναι spolu po
staviti (ustaviti, ustanoviti)

συγκακοπαῦῶ -εἴν Spo
συγκακουχοῦμαι -εἴσδαι ) 1εὅπξ

trpěti

συγκαλύπτω -ειν Ζεε]α zahaliti
συγκαλῶ -εἴν svolati, povolati

(k sobě)

συγκάµνω -ειν spolu usilovati
(pracovati), usilovně pomá
hati, spolu trpěti

συγκάµπτω -ειν δερζϊα, οΏποι
ti, přivésti do špatného stavu

συγκαταβαίνω -ειν Spolu se
stoupiti (vyjíti)

OVYXATŮVA -ELVZároveň uvésti
zpět

συγκαταδιώκω -ειν 5ροῖμ pro
následovati

συγκαταδουλῶ -οὔν pomáhati
při podrobení (i med.)

συγκαταζεύγνΏμι -vou dohro
mady spojiti; perf. pas.: býti
do něčeho zapleten

zároveňσυγκαταθδάπτω -ειν
pohřbíti

συγκατάδεσις -εως T)Souhlas
συγκαταίθω -ειν spolu spáliti
συγχάταινος 2. schvalující, při

svědčující

συγκαταιρῶ -εἴν--- συγκαῦαι
ρῷ

συγκατακαίω -ειν (ἵ -κάα)
spolu spáliti; pas. spolu sho
řeti

συγκατάκειµαι -σῦαι spolu le
žeti (seděti) u stolu



συγκατακλείω 486 OVYXÁELOLG

συγκατακλείω -ειν (ἳ -κληία)
zároveň zavříti

συγκατακτάοµαι -ἄσῦθαι Spolu
získati (dobýti), pomáhati při
získání

συγκατακτείνω
zabíti (poraziti)

συγκαταλαμβάνω -ειν zároveň
(spolu) dobývati

συγκαταλείπω -ειν společně 7a
nechati

-ειν zároveň

συγκαταλύω -ειν ζάτονεἤ zru
šiti, pomáhati při svržení

συγκατανέµοµαι -εσῦαι SPO
lečně si rozděliti (ovládnouti)

συγκαταπρᾶττω -ειν 8ρο]α νγ
konávati (prováděti)

συγκατασκεδάννυµι -ναι Ζάτο
veň (při tom) rozlíti

συγκατασκευάζω κ-ειν Spolu
připravovati, při úpravě po
máhati

συγκαταστρέφοµαι-εσθαι 8Ρο
lečně si podrobiti

συγκατατίθεµαι -σθαι 5ροῖα 5ἱ
postaviti, srovnávati se, sou
hlasiti, přisvědčiti

συγκαταψηφίζω -ειν (ουψξε]πό
med.) při odsouzení spolupů
sobiti, svým hlasem zároveň
odsouditi, společně zvoliti

συγκατεργάζοµαι -εσῦθαιν ρτά
ci pomáhati, spolu vykoná
vati (prováděti), při podrobe
ní pomáhati, spolupracovati

συγκατέρχοµαι -εσθαι Spolu
se navrátiti

συγκατεύχοµαι -εσθαι Zároveň
vyprositi (požadovati)

ovyxaATNYOVŮ-etv Spolu žalo
vati, k žalobě se připojiti

συγκάτηµαιΞ- συγκἀδηµαι
συγκατοικῶ -εἴν Společně pře

bývati

συγκατοικίζω -ειν při založení
pomáhati, při zalidnění spo
lupracovati, společně zaklá
dati (obnovovati)

συγκατοικτίζοµαι -εσῦαι δρο]α
s někým litovati (si stýskati)

σύγκειμαι -σῦαι 5ροῖα ležeti;
býti složen, ustanoven, umlu
ven, býti vymyšlen; gúyxet
TOÍ TLVÍTLněco jest s někýmsmluveno;τὸ| OVYXELLEVOV
(Tů. o.) dohoda, smlouva

συγκελεύω -er spolu pobádati,
výzvu podporovati

συγχεντῶ -εἴν probodnouti
συγκεράννῦμι -ναι Δπςι,

sloučiti, ujednati, spojiti; med.
spojiti se; pas. býti spojen
(upevněn, proniknuť)συγκεφαλαιῶ«οὔν| shrnout,
soustřediti

OVYXUVOVVEVY-Ev Společně ne
bezpečí podstupovati, býti
druhem v nebezpečí

ovyxivů -etv společně v pohyb
uvésti (vzbuzovati, pobuřo
vati)

συγκλάω -ειν Dozlámati, roz
drtiti

σύγχλεισις -εως ἡ Uzavření,
spojení, sevření, seřadění
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συγκλείω (-κληίω, -πλῃω) -ειν
zavříti, sevříti, spojiti, obklí
čiti, těsně seřaditi (těsné řa
dy učiniti); intr. (med.) 50
vříti se, zavříti se, naléhati

ovyxÁnoovouoc Ó spoludědic
ovyxÁnooc 2. se společným osu

dem, hraničící, losem přidě
lený, shodný

ovyxinoú -oúv losem přiděliti
(zvoliti)

σύγχλῃσις -- σύγχλεισις
σύγκλητος 2. svolaný, shromáž

děný, mimořádný; jj o. senát
συγκλήω -ειν ΞΞσυγχκλείω
ovyxÁtvouou -eoĎou vedle se

položiti (ležeti)

ovyxÁový -etv do zmatku uvé
sti

ovyxkuc -vdoc seběhlý, sehna
ný, sebranka

συγκοιμῶμαι -ἄσθαι S někýmležeti| (spáti,| odpočívati),
souložiti

συγκοινοῦμαι -οὔσθαι βροἰεδπδ
si sdělovati

συγκοινωνός 2. Zároveň účastný
ovyxotwvwvů-elv míti účast na

něčem (Tvvóc, Twví)

συγκομιδή Ť Svážení, sklizeň,
zásobování (girov), shonσυγχοµίζω-er| Spoluopatřiti
(ošetřiti, zjednati), sváděti
dohromady, svážeti, sklízeti,
sbírati, spolu pohřbíti; med.
sbírati si, opatřiti si, uscho
vati si, k sobě zavolati

συγκόπτω -ειν Stloukati, roz
tloukati, zničiti, skoliti, zbíti

συγκορυβαντιῶ -ᾱν společně
býti vzrušen (roznícen), býti
společníkem v korybantském
vytržení

OÚYKOGOLG-EWG Ť SMÍŠENÍ, spo
jení

ovyxobvw -ew. sloučiti, sjedno
titi, srovnávati, posuzovati,
vykládati

συγκροτῶ -ev stlouci, sraziti
(sprásknouti), společně vy
cvičiti, dobře vyzbrojiti; pas,
dobře být připraven

συγκρούω -Ev Sraziti, seštvati,
znepřáteliti; intr. znepřáte
Jiti se

συγκρύπτω -ειν Spolu (zcela)
skrýti (zahaliti)

συγκτάοµαι -ᾱσδαι
při dobývání

συγκτίζω -ειν spolu zakládati
(vystavěti, osaditi)

συγκτίστης -ου ὁ δρο]υζαζκ]αάα
19]

συγκυβεύω -EwyS někým hráti
v kostky

συγκύπτω -ειν dohromady se
skláněti, sjednotiti se, stáh
nouti se, stlačiti se, prohýbati
se, kroutiti se

συγκυρία ἡ náhoda
συγκυρῷ (i πιρᾶ.) -εἵν srážetí

se, setkati se, přihoditi se,
státi se

συγχαίρω -ειν Spolu se rado
vati

pomáhati
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συγχέω -εἷν sesypati, zbořiti,
rozhazovati, rušiti, mařiti,
skličovati, másti, viklati, zne
pokojovati, pobuřovati

συγχορευτἠής -οῦ O Spolutaneč
ník

oVYxOw-otv sesypati, rozbořiti,
zasypati, zahrabati

ovyxodouou -ňodor spolu po
užíti, s někým se stýkati

συγχύν(ν)ωσυγχέω
σύγχυσις -εως ἡ smíšení, zma

tení, zboření, převrat, vzpou
ra

συγχώννῦμι ξ συγχόω
συγχωρῶ -εἴν Sejíti se, srážeti

se, shodnouti se, sjednotiti se,
přistoupiti, povoliti, dovoliti,
připustiti býti shovívavý,
odstoupiti, ustoupiti, postou
piti; ovyywoet jest volno,
možno, dovoleno

oÚEtoc 3. sviňský, prasečí
συζάω -ἤν spodu žíti, vžíti se do

něčeho, stále v něčem žíti
ovleúyviut -vai spolu zapřáh

nouti, spojiti, provdati; med.
dáti zapřáhnouti; přidružiti se

συζητησις -εως ἡ rozhovor,
disputace

συξητητής -ου O badatel, so
fista

συζητῶ -etv (učeně) rozmlou
vati, příti se (περί τινος)

συζυγίᾶ ň dvojice, pároúČvyoc2.| spoluzapřažený,
σύζυξS c των družka
συζωοποιῶ -εἴν zároveň oživo

vati

συδείς υἱΖ σεύω
ovxáutvov To moruše (plod)
oVxáutVoGŤ Moruše (strom)
σῦχέα h (i -ném, -κῆ) fík

(strom)

συκομορέᾶαŇ esyptský fík, sy
komora

σῦκον τό {8ς (plod)

σχκοφάντης -οῦ O sykofant,
udavač, osočovatel, zištný ža
lobce

συχοφαντία Ť udavačství, oso
čování

σὔκοφαντῶ -eiv Udávati, 050
čovati, křivě žalovati, býti sy
kofantem

συκοφόρος 2. nesoucí fíky
σῦλα Víž aVin
σύλαγωγῶ -εἷν Jako kořist si

odvésti

σῦλα υἱσ σύλη
συλεύω --- συλῶ
ovim * lup, kořist, zabavení

(zajímání) lodí
συλλαβή ἡ sebrání,

(syllaba)
ovilalů -etv rozmlouvati (ho

vořiti) s někýmσυλλαµβάνω-ew| dohromadyvzíti| (uchopiti),| shrnouti
v jedno, sebrati, shromážditi,
polapiti; zajmouti, zatknouti,
obsáhnouti, zahrnouti, po
chopiti, pomáhati, sejmouti,přijmouti,obdržeti;| med.
účastniti se, ujmouti se; pod
porovati, rozuměti, naučitise;© ovikauBáva.| přispívá
k něčemu (Tuvt)

slabika
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ovllévo -ei sbírati, shromaž
ďovati, svolávati; med. shro
mážditi se, sejíti se, přibývati

ovliňýpbůnvadv. úhrnem, v cel
ku, vesměs, vůbec, najednou
všichni

συλλήπτρια Ýjpomocnice
συλλήπτωρ -ορος ὁ pomocník,

účastník, společník

σύλληψις -εως ἡ Ζ8188{,σαΐδεηί
συλλιάζομαι -εσῦαι 5Κ]δεηοι1

(IL, XXIII. 879 σὺν δὲ...
λἰασὃεν)

συλλογή m sbírání, najímání,
srocení, shromáždění

συλλογίζομαι -εσῦθαι spočítati,
uvažovati, závěr (úsudek) či
miti, poznávati, znamenati

ovAhoviouóc o soudné myšlení,
konečný úsudek, závěr

ovkhoyioTixóc 3. podle úsudku,
příslušný k závěru

σύλλογος o shromáždění, sro
cení, schůze

συλλοχίτης -ου ὁ druh vojen
ský, spoluúčastník války

συλλυποῦμαι -εἴσθαι spolu se
rmoutiti, Útrpnost projevo
vatiσυλλύω-εινspolu| uvolniti
(kotvu zdvihnouti), spor U
rovnati

σῦλον υἱζ σύλη
συλῶ -ᾱν odejmouti, sejmouti,

uloupiti, oloupiti, vypleniti,
podvésti

oúua To (akon) -- důua
(oběť)

συµβαίνω -ειν spolu kráčeti,
shodovati se, smířiti se, vy
rovnati se, smlouvu uzavříti,
zavázati se, vycházeti, vyplý
vati, naplniti se, stávati se,
přihoditi se, potkati, dostati
se někomu, splniti se, úspěch
míti, zdařiti 56; συμβαίνει
jest vhod, daří se, jest mož
no, vyplývá; κατὰ συµβεβη
xóc mimochodem, nahodile

συµβάλλω -ειν spolu (dohromady)házeti,| hromaditi,
shromážditi, pouštěti se do
něčeho (1í), srážeti, sváděti;
v boj se dáti, sraziti se, do
sporu (hovoru) se dáti, při
spívati, pomáhati, spočítati,
projeviti, pronésti; smlouvati
se, srovnati se, přirovnávati,
posouditi něco podle něčeho
(τινί, πρὀς τι), domýšleti se,
pochopiti, povšimnouti si; do
hromady téci, spojovati se;
vyvoditi, utkati se, setkati se
s někým (Tví)

συµβασείω -ειν býti nakloněn
k smlouvě

συμβασιλεύω -ειν spolu vlád
nouti

σύμβασις -εως ἢ dohoda, ú
mluva, smlouvaσυμβατήριος2.) smiřlivý,ovuBarixóc3.| ksmlouvě
ochotný, povolný

συμβιάζομαι -εσῦαι Πᾶδηπξ se
hnati dohromady, společně
utlačovati; Tů ovuPePiaous
vo všechno násilně potlačené
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συμβιβάζω -ειν dohromady συμβούλιον τό shromáždění ra
přivésti, spojiti k smíření dy; = ovufbovkůý
přivésti, srovnávati s něčím
něco (τιν τι), Ze srovnání
vyvozovati, pochopiti, pozná
vati, poučovati, dokazovati,
učiti

σύμβιος 2. 5ροΙαΣή{εί; ὁ (ῇ) σ.
manžel, manželka

OVUBLÓ-ov spolu žíti

συµβοήδεια Ů společná pomoc,
spojené vojsko pomocné

συμβοηθῶ -εἴν spolu:pomáhati,
vzájemně si na pomoc přijíti,
přispěchati ku pomoci

ovufboAovoc 3. podle smiouvy,
smlouvou určený; TOa. obchod,srovnání,© smlouva,
styk, úmluva, dlužní ἀρίς,
půjčka, dluh, znamení, znač
ka

συμβολή ň setkání, utkání,
srážka, boj; schůzka, beseda;
spojení, kloub, spona, příspě
vek

ovupbokvnoc 3. besední, spole
čenský

σύμβολον τό znamení, odznak,
známka, doporučení pro hos
ta (cizince), průkaz; smlouva
(státní, obchodní a j.)

συμβουλευτικός 3. poradní

συμβουλεύω -er Taditi, radu
(návrh) dáti; med. raditi se,
společně uvažovati, o radu se
ptáti

συμβουλή, συµβουλία (ἳ -ἴη) Ἡ
rada, návrh, porada, poučení

συμβούλομαι -εσῦσι spolu chtí
ti, shodovati se

ovuBovdoc č (7) rádce, poradce
ovubow -úv spolu křičeti, svo

Jávati, přivolávati křikem

ovuuadnrňg -00 Óspolužák
συμμανὺάνω -ειν spolu se uči

ti; aor. přivyknouti si

συμµάρπτω -ειν Ποπνάαα, Ωδ
trhati

OVUUUOTVOŮ-Ely (i med.) spolu
dosvědčiti, potvrditi svou vý
povědí

σύμμαρτυς -υρος ὁ SVĚdek
ovuuaylů (-(n) T vojenské spo

jenectví, válečný spolek, moc
spolková, spojenci, pomocné
vojsko, pomoc spojenců

συμμαχικός5. 8ρο/επεοξύ, 5ρο]
kový; rů G. Spolek, společné
vojsko (loďstvo, pokladna),
spojenci

συμμαχίς -ίδος spojený; Ď a.pomocnice,spolková© moc,
stát spolkový

ovuudyouau Spolu (na něčí
straně) bojovati, býti spojen
cem, pomáhati

oúuuoyoG Č Spojenec, pomoc
ník; adj. pomocný, spojenec
ký

συμμαχῶ -εἴν--- συμμάχομαι
συμμείγνῦμι -- συμμίγ
συμµένω -ειν pohromadě zů

stávati, stále vytrvávati (se
trvávati)



συμμερίζομαισυμμερίζομαι-εσδαι| společně
συμμετέχω -ειν podíl

míti (obdržeti), účastniti Se,
děliti se s někým (ruví)συμμετίσχω-Ewy| spolubýti
účasten

ovuuĚTOVOG2. zároveň účastný

συμµέτρΏσις -εως ἢ vyměření,
výpočet

OVUUETOLŮ T SOUMĚrNoOst

σύμμετρος 2. Vyměřený, při
měřený, souměrný, vhodný,
včasný

OVUUETOĎ-etv odměřiti, vypo
čísti, vyměřiti; pas. souhla
siti, shodovati se

συμμητιῶμαι -ἄσδαι společně
uvažovati (se raditi)

ovuuvya adv. společně s někým
(τιν{)

συμμιγῆς 2. smíšený, sdružený,
rozmanitý

συμμίγνυμι -ναι (ἳ -νύω, -ειν)smísiti,| sloučiti,spojovati,
sděliti; intr. (pas.) smísiti se,
spojiti se, setkati se, sblížiti
se, společně jednati (rokova
ti), stýkati se, utkati se, při
hoditi se, dostati se do ně
čeho

σύμμιχτος a. smíšený, rozma
nitý, společný

ovuutumTÁG -00 O Spolu napo
dobující

σύμμῖξις -εῶς ň smíšení, styk,
zasnoubení

συμμίσγω -ειν --- συμμίγνυμι

491 συμπαρακομίζω

ovuuoola 1 daňová třída, druž
stvo pro lodní výzbroj

σύμμορος 2. společně poplatný,
poddaný

συμμορφίζω -ειν (ἆ πιεᾶ.) po
dobným činiti, tutéž podobu
propůjčiti (pas. na sebe vzíti)

ovuHOOEOoG2. postavou podob
ný

συμμορφῶ TZ συμμορφίζω
συμμοχθῶ -εἴν spolu s někým

(zvví) trpěti
ovuuúw--ewv Zavříti se
συμπαῦής 2. soucit projevující,

spolu cítící

συμπαθῶ -εἴν soucit míti
συμπαιᾶνίζω -ειν společně

(paian) zpívati

συμπαίζω -ειν Spolu si pohrá
vati (žertovati)

συμπαίστωρ -ορος ὁ (-παίκ
TWO)společník hry

συµπαίω -ειν srážeti, (čelem)
vrážeti

συμπαραγίγνοµαι -εσῦθαι (-γί
νοµαι) společně se dostaviti
(dojíti), na pomoc spěchati

συμπαραδέω -εἵν spolu vedle
běhati

συμπαρακαθέζομαι -σδαι νθάᾶ]ε
si sedati

συμπαρακαλῶ -εἴν 8ρο]α Ζανο
lati (vzývati), zároveň utěšo
vati (povzbuzovati)

συμπαρακοµίζω -ειν 5ροῖἵαἆοpraviti,doprovázeti;| pas.
průvod obdržeti
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συμπαραλαμβάνω -ειν ἐς 5οοξ
přibrati, vzíti s sebou

συμπαραµένω -ειν spolu zů
stati (setrvati, dále žíti)

OVUTAOUVEÚW-EL Zároveň při
svědčiti

συμπαραπέµπω -ειν Spolu do
provázeti

συμπαρασκευάζω -ειν 5ρο]θόηᾶ
vypraviti (připraviti, opatřiti,
zjednati)

συμπαραστάτης -ου ὁ ΡΟΠΙΟς
ník

συμπαρατάττω -ειν společně
řaditi; med. do řady se spolu
postaviti, společně bojovati

OVUTŮOELUL-LÉVOLSpolečně po
stupovati

συμπάρειµι -εἴναι spolupříto
men býti, pomáhati zároveň

συμπαρέχω -ειν (i Med.) spolu
poskytnouti, zároveň nahnati
(strachu)

συμπαρίσταµαι -σθαι 5ροία se
na pomoc stavěti

ovurac 3. veškerý, všichni do
hromady; T a. V celku, cel
kem

συμπάσχω -ειν Spolu trpěti
(bolest, lítost pociťovati)

OVUTEČŮ-v Zároveň spoutati
συμπείδω -ειν Společně pře

mlouvati, k něčemu naváděti
συμπέµπω -ειν Spolu vysílati(provázeti),σα© pomocníka

dátiσυµπένοµαι-εσδαι| Společně
mouzi míti

συμπεραίνω -ειν (ἳ πιεά.) do
hromady provésti, všechno
společně dokončiti (vykonati),
v závěru shrnouti

συμπέρασμα τό Ζάνξν
συμπερασματικός 3. závěrečný
συμπεριλαμβάνω -ειν Spolu za

hrnouti, zároveň obejmouti,
obklopiti, rozumem pochopiti

συμπεριπατῶ -εἴν Společně se
procházeti

συμπεριτυγχάνω -ειν Na něko
ho naraziti

συμπήηγνΏμι -ύναι dohromady
upevniti, srážeti; συμπεπη
γώς 3. ztvrdlý, pevný

σύμπηκτος 2. těsně sroubený,
pevný

ovumélm -ev stlačiti
συμπίνω -ειν spolu popíjeti
συμπίπτω -Ewy shroutiti se,

padnouti, zřítiti se, sraziti se
do boje se pustiti, upadnouti,
dostati se, přihoditi se; ovu
πίπτει (πθος.) stává se, při
hodí se, potkává; shodovati
se

συμπλάσσω --- συµπλάττω
συμπλαταγῶ -εἵν Sprásknouti

ruce (yeoot)
συμπλάττω -ειν ἀοΏτοπιαάνΥvy

tvořiti, domýšleti se
συμπλέχω -ειν 5Ρἱέί88Η,ΖαΡΙέ5

ti; intr. připojiti se s něčím
(vovotv); pas. strhnouti se,
zaplésti se, zápoliti, snaziti se

συµμπλέω -ειν společně plouti
συµπλέως -ων Ζοεια ρ]ωύ



συμπληθδύω

συμπληδύω -ειν Zároveň na
plniti, doplniti; pas. splniti
se, býti zcela ukončen

συμπληρῶ -οὔν zcela naplniti,úplně© mužstvemdoplnili;
pas. splniti se

συμπλοκή ἢἡ spletení, objetí,
boj, zápas

σύμπλοος (ἳ -πλους) ὁ (ἡ) Spo
lečník plavby

συμπνέω -εἵν spolu dýchati,
stejně smýšleti, shodnouti se

συμπνίγω -ei zcela zadusiti,
sevříti, tísniti

συμποδίξω -ειν (na nohou)
spoutati, zaplésti

συμπολεμῶ -εἴν spolu bojovati,
v boji pomáhati

OVUTOÁLOVNŮ-ev společně ob
léhati

συμπολιτεύω -ειν (ἳ πιεᾶ.) spo
lečnou obec míti, ve společ
mém státě žíti

συμπολίτης -ου ὁ spoluobčan
ovuzový -eiv Spolu se namá

hati, spolu snášeti strasti (ne
hody)

συμπορεύοµαι -εσῦαι 5ροία se
na cestu vydati (táhnouti),
sejíti se, doprovázeti

συμπορίζω -ειν společně při
nésti (opatřiti)

ovuToolapyoc Ópředseda pitky
ovuzóotov TO Pitka, hostina,

společnost (convivium)

ovujTÓTNG-ov Ó společník u sto
lu (při pitce), host

493 συμφεύγω

συμπρᾶκτωρ -ορος ὁ Pomoc
ník, průvodce, společník

συμπρᾶσσω -ειν (ἆ -πρᾶττω)
spolu konati, vymáhati, k do
sažení pomáhati; býti nápo
mocen, pomáhati (k pomstě)

συµπρεσβευτής --- σύµπρεσβυς
συμπρεσβεύω -ειν (ἳ πιεᾶ.) 5ρο

lu s někým býti vyslancem
σύμπρεσβυς -εως ὃ 5ΡΟΙΗΝΥ5]8

nec

ovuTOLOPŮTEOOG O SPolustarší,
druh presbytera

συµπρη- 9: συµπρα
συμπρίασῦδαι (ὔπ]. aor.) skou

piti, nakoupiti si
συμπροῦυμοῦμαι -εἴσθαι SPO

μια svou
snahou pomáhati, horlivě Se
zasaditi o něco

συμπροπέµπω -ειν SPolu do
provázeti

OVUTTŮCCO -Ewy SVÍNOULI

σύμπτωμα τό Příhoda, neštěstí
συμφερόντως adv. ku prospě

chu

OVUEOTOG J. SPOjený

συμφέρω -ειν snésti, sebrati,
spolu nésti, přispěti; intr.
prospívati, pomáhati, býti
užitečný; ovugpěcwv ŠJ. Pro
spěšný, platný; ovugéce jest
prospěšno, stává se; spolupů
sobiti, podrobiti se, souhlasi
ti; pas. setkati se, shodnouti
se, smířiti se, stýkati se, do
stati se, státi se, potkati

συμφεύγω -ειν 8 někým utéci
(jíti do vyhnanství)



σύμφημι

σύμφημι -άναι Ρροίνταα, při
svěděčiti,souhlasiti

OVUPÁ -etv navzájem milo
vati

συμφιλονϊκῶ -εἵν (ἳ -νεικῶ)
straniti, nadržovati

συμφοβῶ -εἷν zároveň zastra
šiti

ovupovTnTŮÝG-00 Ó spolužák

συμφοιτῶ -ᾱν spolu někam do
cházeti

ovucooa. T příhoda, případ, ná
hoda (šťastná), osud, nesnáz,
závada, pohroma, neštěstí,
svízel, porážka, výsledek,
úspěch

συμφορεύς -έως ὁ pobočník
συμφορή --- συμφορά
σύμφορος 2. snesitelný, pro

spěšný, příznivý, způsobilý,
příhodný; TÓ o. prospěch

συμφορῶ Ἑί συμφέρω
ovugoděuwv 2. radou pomáha

jicí, rádce, spolurádce

ovupodloua -eobou raditi se,
u sebe uvažovati, vymýšleti

ovupoúoom -ewv stlačiti, těsně
sestaviti

σύμφρουρος 2. (svou přítom
ností) chránící

ovuEgvyůc -údog Ó spoluvyhna
nec

συμφύλαξ -κος ὁ spoluhlídač
συμφυλάσσω -ειν (ἵ -ττ) 500”

lečně hlídati (býti ma stráži)

συμφυλέτης ὃ ἘΤ8]8η

494 συναγορεύω

συμφύρω -ΕΙΥ smíchati, těsně
spojiti

συμφυτεύω -ειν Spolu zasaditi
(nastrojiti, osnovati); med.
srůsti

σύμφυτος 2. spolu vyrostlý,
vrozený, příbuzný

συμφύω -Ewydáti srůsti; intr.
(pas.) srůsti, těsně se spojitiovugWVNOLS-EMGŤ| soulad,

συμφωνία ἡ souzvuč
most, hudba

σύμφωνος δ. 5ουζναδηύ, SVOT
ný, harmonický

ovugpwvý -eiv spolu zníti, sou
hlasiti, hoditi se, shodnouti
se, úmluvu uzavříti

συµψάω -ἢν pokrýti, strhnoutσυμψηφίζω-ew.| dohromady
spočítati, souhlasiti

σύμψηφος 2. 5Ώοάπύ; σ, γε
νέσδαι δΙάα1 5ε

OVUWÝx0g2. svorný

cův (Eúv) adv. zároveň, spolu;
předl. s dat. s, se, spolu s, ve
spolku S; ol gův Tuvuprůvod
ci, družina, stoupenci; sou
časně (zároveň) s, dle, podle
(v češtině i pouhý instrum.)

συνάγγελος Ó spoluvyslanec
ovvayslom -EwyShromažďovati,

sbírati, sháněti, svolati

συνάγνῦμι -ύναι rozlomiti, roz
drtiti

συναγορεύω -ειν SOUhlasiti,pro
někoho (něco) mluviti, raditi



συνάγω 495

συνάγω -ειν sváděti, svolávati,
shromažďovati, sbírati, Spo
jiti, smířiti, povolati, do
domu přijmouti, stáhnouti,
zůžiti, omeziti; pas. shromáž
diti se, sejíti se, býti přijat;
závěr činiti (shnnouti)

συναγωγεύς -έως δΏτοεηβζάο
vatel, povolavatel, najimač

συναγωγή ἡ shromažďování,
sbírání; shromaždiště, syna
goga; povolání, zůžení, svraš
ťování obličeje; příprava k
νό]οε (τοῦ πολέμου)

συναγωγός 2. spojující; © o.zprostředkovatel,© obnovitel
(--- συναγωγεύς)

συναγωνίζοµαι -εσῦθαι spolu
zápasiti, pro něco bojovati,
spolu pomáhati, podporovati,
spolupůsobiti

ovvavwvioTýc -00 Ó spolubo
jovník, pomocník

συνάδελφος 2. ten, kdo má
bratra (bratry), sourozený

ovVaĎikŮ -civ Spolu křivdu či
niti, míti účast na křivdách

ovvádm -ew Shodovati se, rov
nati se

συναείρω -ειν SPojiti, spřáh
Που; (==ovvaloo)

συναδλῶ -εἴν spolu zápasiti
--- συναγωνίζοµαι)

συναῦροίζω -ey shromažďo
vati; pas. sebrati se, spojiti
se

συναιθριάζω -ewv Zároveň se
vyjasniti

συναλλαγή

σύναιμος 2. stejné krve, po
krevný (příbuzný)

ovvaívvuou -odau sbírati si
συναινῶ -εἴν schvalovati, při

svědčiti, svoliti, přislíbiti, za
pravdu dáti

OVVOLOĎ-Ev SPOlU vzíti (ucho
piti, dobýti), zachvacovati,
shrnouti, odtmhnouti, zničiti,
při dobývání pomáhati; wg
ovvekovru einmetv Stručně ře
čeno, zkrátka

συναίρω -ειν 5ρο]εξηξ zdvihati;
med. společně na sebe vzíti
(podstoupiti, účastniti se, od
dávati se); g. Aóyov účtovati
s někým (ueTů Twvoc)

ovvalttog 2. (3.) spolu vinen; o,
sivou napomáhati

ovvatyudAmToc Ó spoluzajatec
συναιωροῦμαι -εἴσθαι 5ροῖα 5ε

vznášeti s něčím (Tuví)
ovvaxokovdá -etv spolu násle

dovati (doprovázeti)
συνακούω -ειν Spolu naslou

chati, zároveň slyšeti

συναλγῶ -eiv Spolu žal míti,
útrpnost míti s někým (usrá
τινος)

συναλείφω -Evyněčím zamaza
ti, zároveň zakrývati

συνᾶλίζω -ειν shromažďovati,
sháněti

συναλλαγή ň střídání, změna,
osud, smíření, zprostředková
ní, rozmluva, seslání, dopuš
tění



συναλλάσσω

συναλλάσσω -ειν (ἳ -αλλάττω)
spojiti, usmířiti; intr. stýkati
se; pas. spojiti se, zasnoubiti
se, smířiti se, vyrovnati se;
obchod výměnný provozovati

OVVUUPÓTECOGŠ. obojí zároveň,
oba společně

συναναβαίνω -ειν Spolu Vy
stoupiti, zároveň postupovati

συναναγκάζω -ειν společně vý
nutiti

συναναιρῶ -εἵν spolu zachvá
titi, zcela zničiti; věštbu vy
dati

συνανάκειµαι -σῦαι
u stolu ležeti

OVVOVGÁLOKY-ELY Zároveň Vy
nakládati, zároveň ztratiti

συναναμείγνυμαι -σῦθαι ἄο
množství se přimísiti, s ně
kým styk míti

společně

OVVAVATOÚOLOU-EOD S někým
si odpočinouti (se zotaviti)

συναναπείθω -ειν Spolu pře
mlouvati, současně podněco
vati

OVVAVATOUTTY -EiV POMOCI VY
dobýti

συναναχωρῶ -εἴν spolu ustu
povati (jíti zpět)

συνανίστηµι -ÚVOVLZNOVU po
staviti, při stavbě pomáhaii;
intr. (medď.)spolu povstati (se
zdvihnouti)

OVVŮVTNOLG-EG Ů Setkání
συναντιάζω -ειν Setkávati se,

potkávati
συναντιλαμβάνομαι -εσῦθαι590”

lu se chápati, pomáhati

496 συνάπτω

συνάντοµαι
-εσθαι

συναντῶ -ᾱν
συνᾶορος 2. přidružený, spoje

ný; manžel, manželka
συνᾶορῶ -εἴν ἀορτονάσεα
συναπάγω -ειν 8ροία οἀνόςι,

pas. dáti se strhnouti, přidru
žiti se

συναπαίρω -ειν odjeti, odplouti
συνἀάπᾶς ὃ---- σύµπας
συνάπειµι-ιέναι Společněodejíti
συναπίστηµι Ξ- συναφίστηµι

--- συναντιάζω

συναποβαίνω-ειν| spoluVy
stoupiti

συναποῦνῄσκω -ειν společně
zemříti

συναποκάµνω -ειν 5ροῖαυπηά]έ
vati

συναπολαμβάνω -ειν zároveň
dostati

OVVATÓÁÁVUL-vou Zároveň Za
hubiti (ztratiti); med. společ
ně zahynouti (mizeti)

zároveň seσυναπονεύω -ειν
skláněti (pohyby činiti)

συναποπέµπω -ειν Společně
odeslati

συναποστέλλω -eiv zároveň vy
praviti (vyslati)

συνάπτω -ειν Ζἀτονεῆ spojova
ti (vkládati, stisknouti, se
vříti), sjednotiti; intr. spojiti
se, sjednotiti se, míti účast,
srážeti se, hraničiti, společně
se raditi, souviseti; (bitvu)
svésti, připojiti, uvaliti; g,
πόδα společně vkročiti (se
chopiti); o. Aéxroa rvví dáti
za choť někomu



συναράσσω

συναράσσω -ειν (ἱ-ττο) 5πβ2ἱ8,
rozbíti

συναρέσκω -ειν Zároveň se lí
biti, spolu schvalovati

συναρµόζω -ειν spojovati, sjed
nocovati, v soulad uváděti;
zavříti oči (ὄψιν); intr. ho
diti se, shodovati se, přidru
žiti se

συναρμολογοῦμαι -εἴσθαι SPO
jiti se, sloučiti se

συραρμόττω ΞΞσυναρμόζω
συναρπάζω -ειν ποπνάΠα, οᾱ

vléci, postihovati (myslí)

GVVAOTŮ-v Spolu zavěsiti,
spojiti; perf. pas. zůstati vi
seti (v patách následovati, ne
únavně býti zaměstnán)

συνάρχω -ειν spoluvládnouti;
Ó Evváoywv druh archonta,
spoluvelitel

συνασπιδῶ -οῦν Štíty hustě ve
dle sebe držeti, vzájemně si
v boji pomáhati

συνασπιστής -οὔ ὁ spolubojov
ník

συναυαίνοµαι -εσθαι seschnouti
oVVAVOŮ-av přisvědčiti

σύναυλος 2. společně bydlící
(oviň); souzvučný (aůAóc)

συναυξάνω -ειν (ἳ -αύξω) να
vzrůstu pomáhati; pas. záro
veň vyrůstati (vzmáhati se,
zesíliti)

oVVAULOĎ -Elv (i Mmeď.)záro
veň vyrvati, při osvobození
napomáhati

32 Řecko-český slovník,

497 συνδιαχινδυνεύω

συναφίστηµι -άναι 8ροΙα οᾱ
vraceti; intr. (med.) odpad
mouti

συνάχῦομαι -εσῦαι
mrzeti (rmoutiti)

ovvěatle -ew spolu usmrtiti
συνδαχρύω -ειν Spolu plakati

(oplakávati)
oůvdsutvov TÓ(společná) hosti

Πα

oúvdevnvoG £. druh (společník)
při hostině

ovvěsutvů -eiv společně jísti

συνδέοµαι -εἴσθαι Spolu pro
siti

σύνδεσμος Ó (PI σύνδεσμα)
páska, spona, spojení, pouto,
svazek, spojka

spolu 868

ovvěsouwTNG -ov Ó spoluvězeň
σύνδετος 2. spojený, spoutaný
συνδέω -eiv Svázati, spoutati,

spojiti

συνδιαβαίνω -ειν Ζότονεῦ φῖε
jíti (přepraviti)

συνδιαβάλλω -ειν spolu pře
praviti (osočovati, obviňova
ti); med. sdíleti špatnou po

Wvěst

ovvovaBuBále-ev pomáhati při
přepravě

συνδιαγιγνώσχπω -ειν Zároveň
rozhodnouti (usnésti se)

συνδιάγῶ -ειν společněGuvoLOLTÓLAL-GOĎaL| život
tráviti (bydleti)

συνδιακινδΏὈνεύω -ειν Spolu
podstoupiti nebezpečí (bojo
vati)



συνδιαλλάσσω

συνδιαλλάσσω -ειν Pomáhati
usmiřovati

συνδιαλύω -ειν spolu zrušiti
(ukončiti)

συνδιαμνημονεύω -ειν Ζάτονεή
vzpomenouti (zmínku učiniti)

συνδιαπεραίΐνω -ειν K dokon
čení napomáhati

συνδιαπολεμῶ -εἵν Ve válce
společně pokračovati

συνδιαπρᾶττω -ειν 8ροΙα νΥκο
návati; při uzavření smlouvy
napomáhati (med.)

συνδιασκέπτοµαι
-εσῦαι

συνδιασκοπῶ -εἴν

συνδιασῴζω -ειν 8ροἱεξηξ 78
chovávati, k záchraně napo
máhati

συνδιαταλαιπωρῶ
námahy snášeti

συνδιατελῶ -etv Společně se
trvávati

ovvěvaTot km -EwyU někoho pro
dlévati, něčím se zároveň
(společně) zabývati; ol ovv
διατρίβοντες Účastníci ho
vorů

συνδιαφέρω (ἳ πιεᾶ.) společně
97 ἆο Κοηςε 5ΠᾶδεΏ; σ, πόύλε

nov pomáhati válku vybojo
vati

συνδιαχειρίζω-ειν 5ροι ννκο
návati (obstarávati)

ovvětěEeuuu-1évouspolečně pro
bírati, zkoumati

συνδιημερεύω -ειν spolu den
tráviti

společně
zkoumati-gtv.| spolu

498 συνεέργαῦον

ovvěvnáte -ewvSpolu souditi
oúvěvnoc 2. při soudu pomáha

jící; ὁ σ. právní poradce;
společný

συνδικῶ -εἴν býti právním po
radcem (zástupcem, obháj
cem zákona), někoho obha
jovati, pomáhati

συνδιώκω -EwySPolu pronásle
dovati

συνδοκχῶ -εἴν Ζάάμ 5ο rovněž,
přidati se k mínění, schvalo
vati, společně uznávatiovvčoniudle| -ew.| společně
zkoušeti

ovvdočate -erv spolu velebiti
(schvalovati)

συνδούλη ἡ spoluotrokyně
σύνδουλος ὁ (ἡ) spoluotrok
συνδράω -ᾱν Spolu s někým

býti činný, společně jednati
συνδροµάς -άδος STážející Se

skála (πέτρα)
συνδρομή ἡ 5068, 5γοσθηί
oúvěvo zároveň dva, po dvou;

συνδυάζω -ειν Ρο ἄνοι 5Ρρο
jovati (med. pářiti se)

oúvevyvo adv. zcela blízko
OVVEVELOW-ELV (Pas.) spolu se

vzbuditi (povstati)
συνεδρία ἢ, συνέδριον τό 285ε

dání, shromáždění, společná
rada (sněm), spolek, radnice

σύνεδρος 2. přísedící, poradní,
člen rady

συνεείχοσι ἀναοεί dohromadyσυνεέργαῦον,συνεέργω| VÍZ
συνείργω (ντα, spínati,
spojovati, uzavírati)



συνέηκα 499 συνεκπορίζω

συνέηκα υἱξ συνίηµι
συνεδέλω -erv Zároveň chtíti,

také býti pohotově

συνεδίζω -ειν navykati; med.
na někoho si zvyknouti

συνειδέναι 9ἱσ σύνοιδα

συνείδῃσις Ů vědomí, svědomí,
svědomitost

ovvEvdNhowVÍž σύνοιδα

συνεῖδον 9ἱ2 συνορῶ
συνειλῶ -εἴν Svázati, stlačiti,

sevříti

důvevuL-1évousejíti se, scházeti
se, srážeti se, setkati se, do
cházeti (== συνέρχοµαι)

σύνειμι -εἶναι 8ροία ούα (
dleti), oboovati, zacházeti,
býti při někom (někomu pří
zniv), zabývati se, navštěvo
vati, dostati se někomu, po
máhati

συνειπεῖν (ἴπ{. αοτ.) Viž gvva
γορεύω -ειν

συνείργω -ειν sevříti, uzavřiíti,
svázati, obvázati, opásati, spo
jiti

ovvElonxa, (PETÍ.) Viž guvayo
ρεύω

συνείρω -ειν δεζααἰα; σ,. ἀπιών
bez přerušení dále jíti; spo
jovati, opakovati (neustále
přednášeti)

ovvELOÚVA -Ewy Spolu dopravo
vati (dovážeti)

συνεισβάλλω -ειν δρο]θύηξ
vpadnoutiσυνεισέρχοµαι-εσῦαι| spolu
vcházeti

32 Řecko-český slovník,

συνεισπίπτω -ειν 8ροῖα vpad
mouti (vraziti, vrhnouti Se,
vniknouti)

συνεισπλέω -εἵν Zároveň ve
plouti

OVVELOPÉOY-E1v SPolu přinésti
(přispívati)

συνεκβαίνω -ειν Spolu vystupo
vati

συνεκβάλλω -ειν Pomáhati vy
hnati

ovvexfPuBále-ev pomáhati vy
vésti (vytáhnouti)

ovVÉKONUOGÓ průvodce na ce
stě

OVVEXOLŮMUL-OVAL pomoci vy
vdati (výbavou opatřiti)

συνεκδύοµαι -εσθαι Spolu 568
svléci

συνεχκαίδεκα PO šestnácti
ovvexnoulte -erv společně po

hřbíti
συνεχκόπτω -ειν Spolu vyko

pati (poraziti)
συνεχλεχτὸς ὁ. 8ρο]α vybraný
συνεκπέµπω -Evy Společně vý

slati (doprovázeti)
συνεχπίνω -Evy Spolu s někým

vypíti
OVVENTŮMTTO-Ev Spolu vypad

nouti, shodovati se

συνεκπλέω -εἴν (ἳ -πλώω) 5ροῖα
vyplouti (odplouti)

συνεχπνέω -εἴν 5ροῖα vydech
nouti (zemříti)

συνεκπορίζω -ειν spolu opatři
ti, pomáhati V nouzi (ún0
ροῦντι)



συνεκπρήῄσσοµαι 500 συνεπεύχομαι

συνεκπρήῄσσοµαι-εσθαιΡΕ Ρο
mstě napomáhati

συνεκσῴζω -ειν vlastní pomocí
zachraňovati

συνεκτίκτω -ειν Spolu roditi

συνεκτρέφω -ειν Spolu vycho
vávati

συνεκτρέχω -ειν Společně vý
pad učiniti

συνεχφέρω -ELy Spolu vynésti
(pohřbíti), pohřbu se Účast
niti

συνελαύνω -ειν Sehnati do
hromady, stisknouti (ὀδόν
Tag zuby), popouzeti, zceladohnati,povzbuditi;| intr.
utkati se

σύνελεν a pod. Viž συναιρῶ
συνελευθερῶ -οῦν 5ροῖα osvo

boditi, při osvobození pomá
hati

συνέλκω -ειν společně táhnouti,
stahovati, pracně sháněti

ovveubállo -eu zároveň vpad
nouti

συνέµπορος O (Ď)
(společník) na cestě

průvodce

συνενηνεγµαι (ΡεΤ]. pas.) viz
συμφέρω

συνεξάγω -ειν 5ροῖαvyvésti
συνεξαιρῶ -εἴν zároveň vyhla

diti, pomáhati při dobytí
(podrobení)

συνεξακούω -ειν Ζάτονεᾶ s ně
kým (τινί) naslouchati

συνεξαµαρτάνω -ειν zároveň
chybovati, spolu se proviniti

ovvetararů -av zároveň okla
mati, v omyl uvésti

συνέξειµι -ιέναι, συνεξέρχοµαι
«εσθαι spolu vyjeti (unik
nouti), společně vytáhnouti

OVVEZEVTOVŮ -Elv TZ OVVEKTO
ρίζω

συνεξευρίσχκω -ειν
nalézti (vyzkoumati)

ovvetoouů -čv společně pohá
něti; intr. zároveň vytrhnouti
(vyrazit)

společně

συνεοχµός Ó Spojení
συνεπάγω -ειν Spolu přivésti,

proti někomu společně táh
nouti, zároveň se přidati

ovvěnovoc 2. schvalující, při
svědčující

OVVETOLVŮ-elv Zároveň chváli
ti, souhlasiti, schváliti

συνεπαιτιῶμαι -ἄσθαι Ζάτονεή
obviňovati

συνεπακολουδῶ -εἵν společně
následovati (doprovázeti)

συνεπαμῦνω -ειν Společně po
máhati

συνεπανίσταµαι-σδαι Společně
povstati (se vzbouřiti)

συνεπάπτοµαι ΌἱΖσυνεφάπτο
μαι

συνέπειµι -ιέναι Zároveň na
padnouti

συνεπελαφρύνω
svou usnadniti

-ειν| pomocí
συνεπέποµαι υἱΖσυνεφέποµαι
συνεπεύχοµαι -εσῦαι ερο]εξαξ

se modliti, zároveň slibovati



συνεπηχῶ

OVVETNYĎ-Ely Zároveň zazvu
četi (ozvati se)

συνεπιβουλεύω
úklady strojiti

συνεπιλαµβάνω -ei spolu U
chopiti, účastniti se, pomá
hati, přidati se

συνεπιμαρτυρῶ
dosvědčiti

συνεπιμέλομαι -εσθαι (ἳ µε
λοῦμαι-εἴσῦαι) společně pe
čovati (obstarávati)

συνεπισκέπτοµαι -σθαι 5ρο]εξ
ně zkoumati (uvažovati)

συνεπισπάω -ᾱν Spolu přitaho
vati; med. pro sebe získati,
spolu strhnouti (někoho k ně
čemu τινὰ εἴς τι)

συνεπισπεύδω -ειν δρο]εὐπό Ἡ
rychiiti

OVVETLOTOUEVOG ÚPATÍ. aOr.) Viz

συνεφέποµαι
συνεπίσταµαι -σῦαι 8ροῖά νξ

děti o něčem (rí)
συνεπιστρατεύω -ειν Při váleč

né výpravě pomáhati
OVVETLOVÝM-EV Při něčem zá

roveň pomáhati
συνεπιτελῶ -εἷν pomáhati při

dokončení, spolu prováděti
συνεπιτίθεμαι -σθαι 5ρο]α ηᾶ

padati (útočiti)
συνεπιτρίβω -ειν 5ροῖα potříti

(zničiti)

συνέποµαι -εσῦαι Spolu násle
dovati (doprovázeti), v prů
vodu setrvati, na výpravu se
společně vydati; dáti se pře
svěděčiti,pochopiti

-gw.| zároveň
-εἷν zároveň

501 συνεστίη

συνεπόμνῦμι -ύναι zároveň je
ště přisahati (ujistiti)

ovverotáunv (def. aor.) skoupil
jsem (viz i συνωνοῦμαι)

συνεργάζοµμαι -εσῦαι společně
pracovati, v práci pomáhati;
συνειργασµένος JŠ.Zpracova
ný

συνεργάτης -ου Ó Ppomoaník,
spolupracovník

συνεργὀς6. ({ σύνεργος) ΞΞ συ
γεργάτης

συνεργῶ -εἴν πβροπηάμα!, ροά
porovati

συνέργω -ειν Ξ- συνείργω (Σνί
rati, zavírati)

ovvěcům-ei V díle pomáhati
συνερείδω -ειν svázati, zavříti,

inír. na něco naraziti, vzá
jemně se dotýkati

συνἐρῖθος Ó (ř) spoludělník,
pomocník v práci

συνέρχοµαι -eodau spolu jíti,
sejíti se, spojiti se, smluviti
se, sraziti se

oVVELŮ-civ (fuf.) viz guvayo
θεύω

ovvEOŮ -dv společně milovati
σύνες (Eve) viz συνίηµι
ovveodim -ev Společně jísti
oÚvEGIG (EÚvEGiG) -EWG Ť SPO

jení, schopnost, rozum, dů
mysl, moudrost

συνεστέον οἱζ σύνειμι (-εἴναι)
συνεστιῶμαι -ἄσδαι Společně

hodovati (hostinu míti)

ovveotTímŤ hostina



συνέστιος 902 συνηλικιώτης

συνέστιος ὅ druh krbu (domu);
ochránce krbu (příjmení Dia)

συνεστώ -οὕς ἡ -- συνεστίη
συνεταιρίς -ίδος ἡ ἀγυζ]α
OVVÉTOLOOGÓ Soudruh, přítel

ovveTůc 3. srozumitelný, pocho
pitelný; schopný, rozumný,
rozvážný, důmyslný

ovvevšanovů -eiv býti záro
veň šťasten, radost sdíleti

συνευδοχῶ -εῖν přisvědělti,
schváliti, zalíbení míti v ně
čem (zví)

συνεύδω -ειν spoluσυνευνάζοµαι-εσῦδαι| spáti
σύνευνος Ó (ň) společník lože
συνευπάσχω -ειν CovnĚŽ pro

spěch míti (gův €ů πάσχα)
συνευπορῶ -εἴν spolu Vypomo

ci, zároveň podporovati

συνευφραίνοµαι -εσθαι 5ρο]θξ
ně se radovati

συνεύχοµαι-εσθαι Ζάπονεῆpři
slíbiti, spolu k bohům se
modliti

συνευωχοῦμαι-εἴσδαι 5ρο]εδμᾶ
hodovati

συνεφάπτοµαι -εσδαι 5ρο]εξπξ
napadnouti (udeřiti)

συνεφέποµαι -εσῦαι SPOluná
sledovati, doprovázeti, postu
povati

συνεφίστηµι -άναι spolu při
staviti; med. býti (vedle ji
mých) představeným; spoiu
se zdvihnouti proti někomu
(κατά τινος)

συνέχεια Ů vytrvalost, souvis
lost

συνεχής 2. souvislý, nepřetrži
tý, sousední, hustě vedle se
be, neustálý, ustavičný, trva
lý; κατὰ TO o. nepřetržitě,
stále

συνέχὃω -ειν 5ροΐα nenáviděti
συνέχω -ειν Spoludržeti (udr

žovati), spojovati, zachová
vati, v mezích držeti, zadržo
vati, tísniti, trápiti, zaměst
návati; τὸ συνέχον hlavní
věc; intr. spojiti se, sraziti se,
svářiti se (s někým τιν;
pas. souviseti, býti postižen
(trápen, sevřen, oddán, za
městnán)

συνηβῶ -ᾱν 5 někým mládí
prožíti, veseliti se'

συνήγορος 2. přisvědčující; 6 G.
právní zástupce, obhájce;
shodný

ovvnyvová -civ přisvědčiti, při
mlouvati se (za něco uv),
obhajovati někoho (ὑὐπέρτι
vod)

ovvýšouo. -e0dou společně se
radovati (radost projevovati)

ovvýĎeta Z Zvyk, styk, vycvi
čenost

συνηδής 2. známý, důvěrný,
vhodný, shodný, obvyklý,
obyčejný, běžný

συνηκω -ειν sejíti se, shodnouti
se, přijíti dohromady (záro
veň), porozuměti

συνηλικιώτης -ου ὁ (ἳ συνΏλιξ
-x0c) vrstevník



συνημερεύω 503

συνημερεύω -ειν spolu celý
den ztráviti

ovvypooÚvY T spojení, smlou
va

oVVÝOOOGZ ovváovoc (druh,
společník)

συνηρετῶ -εἵν spolu veslovati,
býti přítelem

συνηρεφής 4. hustě pokrytý
σύνθᾶχος 2. spolu sedící (na

trůně Ὀρύνων)
ovvdánTw -ew spolu pochovati
συνθδέλω Ξ-Ύ-συνεῦδέλω

συνθεσίη ἡ 5πἩουνα, παϊσεπί
σύνθεσις -εως ἡ skládání,

skladba, věta, sečítání
oúvýeToc 2. složený, sestavený,

smluvený

συνδέω -εἵν (ή. συνθένσομαι)
sběhnouti se, zdařiti seσυνθεῶμαι-ἄσδαι} 5ρο]αse

συνδεωρῶ-εἴν ἡναι
(prohlížeti)

ovvdýxn úmluva, smlouva,
mír, ustanovení, nařízení; —
OÚVÝEOIG

dúvůnmuo.To smluvené znamení,
heslo; == ouvůňxn

ovvůnodTňg -00 ó druh na lovu
συνθηρεύω -ειν Společně loviti,

zároveň uchopiti

σύνθηρος ὅ --- συνδηρατής
συνὺηρῶ -ᾱν Ξ- συνθηρεύω
συνθλάω -ᾱν τοππιαξκα{ί, roz

drtiti

συνῦλίβω -ειν stlačiti, sevříti,
vtisknouti

συνΌνῄσκω -ειν Spolu umírati

συνίσχω

σύνΌρηνος 2. spolu bědující
συνθρύπτω -ειν měkkým či

miti, obměkčiti
συνθύω -ειν spolu obětovati

συνιδεῖν (ἴπ]. αοτ.) υἱΣ συνορῶ

συνιζάνω -ειν usaditi se, vpad
nouti, vniknouti

συνίζω -ειν spolu zasedati
συνίηµι -έναι svésti, sebrati,

ukládati, pozorovati, pocho
piti, rozuměti, k názoru při
jíti, dbáti, pozorně naslou
chati; medďd.smluviti se, slu
chem postihnouti

συνίππαρχος ὁ δροιυνεµίεΙ 1ζ
dy

σύνισαν --- συνῇσαν (εἶμι); -ξ
συνῄηδεσαν (οἶδα)

σύνισμεν υἱΖ σύνοιδα
x

συνιστάνω -ειν |sestaviti, spo
συνίστηµι -άναι μα, sjednotiti,

sváděti, popuditi, připojiti,mastrojiti| přivésti,zříditi,
sloučiti, představiti, doporu
čiti, dokázati, naříditi, způso
biti; intr. (med.) shromážditi
se, spiknouti se, pohromadě
zůstati, vytrvati, dostati se,
něčemu propadnouti, vznik
nouti, zastaviti se, skládati se
z něčeho; g. TůG χορδάς Ja
diti struny

συνιστίη (FT συνεστία) hos
tina

συνίστωρ -ορος Spoluvědomý;
Ó o. svědek, důvěrník

συνίσχω --- συνέχω



συνιῶ

συνιῶ -εἴν viz ,συνίων συνιηµι
συνναίω -ειν δροῖαὈναμα
συννάσσω -ειν 5ΗαδΗἱ

συνναυαγῶ -civ spolu ztrosko
tati

συνναυβάτης -ov ó druh na
lodi

συνναυμαχῶ -εἴν Úúčastniti se
námořní bitvy

συνναυστολῶ -εἴν 8ρο]α ρ]ου{ὶ

συνναύτης -ου ὁ druh na lodi
συννεύω-ειν ρα νπουα, při

slíbiti, kloniti se

συννεφής 2. zamračený
oVVVEŮ -Elv Mračiti se
συννέω -civ nahromaditi, nakupiti;dohromady| přísti;

spolu S někým (τινί) ΡΙοναΏ
συννῄχοµαι -εσθαι δρο]α 5 ně

kým (rTiví)plovati
συννηῶ -εἴν Ξ-- συννέω
ovVVÍxŮ -av spolu vítěziti

σύννοια T) (i ovvvoín) rozvažo
vání, starost, mysl

σύννομος 2. spolu še pasoucí,
pastýřský; ó (ň) o. druh,
družka, manžel (-ka); sou
sední, příhodný

oúvvooc 2. (i -vovo) rozvážný
συννοῦ -εἷν (i med.) uvažovati,

zamysliti se
συνοδεύω -ειν Společně cesto

vati
Ovvodny0c Óprůvodce na cestě
συνοδία T) společná cesta, spo

lečnost na cestě, karavana

904 συνοικῶ

συνοδοιπόρος Ó Společník na
cestě

σύνοδος m schůze, shromáždě
ní, porada, společnost; sráž
ka, útok; soutok, úžina; prů
vodce

σύνοιδα -ειδέναι 5ροιι věděťi,
býti si vědom, o něčem (jistě)
věděti

συνοικειῶ -οὔν spřáteliti, spří
buzněným činiti

ovvolxmuo. Tó společné bydlení,
spoluobyvatelé, obyvatelstvoσυνοίκΏησις-εωςŤ)| společné

συνοικία ἡ bydlení,
manželství; nájemný dům
(společný příbytek)

ovvotxvo.Tá slavnost národního
sjednocení v Athénách

συνοικίζω -ειν společně usídli
ti, sjednotiti, hromadně za
kládati (obnoviti), koloniso
vati; dáti za manželku (τινά
τινι)

συνοίχισις -εως ἡ Sjednocení
obyvatelstva, usídlení, kolo
nie

συνοικοδομῶ -εἴν společně sta
věti, skládati, sestavovati

oúvowxoc2. společně bydlící (ži
jící); 6 o. spoluobyvatel, sou
sed, druh, společník

συνοικῶ -civ společně bydliti
(žíti), stýkati se, usídliti se
u někoho, býti sjednocen;
trans. společně obývati (za
lidniti)



συνοίοµαι 505 συνταχύνω

ovvotouou-eba souhlasiti
συνολολύζω -ειν společně kři

četi (výskati)

oůvohoc 2. pohromadě; TO oů
γολον (συνόλως) celkem, vů
bec

συνομαρτῶ «-εἴν doprovázeti,
býti při někom

συνομῖλῶ -etv rozmlouvati S
někým, baviti se

συνόὀμνύμι -ύναι (ž -ouvvo)spolu© přisahati,společnou
přísahou se zavázati

ovvouovonadů -civ míti stejné
pocity

ovvouoková -ev přisvědčovati,
souhlasiti, shodnouti se, svo
diti, připustiti, dohodnouti SS,
přislíbiti

συνομορῶ -εἴν SOusediti, hra
ničiti

oúvojtroc 2. viditelný, pozna
telný

συνοργίζοµαι -εσθαι zároveň
se rozhněvati mna někoho

(τινί)
συνορίνω-ειν Ζάνινα ζάτονεῦ,

pohybovati; med. zároveň Se
zdvihati (pohybovati)

συνορµίζω -ειν Ζάτονεή Ζαϊκοί
viti

σύνορος 2. (i Gůvovpoc) soused
ní, příbuzný

συνορῶ -ᾱν Spolu viděti, spo
lečně pozorovati, přehlédnou
ti, spolu uvážiti (nahlédnou“
ti), všimnouti si

ovvovotů (-in) 7 společný styk,
soužití, obcování, rozmluva,
zábava, společnost, společná
hostina

συνουσιαστής -οῦ Ó Společník,
přítel, druh, žák

συνοφρυοῦμαι -οὔσῦδαι stáh
mouti obočí, mračiti se

συνοχή ἡ spojení, styk; stísně
nost, pouto, vězení

συνοχωκώς 3. (part. perf. od
συνέχω) sehnutý, zkřivený,
skrčený

σύνοψις -εως η přehled, uvá
žení

σύνταγμα τό --- σύνταξις
συνταλαιπωρῶ -εἴν Útrapy SPV

Jlečněsnášeti

OVVTŮUVW TZ GVVTĚUVW

σύνταξις -εως ἢ seřadění, zří
zení, řád, ústava, bitevní po
stavení, uspořádání, oddíl vo
jenský; daň, příspěvek, žold;
nauka o větě; složení knihy
(spisu), pojednání

OVVTAOŮCOW -ELY (E -TAOŮTTY)
ve zmatek uvésti, pobuřovati,
zkormoutiti, hrůzu nahnati

συντάσσω -ειν (ὁ -τάττω) SE
řaditi, pořádati, přiřaditi, ří
diti, urovnati, upraviti, zaří
diti, ustanoviti, uložiti, naří
diti, v celek spojiti, zhotoviti;
med. seřaditi se, sjednotiti se,
bitevní postavení zaujmouti

συνταχύνω -ειν Urychliti, po
háněti; intr. spěchati



συντείνω 506 συντρίβω

συντείνω -ειν Sepnouti, na
pnouti, sebrati se (ἑαυτόν),
namáhati se, směřovati, splé
tati, přiděliti, vzchopiti se,
spěchati někam

ovvTELYlCe -eryv Společně opev
niti

συντεχµαίροµαι -εσδαι νυροξί
ťati si, usuzovati, odhadnouti

συντεχνοποιῶ -elv S někým
ploditi (roditi) děti

συντεκχταίνοµαι -εσθαι spolu
tvořiti (budovati)

€συντέλεια ἡ společný poplatek,
poplatné sdružení, ukončení,
konec

συντελής 2. společně platící,
poplatkem povinný

συντελῶ -etv spolu ukončiti,
splniti, zcela dokončiti (pro
vésti), společné dávky plati
ti, přispívati; někam zároveň
dospěti (dojíti); někam nále
žeti, uspokojiti

συντέµνω -Ewyrozřezati, přiříz
nouti, zkrátiti, omeziti, nej
kratší cestou se dáti, rychle
dohoniti (dokončiti), blížiti
se, doléhati

OVVTETAYUÉVWGadv. uspořáda
ně, plánovitě

συντεταμένῶς adv. s napětím
všech sil

συντετραίνω -ειν Společněpro
raziti

συντήκω -ειν slučovati, těsně
spojiti; intr. sloučiti se, roz
plývati se, trápiti se, nýti

συντηρῷ -εἴνopatrovati, udržo
vati, střežiti, v paměti ucho
vati

ovvTídmuv-évou skládati, sesta
vovati, spojovati, připojiti,
spisovati, osnovati, budovati,
zhotovovati, popisovati, roz
važovati; med. umlouvati se,
opatřiti si, vnímati, slyšeti,
spojovati se, smlouvu uzavří
ti, slíbiti, přisvědčiti

OVVTILÓ-v Spolu ctíti (oceňo
vati)

OVVTITOĎ-čV Pprovrtati, proni
kati, pomocí otvorů spojovati

συντιτρώσκχω-ειν (několika ra
nami) zraniti

συντομία Ů stručnost
σύντομος 2. zkrácený, krátký,

stručný; j o. (5ο. ὁδός) pří
má (f.j zkrácená) cesta; TOo.
zkrácení; συντόμως stručně,
brzo, bez okolků

συντονία 7 usilovná námaha
σύντονος 2. napjatý, kvapný,

prudký, vysoký, vytrvalý, ne
ustálý, shodný, souměrný,
souzvučný, souhlasný

ovvTodneCog Ó společník stolu
oúvT0sLG2. vždy po třech
OVVTOČEY-suv Společně živiti,

vychovávati
συντρέχω -ειν Spolu běžeti

(kvapiti), sbíhati se, sraziti
se, shluknouti se, spojiti se,
shodovati se

συντρίβω -guy rozetříti, rozlá
πια, rozdrtiti, rozdupali,
zmařiti



σύντριμμα 507 OVOXTVÍC

σύντριμµα τό rozdrcení, záhuba
GÚvTOOEOG2. S někým společně

vychovaný (vyrostlý); 6 o.
druh z mládí, sourozenec;
s někým společně žijící, pří
buzný, spřátelený; obyčejný,
obvyklý; To a. Společné vy
chování (přátelství)

SVVTVYXŮVA-EwySetkati se, po
tkati, přihoditi se, zastihnou
ti, zakusiti, státi se; č συντυ

χών nahodiý, ledajakýó spoluvládce
příhoda, ná

συντύραννος ὁ
συντυχία (-ίη) ἡ

hoda, osud, stav, štěstí, ne
hoda

£
συνυποχκρἰνοµαι -EGĎOL Ζάτο

veň se přetvařovati (předstí
Tati)

συνυπουργῶ -εἴν býti nápomo
cen

ovvvycivaw -ewv Utkati dohro
mady, lstivě nastrojiti

συνωδίνω -Ev zároveň míti po
rodní bolesti, společně bolest
pociťovati (se kormoutiti)

συνωῳδός 2. souhlasný, shodný,
příhodný

συνωῦᾶ -etyvsestrčiti, stěsnati,
nakupiti

συνωμοσία ἡ spiknutí,
spolek (politický)

συνωµότης-ου ὁ Účastník spik
nutí, přísahou spojený

συνώµοτος 2. přísežný; TO O.
přísežný spolek

ovVWvVOoĎUOL -Elodau skupovati,
společně najímati

tajný

συνωρίς -ίδος T dvojspřeží
dvojice

συνωφελῶ -εἴν 8Ρο]αprospívati
(pomáhati), navzájem se pod
porovati (αὐτούς)

σῦριγξ -γος ἡ píšťala pastýf
ská, pouzdro na oštěpy, žíla
(tepna), píst u Kolaσυρίζω-ειν| pískati,oVOlTTY-EL| vypískati,
zvuky vydávati, svištěti

συρµαία ἡ (č ovouatn) Pro
čišťovací olej (šťáva), ředkev

συρμαϊζω -ειν pročišťovati
συρράπτω -ειν Sešívati
συρράσσω -ειν sraziti se s ně

kým (Tui)
συρρέω -siv stékati se, sply

mouti, shluknouti se

συρρῆγνΏμι -ύναι strhnouti;
intr. s hukotem se spojovati,
srážeti se, strhnouti se

συρροή ň soutok

σύρρους 2. stékající, souvisící
συρφετός ó smetí, Juza, dav
GVOw-Ewy Smýkati, pleniti, do

žaláře vléci, násilně odvésti
σῦς, συός Ó (Ň) Vepř, xanec,

svině, prase
ovonevále -etv srovnati, složi

ti, přichystati, přípravy či
niti, nastrojiti; med. získati
si, připraviti si, podněcovati

συσκευωροῦμαι -εἴσθαι ZÁTO
veň obstarávati, býti nápo
mocen

συσκηνία ἡ společné bydlení
(hodování)
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oúoxmvog Óspolubydlící, spolu
hodovník

συσκηνῶ -eiv (i -oÚv) společně
bydleti (hodovati)

συσκιάζω -eu hustě stínem za
krýti

σύσκιος 2. 5ΗπΏύ
συσκοπῶ -Elv Společně zkou

mati
oOVOxOTÁLEL(neos.) stmívá se

συσπαράσσω -ειν (ἵ -ττω) ZCE
la rozcuchati, lomcovati ně
kým

ovonaoTog 2. stažený, stažitel
ný

ὄυσπάω -ᾱν Stáhnouti, sešíti,
sevříti

συσπειρῶ -ᾱν stlačiti, v hustých
řadách postaviti; med. stla
čiti se, sraziti se

ovorévěm -ev společně úlitbu
konati

συσπεύδω -ειν společně usilo
vati

συσπουδάζω -ειν δροῖα 5ε ηᾶ
máhati, horlivě pomáhati

oúcomuog 2. smluvený; TO o.
smluvené znamení, důkaz

συσσίτησις -εως Ť. společné
stravování

ovootriov TÓspolečný oběd

ovoditoc 2. druh u stolu
συσσῖτῶ -εῖν společně

(u stolu seděti)

συσσῴζω -ειν společně chrániti
σύσσωμος 2. (v jedno tělo) spo

jený
συσταδόν αν.

proti muži

jísti

zblízka, muž

ovoTaciátm -erv míti účast na
rozbrojích, rozbrojů se účast
niti

συστασιαστής -οὔ ὅ Účastník
povstání

σύστασις -εως Ἡ Sestavení, slo
žení, soustava, představení,
spojení, schůzka, spiknutí,
srážka, srocení, boj; stálost,
pevnost, pobouření mysliσυστασιώτης-ουÓ| Straník,
účastník spiknutí (vzpoury)

συστατικός 5. doporučující
συσταυρῶ -οῦν 5ρο]υ ukřižovati
συστέλλω -ειν Uspořádati, zahaliti,stáhnouti,| omeziti,

zmenšiti, pokořiti, zmírniti;
pas. omeziti se, stuliti se

συστενάζω -ειν Spolu stenati
(vzdychati)

ovoTEMAVÝ-oÚv Spolu ověnčiti
σύστημα τό 5ρο]εηί, skupina,

oddělení, složenina; soustava,
skladba, celek, systém, stát
ní zřízení

σύστοιχος 2. stlačený, souřad
ný

OVOTOLYŮ-Ely V téže řadě býti,
srovnávati se

συστρατείᾶ ἡ účast na výpravě
συστρατεύω -ειν (ἵ πιεᾶ.) spo

lečnou výpravu podniknouti,
spolu se do boje vypraviti

ovoToúTYYVOGÓ spoluvelitel

ovoToaTyvů -etv býti spoluve
Jitelem

συστρατιώτης -οῦ Spolubojov
ník
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συστρατοπεδεύοµαι -εσῦαι 8Ρο
lečně tábořiti

συστρέφω -ειν 5οδίἩ, εΏγποιι
ti, stěsnati, spojiti, sjednotiti,
sebrati; pas. stlačiti se, shluk
nouti se, shromažďovati Se,
schouliti se, ke skoku se
skrčiti

OVOTOOEÝT Spojení, skupina,
shluk, spiknutí

συσχηματίζοµαι -εσῦθαι podle
něčeho si utvořiti, stejnou
podobu přijmouti přizpůso
biti se, něčím se říditi

σύτο VÍŽ GEÚW

ovepetóc Ó chlívek pro vepře

avpoohbóg Ó pasák vepřů
συχνός 3. četný, hojný, bohatý,

daleký, dlouhý

og ΞΞ σφέ, σφἰ
opoyvsúc -£wc O zabíjející, vra

žedník

σφαγή ἡ zabíjení, obětování,
zavraždění, vražda, vraždění,
smrtelná rána; hrdlo

σφαγιάζω -ειν (k oběti) zabíjeti
opůyvtov TOžertva, oběť, obětní

zvíře

σφάγιος 3. zabíjející, vražedný
σφαδάζω -ειν zmítati se, házeti

se, trhati sebou, vzpínati se
σφάζω -ειν zabíjeti, zaříznouti,

bodati, obětovati
σφαῖρα ň koule, míč
opavondov dďdv.jako míčem
σφαίρισις -εως Ἡ (σφαιρίξα)

hra míčem

σφαιροειδής 2. jako koule, oblý

σφακελίζω -ev zanítiti se, snětí
onemocněti

σφάχελος ó zánět, zápal, křeč,
náraz

σφαλερός 3. hladký, vrtkavý,
podvodný, nebezpečný, ne
jistý, nespolehlivý

σφάλλω ειν káceti, porážsti,
viklati, srážeti, vyvraceti, do
zkázy (škody) uvésti, svésti,
zmásti; med. pas. řítiti se, do
neštěstí upadnouti, zahynouti,
škodu utrpěti, zmýliti se,
chybovati, porážku utrpěti

σφάλμα TÓpád, nezdar, pohro
ma, porážka, škoda, omyl,
neštěstí

σφαραγοῦμαι -εἴσθαι praskati,
syčeti, kypěti (nabíhati)

σφάττω -ειν οἱ σφάζω
ogedovoc 3. prudký
ogEic, ogpéo,oni (0sob. zájmeno

3. osoby); sebe, sobě, se, svůj
(reflex. zájmeno, obyčejně ve
spojení 8 αὐτός)

σφέλας -αος τὀ 5ου σκα
σφενδόνη ἡ prak, kámen do

praku, prakovník

ogevdovýtng -ov Ó prakovník
σφενδονητικη ἡ obratnost ve

střelbě prakem
σφενδονῶ -av prakem stříleti
ogeTepiCouau -eobou osvojiti si
σφέτεροςὃ. svůj, jejich (vlastní)
σφέων υἱΖ σφεῖς
σφηκῶ -οῦν sepnouti, stáhnouti
σφῆλαι, σφῆλεν υἱΖσφάλλω
σφήξ -κός ὁ Υ058,sršeň
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σφἰ (--- σφίσι) Viz ogeic
σφόδρα ddv. prudce, rychle,

horlivě, velmi, ovšem, přísně,
krutě

σφοδρός ὃ. prudký, kvapný,
náhlý, horlivý; σφοδρῶς--
σφόδρα

σφοδρότης -ητος Ů prudkost,
zuřivost

σφόνδυλος ὁ
σφονδύλιος ὁ

σφὀς 3. (T Suus) Viž GpĚTEPOG
(svůj)

σφρᾶγίζω -ειν (ἳ πιεᾶ.) pečetiti,
zakrýti, potvrditi, ověřiti, za
ručiti, označiti, poznamenati

opočylg -id0c 1 pečeť, pečetní
prsten, potvrzení

| obratel, páteř

σφρᾶγισμα τό pečeť
σφρηγίς--- σφρᾶγίς
opile -ewvvříti, býti vzrušen
opůou Ú kladivo
opvoňAarToc 2. Kladivem uko

vaný
σφυρίς -ίδος ἡ Košíček (=

σπυρίς)
ogvoov TO Kotník
σφώ, σφῴ, op (dat. a gen.

σφῶιν, σφῷν) νΥ dva (oba)
(vlastně duál K gu)

oywě (akus. duálu K ogets;
dat. a gen. σφωίν) oni oba

opwiTepog 3. vás obou, jejich,
svůj

σχάζω -ew. Protnouti (žílu
pABo), žilou pouštěti, za
držeti, zastaviti; pustiti, ru
šiti, vyrušiti

σχίσιε

σχεδία 7 (i oyedín) Vor, prám,
člun, lodní můstek

oysdimv adv. blízko, zblízka
ovedodev adv. zblízka
oyedov adv. blízko, téměř, sko

ro, asi, stručně

σχεθέεν, σχεῦεῖν |(inf. aur.) wiz

σχεὺῆναι (ἔτι).αοΤ.Ρας), ἔχω
σχέµεν, σχἑο

σχέσις -εὼς ἡ υἱΖ σχΏμα
σχετλιάζω -ειν bědovati
σχετλιασµός ὁ Ῥδάονόπί, πάχεξ,

nevole, vášnivost
σχέτλιος 3. smělý, opovážlivý,

drzý, zločinný, krutý, straš
livý, namáhavý, bídný, vzác
ný, obdivuhodný

σχέτο, σχέτω οἱΣἔχω
oyňuo Tó postava, podoba, po

Ssuněk, způsob, postavení,
oděv, nádhera, obrazec, ústa
va; chování, zevnějšek, hod
nost

σχηµατίζω -ειν αρτανοναΏ, 5ε
stavovati; med. počínati si,
přetvařovati se, dělati se

oymuúTtov TOpohyb (při tanci),
posuněk

σχηματισμός ὁ νυρίηανοσί, νΥ
chloubání

σχίζα ἡ (ἳ σχίζη) ὄνδρίπα, třís
ka, poleno

oyite -er štípati, utrhnouti,
roztrhnouti; pas. rozštípnouli
se, děliti se

σχῖνος ἢ lentišek
σχίσις -8wG Ť rozdělení, roz

cestí, trhlina, roztržka
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σχίσμα τό roztržení, trhlina,
roztržka, nejednotnost

oyLoToG3. rozštěpený, rozděle
ný; dy. ódóc rozcestí

σχοίατο, σχοίην οἱ2 ἔχω
σχοινίον τό ΡΓον8Ζ
σχοῖνος ὁ (ň) sítina, rokytí;

provaz, lano, provazec (dél
ková míra v Egyptě = 6300
m, v Parťhii = 60 stadií)

oyovvoTEVÝG 2. Přímý, rovný
(podle nataženého provazu)

oyokále -ew míti prázdno (voi
nou chvíli), zaháleti, býti
prázdný (nezastavěný); míti
čas pro něco, věnovati se ně
čemu; poučovati, přednášeti;
býti nerozhodný

σχολαῖος 3. zdlouhavý, váha
vý, netečný

σχολαιότης -ητος m zdlouha
vost, liknavost

oyokaorixc 3. prázdno mající,
vědami se zabývající

σχολή ň odpočinek, oddech,
prázdná chvíle (míti kdy);
odkládání, váhavost, zdlou
havost; přednáška, rozhovor,
škola; gyohň stěží, sotva, po
malu

oyóivov vo výklad, poznámky
σχόµενος, σχοῦ, σχῶ, σχών Viz

ἔχω
σῷ υἱσ σῶς
σώζω -er (i adlw) zachová

vati, chrániti, vysvoboditi,
spasiti, uchovati, šetřiti, U
držovati, pozorovati, zamlče
ti; pas. zachrániti se, šťastně
dospěti někam (se vrátiti)

OÓXOG2. silný, čilý, pomocný
σωκῶ -civ býti s to, míti sílu

k něčemu

owkýv -ňvog ó roura; lastura
σῶμα τὀ ἴξιο, mrtvola, osoba,

otrok, život, smyslnost, těles
nost, celek, hlavní věc

σωµασκία ἡ tělocvik
σωμασκῶ -εἴν tělo ovičiti (otu

žovati)
σωματικός Š. tělesný, tělu
σωμµατοειδής *-| podobný

smyslný
σωματοφύλαξ -κος ὁ tělesný

strážce

σῶῷῶος— 0WG

owosÝm -etv nakupiti, nahro
maditi

σωρός ὁ hromada
σῶς, σῶν Zdravý, bez úrazu,

neporušený, jistý
σῶστρον τό οἁπιόπα za zachrá

nění (za přivedení uprchlého
otroka)

σώτειρα ἡ Spasitelka, zachrán
kyně

σωτήρ -ἤρος Ó
ochránce, spasitel

σωτηρία η (-lm) zachránění,
vykoupení, spása, ochrana,
štěstí, blaho

σωτήριος ζ. ochranný, blaho
přinášející, prospěšný; Tů o.
štěstí, záchrana, děkovná oběť
za zachránění; zachráněný

záchrance,

σωφρονητικός ὃ-Ξς σώφρων
owepvovile -ev K rozumu při

vésti, povzbuzovati, varovati,
krotiti, umírňovati, pokořiti
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σωφρονικός ὃ---- σὼφρων
σωφρονισµός ὁ Výstraha; —

σωφροσύνη
σωφρονιστής -οὔ ὁ ἑτοβθεῖ,πᾶ

pravovatel
σωφρονῶ -εἵν πα Ζάπανύroz

um (dobrou mysl), nabýti
rozumu, býti rozvážný (umír
něný), rozumně jednati

σωφροσύνη ň rozumnost, roz
vážnost, bystrost, uměřenost,
zdrželivost, mravnost, skrom
nost, poslušnost

σώφρων 2. rozvážný, rozumný,
moudrý, uměřený, skromný,
zdrženlivý, slušný, řádný,
poslušný

σώω == owlw

T, T (100) t
T = 300
T = té (a, i); == T104(jistě, vě

σα, právě)
Tů (člen) viz ó

ταβέρνα j hospoda, krám (ta
berna)

Tůvadá — τὰ ἀγαδά; τἆγα
δοῦ --- τοῦ ἀγαθδοῦ; τᾶγαλ
μα --- τὸ ἄγαλμα

ταγεία ἡ vladaření, velení, roz
kaz

Tavetm -eu býti velitelem, vé
sti, panovati

ταγή --- ταγείᾶ
Táyuo. TÓseřadění, pořadí; vo

jenský oddíl (pluk, legie),
třída, uspořádání

Tay0c Ó vladař, velitel, náčel
ník

τάδε οἱζ ὅδε
ταδείς, τάὃη υἱζ τείνω
Tai= al (0)
ταινία ἡ ῥάδκα, stužka

ταινιῶ -οὔν 5ευζκατηϊ ΖάοῦΙ{ῖ
τὰκ--τὰ ἓἔκ
ταχτικὀς 5. Ροδίανεηά νοίσκα εθ

týkající, taktický, znalý řadě
ní vojenského (taktiky); TO1.
znalost, jak postaviti vojsko
v poli; 6 1. velitel, znalý tak
tiky

τακτός 3. pevně stanovený
(určený), nařízený; TůMTOG—
TŮů.čxrTóc (vedlejší okolnosti)

TAX -ειν Ξξτήκω
ταλαεργός 2. ν ρτάς νυνανα]
ταλαιπωρία (-ίη) 7 námaha, 10

pota, trampota, neštěstí
ταλαίπωρος 6. namáhavý, ne

šťastný, ubohý
ταλαιπωρῶ -εἵν (ἳ πιεᾶ.) bídu

snášeti, trápení míti, namá
hati se, trpěti, býti týrán

ταλαίφρων 2. nešťastný, ubohý;
vytrvalý

TaAaxápěvoc 2.— TaAalepov
TaAavrioiog 3. V ceně (o váze)

jednoho talentu



κτάλαντον

TáAovrTovTó miska (na váze),
váha (pl.); talent, jednotka
pro penize (stříbrný, zlatý)
i pro váhy (viz přílohu)

ταλαπείριος 2. bídou (neštěs
tím) stíhaný, těžce zkoušený

TaAanevdůc 2. nešťastný, utrpe
ní snášející, trpělivý

τάλαρος ὁ Κοῦςς
τάλᾶς ὃ. ubohý, nešťastný, chu

dý, trpělivý; neblahý, ne
stoudný, drzý

ToÁaotů 1 předení
ταλασιουργίᾶ ἡ -- ταλασίᾶ
ταλασιουργῶ -εἴν Vlnu přísti
ToÁaotpowv 2. neohrožený, vy

trvalý, neohrožený
ταλάσσαι, ταλάσση A J. Viz

τλῆναι
TaAoÚpivoc2. štít nosící, „štíto

δέnos

ταλάφρων ζΖ---- ταλασίφρων
TaAudá (aram.) děvče

τᾶλις -ιδος Ů panna
τἆλλα, τᾶλλα υἱ2 ἄλλος
τὰμάξ- τὰ ἐμά
τάµε, ταµέειν VÍŽτέμνω
ταμεῖον τό---ταμιεῖον
ταμεσίχρως { -χροος) ὁ (ἡ)

tělo probodávající, tělem pro
nikající

rautů Ť (*Tautn) rozdělovatel
ka, hospodyně

ταμίᾶς -ου ὁ (ἳ ταµίης) Ὥοδρο
dář, správce, vládce, poklad
ník

Tautelov TÓzásobárna, poklad
nice, komora, pokoj

33 Řecko-český slovník,
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ταμιεύω -ειν (i Meď.) spravo
vati, hospodařiti, býti šetrný,
vyměřiti si, ustanoviti, rozdě
Jiti; býti auaestorem

τάµνω -εινΞ-τέμνω
τάν (τᾶν) ve spojení ὦ

(τάν) milý příteli
τᾶν

τᾶν -- τοὶ ἄν
τὰν-ξ- τὰ ἓν
ταναήκης 2. s dlouhým ostřím,

ostře broušený, daleko vyční
vající

ταναός 2. (i 3.) protáhlý, štíhlý,
dlouhý

TAVAÚNOVE2. -T000G Nohy na
tahující, rychlý, se štíhlýma
nohama

Tovavyňc 2. daleko splývající
(vlající), jemně tkaný

TavnÁevýg 2. plný zármutku
(bolesti)

Tovlopvoog 2. se štíhlýma no
hama

τανταλῶ -oúv mrštiti, sraziti
TavůvAmococ 2. s dlouhým ja

zykem

τανυγλώχῖν -ἴνος Ó (7) s dlou
hým hrotem

τανυήκης 2- Z= TUVAŇANS

Tavůzenkoc * S dlouhým rou
chem

τανύπους --- ταναύπους

τανυπτέρυξ -γος | se širokými
τανυσίπτεροςὅ-.| křídly,

rozpínající křídla

TAVVOTŮG-Úoc Ť napínání (luku
τόξου)
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τανύσφυρος Ξ-- τανίσφυρος
τανύφλοιος 2. 5 tenkou kůrou
τανύφυλλος 2. s dlouhými listy
Tovým-ev natahovati, napína

ti, položiti, rozestříti, rozvi
nouti, přitáhnouti, popohnati,
povaliti, roztáhnouti

ταξιάρχης-ουὁ ἐςταξίαρχος ὁ podvelitel;
setník (velitel 100mužů v Xe
nof. Kyrup.); plukovník (ve
litel 1000 mužů we vojsku
Alexandra Vel.); centurio (ve
vojsku římském)

ταξιαρχῶ -εἴν býti taxiarchem
τάξις -εως ἡ seřadění, řada, po

řadí, postavení, stav, hodnost,
třída, úřad, povinnost; posta
vení bitevní (pochodové), vo
jenský šik, místo v bitevním
šiku; seřaděné vojsko, oddíl
vojenský (v řeckém vojsku
100—200 mužů, ve vojsku
Alex. Vel. 1500—4000 mužů,uŘímanů120mužů| cen
turia); ležení

τὰξ- --- τὰ ἐξ
τάπ-Ξ-- τὰ ἁπ- (ἔπ-)
Tajtevvoc3. nízký, plochý, malý,

úzký, nepatrný, slabý, bez
významný, pokorný, neuži
tečný, malomyslný, špatný,
sprostý

ταπεινότης -ητος ἡ NÍzkost,
bezmocnost, slabost, chudo
ba, ponížení, pokoření, sklí
čenost

ταπεινοφροσύνη ἡ Pokora

ταπεινόφρων 6. Ροκογωύ
ταπεινῶ -οὔν poníižiti, oslabiti,

pokořiti, snížiti

ταπείνωσις -εως ἧῆξ-ταπεινό
της

τάπης -ητος "I

, .| koberec,
τόπις-ιδοςe okrývkaταπίς-ἰδοςἡή
„> 3 3 « 
růo (T Če) == TĚ 000

τάρα (τᾶρα) --- τοὶ ἄρα
ταράττῳ -ειν (ἳ-όσσω) νεζηΔ

tek uvésti, zmatek nůsobiti,
vy pochybnost uváděti, pře
vrátiti, znepokojovati, pobu
řovati, rozněcovati, děs.ti;
perÍ. τέτρηχα jsem znepoko
jen (vzrušen)

ταραχή ἡ | zmatek, nepořádek,τάραχοςὁ{ hluk,vzpoura,
rozbroj, hrůza, bouře

ταραχώδης 2. zmatený, nespo
řádaný, neklidný, k zmatku
náchylný, bouřlivý, pobouře
ný, hněvivý, kolísavý

ταρβαλέος 5. ρμαύ úzkosti
τάρβος ὁ úzkost, bázeň,
TaOPoovvy | strach
Taobé -civ lekati se, býti úz

kostlivý

ταρίχευσις -ec 1 balsamování
TOOIYEVM-Evy Sušiti, nasolova

ti, balsamovati
ταρϊχήιαι oi továrna na sušení

ryb (i k nasolování)
τάρῖχος ὁ (τό) maso nasolené

(uzené); mumie; kaviár
ταρπήµεναι, ταρπήῄναι, ταρπώ

ueda υἱΖτέρπω



ταρρός

ταρρὀς ὁ | pletivo, věci pletenéTO.000cÓ| zrákosí(rohožka,
košík, líska a j.); spodek no
hy, chodidlo; lopatka vesla,
veslo, šalmaj

TGOTOOŮ-oÚv do Tartaru (pek
la) svrhnouti

τάρφεα τά houština
τἀρφὃη, τάἀρφὃενοἱ τέρπω
ταρφύς 2. (3.) -ὖος hustý, mno

hý, hojný, častý

ταρχύω -ειν ukládati do hrobu,
pochovávati, balsamovati

τάσσω -ειν ({ τάττω) Σ8α81, ἅσ
řady stavěti, srovnávati, U
stanoviti, naříditi, uložiti, vy
měřiti, k něčemu počítati;
TŮTTOUOUnařizuje se mi (do
stávám rozkaz); meď. posta
witi se (si), umluviti se, zavá
zati se

ταύρειος 3. býčí
Tovončov aďv. jako býk
ταυροκτονῶ -εἶν Zabíjeti býky

(k oběti)

ταυροχτόνος 2. Zzabíjející býky
TovoojoAoc 3. Tauros obývají

cí, býky prohánějící

TaĎooc Óbýk, vůl
ταυροσφάγος 2. býky poráže

jící
TAÚT- VÍŽ TO UŮT-, TŮ AŮT

TaúTy adv. tudy, tam tak; zde,
sem, proto

ταὐτόματον (ΞΞτὸ αὐτόματον)
náhoda, případ

ταὐτότης -ητος Ů totožnost,
rovnost s někým (T006 twa)
33* Řecko-český slovník.
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τάφε, ταφεῖν οἱ τέθηπα
ταφεύς -έως ó pohřbivač, hrob

ník

ταφή Ť == Tágoc (hrob)
ταφήιος 3. pohřební
TůEoc Ópohřeb, pohřební kvas,

hrob, hrobka, mohyla, pohře
biště

τάφος τό ÚŽAS
ταφρεία ἡ Κοράπί

příkopů
TAEOSVW-EwyZřizovati příkop
τάφρος ἡ ({ τάφρη) ΡἵΚορ, {ά

ma, rýha
Tapwv (parť. aor.) viz TĚdYTU
Táůxa,adv. rychle, ihned, brzo,

snad, asi
ταχέως οἱ ταχύς
Taytwvoc3. rychlý, nestálý
TŮXLOV, TŮJLOTOG VÍŽ TAXŮC
Táyoc Tó rychlost, prudkost
TayváAmwrToc2. rychle podma

nitelný
ταχυναυτῶῷ -εἴν rychle hnáti

loď (veslovati, plouti)
ταχύνω -ειν urychliti; inťtr.po

spíšiti si, býti rychlý
ταχυπόρος 2. rychle jdoucí
TOYŮRNOTUOG2. rychle umírající
Tayůnwkoc 2. s rychlými koňmi
TUXÚOOWOTOGŽ. Cychle se po

hybující
Tayúc 3. rychlý, hbitý, spěšný,

kvapný; Tayéms (Tayú) rych
le, ihned; d1ů Tayéwv rychle,úprkem;τάχιον| (WčrTTOV)
rychleji, spíše, raději; τάχισ
τα (τὴν ταχίστην) Co nej
τεβ]ε]!; ἐπειδὴ τάχιστα Ξ
cum primum (jakmile)

(zřizování)
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TAYVTÁG-ÁTOG Ň rychlost

τάων Ξ-- τῶν (ὃ)

ταών -ὤνος ὁ (ὁταῶν) | ταώς -ὦ ὁ (ἳταῶς -ὤ)
TĚ (enkl.) i T' před samohl. a, 1;

τέ -τὲ Ἱ- 1, buď- buď, jak
tak; oúre-Te jednak ne
jednak; Tg- xai jednak - jed
nak

TĚ (dor.) — ož

τε --- τεά (σός)
TÉVYW-Ewysmáčeti, zavlažova

ti, prolévati; med. rozplývati
se (v slzách), dáti se obměk
čiti

TĚvE0c2. pevně krytý

Těvoc TO Kryt, střecha, strop,
přístřeší, jizba, sál

τεεῖο = o01 (gen. od gů ty)

τεθαλυῖα, τεδήλει, τεθηλώς Viž
θάλλω

τέθηπα (ρετ/.), ἐτεδήηπεα (Ρύιδ
aguamp.) ἔταφον (αοτ.) žas
nouti, ustrnouti, podiviti se

τἐῦναδι, τεθνεώς (-ηώς) Viž
Όνήσκω

τεθορυβημένως (θορυβῶ) αάν.
ve zmatku (nepořádku)

τεριπποβάτης -ου ὁ jedoucí
na čtyřspřežním voze

TěĎdouvtov Tó čtyřspřeží

τεριπποτρόφος 2. Chovající
(mající) čtyřspřeží

τεριπποτροφῶ -εἴννγἀτΣονθα
si (míti) čtyřspřeží

TELv= col (podle některých =
τῇδε zde, Herod. V. 60)

τείνω -ειν natáhnouti, napnou
ti, zavěsiti, roztáhnouti, roz
prostříti, rozvinouti, pohnou
ti, vzbuditi, způsobiti, spě
chati, mířiti (k cíli), prostírati
se, dosahovati, protáhnouti,
prodloužiti, vztahovati (se),
čeliti proti někomu, vléci se;
pas. napínati síly (spěchati),
rozprostříti se, roztáhnouti se

τεῖος αἄυ. --- τέως
τεῖρος τό souhvězdí
Telow -euv tříti, potříti, vyčer

pati, trápiti, zkormoutiti

τειχεσιπλήτης -ου ὁ zdi boura
jící

τειχήρης 2. zdmi sevřený, oble
žený

τειχίζω -gw zeď (opevnění) sta
věti, opevňovati, ohraditi

τειχιόεις 3. zdmi ohrazený
TEvylov TO (nízká) zeď, zídka

τείχισις -εως Vystavění zdi,
opevňování, opevnění hradba

τείχισµα τό ohrada, hradba
τειχισµός ὁ Ξ-- τείχισις
τειχοµαχία ( -μαχίη) m Poj

o hradbu

τειχομάχος 2. boje hradebního
se týkající

TEvyouayŮ -elv O hradby bojo
vati

τειχοποιός ó dozorce stavební
τεῖχος Tó zeď, hradba, opevně

mí; pevnost, hrad

TEVYOONOTÍLO.| podívaná (pro
hlídka) s hradeb



τειχοφύλαξ ó17 τελείωσις

τειχοφύλαξ -noc ὁ velitel
(strážce) hradeb

TELYÚĎOLOVTÓ malá tvrz

τειχῶ -εἵν Ξ-- τειχίξω
τείως αν. --- τέως
τέκε, τεκέειν οἱ τίχτω
TEXUULOwW-Evy Ukázati, označili,

dosvědčiti; med. (ze zname
ní) poznávati, uzavírati, usu
zovati; určiti, oznámiti, naří
diti, předpověděti

τέχµαρ τό (πεδκ].) znamení, cil,
konec, hranice, důkaz

τέχµαρσις -εως důsledek,
pravá podstata (příčina)

TEXUŇOLOVTÓ znamení, svědec
tví, důkaz

TEXUNOLÁ-oÚv dosvěděiti
TÉXUWOTO(neskl.) znamení, cíl,

konec, pomoc
TExvlov To děťátko

TExvovovlů m plození dětí
TEXVOVOVOG4. děti rodící

τεχνογονῶ -eiv děti roditi (plo
diti)

Texvóeic 3. obdařený dětmi
τεχνολέτειρα 7 zbavená dětí
Téxvov TÓdítě (syn, dcera, mlá

dě)
TEXVOTOLĎ-elv (i med.) dítky

roditi (ploditi)
τεχνοποιία Ť Plození (rození)

dítek
τεχνοποιός 2. dítky plodící (ro

dící), plodný

TEXVOTOOEŮ-elv děti vychová
vati

τεκνοῦσσα ({επι. Κ τεχνόεις)
bohatá dětmi

TEXVŮ-obyv (i med.) děti roditi
(ploditi); vytvořiti; Das.
vzniknouti

TÉXVWOLG-ewG Ď plození dítek
τέκον (αογ.) VÍZ TÍXTW

TĚNOG TÓ Z TÉKVOV .
τεχταίνοµαι -εσῦαι Zzhotoviti,

budovati, stavěti, vymysliti,
učiniti

τεχτονικός ὃδ. stavitelský, ve
stavbě obeznalý; 6 1, stavi
tel; j 1. stavitelství

τεχτοσύνη ἢ stavitelství, tesař
ství

τέχτων -ονος Ó řemeslník (te
sař, stavitel lodí, kameník,
sochař, zedník a j.); umělec,
mistr

TeÁouwv-$vog Ó řemen (držad
lo), páska, stužka

τελέθω -ειν νζηϊκαίί, παξίάνα{,
stávati se, bývati, zůstávati;
παντοῖοι τελέδοντες berouce
na sebe rozmanité podoby

τέλειος ὃ. (2.) dokonalý, bez
vadný, významný, dospělý,
úplný, řádný, ukončený, do
rostlý, zralý, platný, nezvrat
Ώσ; τελείως adv. zcela, úplně,
konečně; konečný, úspěšný;
Tů T. tajné obřady

τελειότης -mrTo0g dokonalost,
zralost, úplnost

τελειῶ -οὔν ukončiti (se zda
rem); pas. dozráti, splniti S*,
k cíli dojíti, dospívati

τελείωτελῶ
τελείωσις -εως ukončení,

provedení, splnění



τελειωτής

τελειωτῆς -οὔῦó dovršitel
TeAsóumvoc 2. s plnými měsíci,

úplný
τέλεον Ξ-- τελέως
τέλεος 5. --- τέλειος
τελεσιουργός 2. dílo ukončují

οἱ, účinný

TeEAsocpococ2. ukončující, k cíli
vedoucí, dovršující, splňují
οἱ, τ. κραίνειν εὐχάς kletby
splniti; trestající; ukončený,
dovršený

τελεσφορῶ -eiv K cíli (zralosti)
přivésti, zralé plody nésti

τελετή zasvěcení, slavnost; oi
T. posvátné obřady (mysterie)

TehÁevTatoc 3. Svrchovaný, ko
nečný, poslední; To 1. (Td. T.)
naposledy

τελευτή ἡ Konec, dokonání,
smrt; cíl, úspěch, účel, ukon
čení

τελευτῶ -ᾱν (ἱ -εἵν) dokončili,
dokonati, splniti; intr. skon
čiti, k cíli dojíti, zemříti, u
plynouti, splniti se; part. Tg
λευτῶν Κοποεζηᾶ,naposledy

τελεῶ -οῦν --- τελειῶ
τελέως αἄν. Ζ6618,ἀρ]πξ
τελῆεις 3. dokonalý, úplný,

úspěšný
τέλλω -ειν νΖζωπποιΗ, νυν

(o slunci)

τέλμα ro bahno, hlína, malta
TéAoc Tó Konec, hranice, závěr,

skon, lhůta, cíl, účel; T T.
(adv.) konečně, naposledy,
zcela; uskutečnění, provede
ní, splnění, rozhodnutí, ú
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spěch, výsledek, hlavní věc;
(státní) úřad, vrchnost; dáv
ka, daň, dar bohu, oběť, plat,
náklad; plur. tajné obřady,
mysterie, slavnost; oddíl (vo
jenský), četa, zástup; T6Aoose
k cíli

TěAcoovTó Konec brázdy, sou
vrať

TEAM-etyv ukončiti, spiniti, vykonávati;| doraziti,| dojíti,
plniti se, končiti; platiti, pří
slušeti, světiti, slaviti, vyna
ložiti

TEkWvyg -ov Ó nájemce (cel a
daní), celník

τελώνιον τό Celnice

τεµάχιον τό (odříznutý) kousek
τέµαχος τό Κυδ
τεμένιος 3. k okrsku chrámové

mu patřící

τέμενος τό úděl (královský),statek,© obvod| (posvátný),
okrsek chrámový, posvátný
háj

τεμενουρόὀς 2. (-m+óc) Nlídač
posvátného okrsku

τέµνω -gwvřezati, porážeti, utí
nati, kositi, pustošiti; podře
závati (zabíjeti) k oběti,
smlouvu činiti, cestu raziti,
jezditi (T. ódov), K cíli zamí
řiti; krájeti, rozřezávati, od
seknouti, ořezati, děliti, ob
kličovati, zajímati, prorážeti,
brázditi

τέµω -ειν --- τέµνω
TÉVOYOGTO mělčina, močál
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τεναγώδης 2. močálovitý
τένων -οντος Ó Šlacha, sval,

žíla, pata

τέξεις, τέξεσθαι, τέξω οἱξ τἰκ
τω

τέο, τεο, τέοισιν VÍZTÍG

TEOLO, TE0G VÍZ GŮ, GÓC

TEOÚC(FZ 00) VZ oů

τέρας -ατος (-αος, -εος) TÓ
znamení (věštní), zjev, zá
zrak, obludaTEOUOKOTOGÓ|| Pozorovatel

τερατοσκόποςὁ ἡνναασαό
věštných znamení, věštec

τερατεία ἡ kejklířství, chvás
tání

τερατολόγος 7. zázračné věci
vypravující, zázračný

TECUATWONG2. Nadpřirozený, ne
obyčejný, zázračný, vzácný

τερεβίνὂινος 3. terebinthový
τερέβινθος η terebinthový

strom (druh pistacie)

τέρετρον TÓNebozez

τέρην 3. -evoc něžný, útlý,
měkký, drobný

τέρμα τό Konec, hranice, cíl,
účel, směr, končina, osud

τερμινὺ- οἱ2τερεβινὺ
τερµιόεις ὁ. 5 οζάορηύπω ΟΚ{8jem,obroubený,| třásněmi

zdobený
TĚOULOG3. konečný, poslední
τερπικέραυνος ὁ Ὀ]εδκυν πηείᾶ

jící (z blesků se radující),
„viadař blesků“

TEpnxvoc3. radostný, příjemný

TÉOTw-Ewynasytiti, občerstviti,
obveselovati; meďd. radovati
se, veseliti se, potěšiti se, ob“
čerstviti se

τερπωλή ἡ zábava, radost, po“
těšení

τερσαίνω -ειν
τέρσω -ειν
τερψίµβροτος ὁ lidi vutěšující
τέρψις -εως ἡ potěšení, zába

va, radost, útěcha; gc T. 710
Όου ἐλθεῖν ukojiti touhu

τεσσαράβοιος 2. V ceně Čtyř
volů

TEG0UOÓNOVTAČtyřicet

τεσσαρακονταετῆς (-ετίςο) 2:
čtyřicetiletý (-á)

TE000agaxooTog 3. čtyřicátý; ἢ
T. čtyřicetina (mince na Chiu
v ceně '/2 drachmy)

τέσσαρες -α Čtyři
τεσσαρεσκαίδεκα ὄϊτωάοί
τεσσαρεσκαιδέκατος ὅ. ἔαπάσοιύ
τεσσερ- Όἱᾷτεσσαρ
τεταγµένως αἄυν. uspořádaně,

pravidelně
τεταγών 3. (part. aor. redupl.)

uchopiv, popadnuv
TéToÁuou (perf. Das.) viž TEAhw
vetavoódovE-xog dlouhovlasý
TETŮONETO VÍŽ TĚONTO

τεταρταῖος ὃ. ὄθνγίέπο ἅπε
τεταρτηµόριον τό ἐἰνγήωα
τέταρτος ὃ. (ὲ τέτρατος) ὄέντίσ,

čtvrtý den; j 1. čtvrtina
TETŮOVNV, TĚTATOL VÍŽ TELVW

TETŮVATOLVÍŽ τάσσω

τετεύξοµαι, τέτευχα, τετεύχα
ται υἱΖτεύχω

j osušit otříti



τετευχῆσθαι

TETEVYŇOVOL (PNÍ. PeTÝ. Od TEV

χῶ -εἴν) býti vyzbrojen
τετευχώς 3. (Od. XII. 423) při

pravený (vl. part. perf. od
τεύχο)

τέτηκα υἱΣτήκω
TeTÍnuou -obou býti zarmoucen;

TETNMWGZKormoucený (v srdci
ἦτορ)

τέτλαθι, τετλαίην, τετληώς α 0.
viz τλῆναι

τετμεῖν (aor. def.) postihnouti,
zastihnouti, dosáhnouti

TĚTUNKAVÍZ τέμνω

τετμηµένος VÍŽ TĚUVW
TĚTOXA. VÍŽ TÍKTW

τέτορες Ξξ τέσσαρες
τετράγυος 2. čtyři jitra veliký;

τὸ τ. pozemek o čtyřech jit
rech

τετραγωνοπρόσωπος Σ. 5 ἔνσῖ
hranným obličejemτετράγωνος© 2.| Čtyřhranný,
čtyřůhlý; rů T. čtverec; hra
matý, dokonalý, zdatný, silný

TETOÚĎLOVTO oddíl čtyř mužů
TeroněTng 2. čtyřletý
τετραθέλυμνος 2. o čtyřech

vrstvách
τετραίνω -EvyProvrtati
TETOÚMIGČtyřikrát

τετραπισμύριοι 3. 40.000
τετρακισχίλιοι 3. 4000
τετραχόσιοι ὃ. 400
TETOúNUKÁOG2. Čtyřkolý

TETOdUETO0G2. složený ze čtyř
meter (mefron = 2 stopy
kromě —v v)

TETOÓUNVOG2. čtyřměsíční
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τετραµοιρία ἡ Čtverý podíl,
čtyřnásobná mzda

τετραμμµένος υἱζ τρέπω
TETOdO00G2. čtverospřežní
τετραπάλαιστος 2. čtyři dlaně

velký
τετράπηχυς 2. čtyřloketní
τετραπλάσιος ὃ. čtyřnásobný
τετραπλῃ adv. čtyřnásobně
TeToanÁoVc 3. čtyřnásobný
τετράπολις -εως σε ἔῑνχ πιδςί

se skládající
TETOUNTOVC-ovy Čtyřstopý, čtyř

nohý
TETOÁPYNS-ov č Vladař nad

čtvrtinou země, kníže
τετραρχῶ -εἴν býti knížetem
τετράς -άδος ἡ Čtyřka, čtvrtý

den (středa)

TĚTOUTOG 3. VÍŽ TĚTA.OTOG

TETOUEÓAno0G2. se čtyřmi líc
ními štítky, se čtyřmi hřebe
ny (na přílbici)

τετράφαλος δ. --- τετραφάλη
ρος |

τετράφαται οἱ τρέπω (τρέφ(ϱ)
TETOUEVÁOC2. na čtyři kmeny

(fyly) rozdělený

τέτραχα, τετραχῇ, τετραχδά
na čtyři díly, čtyřnásobně

τέτρηµαι, TĚTOMVAVÍŽ τετραί
vw

τέτρηχα, τετρήχειν οἱ ταράσ
σω

TĚTOVYU, τετρίγει,
viz Tella

τετρώροφος 2-0 čtyřechpatrech
TéTTa.(vok.) tatíčku, staroušku,

miláčku

τετριγυτα



τετταρ

τετταρ- 9ἱζ τεσσαρ
τέττιξ -ιγος © cikáda, οντξεῖς;

vlásnička

TĚTVYUOU, TETUNEČV VÍŽ TEVYU

τετυφωµένως αάν. ζσ85]ερεπέ
τετύχηκε υἱᾷ τυγχάνω
τετύχθαι οἱ τεύχω
τεῦ, τεύ--- τοῦ (τού),

(υἱᾳ τίς)
τεῦχος τό zbroj, zbraň, nářadí,

náčiní lodní, nádobí (džban,
popelnice, obětní miska aid.)

τινός

τεύχω -ειν strojiti, hotoviti,
tkáti, stavěti, upraviti, opa
11, připraviti, vzdělávati,
chystati, osnovati; med. stati
se, býti, vynikati; Tetv/uě
νος 3. dobře udělaný, νσαςξ
laný, zdatný, umělecký

TEVYŮ VÍŽ TETEVYŇOVAL

τἐφρᾶ Ť popel (i Tépon)
τεφρῶ -οῦν ν popel obrátiti
τεχνάζω -ειν řemeslně hotovi

ti, zpracovávati, připravova
ti, vytvořiti; dsti užíti, Jscivě
vymysliti, přetvařovati Se,
chytře jednati

τέχνασμα Tó chytrý čin, lest,
úskok

τέχνη ἢ řemeslo, umění, na
uka, zaměstnání, dílo umě
lecké, obratnost, zkušenost,
chytrost, úklad, prostředek,
způsob, zdatnost, rozvážnost,
úskok

τεννήεις 5. řemeslný, umělecký
τἔχνηµα TOdílo řemeslné (umě

lecké), obratnost, zběhlost,
Jstivé jednání; pleticha

τηλέπορος

τεχνικός 3. umělecký, umění
znalý, v umění zběhlý, obrat
ný, mistrný, schopný

TeyviTng -ou Ó umělec, znalec,
řemeslník, mistr; prohnaný
člověk

τεχνῶ -ᾱν --- τεχνάξω
τέῳ (τεῴ) Ξ--τίνι (τινί)
τέων (τεώγ) --- τίνων (τινῶν)
Témc adv. dosud, dotud, posud;

spoj. pokud (zatím co)

Tmna, tu máš, zde vezmi
τῇ (i τη) zde, tu, tam; T μὲν 

τῇ δέ Ώα jedné straně - na
druhé (jednak - jednak); tak,
takto; kde, jak

τήβεννος 4 tosa
Thde zde, tady, tak, proto, takto
Týdnyů babička
τῆθος τό ústřice
τηκεδών -όνος ἡ ubývání sil;

rozpuštěná hmota

τήκω -ειν rozpouštěti, stravo
vati, soužiti; intr. (v perf.) a
pas. táti, rozpouštěti se, roz
plývati se, trápiti se, chřad
nouti, zanikati

τηλαυγήῆς 2. daleko zářící, da
teko viditelný; adv. zcela zře
telně

τῆλε adv. daleko (od)
τηλεδαπός 3. z dálky přichá

zející, daleký, cizí

TNÁEVŮ-Av bujně růsti, kvésti,
zelenati se

τηλεκλειτός 3.i daleko proslulý,
τηλεκλυτός 2. j světoznámý
τηλέπορος 2. daleký



τηλεφανής

τηλεφανῆς 2. ἄβ]εκο patrný
(viditelný, slyšitelný)

τηλία (% TmAelo)hrací deska
τηλίκος 3. tak starý
τηλικόσδε 3. (mladý, veliký,
τηλικοῦτοςὅ.

TnAvxoÚrovtak velice, tolik

TnAodev adv. zdaleka

TnÁodi (před samohl. TmAoů)
daleko (kde?)

TnAóce daleko (kam?)

TnÁoť daleko (kde? kam?); Tm
λοτάτω velmi daleko

τηλύγετος 3. mladý, útlý, roz
mazlený

τηλωπός 2. zdaleka patrný,
vzdálený, daleko slyšitelný

τημελῶ -eiv opatrovati
τήµερον αάν. ἄπεδ
τῆμος adv. tehdy, tenkrát, po

tom

τηνάκις αάυ. tehdy
τηνίκα, τηνικάδε,

-"τῆμος
τῆνος ὃ---- ἐκεῖνος
τῆος --- τέως
τῄπερ kde, jak
τήρησις -εως Ů pozorování,

střežení, žalář
τηρῶ -εἵν Pozorovati, pozor

dávati, střežiti, číhati na ně
koho, vyčkávati, dbáti

TnT -úv oloupiti; pas. postrá
dati, nouzi trpěti

τηῦσιος 3. marný, nepotřebný

τιςδα Ἡ e | ara turbanτιαρης -ου ὁ
τιαροειδής 2. V podobě tiary

τηνικαῦτα
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mocný, důležitý).

τιμη

τίγρις -εως (-ιος, -ιδος) 0 (Ň)
tysr

Tim pročpak
τιῆρης -ου ὃ --- τιᾶρᾶ
τιδαιβώσσω -ev med připra

vovati

τινασεύω -ειν (ἳ τιδασσεύω)
krotiti, ochočiti

Tudao0c 2. krotký
τίδημι -έναι klásti, složiti, vlo

žiti, položiti, stavěti, pocno
vati, uložiti, uschovati, usřa
moviti (hry), předložiti, podati,navrhnouti,| vznésti,
způsobiti, prokazovati, činiti,
zaříditi, upraviti, přičítati,
uznati, odevzdati, tvořiti, dě
Jati, připravovati, dbáti, za
něco pokládati; med. složiti
zbraně (chopiti se zbraní),
stavěti se, zavěsiti si, mínění
pronésti, svolení dáti, utábo
řiti se, do šiku se stavěti

UdÝvY Ů chůva, pěstounka
τι)ηνοῦμαι -εἴσθαι ošetřovati,

opatrovati
TÍMTO-EV roditi, ploditi
τίλλω -ειν škubati, rváti; med.

rváti si vlasy (na znamení
bolu)

Tikov -wvoc o druh ryby
τμᾶνταξ- τιµάεντα (υἱ”τιµή

εις)
τιμᾶορος Ξ-- τιμµωρός
τιμη ἡ cena, hodnost, odměna,

pocta, úcta, výkupné, poku
ta, trest, odplata, náhrada,
vážnost, čest, vyznamenání,
čestný dar, cennost, pomsta,
škoda



τῖμῃεις

τιμῃεις 3. drahocenný, vzácný,
vážený

TLumuo TOodhad jmění, census,
pokuta, trest, návrh trestu,
jmění, daň, daňová třída

τίμιος 3. drahý, vzácný, ctěný,
slavný

τῖμιότης -ητος Ý cenná věc,
cena, hodnost, vzácnost

τιμοῦχος ὁ vznešený (název
členů městské rady v Mas
salii)

τιμῶ -ᾱν Ceniti, k trestu od
souditi, trest navrhnouti, oce
niti, vážiti si, uctívati, odmě
miti, čestnou hodnost propůj
čiti

τιμώρημα τό --- τιμωρία
τμωρητήρ -Ίρος ὁ pomocník
τιμωρία (-ἴη) 7 pomoc, podpo

ra, pomsta, trest, dostiučinění
τιµωρός 2. mstící, mstitel, po

mocník, ochránce

τιμωρῶ -εἴν (i meď.) mstíti se,
býti wmstitelem (pas. dostati
dostiučinění); pomoci, při
spěti (ruví); potrestati, po
škoditi (τινά)

τινάσσω -ειν πιάναα, πιάσΏΏοιι
ti, otřásati, porážeti, vyraziti,
roztříštiti, rozptýliti, zatáh
nouti

τίνυμαι -obav trestati, pokuto
vati, mstou stíhati (viz %
τίνω)

τίνω -ειν platiti, spláceti, trpě
ti, odměňovati, prokazovali;
med. mstíti se, trestati, po
mstou stíhati

923 τμάγεν

τίπτε (τἰφῦ) pročpak
Tic, Ti kdo, co, který, jaký; Tí

jak, proč (přímo tázací)

TiG,Ti někdo, něco, nějaký, lec
kdo, několik, do jisté míry,
asi, opravdu, nějak, jaksi,
velmi (zájmeno neurčité)

τίσις -εως ἡ odplata, pokuta,
trest, pomsta, dostiučinění

τιταίνω -ειν natahovati, napí
nati, stavěti, táhnouti, zdvi
hati

TírTdnf chůva, kojná
TiTAoGó nápis (titulus)
Tiróc 3. splacený; T. čova dílo

pomsty

τίτρηµι
τιτρῶ -ᾱν
τιτρώσχω -ειν proraziti, zrani

ti, porouchati
τιτύσκοµαι-εσθαι πι, za

mýšleti, usilovati, připraviti,
zjednati

τἰφὺ΄Ξ--τίπτε
τιῶ -εἷν ύέπ τετίηµαι (Viz foto)
τίω -ειν Ξ τιμῶ -ᾱν (ο/8,

vážiti si)

τλᾶ- viž TÁm

τλήµων -ovoc Ó (ň) vytrvalý,
odvážný, smělý, udatný, trpí
cí, trápený, nešťastný, na
máhavýτλῆναι,šrámy| (defekt.aor.)
snášeti, trpěti, vytrvati, od
vážiti se, odhodlati se, snésti

τλητός 4. snesitelný, trpělivý,
povolný, hodný odvahy

TuÓYVEV VÍZ TUŇYW

| VÍZτετραίνω



τμήγω

τμήγω -ειν ἴίσπουα, seknouti,
odloučiti, rozptýliti (viz i
τέμνω)

τμήδην αν. říznutím, seknu
tím, „sečmo“

τμῆμα τὸ | řez,zářez,oddíl,
τμῆσις -εως ἣ | Kus; pustošení

půdy (vs)
τµητός 3. (Téuve) rozříznutý,

tence řezaný, oddělený
To člen pro neutra, viz 6, 1;

τὸ μὲν - To dg dílem - dílem,
brzo - brzo; 0 (adv.) proto

Tóve proto právě
T00g neutrum k ú8e; adv. sem,

proto
τόθεν odtud
Tod tam
To(—=oi, ol; partik. jisťící:

jistě, věru, právě, opravdu
τοιγάρ (ΞΞτοὶ γάρ), τοιγαρ

οὔν, τοιγάρτοι Φτοζεῦ, proto
tedy, nuže tedy, právě proto,
tak na příklad

τοῖιν == τοῖν (ὁ)
Totvuv tedy, věru, právě, pak,

však, dále
Totog J. takový, tak mocný
τοιόσδε 3., TOLOÚTOG3. takový,

tak veliký (mocný, vysoký,
znamenitý); ToLovT001 (Zesí
lené TovoÚroc) takovýto

TOLOVTOTOOJTOG2. takového rá
zu (způsobu)

τοῖσδεσι, τοίσδεσσι 9ἳ2 ὅδε
τοῖχος ὁ stěna, zeď, okraj, stra

na (lodní)

τοιχωρύχος OZeď bourající, lu
pič, zloděj, taškář

924 τόνος

TovywWOVYĎ-Eív Vloupati se do
domu, Krásti

TOxa (dor.) — TóTE

TOxXŮG-ÚdoG Ť rodička

TOxETOG Ó Porod

τοχεύς -WG Ó TOdÍČ, of T. ro
diče

TÓx0GÓ porod, potomstvo (syn,
dcera, mládě), původ; úroda,
úrok, zisk

τύλµα Ť (čTóÁun)odvaha, smě
lost, drzost, odvážný čin

τολµήεις 3. odvážný, opovážli
vý, drzý

τόλµηµα τὀ smělý čin (slovo,
útok)

τολμηρός ὃ-ξξτολμῆεις
τολµητής -οὔ ὁ odvážlivec,

smělec

ToÁumrTog3. odvážně provedený
(proveditelný)

τολμῶ -av snášeti, trpěti, vý
trvati, odvážiti se, rozhod
nouti se

τολυπεύω -ειν Vlnu navíjeti,
5 námahou provésti (dokon
čiti), nastrojiti

τομή ἢ řezání, řez, osekávání,
konec trámu (pařezu)

τόµιος 3. vyříznutý, řezaný; rů
T. vyříznuté vnitřnosti

Tóuoc o oddíl, část
TouóGg 3. ostrý

τομῶ -ᾱν potřebovati (vyžado
vati) řezu

τόνος ὁ natažení, napětí, síla,
provaz, lano, struna, zvuk
hlasu, veršová míra, arse
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τοξάξομαι -<09Ya.z luku stří
Jeti

τόξαρχος ὁ náčelník střelců
(lučištníků)

τόξευµα τό výstřel, šíp, vzdá
Jenost dostřelu; plur. lučišt
níci

τοξευτής -00 č lučištník
TOEevTOc2. zasažený šípem
Toševm -ew Z luku stříleti, ší

pem zasáhnouti, po něčem
dychtiti, mířiti k cíli

τοξικός 5. střelecký, v střílení
(lukem) obratný; j T. umění
střelecké

τόξον τό luk, šíp, střela, stří
lení

τοξοσύνη obratnost střelec
ká

τοξότης -ου ὁ lučištník, stráž
ník

τοξοφόρος 2. luk nesoucí, s lu
kem; ó 1. lučištník

τοπάζιον τὀ ἴορας
domýšleti se,

τοπάζωῳω| -EWV
uhodnouti

τοπαράπαν (υἰ. τὸ παράπαν)
= παράπαν

Tómog č místo, krajina, země,prostor,| stav,© příležitost,
možnost, poloha, důkaz obec
ný (základ úsudku), thema

τορεῖν VÍZ τορῶ
τορεύω -ειν prováděti práce

v kovu (rýti, ciselovati)
τόρµος ὁ ἄῑτα
TOOVEVY-E1VSoustruhovati

Tóovoc o Kružidlo, střed kruhu,
osa, koule

TO0VÓ-oÚv Vykroužiti, do kru
hu vyměřiti

τορύς 3. pronikavý,
jasný, zřetelný

τορῶ -εἴν provrtati (tornare)
τόσος δ. (ἳ τόσσος) tak veliký,

tolik, tak dávný (vzdálený,
dlouhý atd.); Tógov (adv.) to
lik, potud, tak velice; ógw 
Tóow o Kolik - o tolikTO000VE3.| ==10006;TOGĎOEτοσοῦτοςὅ.| (τοσούὐτῷ)οο
více; τοσούτου tak draho
(gen, ceny); Gaw - To000TE OČ
- o tolik, oů TOcoÚTov - 000v
ne tolik - jako

τοσουτοσί, Ζεδΐτεπέ τοσοῦτος
τοσσάκι ἰο]κτάϊ (ὁσσάκι Κοῖ

krát)
τοσσο- Viž T060
TóT', Tóre tehdy, tenkrát, te

prve; č T. tehdejší; dříve,
předtím, pak, potom, nato

Toré někdy, jindy; ToTě μέν
τοτὲ δέ brzo - brzo

τοτηνίκα {ξ τὸ τηνίκα) ἴεα
krát, potom

τοτοῖ, τοτοτοῖ
(ouvej)

τοῦ (τού) VÍZ TUG0
τοῦ- == T0 ἐ-, τὸ 0
τοὔνεχα (τοῦ ἕνεχκα)proto
τουτάκιςΞ-- τότε
τουτέστι (== TOÚTčoTu) to jest
Tógoa potud, dotud, až, zatím
Toaystv (inf. aor.) Viž TEWYW
τραγέλαφος ὁ zvíře z báje (půl

jelena, půl kozla)
τραγήµατα Tů pamlsky

hlasitý,

výraz bolesti
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τραγικός ὃ. tragický; 6 1. Dá
sník (herec) tragedií; vzne
šený, velkolepý (pův. kozlí)

τράγος ὁ Κοζε]
Toavooxekýg 2. s kozlíma no

hama

Toayměta * tragedie, truchlo
hra (pův. zpěv kozlí)

τραγῳδός ὁ básník tragedií,
herec v tragediích

TOUYwWdÝ-civ tragedii předvá
děti, v tragedii zpracovati,
s tragickým pathosem vypra
vovati

Točvýc 2. zřetelný, jasný, přes
ny

TodneCo + stůl, stolování, hos
tina, jídlo; stolek peněžníků;
krám

Toamelevc -mg Stolní
τραπεζίτης -ov č peněžník,

směnárník

τραπείοµεν, τραπῆναι, τραπῆ
οµεν, τράπω οἱζ τρέπω

τραπῶ κ-εἴν lisovati,
(hrozny)

ToovÁoc 3. drsně mluvící, za
jíkavý, koktavý, breptavý

τραῦμα τό rána, poškození,
spára, ztráta, porážka

TOUVvLATIČG -OV Ó (i -Timg) PO
raněný, ranou trpící, na ránu
zemřelý

τραυµατίζω -ειν poraniti
τραᾳφ- VÍŽ TOĚEPW

TOUaEECOG3. pevný; 1 T. Pev
nina

τραχηλίξω -ειν odhaliti, odklo
piti

tlačiti

vToúymAog č Krk, šíje
τραχύνω -ειν Činiti drsným

(nerovným), do hněvu uvá
děti

τραχύς 3. drsný, nerovný, bouř
livý, podrážděný, tvrdý, krutý

τραχύτης
tvrdost, prudkost, přísnost

τρεῖς, τρία tři
τρέµω -ειν třásti se, chvěti se
τρέπω -ειν οὈσαοεί!, οἰάξεα, οᾱ

vrátiti, odraziti, vznésti, vzta
hovati, měniti, převraceti, zu
držeti; intr. (pas.) obrátiti se,
vrátiti se, dáti se na cestu
(ὁδόν), dáti se do něčeho
(πρὀς τι), dáti se na útěk,
změniti se, zavítati k něko
mu, obrátiti ve svůj pro
spěch, změniti smýšlení

τρέφω -ειν Ζν1{, vzrůst pod
porovati, vychovávati, vzdě
lávati, chovati, míti, napo
máhati, nechati ssednoutí
(zhoustnouti), vypěstovati;
intr. (pas.) býti vydržován,
žíti růsti, býti vychován
(vzdělán)

τρέχω -ew běžeti, kvapiti, v bě
hu závoditi, zápas podstou
piti, dařiti se, povznésti se

τρέω -εἷν třásti se, chvěti se,
zhroziti se, ve strachu utéci

τρῆμα τό (τετραίνω) οἵνο,
díra

-ητς * drsnost,

τρήρων -ὤνος ὁ (ἡ) plachý
τρητός 3. provrtaný, děravý,

dutý

TOT- ——TO0X



τοίαινα

τρίαινα i trojzubec
TOLoxůG-doc 7 třicítka, třicá

tý den měsíce, sdružení tři
ceti (ve Spartě)

τριᾶκονθήµερος 2. třicetidenní
τριάκοντα třicet
τριακονταέτης 2. třicetiletý

(Γεπι. τριᾶχονταέτις -ιδος)
τοιακονταργίᾶ Ů panství třiceti
τριακοντήµερος 2. Ξ-- τριᾶχκον

ὑήῆμερος
τριᾶκόντορος ἡ (5ο. ναῦς) loď

s třiceti vesly

τοιακοντουτ- --- τριακονταςξτ
τριακόσιοι 3. tři sta
TowčnodTocG3. třicátý

TOLŮG-άδος ἡἢ trojka, trojice

τριβή ή (i τριβᾶ) tření, cviče
ní, obratnost, edklad, ροῦγί,
zábava, průtah, zabývání Se
něčím; pl. vytáčky

τρίβολος 2. ostnitý; č T. bodlák
τρίβος o (ň) (ušlapaná) cesta,

silnice; — Toubř
TotBo -ev tříti, připraviti, dří

ti, potříti, oslabiti, tráviti,
meškati, prodiévati, pustoši
ti; pas. něčím se cvičiti (za
městnávati), pro něco se na
máhati, zvyknouti Si

TOLBwv-wvoc vycvičený, obe
známený v něčem (rívoc, 1i);
ó (ň) krátký plášť (spartský);
ošumělý

τοιβώνιον τό chatrný oděv, šat
míru

τρῖγλα ἡ ( τρίγλη) parmice
karmínová (mořská ryba)

927 τρικυμἰᾶ

τρίγληνος 2. 5 třemi perlami
(o náušnicich)

TovyÁwyiv -ivoc O (m) s trojím
ostřím, trojhrotý

τοιγονίᾶ ἡ třetí pokolení
τρίγωνον τό trojúhelník; adj.

trojúhelný
τρίδουλος č trojnásobný otrok

(t. j. v třetí generaci), ničema
τριέλικτος 2. třikrát vinutý
ToveTNO0LG-idoc Ů tříletní slav

nost

τριέτης 2. (ἳ τριετής) tříletý;
adv. po tři roky

τριετία ἡ ορᾶοδί tří let
τρίζω -ειν οντκα, šustiti,

praskati, bzučeti, pištěti, skří
pati

TOLYX- VÍŽ TOLŮK

τριηραρχίᾶ ἡ νόριανα ἃ velení
na lodi (triéře)

τριηραρχικός ὃ- 86. νύµος 7Ζά
kon o vyzbrojení a vypra
vení lodi

τριήραρχος
tel válečné lodi,
lodi)

τριηραρχῶ -εῖν býti velitelem
triéry, převzíti triérarchii

τριηραύλης -ου ὁ lodní pištéc
τριηρης -ους ἡ triéra, loď

s třemi řadami wesel po kaž
dé straně

τριηρικός 3. k triéře příslušný
τριηρίΐτης -ου ὁ veslař (lodnik)

na triéře; pl. lodní mužstvo
) 2.

επανω | třínlavýTOLXOČVOG 6.

τρικυμία Ť trojí příval, spousta

o triérarch (veli
výpravčí



τρἰλλιστος

τρίλλιστος 2. (λίσσοµαι) troj
násobně (= mnoho) prošený
(žádaný), velevítaný

τρίµετρος 2. o třech metrech
(= šesti stopách u —v ἃu

τρίµηνος 2. tříměsíční; Ů T. (τὸ
T.) čtvrtletí

τοιμοιρίᾶ ň trojí podíl (mzda,
žold)

TOLE0Gὃ-ξ- τρισσός 5.

τρίοδος ἡ rozcestí, křižovatka
(tří cest)

TOUTŮÁOLOTOG4. tři dlaně velký
(široký)

TolrnyvG -v tříloketní
TolnAaE -xoc trojí
τριπλάσιος ὃ. trojnásobný, tři

krát tak veliký

TolrAedooc 2. tři plethra dlou
hý (široký)

TouTAdog 3. (i -πλοῦς) trojí;
vou (adv.) trojnásobněTouTokoToc2.| třikrátoraný

τρίπολος ἆ- | (obrácený,
opětovaný)

τρίπους -οδος ὁ (ἡ) (ἳ -πος)
trojnohý, trojnožka

τρίπτυχος 2. ο ἴεοὮ vrstvách,
trojnásobný, trojí

τρίς třikrát
τρισάῦλιος ὃ. třikrát (= velmi)

nešťastný
τρισάσµενος 3. Velmi rád
TOLOxaldExO,třináct
τρισκαιδεκαστάσιος 2. Lřinác

terý
TOLOXOUĎĚZOTOG3. třináctý

928 τριχοίνικος

Tolouaxao -a00c Ó (ň) třikrát
(= nevýslovně) šťastný

TOLOUÚOLOL3. 30.000

τρίσπονδος 2. S trojí úlitbou
(víno, mléko, med nebo olej)

TO1000GJ. trojí, tři
τρίστεγος 2. ο třech patrech;

TÓ T. třetí patro

TOLOTOVYOG2. ve třech řadách;
TOLoTOvyL(adv.) trojí řadou

τρισχῖλιοι 3. 3000
ToLoyiAtooToc 3. třítisící
τριταγωνιστής -οῦ ὁ herec pro

třetí (poslední) úlohy
τριταγωνιστῶ -εἵν Nráti třetí

(poslední) úlohu
Tovroioc 3. třetího dne, před

třemi dny, tři dny starý
TolTaToc 3. třetí
τριτηµόριος JŠ.třetinu obsahu

jící; Tó 1. třetina

TouTmuopic -(doc Ť třetí díl
τρίτος 3. třetí; jj 1. třetí den;

(τό) T. za třetí
TOWTTOGŠ. ZZ T01000G

τριφάσιος 3. trojnásobný, trojí
τρίφυλλον τό trojlístek, jetel
TOLpvÁoc2. složený ze tří kme

nů

τρίχα adv. na tři díly; T. vux
τός Ν poslední třetině noci

TovyčimeGoi trojkmenní, „dě
lení v tré“

τρίχες οἱ”δρίξ
τοιχῇ (ἳτριχή ,
τος ριχῆ)(= τρίχα
roltyivoc 3. vlasový, žíněný
τριχοίνικος 4. tři choiniky ob

sahující (1 ch. = 1,09 1)
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TOLY0Ůaďv. na třech místech
Tolywuo TOVlasy, vzrůst vlasů

(vousů)

τρῖψις -εως ἡ ἴεηί (αιβξάΣ),
odolnost, tvrdost

TOLÝBoAovTO tříobol, tři oboly

TOLWOOgOG2. třípatrový

TOLWOVYOG4. třísáhový

TO0uE+0GJ. Chvějící se, třesavý
TOóuog Ó Chvění, bázeň, hrůza
TO0uĎ -elv (i meď.) chvěti se,

báti se, hroziti se
τροπαῖον τό (ὁ τρύπαιον) VÍ

tězné znamení, trofej
τροπαῖος ὃ. (ὁ τρόπαιος) ν{ἔ

ství poskytující
τροπή ἡ obrat, návrat, sluno

vrat, útěk, porážka, vítězství,
změna, střídání

τρόπις -ιος (-εως) Ú trám lod
ní, kýl

TOOTOGÓ obrat, směr, způsob,
povaha, mrav, zvyk, způsob
života, chování, charakter;
ἀπὸ τρόπου Nevhodný; obrat
slovní, řečnická figura, me
Jodie, tónina

T00jTÓGÓ řemen u vesla
τροποφορῶ -εἵν Způsob něčí

snášeti, hoditi se
T001© -elv obraceti
TOOTWTÝO -TO0G Ó TZ T00T0G

Toogetov To (obyč. v plur.) vý
chovné, výživné, výživa

τροφεύς -έως Ó vychovatel,
pěstoun

τροφή ἡ výživa, výchova, způ
sob života, potrava, stravné,
ošetřování, život, potomstvo

84 Řecko-český slovník,

τρόφιµος 2. Vyživený, vycho
vaný; 6 T. chovanecτρόφις-ι| dobřeživený,

τροφόειςὃ.οσα, silný,
velký

τροφός ὁ (ἡ) živitel, živitelka,
pěstoun, chůva

τροφοφορῶ -εἴν pečlivě opat
rovati (jako chůva)

TOOEŮ-civ Jen med. vzdouvati
se, kupiti se

τροχάζω -ειν Úprkem běžeti,
tryskem se hnáti

τροχαῖος ὁ (56. πούς) ἰτοσπε
(stopa veršová —VU)

τροχηλάτης -ου ὁ νοζθία]
τροχήλατος 2. 5 σγοἩ]ύπαί Κοὶγ,

vozem vlečený, sem a tam tě
kající

τροχηλατῶ -eiv stíhati, hnáti
Tooviů m Koleje, cesta
τροχίλος ὁ rychle běžící pták

(jespák)

T00y0ELdÝG2. okrouhlý, oblý
τροχός ὁ Κοὶο (u vozu), kruh

(hrnčířský), kotouč, obruč,
kolo popravní

τρόχος ó běh, oběh, dráha
τροχῶ -ᾱν --- τροχάζω
TOVBAtovTÓmísa, miska

ToúymToGÓ vinobraní
τρυγῶ -ᾱν sklízeti, sbírati
τρῦγών -όνος ἡ hrdlička
Tovle -ev vrkati, tlachati
τρυμαλιᾶ Ý otvor, díra
τρύξ -γός mošt, usazenina,

ssedlina

τρὔπανον τό περοσεᾷ
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τρύπηµα τό οἴνοτ
τρυπῶ -v Vrtati
τρὔσᾶνωρ -000g Muže trýznící
τρυφάλεια ἡ přílbice
τρυφερός 3. rozmařilý, bujný,

změkčilý
τρυφή Ů rozmařilost, bujnost,

pýcha, změkčilost
τρύφος τό úlomek, kus
τρυφῶ -ᾱν hýřiti, bujně (bez

starostně) žíti, pyšněti

τρύχω -ειν (Ť TEOVYŮ-oÚV) VY
čerpávati, stravovati, trýzni
ti, sužovati

TOÚw -ewv Ppotírati, trápiti, mo
řiti

TowyAodůrng -ov č obyvatel
slují

τρώγω -ειν hryzati, škubati,
pojídati

τρώκτης -ου Ó podvodník, ši
bal

τρωκτός 3. jedlý (v syrovém
stavu); Tů T. jedlé plody (ne
vařené)

TOWU-viz τραυμ
τρωπῶ -ᾱν otáčeti, obraceti,

stále měniti

τρῶσις -εως Ú poranění
τρωτός 3. zramitelný, ranám

vydaný
TOWY-v neustále běžeti
τρώω -ειν TZ TWTOWOXW(D?

dati, raniti)
τύ, τύγα,τὺ (ἆογ.)--- σύ, σὐγε,

σέ

τυγχάνω -ειν ΖΔ5άμπουε, do
sáhnouti, dojíti něčeho (τι
vóc), nalézti, poznati, potká

vati, připadati, k cíli dospěti,
uhodnouti; právě (náhodou)
býti, naskytnouti se, dotknou
ti se, prostírati se; 6 Tvywv
nahodilý člověk, kdokoli; s
přech. právě (τυγχάνω (v
právě, náhodou jsem); Tvyóv
adv. náhodou, snad, asi

τυῖδε (αἰοῖ.)5ετω (--- τῇδε)
Tůxoc 6 Kladivo, dvojitá sekera

(bipennis)

TUXTÓG3. (TEVYM) Pěkně upra
vený, umělecky zpracovaný;
T. κακόν hotové (učiněné)
zlo; viz i £ÚTUNTOC,τεύχω

τύλη ἢ bed 1 mozol,Týkocó| hrb,hřeb,polštář
TVÁŘ-ov mozoly tvořiti, ne

chati αἰντάποαα;, τετυλωμέ
voc 3. železnými nýty pobitý,
okovaný

τυλωτός 3. mozolnatý, ztvrdlý;
— trervAmuévoc (Viž TVÁ)

TúuĎevua Tó hrobka
τυμβεύω -ειν pohřbíti; intr.

v hrobě odpočívati

τυµβήρης 2. pohřbený, za hrob
určený

τύμβος ὁ hrob, rov, mohyla
TvuBoyómŤ nasypání rovu (mo

hyly)

τυμβοχοῶ -εἵν nasypati mo
hylu

τυμβόχωστος 2. nasypaný Vpo
době mohyly

τυμπανίζω -ειν tlouci, bičovati,
mučiti

τυμπανίστρια m tlukoucí na
bubínek (tympanon)
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τύμπανον τό bubínek
-£ ,

τὔνη --- σύ
τυπη ň rána, úder
τυπικός 3. tvořící, tvárný,

obrazný, symbolický
TůrTocó rána, úder; ráz, stopa,

podoba, socha, postava, for
ma, charakter; obsah, před
mět, téma; vzor, příklad;
obrys, znak, značka, dojem

τύπτω -ειν Dbíti, tlouci, bodati,
udeřiti, zasáhnouti; med. bíti
se (v prsa), truchliti pro ně
koho

τυπῶ -otv tvořiti, tvar dávati

τύπωσις-εωςM kuTŮTEMUOTÓ vytvořené
(dílo), obrys, obraz

τυραννεύω -ειν býti panovní
kem (samovládcem), (násilně)
vládnouti, vládu převzíti;
pas. býti ovládán tyrany

τυραννικός 3. násilný, králov
ský, vladařský, tyranský, pá
novitý; ot T. stoupenci ná
silné vlády

τυραννίς -ίδος ἡ samovláda,
násilná vláda (tyranida)

τύραννος ὅ samovládce, král,
pán, tyran; adj. násilný, krá
lovský

τυραννῶ -εἴν --- τυραννεύω
τυοβάζω -ειν ve zmatek uvá

děti, mísiti, míchati; med. ve
zmatku sem tam pobíhati

τύρβη 1 zmatek, dav (turba)
TVOONOLÝ-sty Připravovati sýr
TVOOG Ó SÝY

34* Řecko-český slovník,

τῶνυτό

Tvoonvíle -erv mluviti etrusky
(tyrrhensky)

TŮOGIG -EMG (-10c) Ť VĚŽ, hrad
(turris)

TvTĎóc 2. malý, mladý; TurĎdov
trochu, sotva

TugAóc 3. slepý, oslepený, za“
slepený, tupý, skrytý, temný,
nejasný

TVElů -oův oslepiti, zaslepiti;
pas. oslepnouti

τῦφος ὁ kouř, dým, temnota,
nadutost, ješitnost

τοφῶ -oúv omámiti, zaslepiti;
pas. zhloupnouti; TETVmÝodu
býti blázen (pošetilý, vý
střední, nadutý)

τόφω -ειν ἀψτωβίί, ἀνεη (ὄπιοιιά)
vydávati, kouřiti, doutnati

TUEÓV -voG O, TVEŮC -© O (*
τυφώς, TVEWV)vichřice, vě
trný vír

τΌφωνικός 3. (SC. ἄνεμος)
bouřlivý (vítr)

τύχε, τυχεῖν υἱΖτυγχάνω
τύχη ἡ náhoda, osud, sudba, ří

zení, dopuštění, změny osudu
(štěstí, neštěstí)

τυχόντως adv. ledajak, naho
dile

τῶ- VÍZ TOᾱ-, τὸ ἔ-, τῷ ἀ-,
τῷ ἓ

τῶ, τῷ Proto, pak, takto; —
τινί (τίς)

τωδάζω -ειν νΥβπηίναΏ58
τώς (τῶς) tak; dor. — τούς
TÝVTO, TWŮTO Ἰοηπ. Ξ-- ταῦτό

(αὐτός)



32 ὑέτιος

Y, v (ὗ ψιλόν) Υ
υ’--- 400
ὕαινα ἡ hyena
úaxtvůvvoc 3. hyacintový, tma

vomodrý
úáxivdoc Ó (ň) hyacint (květi

na, kámen)
ὑάλινος 3. skleněný
Valoc o křišťál, sklo
ὑββάλλω--- ὑποβάλλω
ὑβρίζω -ειν býti pyšný (zpup

ný), zpupně si počínati, pro
stopášnosti se oddávati, bez
práví se dopustiti, nádherně
strojiti (upraviti), opovrho
vati, tupiti, týrati

ὕβρις -εως Ů zpupnost, pýcha,
nevázanost, násilnost, zločin,
hýřivost, týrání, zneuctění,
svévole

ὕβρισμα τό zpupnost, potupa,
urážka (==Ros)

ὑβριστής -οῦ ὁ násilník, pro
stopášník, zločinec

ὑβριστικός 3. zpupný, drzý,
bujný, zločinný, násilný, Do
směvačný

úytále -er uzdraviti
úytalvo -ewvbýti zdráv (zdra

vého rozumu), uzdraviti se
ὑγίεια (ὑγιείη) ἡ ΖάΤανί
ὑγιεινός ὃ zdravý, prospěšný,
ὑγιηρός 3.| léčivý
ὑγιῆς 2. zdravý, svěží, neporu

Šený, nezkažený, rozumný,
pravdivý, čestný, poctivý,
dobrý

ůyoóc 3. vlhký, mokrý, tekutý,
tekoucí; 4 0. (rd 0.) vlhkost,
tekutina, moře; ohebný, měk
ký, chabý

úyoórng -nT0g Ývlhkost, oheb
nost

údaojg 2. vodnatý
ὑδατοτρεφής 2. νοᾶυ milující
ὑδατώδης 2. bohatý vodou,

vodnatý
Údoč 1 vodní had (saň)
ὑδραίνω -ειν vodou kropiti,

mýti, úlitbu vylévati; med.
mýti se, očisťovati se (před
obětí)

ὑδρείᾶ ἡ donášení vody, stud
na

ὑδρεῖον TOVědro na vodu
Účoeve -erv pro vodu choditi,

vodu nabírati, zavlažovati
údoňtov TOvědro na vodu
ὑδοηλός 3. zavlažovaný, mokrý
údola f vědro na vodu, popel

nice, urna k hlasování
ὑδροπότης -ου ὁ ( -πώτης)

vodu pijící
ὑδροποτῶ -εἴν νοάᾶυρίᾷ
ὕδρος ὁ-- ὕδοα
ὑδροφόρος 2. vodu nesoucí;

Ó (ň) Ů. nosič vody
ὑδροφορῶ -εἴν Vodu nositi
ὑδρωπικός ὃ. vodnatelný
ὕδωρ -ατος TO voda, dešť, li

ják, řeka, pramen, moře, pot,
voda ve vodních hodinách

bek- Viz ὑαλ

ὑέτιος 3. (v) dešť přinášející



e pὑετός 933 ὑπαιοῶ

ὑετός ὁ (9) dešť, liják
ὕης (υὲ spojení s "Arrmg) 24

klínací formule
ὕθλος Ó (obyč. plur.) žertovné

(vtipné) povídání
υἷα (αἷς. 560.),ὑιάσι υἱξ υἱός
ὐϊδιον τό prasátko
vidoúc -00 Ó Vnuk
Úixóc 3. prasečí, vepřový
viodeota dětství, adopce
vióc Ó Syn, mládě, potomek,

žák (dat. pl. vidou)
vlevóc Ó Vnuk

ὕλαγμα τό j natání, štěkáníὑλαγμός ὁ
ὑλάεις ὃ. (0) Ξ-- ὑλήεις
ὑλακή ἤ--- ὑλαγμός
úkaxóuwooc 2. hlasitě štěkající,

ξίδκανύ
ὑλακτῶ -εἴν

křičeti

ὕλη ἢ (0) les, dřevo, kmen, dří
ví, křoví; látka, hmota, pří
těž, zásoba, materiál

ὖληεις 3. (v) zalesněný, Jlesnatý
úAoróuoc Ó (v) dřevoštěp
ὑλῶ -ᾱν --- ὑλακτῶ
ὑλώδης 2. (0) lesnatý, křovi

natý
ὑμεῖς (0) νΥ
ὑμέναιος ὅ (0) svatební zpěv,

svatba; bůh svatby (=
Ὑμήν)

ὑμέτερος ὃ. (0) νάδ; ὑμετέρονδε
do vašeho domu

ὕμμ', ὕμμε, ὕμμες, ὕμμι οἱ
ὑμεῖς

ὕμνος ὃ Zpěv, píseň, nápěv,
chvalozpěv

štěkati, prudce

ὑμνῶ -etv zpívati, opěvovati,
velebiti; stále opakovati (roz
hlašovati)

μός S. (V) váš (== úučrevod)
ὀν, ὑός υἱΖ υἷός
παγκάλισµα τό ορε]πιαά

únávw -ev dolů vésti, přivésti,
pohnati (před soud), vydati
(do rukou), podrobiti, vésti,
zavésti, podvésti, nastrojiti,
tajně odkliditi; intr. couvati,
vzdalovati se, jíti pryč, ubí
rati se, odejíti, zvolna postu
povati; med. k sobě přilákati,
do své moci dostati

únavwyj průvod, ústup, la
kadlo, podvod

ÚjTa-— ÚT0

ὑπαδεδρόμᾶκα (αἴοῖ.perf.) viz
ὑποτρέχω

ὑπαείδω -ειν K tomu zpívati
(zaznívati)

ὑπαί--- ὑπό
ὑπαιδοῦμαι-εἴσθαι πα ν υοί]

vosti (poněkud)
únava adv. pryč, stranou;

s gen.: po straně někoho,
pryč od někoho

ὕπαίθρειος 6. [πω širým

“CaCŽnCa

(ἳ -αἰθριος) nebem proúrmoudoog2.|J dlévaje;Toú.
místo nekryté (pod širým ne
bem ἐν ὑπαίῦρῳ)

ὑπαίδω -Ewyspáliti (== úno
παίω)

ὑπαινίττομαι -εσῦαι napově
děti, neurčitě naznačiti, na
rážeti na něco

ὑπαιρῶξ-ξ ὑφαιρῶ



ὑπαΐσσω

ὑπαΐσσω -ew povyskakovati,
rychle se vztyčiti

ὑπαισχύνομαι -εσῦδαι poněkud
se styděti (před někým τινά)

ὑπαίτιος 2. vinný, obviněný;
ὑ. εἶναί τινι někomu se od
povídati

ὑπακοή ἡ poslušnost
ὑπακούω -ειν Ὠβδ]ομοΏαΗ, νΥ

slyšeti, povoliti, býti poddon
(poslušen), býti odpovědný,
sluchu dopřáti, odpověděti

únaAsípw -ev (zdola)natírai
ὑπαλεύομαι -εσθαι tajně se

vzdalovati, vyhýbati se

ὑπάλυξις -εως ἡ uniknutí,
vyhnutí

ὑπαλύσχω -ειν uniknouti, ujiti

ὑπαναγιγνώσκω -ειν předčítati
ὑπανᾶλίσκω -ειν ponenáhiu

stravovati
ὑπανατείνω -ειν při tom na

táhnouti

ὑπαναχωρῶ -εἴν zvolna ustu
povati

ὕπανδρος 24.
provdaný

ὑπανίσταμαι -σῦθαι pozdvih
nouti se, povstati

ὑπάντησις -εως ἡ δεἰκάηί
únavrtále -ev | vstřícpřijíti,
ὑπαντῶ -ᾱν postupovati,

setkati se, utkati se
ὑπαπειλῶ -εῖν skrytě (naráž

kami) hroziti
ὑπάπειμι -ιέναι περοζοτοναπᾶ

odejíti
ÚTÁNTO— ÚpánTw

muži poddaný,

D34 ὑπέγγυυς

ὕπαρ τὀ (επ ποπι. α ak.) sku
tečný zjev, skutečnost; adv.
ve skutečnosti

únmooEt -ec 7 jmění, zásoba,
majetek

ὑπαρπάζω--- ὑφαρπάξω
ὑπαρχή ἡ počátek
ὕπαρχος ὁ podvelitel, místo

držitel (satrapa), náměstek
místodržitele (satrapy), úřed
ník

ὑπάρχω -ειν Ζαζάΐεις učiniti,
býti první, býti připraven
(po ruce), začínati, pocházeti,
býti základem, přispěti, po
máhati; únápywv 3. přítom
ný, skutečný; T ὑπάρχοντά
jmění, majetek, poměry, pro
středek; meos. jest možno;
Ů. uoLjest v mé moci

úmoaojidvoc 2. štítem chráněný,
pod štítem

ὑπασπιστής -οῦ Ó nosič štítu
(zbraní), lehkooděnec (v ma
kedon. vojsku), biřic

únácow — únatove (odkva
piti)

únatTeúw -ewvbýti konsulem
ÚnáTOTOC2. poněkud nemístný

(podivný)
ÚjorToc 3. nejvyšší, nejmocněj

ší, poslední; 6 1. konsul
ὕπαυλος 2. jsoucí pod střechou

(ve stanu)

ὑπάφρων 2. přihlouplý
ὕπεαρ -ατος τό šídlo (ševcov

ské)

ὑπέασι υἱξ ὄπειμι (-εἶναι)
ὑπέγγυος 2. se zárukou daný,

odpovědný



ὑπέδδεισαν 39 c ”ὑπεξαιρῶ

ὑπέδδεισαν Όυἱζὑποδείδω
ὑπέδεχτο οἱ ὑποδέχομαι
ὑπειδόμην οἱ ὑφορῷὑπεικάῦω-ειν| Μδυοαρί,
ὑπείκω -ειν povoiiti,

poddati se, sleviti, přenecha
ti, dovoliti, uniknouti

ὕπειμι -εἴναι pod něčím býti,
byti základem, býti skryt
(uvnitř), býti zde (k službám)

ÚJTELUL-Lévou Zvolna ustupova
ti, nepozorovaně k něčemu
přijíti

úmevtov (407. Od ὑπαγορεύω)
k tomu říci, jako předraluvu
říci, naznačiti, vysvětliti, vy
pravovati, tím rozuměti

ὑπείρ Ξ- ὑπέρ
ὑπειρ-Ξ-- ὑπερ
ὐπεὶςΞ- ὑφεις (ὑφίημι)
ὕπεισας (ἴοπ. part. aor. místo

úgéoos) Vzáloze usadiv; (viz
{ ὑφέζω)

ὑπεισδύομαι -εσῦαι υρΙΣία 5ε
únéx (před. samohl. ὑπέξ) Ζροᾶ,

ven, pryč; s gen. pod (někým)
ὑπεκδύομαι -εσθαι odplížiti se,

tajně se vynořiti (odejíti)
ὑπέχκαυμα τό látka k podpá

lení, troud, dráždidlo
ὑπέχκειμαι -odou tajně býti

dopraven pryč (úschován)
ὑπεχκομίζω -ειν tajně odnésti

(uschovati)
ὑπεκπέμπω -ειν tajně vyslati

(doprovázeti)
ÚTEXITOOVÉM-ev Při tom před

běhnouti (předstihnouti)
ὑπεκπρολῦω -ειν Od (zpod) jha

vypřáhnouti

únexnoovém -etv Z hloubi vý
tékati

ὑπεκπροφεύγω -ειν
(vpřed) uniknouti

ὑπεχρέω -εἴν 2ροᾶ vytékati, po
nenáhlu mizeti

ὑπεκσαῶ -oúv podtají zachrá
niti

ὑπεχτίδεμαι -σῦαι tajně od
nésti, do bezpečí dostati

ÚNEXTOĚMTU-E1v Ponenáhlu (taj
ně) odvraceti; medď.vyhnouti
se

ÚTEXTOČYM-Ewy UNiknouti, pře
kročiti

ὑπεχφέρω -ειν (tajně) odnésti,
unésti, odvésti, odstrčiti; intr.

tajně

pryč uháněti, napřed spě
chati

ὑπεκχφεύγω -ειν tajně utéci,
uklouznouti

ὑπεκχωρῶ -εῖν tajně (pryč)
odejíti, ustupovati

ὑπελαύνω -ew naproti vyjeti
(na koni)

ÚTEUVYUDNE (PeTÍ.) VIZ ÚTNUVW
únevavTtoc 3. na protější stra

ně, nepřátelský; 6 Ú. odpůrce
únevdldou, -óvou poněkud po

voliti

úněvepdev adv. zespod, zdola;
s gen. dole pod něčím (Twvůg)

únetáve -eu pryč odvésti, taj
ně odstraniti, zachrániti z ne
bezpečí; intr. tajně (zvolna)
couvati

úreEavoů -civ (i med.) vyjmou
ti, odstraniti, odejmouti, od
kliditi s cesty, potlačiti, pro
něsti



ὑπεξαλοῦμαι 596 ὑπερβαλλόντως

ὑπεξαλοῦμαι -εἶσδαι {αὐωξ 5ε
vyhnouti, uniknouti

ὑπεξανάγομαι -σδαι tajně ad
plouti

ὑπεξαναδύομαι Zespod něčeho
se vynořiti

ὑπέξειμι -lévou zvolna ustupo
vati

ὑπεξειρύω -ειν Vytáhnouti, vy
rvati, zachrániti

únečekAaúva -ew zvolna odhá
něti; intr. nepozorovaně ode
jíti

ὑπεξερύωΞ-- ὑπεξειρύω
ὑπεξέρχομαι -εσῦαι {δίπέ

(zvolna) odcházeti, pryč se
odebrati

ὑπεξέχω -ειν tajně zmizeti
(uniknouti)ὑπεξίσταμαι-odau| ustoupiti,
odstoupiti, vyhnouti se, opu
stiti, s cesty jíti

ὑπέρ, ὑπείρ Ρ7εᾶϊ. 5 σεπ. nad,
za, přes, na ochranu něčeho,
pro, při, jménem někoho;
5 ak. mimo, o něčem, přes,
před; adv. nahoře, vzhůru,
shora, příliš, velice

ὑπέρᾶ (ὑπέρη) ň lano rahnové
(zvratné)

ὑπεράγαμαι -oVo nadmíru se
diviti

ὑπεραγανακτῶ -εἵν příliš se
mrzeti, býti rozhněván

úrecavanů -av obzvláště (pří
Jiš) milovati

ὑπεραγωνιῶ -av býti v příliš
né úzkosti

úmepa+g 2. prudce vanoucí
ὑπεραίρω -ειν Pozdvihnouti,

vyniknouti; pozdvihnouti se
(medď.)

ὑπεραιωροῦμαι -εἴσθαι ΥΥ5οΚο
se vznášeti, vyčnívati, na
proti se objeviti

ὑπέραχμος 2. přezrálý, dávno
vyšlý z let mládí

ὑπεράκριος 2. náhorní; Td Č.
horské pásmo, hornatina; of
ú. horalé

úrevakyhg 2. přebolestný
úmeoaAyá -etv přílišnou bolest

míti, příliš býti zarmoucen

únrepcáAkouou-eoVo přeskočiti
ὑπερανατείνω -ειν Vzhůru na

táhnouti (nastaviti)

ὑπεράνω αάν. nahoře, nad ně
čím

ὑπεραποῦνῄσκω -ειν ZA NĚKO
ho zemříti

ὑπεραπολογοῦμαι -εἴσδαι NĚ
koho hájiti

ÚTECUEOOWBŮ-civ Příliš se stra
chovati

ὑπεραυξάνω -ειν dntr. příliš
růsti, bohatě se množiti

ὑπέραυχος 2. nesmírně pyšný
ὑπεραυχῶ -εἵν Příliš se vy

chloubati
ὑπεράχθομαι -εσθαι příliš se

mrzeti (kormoutiti, hněvati)
úneobalvo -eu překročiti, pře

stoupiti, uraziti, přejíti (mlče
ním), přelézti, dále zasaho
vati, pominouti

úneoBokAóvrwc adv. přílišně

“



ὑπερβάλλω

ὑπερβάλλω -ειν ΡἵεΏοσίΗ,ν Ἡά
zení předstihnouti; obeplouti,
překročiti, zaplaviti, převý
šiti, překonati, vynikati, míru
překročiti, přeháněti, překy
povati, odložiti, promeškati

ὑπερβασία ἡ (ἳ -βασίη) Ρΐε
stupování, zpupnost, bezprávíὑπερβατός3.| překročitelný,
přestavený

úneobůn Viz ὑπερβαίνω
ὑπερβιάζομαι -εσδαι býti pří

liš mocný, násilně přemáhati

úměoPvog2. příliš silný, násilný,
prudký, zpupný, vzdorovitý

ὑπερβολη ἡ přecházení, pře
chod, návrší; přebytek, pře
vaha, předstižení, přílišnost,
nadsazování, zveličování, od
klad; xad' úrephBokývpříliš
ně, přílišný, v nejvyšší míře

ὑπερβριδης 2. příliš těžký
ὑπεργέλοιος 2. nadmíru směš

ný

úneodeňg 2. příliš skrovný
ὑπερδείδω -ειν hrozně seὑπερδειμαίνω-ειν| bátioně

koho (rTwvóc),příliš se ulek
nouti

ὑπέρδεινος 2. ΡἵεΏτοσωύ
ὑπερδέξιος 2. výše položený;

TOÚ. místa výše položená; šE
Ú. s výše

ὑπέρδικος 2. nade vše spraved
livý

ÚTEOdVKÝ-etv obhajovati
ὑπερείδω -ειν Jako podporu

podložiti, podepříti

537 ὑπέρη

ὑπερείπω -ειν podrážeti; infr.
sklesnouti

ὑπερέχεινα αάυ. dále pryč, soné
strany

ὑπερεχπερισσοῦ (ἳ -σῶς) δΐε5
příliš

ὑπερεκπλήηττομαι -εσῦαι NE
smírně se zaraziti (býti ohro
men úžasem)

úmepexTElVY -EwyPříliš roztáh
nouti, překročiti hranice

ÚNEOExTÍVY -Ewy ZA někoho za
platiti

ὑπερεκχύν(ν)ομαι -eodau pře
tékati

ὑπερεντυγχάνω -ειν Přimlou
vati se

ÚneoeTavvý -elv nesmírně vy
chvalovati

ὑπερέπτω -ειν POdněkým rvá
ti (odnášeti), podemílati

ὑπερέρχομαι -εσῦθαι překročiti,
předstihnouti

úneosodim -erv Příliš mnoho
jísti, přejísti se

ὑπερέσχεῦον 9ἱΖὑπερέχω
ὑπέρευ adv. Velmi dobře, zna

menitě (εὖ)
únepevdaunovů -etv býti příliš

šťasten

ὑπερεχθαίρω -ειν Ὠδάπήσα ne
náviděti

ὑπερέχω -ειν držeti nad něčím
(něco pod ochranou); infr.
vyniknouti, vyjíti, vyčnívati,
přesahovati křídlem (v šiku),
překonati, míti převahu

ὑπέρη οἱ ὑπέρα



ὑπερήδομαι

ὑπερήῆδομαι -εσθαι neobyčejně
se radovati

ὑπερήμερος 2. nad určenou
dobu, ihůtu promeškávajeὑπερῆμισυς2.| nadpoloviční,
více než polovina

ὑπερηνορέων -εοντος ὃ ZPUP
ný, nadutý

úneongovic 1 okázalost, pýcha
Úneoýgavoc 2. výtečný, zname

mitý, příliš zpupný, pyšný
ὑπερηφανῶ -eiv býti hrdý

(pysný), pohrdati
úneovaAaocidiog 2. za mořem

(nad mořem) položený

ὑπερδαυμάζω -ειν příliš se di
viti

ὕπερῦεν aďv. shora, nahoře,
nadtím, ještě více; ὑ. εἶναι
býti silnější než (m)

ÚTEOVOWOKY-Ewy Přeskočitὑπέρὺῦμος© 2.| velesrdnatý,
chrabrý

ὑπερῦύριον τό (ἳ ὑπέρῦθυρον)
horní práh, podvoj

ὑπερθωυμάζω (-Vwudče) =
ὑπερδαυμάζω

ὑπερίημι -έναι přes něco pře
hoditi

ὑπερικταίνομαι -εσῦθαι Klopý
tavě spěchati, rychle cupitati

ὑπερίσταμαι -σθαι nad někoho
(na ochranu někoho) se sta
věti, chrániti

ὑπερίστωρ -ορος Ψεϊπή dobře
znalý něčeho (τινός)

ὑπερίσχω --- ὑπερέχωúneoxádnuo| -oda.| nahoře
(nad něčím) se usaditi, číhati

538 ÚTEOVIKŮ

ὑπερχαταβαίνω -ειν přes něco
sestoupiti, překročiti, přesko
čiti

ὑπέρχειμαι -σῦαι Výše ležeti
(bydleti), vypínati se nad ně
koho

Únéoxonoc 2. příliš rázný, ne
vázaný, opovážlivý; zcela
unavený

ὑπερχτάομαι-ἄσδαι νὶαΣίπίν'
nou získati (na sebe uvaliti)

ὑπερχύδᾶς -αντος Pyšný na
své vítězství (jen ak. pl.)

únéokauroog 2. nesmírně jasně
(hlasitě, pronikavě)

úneoAlav adv. přes míru, přes
příliš

ὑπερλΌυποῦμαι -εἶσθαι hrozně
se rmoutiti

ὑπερμάχομαι -εσθαι| Ζ4Ωδοο
ὑπερμαχῶ -εἴν j (někoho)

bojovati

ὑπερμεγάῦδης 2.
ὑπερμεγέθης 2.
ὑπερμεῦύσκομαι-εσθαι Ὠὰ 1ΩΟ]

se opítiὑπερμενέων3.| přílišpyšnýὑπερμενῆς2.| (zpupný,
mocný)

ὑπερμήκης ο. příliš dlouhý,
přemocný

ὑπερμῖσῶ -εῖν prudce nenávi
děti

ὑπέρμορα, ὑπέρμορον (ἳ ὑπὲρ
μόρογ) adv. proti osudu, nad
osud

úneovin -av daleko překonali,
skvělého vítězství dobýti

| převeliký



ὑπερνότιος

ὑπερνότιος 2. 58 strany jižního
větru (notu)

ὑπερνοῶ -etv ještě dále míti
na mysli

únécovnoc 2. neobyčejně veli
ky, naduřelý, domýšlivý

ÚmÉO0LxOc2. nahoře (s oné stra
ny) bydlící

ὑπεροικῶ -εἴν nahoře (nad ně
kym) bydliti

Úmegov TÓ (i Úmepoc 0) palice
(od hmoždiře), obušek

ὑπεροπλιᾶα ἡ zpupnost, násil
nost, opovážlivost

ὑπεροπλίζομαι -εσθαι Z pýchy
tupiti

únevozdín == ÚnEporMa
ÚTELVORNAOGŽ. ZPUPNÝ, rouhavý

ὑπερύπτης -ου ὁ pohrdající,
pysny

ὑπεροπτικός 3. (i ÚTĚPOJTOG2.)
ponraavý, pyšný, vypínavý

ὑπερόριος 2. (3.) cizí, 4 Ú. Ci
zina

ÚnEoopů -čv shora viděti, pře
huzeu, nevšimati si, pohrdati

ὕπερος --- ὕπερον
ὑπεροχή ἡ prevaha, přednost,

stupňování, vysoké postavsní
ὑπέροχοςζ. vynikající, výtečný
ὑπεροψια ἡ Vysokomyslnost,

pohrdání

ὑπερπερισσεύω -ειν 545 se
příliš velikým; meď. přehoj
ně něčím oplývati

ÚMEOTEOLOO$Gadv. nesmírně

ὑπερπέτομαι -εσθαι Ρζε]είξίῖ
ὑπερπίμπλημι -άναι přeplniti,

přesytiti

539 ὑπέρυῦρος

ὑπερπίπτω -ειν Ρἵε5 πᾶοο ραςᾶ
nouti, minouti

ὑπερπλεονάζω -ειν býti pře
hojný, přebytečný

únéproAvg 3. přehojný
ὑπερπόντιος 2. zámořský, přes

moře

úmeorový -eiv (i med.) přílišně
se namáhati pro někoho (τι
vóc), pro někoho něco snášeti

ÚNĚONTATO VÍŽ ÚTEOTÉTOUOU

ὑπερράγη υἱζ ὑπορρήγνυμι
ὑπέρσοφος 2. Υειεπομαςύ
ὑπερσχεὺεῖν υἱζ ὑπερέχω
ὑπέρτατος 3. Πε]νγδςι, svrcho

vaný
ὑπερτείνω -ειν Nad něčím na

tánnouti; daleko přesahovati
(vyčnívati); nad něčím (ruku)
vztáhnouti, protáhnouti; .
πόδα nataženou nohou pře
kročiti

úmeorekg 2. přes cíl, za cíl
úneoTékAo -ewvVzhůru stoupa

ti, vycházeti
ὑπερτερίη j Korba, košina
ὑπέρτερος 3. vyšší, mocnější,

jistějsí, lepší; únéoTeCovNad
to, dále, více

ὑπερτίδημι -évousvrchu klásti,
předložiti, sděliti, odložiti,
odsunouti

ὑπερτὶμῶ -ᾱν νε Ζν]άδίηί úctě
míti

úmeoToéym -ev předběhnouti,
překonati, vrchu nabýti, pře
kročiti, zvítěziti

ὑπέρυθρος 2. poněkud červený,
načervenalý, narudlý



ὑπερύψηλος

ὑπερύψηλος 2. Ρϊενγδοξκύ
ὑπερυψῶ -οὔῦνnadmíru zvýšiti

(zdvihnouti)
ὑπερφαίνομαι -e0dau nahoře se

objeviti
ὑπερφέρω -ειν Přenésti, pře

praviti přes něco (τί); intr.
předstihnouti, převýšiti, míti
převahu

úmeogiahoc 2. neobyčejný, ne
smírný, srdnatý, zpupný, pyš
ný, drzý; úneopikwc Ne
smírně

ὑπερφιλῶ -eiv nadmíru milo
vati

úneopohboúuou -eiodou příliš se
obávati

úneopoovů -siv pyšně smýšle
ti, pohrdati, míti v nevážnos
ti, nevšímati si

únéogpowv 2. duchem vynikají
cí, vysokomyslný, zpupný

únecpvýg 2. nadpřirozený, ne
obyčejný, náramný; adv. pří
Jišně

ὑπερφύομαι -εσθαι převýšiti,
přerůsti

ÚTEOXALOW-ELy Náramnou ra
dost míti

ὑπερχλιδῶ -ᾱν
ὑπερχλιω -ειν
ὑπέρχομαι-εσδαι ἀο]ά 5ε αδί

rati, pod něco postoupiti,
zvolna postupovati, zaskočiti,
podvésti, předcházeti si (li
chotiti), tajně ujíti (Twá ně
komu), přepadnouti

ὑπερῴα (ὑπερῴη) podnedí,
patro (v ústech)

νι zpupný

940 ὑπηρετῶ

ὑπερώιον (ὑπερῷον) τό Ὠοἵείδί
jizba, hořejšek; ὑπερωιόῦθεν
z horního pokoje

ὑπερωτῶ -ᾱν dávati záludné
otázky

ὑπερωῶ -civ zpět odskočiti,
uhnouti se

úmeúdvvoc 2. Účtem povinný,
odpovědný, na něčem (zví)
závislý

ὑπέχω -ειν dole podržeti, pod
ložiti, nastaviti, poddati, do
voliti, podstoupiti, dáti po
kutu (δίκην), odhodlati se,
vydržeti, vzíti na sebe, snésti,
dáti odpověď (λόγον τινί)

ὑπήκοος 2. Ροβ]αδηύ, ροάαςηύ
ὑπημύω -gw svěsiti hlavu
ὑπήνεικα υἱζ ὑποφέρω
únýveuoc 2. před větrem chrá

něný, v závětří
ὑπήνη ἡ νους
únnvýTns -ov Óvousatý
úmmotog3. za svítání, zrána
ὑπηρεσία ἡ služba lodní, muž

stvo lodní, služba (vůbec)

ὑπηρέσιον τό polštář na ves
Jařské lavici

úrnočrnua Tó služba, pomoc
ὑπηρέτης -ov 6 veslař, námoř

ník; sluha, pomocník, čeledín,
nosič, pobočník; úřední zří
zenec

ὑπηρετικός 3. služebný, pomoc
ný, službu vykonávající

ὑπηρετῶ -εἴν sloužiti, býti ná
pomocen (k službám), povo
liti, opatrovati, vykonávati,
býti poslušen



ὑπηχῶ

ὑπηχῶ -εἵν B tomu zaznívati,
ozývati se

ὑπίημι Vižὑφίημι
ὑπίλλω -ειν ocas. stáhnouti,

ústa před někým (ze strachu)
ΖανΤ{Η(στόματινί)

ὑπίστημιξ ὑφίστημιὑπισχνοῦμαι-εἴσδαι| slíbiti,
k něčemu se nabídnouti, 7a
slíbiti, zasnoubiti (se), ujisti
ti, vymluviti se

ὑπίσχομαι Ξ---ὑπισχνοῦμαι
ὕπνος ὁ 5ρᾶπησαίς,ospalost

ὑπνῶ -οῦν (ἳ ὑπνώω) Uspati;
med. (intr.) usnouti, spáti

ὑπνώδης 2. ο5ρθ]ύ
ὑπό (ὑπαί) adv. vespod, ἆοιθ,

dolů, zpět, při tom, tím;
předl. s gen. pod, od (nebo
instrum., hlavně u pasiva), ze
Z, pro, po, za, při; předl.
s dat. pod, ve (= uvnitř),
z oboru; předl. s ak. pod,
dolů do, až po, k, dole u, za
(časově), pod ochranou, k

ὑπόβαῦρον τόὀ podpěra; plur.
kolébadlo

ὑποβαίνω -ειν sestoupiti pod
něco, nižším učiniti (o něco
τί)

ὑποβάλλω -ειν podložiti, pod
vrhnouti, prostříti, roztrou
siti, přerušiti, do řeči skočiti,
tajně popuzovati, napovídati
(paměti napomáhati); vy
mysliti si

ὑποβαρβαρίζω -ειν poněkud
cize mluviti

41 ὑποδαίω

ὑποβλέπω -ev Chmurně (ponr
davě) pohlížeti, zkoumavě se
dívati

únoPlůdnv adv. vskočiv do řeči
únoBintoc 2. podvržený, pot

měšilý, neupřímnýὑποβολιμαῖος3.| podstrčený,
podvržený, nepravý, smyšle
ný

únoBoúytoc 3. pod vodou, za
plavený, pod povrchem, do
hlubin pohroužený

únoBovya ak. sing. od ὑπό
Bově -yog: potopený (. dř
xe potopil)

úmovatog 2. podzemní
ὑπογελῶ -ᾱν potutelně se

usmívati

ὑπογίγνομαι (-γίνοµαι) -εσῦαι
ponenáhlu vznikati

ὑπογραμματεύς -έως ὁ podří
zený písař

únovoauuaTevo -Ev býti (stá
ti se) podřízeným písařem

ὑπόγραμμος ὃ VZOT,předloha,
symbol

úrovoagý 1 podpis, obrys, ná
črt, obvod; podmalování (lí
čení) obočí, brv očních atd.

Únovoúpw -ew podepsati, pře
depsati, vzor načrtnouti, dole
napsati

ὑπόγυιος 2. (i -γυος) bezpro
středně nastávající, brzy po
něčem (rví), nový; ἐξ .
ihned, náhle

ὑποδαίω -ειν zapalovati dole,
podpalovati



ὑποδάμναμαι 542 ὑποδημοσύνη

ὑποδάμναμαι -σῦθαι podrobiti
se, pokořiti se; podrobiti si

ὑποδεῆς 2. slabý, nepatrný,
bezvýznamný, nízký

ÚrodEvyua TÓ Vzor, obraz, pří
klad, značka

ÚnTodetům-ev poněkud se báti;
ὑποδειδιέναι (ὑποδεδοικέναι)
míti strach

ὑποδείκνῦμι -ναι υκάσαη, na
značiti, smluviti, pokyny dá
ti, dokázati, vykládati, po
učiti

ὑποδειμαίνω -ειν οἱ ὑποδείδω
ὑποδέχκομαιξ ὑποδέχομαι
ὑποδέμω -ειν jako základ (do

le) stavěti
ὑποδεξίη ἡ pohostinost,

hoštění
ὑποδέξιος 3. přijatelný, pro

stranný
ὑποδέομαι -εἴσδαι podvázati si,

obouti se (== ὑποδέῳ)
ὑπόδεσις -εως ἡ υνάζάηί (san

dálů), obuv, sandály
úroděvouou -obou K sobě (pod

střechu) přijmouti, ujmouti
se, na sebe vzíti, uvoliti se,
přislíbiti, přiznati se, pod
stoupiti, polapiti, zacházeti
s někým, zaujímati, pozvati
k sobě, hraničiti, otěhotněti

ὑποδέω -εἴν dole uvázati, obou
ti; pas. býti obutý

únodnua T0 obuv, sandál
ÚTOOxo0g2. trestný, soudu pod

robený, trestuhodný
ὑποδμώς -ὥος poddaný, sluha
ὑποδοχη ἡ přijetí, pohoštění,

útočiště, mínění, podpora

po

ÚITOd00,adv. s chmurným po
hledem, posupně

ὑποδράω -ᾱν obsluhovati
ὑποδρηστήρ -ἤρος ὁ Sluha

ὑποδύνω -ειν (obléci » se,ὑποδύομαι-εσῦαι| oblécisi
vespod, podrobiti se, pod
ochranu se dáti, uchopiti,
zmocniti se, vplížiti se, vnik
nouti, pod něčím se skrývati,
vlichotiti se, převzíti; vyno
řiti se, ujíti, podstoupiti, pod
něco se shýbnouti, vzíti na
sebe

ὑποείχω -ειν Ξς- ὑπείκω

ὑποζάκορος j podřízená kněž
ka

ὑποζεύγνῦμι -vou zapřáhnouti;
medď.něčemu se podvoliti

únroCúytoc 2. jho nesoucí; τὸ ů.
Ssoumar, mezek

únolCeua TOpásové lano u lodí
(τῶν τριήρωγ)ὑποζώννῦμι| -vou| přepásati,
podkasati, pásovými lany
opatřiti

ὑποθερμαίνω -ειν Ροηᾶκιιά
ohřáti

ὑπόδερμος 2. poněkud horxý
(rozpálený, rozhořčený)

únodeoic -ec Ú základ, myš
lenka, úmysl, základní pod
mínka (pojem), zásada, věc,
úkol, hledisko, téma, obsah,
předpoklad

únodýxy 1 rada, výstraha, uče
mí, záruka, návod

ὑποδημοσύνη Ť rada, návod



ὑποῦορυβρῶ

ὑποθορυβῶ -εἴν Ζ35115 Ὠ]αξε
ním

ὑποῦδυμίς -ίδος 1 vínek (z von
mýchkvětin kolem šíje a hrudi)

ὑποδωπεύω -ειν lichotiti, pod
lízati

ὑποδωρήσσομαι -εσῦαι taině
zbrojiti (k boji se připrav)
vati)

ὑποχάῦημαι -σθαι tajně se
usaditi, v záloze číhati

ὑποκαῦίζομαι -εσθαι do zálohy
se položiti

ὑποκαίω -ειν dole zapáliti, pod
páliti

únoxáunTw -Ewyzahnouti, obrá
titi (před cílem), nedosáhnou
ti, zůstati zpět

ὑποχαταβαίνω -ειν zvolna se
stupovati

ὑποκατακλίνομαι -εσδαι pod
robiti se, poddati s2, u stolu
níže ulehnouti, z úcty ustu
povati

ÚNOKÁTNUO == ÚTOXŮVYUAL
úroxáTe dole, poněkud níže
ὑπόχειμαι -σθδαι vespod ležsti

(býti položen), býti podřízen,
podléhati, býti vystaven ne
bezpečí (xuůúvw), spočívati,
býti základem (uznán, pevně
stanoven, poslušen), nastáva
ti; 0. Osóuevog pokorně pro
sím

ÚTOKNOÚTTOUOL-E0ĎOU dáti Vy
volati, veřejně vychvalovati

ὑποχκῖνῶ -eiv poněkud (mírně)
pohybovati, poněkud drážditi
(znepokojovati); intr. poně
kud se bouřiti

943 ὑποχκύομαι

ὑποχλαίω -ειν při tom plakati,
po někom Ikáti

ὑποκλέπτω -ειν tajně odejmou
ti, ukrýti; pas. býti o něco
podveden

ὑποχκλίνομαι -εσῦαι δροᾶ něco
se položiti

ὑποχκλονοῦμαι -εἴσθαι νε Ζωαΐ
ku utíkati

úroxAorovuou -etodou tajně se
schovávati

ὑποκνίζω -ειν podrážditi; pas.
skryté podráždění pociťovati

ὑπόχοπος 2. poněkud unavený
ὑποκορίζομαι -εσθαι zdrobňo

vati, špatné omlouvati, dět
sky se chovati

únroxóptoua TOzdrobnělé slovo
ὑποχκορισμόςÓzdrobňování slov
ὑποχοητηρίδιον τό podstavec,

podložka měsidla
ὑποκρίνομαι -εσῦδαι οάρονί{αα!!,

vykládati, naznačovati; býti
hercem, hráti (na divadle),
představovati někoho, po he
recku mluviti, přetvařovati se

ὑπόκχοισις -εως Ú odpověď, čin
nost herecká, výrazný před
nes, výraz, přetvářka

ÚTOxovTÝG-00 Ó herec, pokry
tec

ὑποκριτικός 3. divadelní, he
recký, živý

ὑποκρύπτω -ειν zakrývati, za
tajovati; pas. býti ukryt pod
něčím (rwví); pokrývati

ÚTOXUXÁOG4. dole koly opatře
ný, na kolečkách

únoxúouou-soda býti těhotný
(březí)



ὑποχύπτω

ὑποχύπτω -ειν Skloniti se, pod
robiti se

úrToxwepog 2. nahluchlý
ὑπολαμβάνω -ειν dole uchopiti,

na hřbet vzíti, podepříti, za
stavovati, náhle uchopiti, zís
kati, postihnouti, zachytiti,
pochopiti, domýšleti se, vě
řiti, pokládati, usouditi, útok
učiniti na někoho (τινά),
přijmouti (pohostinsky, do
ochrany), přejmouti (přeru
šiti), mamítnouti, odejmouti
(tajně)

ὑπολάμπω -ειν vyzařovati, pro
svítati, objevovati se

Úmokévm -EwyVÍZ ὑπεῖπον

úroAevuuo. To zbytek
únokelre -ev zůstaviti, pone

chati, vynechati, pominouti;
pas. zůstati zpět, zbýti, zů
stati na živu (pozadu), zmi
zeti

ὑπολευκαίνομαι -εσῦθαι ἄοῑε se
bělati

ὑπολήνιον τό káď k lisování
(vína)

ὑπόληψις -εως ἢ pokračování,
odpověď, námitka, domněn
ka, názor, zásada

ὑπολίζων 2. o něco menší
ÚTOÁurůava -Et = ÚTOÁetnw
ὑπολογίζομαι -εσῦθαι přihlížeti,

uznávati, všímati si, povážiti,
přičítati

ὑπόλογος ó ohled, přihlížení;
adj. v úvahu přicházející;
Ů. TL ToLELOVOLVŠÍMati si ně
čeho, přihlížeti k něčemu

544 ὑπόμνησις

ὑπόλοιπος 2. Ζούνα]ίοί, pozů
stalý, zbylý

únokovčvoz ó podvelitel lochu
(setniny), velitel poloviny lo
chu (asi 50 mužů)

ÚúnToÁvw-ewv dole odvázati, zou
vati, ochromiti, zbaviti něče
Ὦο (τινός), Ú. vvia zbaviti ži
vota, podraziti, uvolniti; med.
zouti se, tajně vyprostiti

ὑπομαλακίζομαι -εσθαι (ροηΏθ
náhlu) měkce (mírně) si po
čínati; úmouaAoxCouevoc Ač
vo mírněji mluvím

ὑπόμαργος ζ. poněkud posedlý
(potřeštěný)

ὑπομείων 2. O něco menší
(nižší)

únouslyvou. -vou tajně se blí
žiti, opřicházeti k někomu
(τιν)

ὑπομένω -ειν Ζὐ5ίάναίι, vyčká
vati, na živu zůstati, vytrva
ti; trans. vydržeti, snésti, pro
sebe získati, očekávati, pře
čkati, podstoupiti, odvážiti se

ὑπομίγνομι Ξξ ὑπομείγνυμι
ὑπομιμνῄσκω -ειν Ρροπηίπαί!,

na pamět uváděti, napomína
ti; pas. vzpomínati si, býti
pamětliv

ὑπομνάομαι -ᾱσδαι © někono
se ucházeti, namlouvati si

ὑπόμνηματό aὑπόμνησις-εωςἡ[ Ζηήπχ8,
památka, napomenutí, po
mník; plur. paměti, paměti
hodnosti



ὑπόμνυμαι 545 ὕποπτος

ÚúnouvvuaL -obou přísežně na
mítati

ὑπομονήη T) Vytrvání, snášení,
trpělivost, očekávání

ὑπονείφω -ειν poněkud sněžiti
únovýtog 2. na úpatí hory Neion

(Nýwov) ležící
ὑπόνοια + domněnka, mínění,

podezření
úmovoumčov ddv. podzemními

průkopy
úmovouog Ó podzemní chodba,

podkop
ὑπονοστῶ -εἴν jíti zpět, opadá

vati, ubývati
ὑπονοῶ -εἴν tušiti, domníváti

se, míti podezření, domýšle
ti se, uhodnouti

ὑπονυστάζω -ειν podřimovati,
býti rozespalý

ὑποξυρῶ -ᾱν (i -εῖν) přistřih
nouti

ὑποπάσσω -ειν podestlati, na
zemi prostírati

únonreumtog 2. tajně vyslaný
ὑποπέμπω -ειν tajně (ve zlém

úmyslu) vyslati, nastražiti,
naváděti

ὑποπεπτηῶτες (part. perf.) viz
ὑποπτήσσω

ὑποπερκάζω -ev znenáhla se
tmavě barviti

ὑποπετάννΏμι -ναι dole roz
prostříti

ÚmOTETO0G2. Vespod kamenitý,
s kamenitou půdou

ὑποπιάζω -ειν (i -měle) Po
tlačiti

ὑποπίμπλημι -άναι ponenáhlu
naplňovati

35 Řecko-český slovník,

ὑποπίμπρημι -άναι Ζ4ο]8 Ζαρά
Jiti

ὑποπίνω -ειν popíjeti, podna
píti se

ὑποπίπτω -ειν Upadnouti (do
stati se) pod něčí svrchova
nost (jó 11),upadnouti, pod
lehnouti, podrobiti se (τινί);:
perf. prostírati se

ὑποπλάκιος ὃ. pod horou Pla
kos ležící

ὑπόπλεος 2. dosti plný
ὑποπλέω -εἷν 5 1οά{ 4ΠΙΠΙΟ)νε

plouti, podpiouti
úmojrtvém-etv K tomu (tiše) fou

kati, lehce vanouti
ὑποπόδιον τό stolička (pod no

hy)
ὑποποιῶ -elv tajně způsobiti;

med. pletichami si získati,
předstírati, podrobiti si

ὑποπόρφυρος 2. nachově zbar
vený

ὑπόπτερος 2. ορεἵεπύ, οἰσία]ε
ny

ὑποπτεύω -ειν tušiti, S pode
zřením pozorovati, podezří
vati, domýšleti se, pochybo
vati o něčem (rí), napřed
prozkoumati

ὑπόπτης -ov Ó podezřívavý
k někomu (gc τινα)

ὑποπτήσσω -ειν Krčiti se, chou
liti se, býti ostýchavý (po
korný), před někým se pla
ziti

ÚmontTog2. podezřívavý, ostý
chavý, podezřelý; Tě . po
dezření



ὑπόρνῦμι 546 ὑποτάττω

ὑπόρνῦΏμι-ναιΡοζάνιμπομΗ,ὑποστέλλω-ειν| Stáhnouti
povzbuditi, podnítiti; infr. (plachty), býti zdrženlivý;
(pas.) zdvihnouti se, začíti

ὑπορρέω -εἵν spodem přitékati,
vplížiti se, nepozorovaně se
do něčeho dostati, tiše se při
pojiti; podkopávati, podemí
lati

ÚTOCOŇHYVVUU-vou Jen pas. pro
trhnouti se, vyraziti

ὑπόρρηνος 2. jehně pod sebou
mající

Únoovoom -Ewy (ž -TTE) pod
kopávati

ὑπόρχημα τόὀ sborový zpěv
(s tancem a posuňky)ὑποσημαίνω| -Ew.| znamením
rozkazovati

ὑποσκελίω -ειν nohu nasta
viti, nohy podrážeti, povaliti,
přelstítiὑποσπανίζω-er| obyč.med.
nedostatkem trpěti v něčem
(Twvóc); promeškati

únzoorám -av odtahovati, popo
tahovati

ὑπόσπονδος 2. smlouvou zaru
čený (chráněný), za příměří

ὑποσσείω -ειν ἄοἱε otáčeti; za
chvívati se

ὑποστάῦμη ἡ usazenina
ὑπόστασις -εως ἡ ΖάΚ]8ᾷ,ροά

stata, látka (substantia), by
tost, příroda, vlastnost, plán;
stálost, pevná důvěra, odvaha

ὑποσταχύομαι-coVau bujně rů
sti (do klasů), množiti se, da
řiti se

ὑπόστεγος 2. pod střechou, pod
střechu (do domu)

med. zbaběle mlčeti, zatajo
vati (ze strachu), dáti se od
strašiti

ὑποστενάζω, ὑποστεναχίζω,
ὑποστένω -ειν δε νζάγεπαα
(úpěti), temně duněti

ὑποστηρίζω -ειν dole podpírati
úmodroky i malomyslnost
ὑποστόρνῦμι -ναι ( -στορέν

νυμι) podestříti, podestlati,
ustlati

ὑποστράτηγος ὁ podvelitel
ὑποστρατηγῶ -εἴν Ῥψα ροάνε

Jitelem

ὑποστρέφω -Ev Otáčeti, obra
ceti; intr. obrátiti se, otočiti
se, vrátiti se, vytáčeti se, vy
hýbati se

ὑποστροφή ἡ Otočení, obrat,
ústup, útěk; žE i. obráceně

ὑποστρώννῆΏμι--- ὑποστόργυμιὑποσχέσθαι,ὑποσχεῦθεῖν| VÍZ
ὑπέχω, ὑπίσχομαι

ὑποσχεσίηἡ Potὑπόσχεσις-εωςŤ| slib
ὑποταγή ἢ poslušnost, podříze

nost
ὑποτάμνω -εινΞ ὑποτέμνω
ὑποτανύω -ειν Ξ--ὑποτείνω
ὑποταράττω -ειν poděsiti
ὑποταρρῶ -εἴν zhroziti se, báti

se

ÚTOTUPTŮOLOC2. dole v Tartaru
(obývající)

ὑποτάττω -ειν podříditi, pod
robiti; pas. poslouchati



6ὑποτείνω 547 ὑποφδάνω

ὑποτείνω -ειν pod tím rozpro
stříti (roztáhnouti), předstí
rati, vzbuzovati; způsobiti,
slíbiti, nastavěti, přepnouti,
pod něčím táhnouti

ὑποτειχίζω -ειν opevnění (příč
ní zeď) stavětiÚTOTELYLOVG-EGŤ| pode

ὑποτείχισματὀ | zav,
opěrní zeď

ὑποτελῆς 2. poplatný
ÚTOTEÁŮ-etv zaplatiti, daň pla

titi

ὑποτέμνω -ειν (3 Med.) pode
tnouti, odříznouti cestu, za
skočiti, zmařitiúzorTidmu| -éva.| podkládati,
pod něco položiti, předklá
dati, stanoviti, nastaviti, za
staviti, vložiti, vzbuditi, slí
biti, předpokládati; med. sta
noviti si (za základ, téma),
tyrditi, představiti si, na
srdce vložiti, poraditi, po
vzbuditi, uložiti, nápomocen
býti něčím (τί), umíniti si,
odvážiti se

ὑποτοπεύω -εἴν (ἳ -τοπῶ -εἴν)
domýšleti se, podezřívati
(i med.)

ὑποτρέμω -ειν Ώ8 Κοίεποι se
chvěti, před někým se třásti

ὑποτρέχω -ειν Podběhnouti,
mimo plouti, proběhnouti, po
chytati, napadnouti, lichoce
ním se wetříti, zastoupiti
cestu

ὑποτρέω -εἵν Zachvěti se, roz
prchnouti se

85* Řecko-český slovník.

ὑπότρομος 2. plný úzkosti
ὑποτρομῶ -εἴν--- ὑποτρέμω
ὑπότροπος 2. návratný, nazpět
4

ὑποτυγχάνω -ειν οάνξαα
ὑποτύπτω -ειν ἀοὶὰ 5γα211,ρο

nořiti

ὑποτύπωσις -εως nástin,
vzor, příkladὕπουλος| 2.uvnitřhnisající
(zkažený, plný špatnosti κα
xv), potměšilý

ὑπουράνιος 2. pod širým ne
bem

ὑπούργημαρω,ὑπουργία ἡ úslužnost
ὑπουργός 2. nápomocný
ὑπουργῶ -etv sloužiti, pomá

hati, prokazovati, vykonávati

ὑποφαίνω -gy zdola na světlo
vynésti, při tom ukázati (vy
jeviti); med. ponenáhiu se
ukazovati (objevovati)

ὑπόφαυσις -860gŮ průsvit, me
zera

ὑποφείδομαι -εσῦὺαι ροπόκυά
šetřiti, šetrně zkoušeti

ὑποφέρω -ειν odnésti, z nebez
pečí zachrániti, z pořádku
přivésti, dolů (po proudu) od
vézti; pas. dolů plouti, do ně
čeho se dostati; snésti, vy
držeti, předstírati, nabídnoutiὑποφεύγω-evtajně| utéci
(uniknouti)ὑποφήτης-ουὁ| Vykladač,
věštec

ὑποφδάνω-ειν (i med.) přede
jíti, dříve učiniti
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ὑποφδέγγομαι -εσδαι δε 5
ozývati (mluviti)

únopdový -eív poněkud závi
děti

úrogdovoc 2. s tajnou závistí
únogovů předstírání, námit

ka, záminka

ὑποχάζομαι -εσῦαι ponenáhlu
ustupovati

ὑπόχειρ O0LY moci něj
ὑποχείριος2.| vmociněčí,

poddaný, podrobený

úmovém-eiv dolů nasypati, roz
prostříti, způsobiti, rozhostiti
se (pas.)

ὑποχῦόνιος 2. (3.) podzemní
únoyAů -etv odvaliti
Úmoyoc 2. poddaný, vinný ně

ὅΐπι (τινός)
ὑποχρίω -ειν dole potříti (pod

malovati)

ÚTOVWOĎ-eiv UStupovati, místo
někomu činiti; zvolna postu
povati

ὑπόψαμμος 2. s písčitým pod
kladem

ὑποψία 1 podezření; pl. důvo
dy k podezření, pochybnosti

ὑπόψιος 2. οροντποναηύ, πεπά
viděný

úzrmále -ei nazpět skláněti;
intr. zpět se nakláněti, pyšně
si vykračovati; pas. nazpět
klesnouti

ÚrrTLoc3. naznak, nazpět, na zá
dech ležící, převrácený, plo
chý

únouoola 1 odkládací přísaha

ὑπώπια τά (zřídka sgl.) tvář,
obličej; boule (krvavá ve
tváři)

ὑπωπιάζω -ειν do obličeje bíti,
trápiti, týrati

ὑπώρεια (-ρέη) ἡ úpatí hory,
podhoří

ὑπώρορε οἱ ὑπόρνυμι
ὑπωρόφιος 2. (5. (-ώροφος)

pod střechou, obyvatel, host
ὑπῶρσα, ὑπῶρτο οἱ ὑπόρνυμι
ὕς -ὁς ὁ (ř) vepř, svině
ὕσγεινον τὀ (ὕσγινον) ὄθε]αί
ὑσγινοβαφής 6. (βάπτω) ὅβπβ

tově červený
ὑσμίνη ň boj, seč, bitva; oui

νηνδε ἄο boje
ὕσσωπος Ů (0) YZOP
dorinĚ -yog jj šnůra na kraji

závodiště, sklopec
ὑστάτιος, ὕστατος 3. nejzad

nější, nejposlednější; napo
sledy, konečně

ὑστέρα ἡ děloha
úoTepaioc 3. následující, dru

hého dne, nazítří

ὑστέρημα τό | nedostatek,ὑστέρησις -εως Ů | strádání
ὑστερίζω -ειν --- ὑστερῶ
ὕστερος 3. pozdější, pozdě, poz

ději, zadnější, později přichá
zející, slabší, nepatrnější,
zdlouhavý, váhavý, pozdní

ὑστεροφθδύρος 2. V zápětí tre
stající

ÚoTEVŮ-etv pozdější býti, poz
ději přijíti, opozditi se, 0po
menouti, chybiti, býti za ně
kým, váhati, nouzi (bídu) míti
(medď.)



ὕστριξ

ὕστριξ -χος ὁ (ή) Ježek, diko
braz

úgabvo -ev tkáti, osnovati, vy
mysliti, zhotoviti

ὑφαιρῶ -εἴν odejmouti, tajně
vzíti, odlouditi, odčiniti; med.
odciziti, ukrásti, odkliditi
(s cesty)

ὕφαλος 2. (ἅλς) pod vodou,
podmořský

úgůvrng -ov ó tkadlec
ÚpovTixoG 3. tkalcovský, tkal

covství znalý

ὑφαντός 3. tkaný
ὑφάπτω -ειν podpáliti
ὑφαρπάζω -ειν tajně uchvátiti,

uloupiti, přerušiti

ὕφασμα τό tkanina, oděv
ὑφέζω -ειν do zálohy usaditi,

zálohu nastrojiti; ViZ ÚTELoauc

ὑφείμενος 5. (ὑφίημι) Pokorný,
nesmělý, nedbalý

ὑφέλκω -ειν pryč odvléci (od
nášeti)

ὑφέρπω -ειν Vpiížiti se, pod
lézti, šířiti se

ὑφήγησις -εως ἡ úvod, návod
ὑφηγητῆς -ου ὁ { ὀφηγητηρ

-Ώρος) průvodce, vůdce
ὑφηγοῦμαι -εἶσθαι napřed jíti

(táhnouti), vésti, zvolna po
stupovati, návod dávati, pří
kladem předcházeti

ὑφηνίοχος ὁ pomocný (pod
daný) vozka

úglnu -évoauspustiti, připusti
ti, nastrojiti, ponechati, p0
voliti, upustiti, přiznati, na
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váděti, ponížiti; medď. (intr.)
vlouditi se, ustoupiti, pozbý
vati, ochabnouti v něčem (1
vóc), plachty stáhnouti, při
plížiti se, přilnouti; Ú.μαστοῖς
dáti k prsu

ὑφίστημι -άναι postaviti pod
něco, naproti postaviti, zasta
viti, předložiti; intr. (medď.)
podříditi se, odhodlati se, U
voliti se, přislíbiti, usaditi se,
tajně se postaviti, zastaviti se,
na odpor se stavěti, odoláva
ti, podstupovati, odporovati;
perf. býti po ruce; Tů Úge
oTůTA věci předložené (o něž
jde)

ὑφορβός ὁ pasák vepřů, pastu
cha

úooouttouow -eodau Vjeti do
přístavu, zakotviti

ὑφορῶ -av podezřívavě se dí
vati na někoho (Tia)

ὕφυδρος 4. pod vodou
ὑφῶ -ᾱν --- ὑφαίνω
ὑψαγόρᾶς -ου ( -ρης) ΡΥδπᾶ

mluvící, vychloubačný
úVovymv -evoc ó (ň) s dlouhou

šíjí, pyšný

ὑψερεφῆς 2. vysokokrytý, vy
soký

Vyňyooog — úVavovas
ὑψηλός δ. vysoký, vysoko polo

žený, strmý, vznešený, pyšný

ὑψηλοφρονῶ -εἵν dychtiti vy
soko (do výše)

ὑψηρεφής Ξ-- ὑψερεφής
ὑψηχῆς 2. vysoko zvučící (řeh

tající)



ο
VY

Vi vysoko, nahoře, do výše, ve
výši; Úptoroc nejvyšší

úVíBarToc2. na vysokých nohách
ὑψιβρεμέτης -ov Vysoko hří

mající
úviCvyoc 2. ve výši vládnoucí
ὑψικάρηνος 2. S vysokými

vrcholy
ὑψικέρως 2. Vysokorohý, ro

hatý
úWíxouoc 2. vysokolistý, s vy

sokou korunou

ὑψίκομπος 2. příliš vychlouba
vy

ÚVíxooTog 2. mocným potles
kem (dupotem) provázený

ὑψιπετῆεις 3. Vysoko letící
ὑψιπέτηλος 2. νγ5οκο]ςίύ
ὑψιπέτης -ου ὅ vysoko létající
ὑψίπολις -ι οζᾶορῬαν]α5Η, νΥ

soko postavený v obci
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ὑψίπους -οδος ΥΥ5ΟΚΟ(Ώ8ά 7ζε
mí) kráčející

úvírvkoc 2. s vysokými brana
mi

úwirvovoc 2. s vysokými věže
mi

ÚWtoTog3. (Úpu) nejvyšší
úWVódevshora, s výše
ὑψόδι (ὑψόθ) ve výši
ὑψόροφος --- ὑψερεφῆς
ÚWocTó výše, výšina, vzneše

nost, vznešená myšlenka
ÚWóce do výše
ὑψοῦ --- ὕψι
ὑψῶ -οῦν ΖάνΙππουϊ, zvýšiti
ÚVouo TÓ Výše, zvýšení, vyso

kost, pýcha
ὕω -ειν déšť seslati, promočiti;

pas. býti promoklý, býti za
vlažován, míti vláhu; vet
meos. prší

Φ, φ (φ) {
o — 500
φάανῦεν, φαάνῦη Viž φαείνω,

φαίνω
φαάντατος 3. nejsvětější, nej

jasnější

povédavva Ý vředy, rakovina
poyvetv (inf. aor. k šodiw) jisti,

požírati

φάγος ὁ žrout
pů (3. sing. aor.) zasvitla
φάεα, φάει VÍž Eůoc

φαέθων 3. (part. od oaéd)
zářící

φαειγός ὃ. světlý, jasný, skvě
lý, zářící

posivw -Ev (== galvw) svítiti,
zářiti; trans. osvětlovati; pas.
býti viditelný

paevvoc 3. == gagivoc
φαεσίµβροτος 2. smrtelníkům

zářící (svítící)

φαιδιµόεις 5. jasný, skvělý,gaidiuog3.(2.)| nádherný,
krásný, statný, slavný



φαιδρός 951 φάρµακον

φαιδρύς 3. veselý, čilý, jasný,
spokojený

φαιδρύνω-ειν ἡογονοτφαιδρῶ -οῦν rozveselitigakóvng-ovO| plášťcestovní
φαινόλης -ου ὁ j (paenula)
gatvóAvov T0 == gatvóAng
polvw -eu svítiti, najevo dáti,

vyjeviti, ukazovati, nabízeti,
oznámiti, ohlásiti, naříditi, u
dati, světlo vydávati, někomu
svítiti, přislíbiti, poslati, dáti,
plniti; pas. objeviti se, býti
viditelný, zářiti, vycházeti
(najevo), plápolati, mnaskyt
nouti se, přicházeti, prokazo
vati, vyznamenati se, vznik
nouti, zdáti se, vystoupiti;
φαΐίνοµαι Aéywv zřejmě ří
kám; pavéckw — φαίνω

φάκελλος (i φάκελος) 6 otep,
svazek

φαλαγγηδόν αἄν. ν řadách
φαλάγγιον τό Ρᾶνουκς
φάλαγξ -αγγος f kmen stro

mu, kláda; pavouk; dav, řa
da, šik (bitevní), vojsko, od
díl vojska

pokaxooc 3. plešatý, lysý
φαλακροῦμαι -οὔσδαι dosčati

pleš
oákavov To (obyč. plur.) kovo

vý štítek, pukla (u přílbice),
ozdoba na uzdě

φαληριῶ -ᾱν pěniti se, vzdou
vati se

poAAoc ó kůl, tyč, mužský úd
půkoc o oblouk (hřeben) přílby
pův υἱζ φημί
φάνεν οἱζ φαΐνω

φανερός 3. zjevný, zřejmý, pa
trný, jasný, viditelný, veřej
ný (nemovitý), jistý, zname
nitý, proslulý

φανερῶ -οὔν viditelným učini
ti, ukázati, vyjeviti; pas. uká
zati se, proslaviti se

φανέρωσις -εως zjevení, hlá
sání

φανέσχκε, Φανήηῃ,
viz φαίνω

φᾶνός ὃ. --- φαεινός; ὁ φ. PO
chodeň

pavrálouou -eodau objevovati
se, ukazovati se, honositi se

φαντασία ἡ zjev, lesk, nádhe
ra, představa, obrazivost

φανήμµεναι

φάντασμα τό zjev, zjevení,
strašidlo, postava, obluda,
znamení

φάος TÓsvětlo, jas, světlo živo
ta, spása, zrak, pochodeň, ži
vot, záchrana, naděje, zá
chrance, ozdoba; stc oůoc VE
řejně; φάοσδε (φὀωσδε) Ώ8
světlo, ven, na svět

φάραγξ -Ύγος ἡ rokle, propast
/ — (© i u 3

φαρστραἩ Č ton) j toulecφαρετρεών ὤνος ὁ
φαρμακεία ἡ užívání léčivých

prostředků, travičství, kou
zelnictví, lékařství

Eaouaxsůc -émc O travič, kou
zelník, mastičkář

φαρμακεύω -ειν Používati pro
středků léčivých (kouzeiných)

φάρµακον Tó bylina léčivá, lék,
kouzlo, jed, barva, úleva,
prostředek, mast, kouzelný
nápoj (koření)



φαρµμακός

φαρμακός ὅ Ξ-- φαρμακεύς
φαρμακοποσία ἡ pití léků (je

dů), omámení, závrať
φαρµάττω -ειν ( -άσσω) Κ8

liti, okouzlovati, čarovati
φᾶρος (φάρος) τό roucho,

plášť, rubáš, plachta, tkanina
oáoonc TÓ Kus, díl, část (=

čtvrť) města

gůvvyš -voc (ž -vyoc) jícen,
hrdlo

půoyoyov TOmeč, nůž
φάσῦαι υἱξ φημἰ
φάσις -εως M Udání, sdělení,

přisvědčení, pověst
φάσκω -ειν Ξ- φηµί (και,

ujišťovati, slibovati, domní
vati se)

φάσματό --- φάντασμα
φάσσα (φάττα) ἡ αἰνοίκύ Πο

lub, hřivnáč, doupnák
ooooogóvoc Ózabiječ holubů
φατίζω -ειν hlásati, oznamova

ti, říkati, mluviti, jmenovati
φάτις -ιος ἢ hlas, pověst, jmé

no

gárvy 1 Koryto, žlab, jesle
φάττα --- φάσσα
φαυλίζω -ειν snižovati, pohr

dati, kárati, za špatného míti
φαῦλος ὃ. (2.) chatrný, špatný,

zlý, hanebný, lichý, nepořád
mý, slabý, neschopný, lehký,
prostý, nevzdělaný, lehko
myslný, bezcenný; φαύλως
adv. jen tak, naprázdno

φαυλότης -ητος ἡ ἄρβίποξί, ne
schopnost, prostota, chatrnost

φάω -ειν ΞΞφαίνω
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φέβομαι -εσθαι plašiti ο,
prchati, utíkati před někým
(úrÓ Twvu),Vyhnouti se něko
Ώὰ (τινά)

opévyog To záře, světlo
oeldoua -eobou šetřiti někoho

(Twvóc),zdržovati se, upustiti
od něčeho, vyhýbati se něče
mu

φειδοµένως adv. šetrně, skrov
ně, bídně

getdw -00c (ž-00c) | šetření,φειδωλή Ἡ šetrnost,
otálení, odklad

φειδωλός δ. šetrný, skrovný
φελλός ὁ Κοτεῖς,korkový strom
φελόνης-ου ὁ --- φαιλόνης
φενακίζω -ειν šáliti, oblouditi,

podvésti
pevanionog ó šálení, klamání
φένω -ειν (αο7. Čmegvov, PETÍ.

épaTo) zabíti, usmrtiti, vy
hladiti

péobw -ew Krmiti, živiti
pspěvyvog 2. dávající záruku

(rukojmí), dostatečný (schop
ný), spolehlivý, jistý

pepkovnoc 2. dům s sebou vo
zící, kočovný

pěoLoToG 3. nejmocnější, nej
udatnější, rozmilý; == géo
τατος

φερνη ἡ věno, svatební dar
φέρτατος 3. nejsilnější, nejlep

ší, nejstatečnější

φέρτε ΞΧξφέρετε (φέρω)
φέρτερος δ. lepší, schopnější,

mocnější

φέρτρον τό ποδίεςα



φέρω

ppm -ev nésti, přinésti, snésti
(χαλεπῶς, βαρέως 19298)ν
pohyb uvésti, dovézti, odvéz
ti, olupovati, odnášeti, dosta
ti obdržeti, získati, podati,
donésti, platiti, vydávati, ob
sahovati, navrhnouti, strh
nouti, roznášeti (všudevypra
vovati), způsobiti, připravili;
intr. (med.) táhnouti se, le
žeti, vésti (0 cestě), miířiti,
hnáti se, valiti se, vrhati se,
jeti, dostati se, dojíti, zmí
tati se, dáti se strhnouti, da
řiti se (εὖ dobře), mrzeti se,
kloniti se, vztahovati se;
φέρειν xaL dysw pleniti; pě
ϱε (φέρτε, φέρετε) Nuže,
vzhůru

pe ach, běda, žel
φεύγω -ειν Utíkati, prchati,

uniknouti, vyhýbati se, varo
vati se, zmizeti, býti vypově
zen, ve vyhnanství žíti, býti
pohnán před soud (dixmv,
voagpýv); Ó pévywv uprchlík,
vypovězený, obžalovaný (0
OvwWxovžalobce)

gevxtóc 3. uniknutelný, uvaro
vatelný

φεύξις -εως ἡ υπκω{1, útěk
φἠή(φῆ) tak jako, jakoby
φῆ (5. sgl. imperíf.) viz φημί
φήγινος ὃ. dubový
φηγός ἡ dub (fagus)
φήμη ň pověst, zpráva, řeč,

rozmluva, pomluva, výrok
boží, proroctví, hlas, zvuk
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φημί, φάναι říkati, miluviti, 0
známiti, vyjeviti, jmenovati,
vypravovati, tlachati, tvrditi,
slíbiti, přisvědčiti, míniti, vě
řiti; se záporem: říkati, že
ne -, popíráti, zapírati (ne
gare); φασίν, ἔφασαν PrÝ;
med. = akt.

onutlCe -ew vysloviti, pověstí
rozšířiti

φῆμις-ιος--- φήμη
φῆν (imper]. místo ἔφην) Viz

φημί
φῆναι, φῄῆνειε οἱ φαίΐνω
φῄνη Ů mořský orel
po -no0c o obluda (fera)
φῄς, φῆς, φῆσδα οἱ φηµί
φὺάν υἱζ φθάνω
φὺάνω -guydříve přijíti, před

stihnouti, dojíti, přijíti; Ss
přech.: dříve, napřed, rych
leji

φδαρτικός 3. zhoubný, smrtící
EdaoT0G 3. zničitelný, pomíje

jící, smrtelný

φθέγγομαι-εσθαι hlas vydati,
ozývati se, vyhlásiti, pronésti,
zazníti, zvučeti, vzkřiknouti

φδέγμα To zvuk, hlas, mluva
φδείρ -ρός ὁ veš; šiška
φδειροτραγῶ κ-εῖν (τρώγω)

hryzati (jísti) šišky jedlové
(starší výklad: pojídati vši)

φδείρω -ειν kaziti, hubiti, DO
tříti, zmařiti, nazmar při
vésti, ničiti, rušiti, usmrtiti,
svésti; pas. zhynouti, zanik
nouti, o život přijíti



φδέωμεν 554 Φίλαρχος

φδέωμεν, φθῆναι Viz
φὑάνω

φδίεαι, φθίμενος, φὑίμην Viž
φὺίνω

Φδινάς -άδος hubící, mizící,
hynoucí

φθινοπωρινός 3. V pozdním
podzimu

Eůvvorewoov TÓpozdní podzim

Eůvvýda -Ewyἴπίγ. mizeti, hy
nouti, chřadnouti; trans. hu
biti, mořiti, trápiti (== gůt
vw)

Ediva -ei mizeti, minouti, za
nikati, umírati, trápiti se;
trans. ničiti

φὺῇ,

EŮLoňhvwo 2. muže ničící

φὑὺϊσίμβροτος 2. muže hubící
půioig -εως T ubývání, úbytě,

souchotiny

φδιτός 3. zesnulý, mrtvý
φδίω- φὺίνω

Edovyň ne. tón,šumot,oůóvyocó| hlas,řeč,slovo,
rachot, zvuk

pbovevoz 3. závistivý
φθόνησις -εως M| závist,
φθόνος ὁ | nepřízeň,

zdráhání, odepření; ϱ. οὐ
δεὶς (56. ἐστί) λέγειν 144 po
vím

φὺονῶ -εἴν záviděti, nepřáti
φθορᾶ ř zkáza, zničení, zánik,

smrt, záhuba, zpustošení,
ztráta, pomíjejícnost, mravní
zkáza

půóvoc Ó— gdová

φιάλη 7 nádoba se širokým
dnem (šířky větší než hloub
ky): kotlík, popelnice, obětní
miska

Φφιδίτιον τὀ společná jídelna
spartská; τὰ p. společnéstra
vování

φιλάγαθος 2. milující dobro,
šlechetný

odadekpla j bratrská láska
Φιλάδελφος 2. bratra (souro

zence) milující, bratrský (ses
terský)

φιλαθήναιος 2. přítel Athéňa
nů

opťAou(imper. aor. sil.) viz mik
-ev

Φφιλαίτιος2. τὰᾶ žalující, hanli
vý, utrhačný

plkovdooc 2. mužů chtivý, mu
žům příznivý, manžela milu
jící

φιλανθρωπεύοµαι -εσῦαι ΥΗά
ně se chovati

odavdowníč * vlídnost, lidu
milnost, dobrota (humanmitas)

φιλάνὃΌρωπος 4. Jidumilný, lidu
prospěšný, lidský

φιλαπεχθημοσύνη ἡ hašteři
vost, nevraživost

oidloneyxdýumv2. hašteřivý, ne
vraživý

φιλαπόδημος 2. επήνύ οεδίονά
ní

ouapyvola Ý ziskuchtivost, la
kota

φιλάργυρος 2. ziskuchtivý, la
kotný

plAaexog 2. vládychtivý



Φφίλατο

Φίλατο (αοτ. δὔ.) οἱ φιλῶ -εἴν
φίλαυλος 2. milující hru na

Tlétnu (zpěv)

φίλαυτος 2. sobecký
Φφιλλέλλην-voc 0 přítel Hellénů

(Řeků)
oidéoaorToc 2. zamilovaný, mi

Jencům nakloněný

φιλεταιρίᾶ ἡ láska k přátelům
Φιλέταιρος 2. přátele (druhy)

milující
pidevroanehia m záliba ve vti

pu a šprýmu
φίλη ἡ přítelkyně, milenka
odůčovog 2. milovník radová

nek

odýnooc 3. rád naslouchající
plinua Tópolibek
odůosruoc 2. veslomilovný
oudnoluoAsoc 2. zpěv milující
φίλησις -εως f milování
φιλητός ὃ. ποᾶηύ lásky
φιλίᾶ ἡ πάκ]οπποςί, Ιάδκα, Ρἵά

telství, obliba
oixóc 3. přátelský, příznivý,

vzbuzující lásku (přátelství)

cptAvog3. příteli oddaný, milý,
vlídný, přátelský; ň o. (τὰ
©.) přátelská země; Zeúc w.
Zeus, ochránce přátelství

φιλιππίζω -ειν býti na straně
Filippově, k F. se přidati

Φιλιππισμός ὁ δταπίοΐνί pro
Filippa

φίλιππος 4. koně milující
Φιλίτιον τό --- φιδίτιον
Φφιλογέλοιος 2. žertům naklo

něný

955 φιλοκόλαξ

φιλογέλως -ωτος ὅ milovník
smíchu

φιλογυμναστεύω -ειν Πάτυινξ
provozovati tělocvik

oiovvuvactič + záliba v tě
Jocviku

φιλογύνης 3. ( φιλόγυνος 3)plur.| gihovývamec| chtivý
žen

oiodéororToc 2. oddaný svému
pánu

φιλόδικος 2. sudičský
φιλοδικῶ -etv míti zálibu v

soudech

oWódotoc 2. chtivý slávy
φιλόδωρος 2. štědrý
φιλόζῳος 2. ({ -ζωος) 3νοί (ὔ]

vé tvory) milující, na životě
lpící

φιλόθεος 2. pobožný
φιλόθηρος 2. milovník honby
oUomriouwv 2. soucitný
φιλοίκτιστος 3. velice naříkavý
φίλοιχτος ἐ- soucit vzbuzující,

soucitu nakloněný

opihovvoc2. oddaný vínu (odtud
cpikovvímsklon k pijáctví)

oióxakoc 2. milující krásné
φιλοκαλῶ -εἴν V Kráse si libo

vati

φιλοχερδήῆς 2. chtivý zisku
Eiloxsodů -civ zisk vyhledáva

ti, býti ziskuchtivý
φιλοκέρτοµος 2. posměvačný,

„úšklebný“

φιλοχίνδΌνος 2. odvážný, ne
ohrožený

opiloxokaE -xog Ó K lichocení
náchylný



φιλοκτέανος 956 φιλοτεχνῶΦιλοχκτέανος2.| hrabivý,
piůoxrýumv4. ακοή,

zisk milující
Φιλόλογος 2. milovník řečí (uče

ných hovorů), učenec
oikoková -eiv rád mluviti, uče

né hovory vésti, studovati
cpthoAotdopoc 2. zlosajný
odouadýc 2. dychtivý po vě

dění, horlivý o učení
oiouuevdvc 2. usměvavý
giópovoog 2. Musám (umění)

oddaný
pilóuvdoc 2. milovník bájí, po

vídavý
oůóumuoc 2. hanlivý, rád ká

rající
φιλονεικ- οἱ φιλονῖκ
φιλονϊῖκία ἡ svárlivost, řevni

vost, horlivé úsilí
φιλόνῖκος 2. řevnivý, horlivý,

závistivý, žárlivý, sváriivý
pilovinů -eiv býti ctižádostivý,

horlivě závoditi, usilovati,
zatvrzele na něčem trvati,
příti se, svářiti se

oiuločev- Viž oihočev
φιλοξενία ἢ pohostinost, po

hostinství
Φιλόξενος 2. pohostiný
φιλοπαίγμων 2. -ονος ΖετίονΏῦ,

kratochvilný
piuorókenoc 2. bojechtivý
Φιλόπολις 2. νβξιεηθοξύ, ν]αδί

milující
ponovic Ý horlivost, píle
Eiórovoc 2. pracovitý, horli

vý, přičinlivý
Φιλοπονῶ -εἵν horlivě praco

vati, býti pilný

φιλοποσία ἡ Ρἀεῖνί
φιλοπότης -ου Ó piják
φιλοπρᾶγμοσύνη ἡ ΡΓ8οον1{ο5!,

podnikavost, zvědavost, su
dičství

φιλοφρᾶγμων 2:
zvědavý, sudičský

φιλοπρωτεύω -ειν Po předním
místě dychtiti

pilonrrT0A-viž φιλοπολ
φίλος 3. milý, drahý, příjemný,

milostivý, příznivý, oddaný,
příbuzný (oi . příbuzní); ὁ
©. přítel, druh, důvěrník, mi
Ἱεηες; φιλῶς τό, vlídně

oUooxáuuwv -ovoc Ó milovník
žertů

pioocglů ἢ toutha po moud
rosti, láska k vědění, vědec

podnikavý,

ké© zaměstnání,| filosofie,
moudrost, věda, zkoumání
vědecké

oiulóoogoc Ómilující moudrost,
oddaný vědám, mudrc, filo
sof

φιλοσοφῶ -elv po moudrosti
toužiti, býti přítelem vědy,
badati, filosofovati

Φιλοστοργία ἡ srdečnost, pří
tulnost

φιλόστοργος 2. přítulný, lásky
plný

φιλοστρατιώτης -ου ὁ přítel
vojínů

Φφιλοσώματος 6. milovník těla
Φιλότεχνος 4. milující dítky

(mláďata)

φιλοτεχνῶ -εἵν řemeslo (umě
ní) horlivě pěstovati



Φλόινοςφιλότης

φιλότης -ητος ὁ láska, přátel
ství, pohostinost, milostná
rozkoš

φιλοτήσιος 2. přátelský, mi
lostný

piorrula 4 ctižádost,horlivost,
čestnost, štědrost

φιλότῖμος 2. ctižádostivý, hrdý,
horlivý, nádhery milovný

φιλοτὶμοῦμαι -εἶσθαι ctižádos
tivě (horlivě) si počínati,
čestně jednati, chlubiti Se,
horlivě pracovati, závoditi

Φιλοφρονοῦμαι -εἴσθαι ρἵάΜε]
sky nakládati s někým (m
vá), přátelské služby proka
zovati, přátelsky pozdravova
ti, radovati se

oiuogpooovvy laskavost, přá
telství, blahovolnost, veselost

φιλόφρων 2. laskavý, přátel
ský, blahovolný

φιλοχρηματία i žádostivost pe
něz

odoxoňuaTog 2. žádostivý pe
něz, hrabivý

oilóxonoTog 2. poctivý, počest
ný

φιλοχωρῶ -εἷν rád někde se
zdržovati

oidovevdůc 2. lži nakloněný
oilóvovoc 2. hanlivý, v hano

bení si libující
oiovvyla 7 láska k životu
φιλόψῦχος 2. na životě lpějící,

zbabělý

φιλοψῦχῶ -civ Ipěti na životě
φίλτρον To Kouzlo lásky, 1a

kadlo, radostná zvěst

φίλυμνος 2. milující zpěv
φιλύρᾶἡ ρα
φιλῶ -ev milovati, lásku pro

kazovati, pohostiti, dvořiti se,
líbati, schvalovati; oiket vly
vesova. obyčejně se děje,
ὕπερ φιλεῖ jak jest obvyklé

φιμῶ -οῦν ústa ucpati, umičeti,
uklidniti; pas. oněměti

irT00g Ókmen (stromu), kláda,
poleno, klacek

φϊτύω -er ploditi
gkovo- Viž φαυλ
φλαυρουργός 2. špatně pracu

jící, hudlař
φλεγέθω -gwv páliti, spalovati,

plápolati
φλέγμα τό plamen, žár, požár,

zánět, hnis
φλεγμαίνω -ειν býti zanícen,

naběhnouti; býti vášnivý,
vzrušen

φλεγματώδης 2. záněty způso
bující

φλεγμονή ἠ Žár, zánět
φλέγω -ewvpáliti (pas. planou

ti), rozpáliti, roznítiti, mučiti,
spáliti, ožehnouti; intr. svíti
ti, hořeti, vzrušiti se

φλέψ -βός ἡ 218
φλίβω-ειν (-- λίβῳ) ο τα
oů veřeje(obyč.pl.)
EAovEoc 2. plamenný, lesklý
φλογίζω -gwv. Spalovati; pas.

plápolati
φλογιστός 3. spálený
φλόγωσις -εως ἡ Ζρά1εηί, ζᾶ

pal, zánět
φλόινος J. ze sítí



φλοιός 558
Φφονός

φλοιός ó Kůra, lýko
okhotoBoc Ó šumění, vlnobití,

vřava

φλόξ -γός ň plamen, oheň, žár,
pochodeň, blesk

φλύος (φλοῦς) ὁ δία
φλναρία ἡ tlachání, šprým,

malichernost

φλύᾶρος 2. tlachavý, žvanil
φλυαρῶ -εῖν ( φλυηρῶ) tla

chati, plácati, žvaniti, po
mlouvati, šprýmy prováděti

phůxrawva * puchýř, vřed
pivo -ei překypovati;žvaniti,

chlubiti se

φοβερός ὃ- Ὠτοσηύ, strašlivý,
bojácný

vóbn ň (pópba) vlas, hříva
φόβημα τό hrůza
φοβητός 3. hrozný
póbnroov To strašlivý obraz
φόβος ὅ bázeň, strach, úzkost,

uctivost, postrach; poplach,
útěk, zmatek

φοβῶ -εἴν poděsiti, poplašiti,
na útěk zahnati; pas. zděšeně
utíkati, báti se, v úctě míti,
lekati se, starost míti

φοιβόλαμπτος 2. Εοΐρετω γοζη{
cený

©poiBoc3. svítící, zářící
φοινῄεις Š. krvavý
φοινίκεος ὃ. (ἳ -κοῦς) nachově

červený
povvtxůtog 3. palmový (otvu3)
φοινῖχίς -ίδος ἣ (56.στολή) π8

chově červené roucho

φοινῖκιστής -οῦ ὁ dvorní úřed
mík perský (jenž směl nositi
nachový šat)

φοινικοδάκτυλος 2. S nachově
červenými prsty

povwixogug 3. nachový
govvixovwToc 2. s rudým hřbe

tem
φοινϊκοπάρῃος 2. S Červeně

zbarvenými boky (u lodí)
φοινϊκύροδος 2. růžemi se rdící
φοινῖκοῦς Ξἵ--φοινίκεος
φοῖνιξ -ἴκος (ἱ φοίνῖξ) ΠβεΠο

vě červený, tmavorudý (fem.
φοίνισσα; Ó οφ. PUrpur,
nach; 6 (ň) p. palma (datlo
vá); Ó . foinická lyra; 6 φ.
báječný pták egyptský (fé
nix)

golvtoc 3. rudý, krvavý, krve
lačný, vražedný

φοινίσσω -ειν červeně barviti,
krví zbrotiti

φοινός 3. krvavý, vražedný
portác -doc kolem těkající,

rozechvělý, bakchicky οΡρο
jený

φοίτησις -8wc Y docházení
por -av docházeti,do školy

choditi, blouditi, těkati, třeš
1414, navštěvovati, šířiti Se,
přicházeti (dovozem)

Φφολκός3. křivonohý
povevc -Emo O (Ň) vrah
Φφονεύω-gw vražditi, býti vra

hem

φονή Ť — góvog
φονιχός 3.) krvavý, krve
góviog 3. (žíznivý, vražedný,
govóc 3. vraždy se týkající



φύνος 559 podle

góvoc zabíjení, vraždění,
vražda, krveprolévání, (krva
vá) porážka, oběť (krev obět
ní), smrtelná rána, příčina
vraždy; množství, chuchval
(Krve aiuarToc)

gový -av býti krvežíznivý
φοξός 3. šišatý
pooů + nesení, pohřbení, za

placení, úrodnost, množství,
daň, dávka, pohyb, běh,
prudkost, zdar

φοράδην αἄν. šíleně rychle,
kvapně

pooBás -adoc žírný
φορβή ἡ píce, potrava, pokrm,

jídlo

φορεύς -Ώος ὁ Nosič

φόρημα To břímě, ozdoba

Eoeňusvau, Eopřvav VÍZEěom
pooundov adv. křížem krážem,

navrstveně, sem i tam

φόρμιγξ -Ύγος strunný ná
stroj (loutna, kytara, for
minga)

poouile -ev hráti na formin
δα

φορµίσκος ὁ košíček (demin.
οἆ φορμός)

oooug ÓKoš,nůše, pletivo, ro
hožka, měřice (== μέδιμνος)

góvov T6 tržiště (forum)
©ócoc Ódávka, daň; pl. důcho

dy
©gooog3. prospěšný, příznivý
φορτηγικός 3. nákladní
φορτηγῶ -etv náklad vézti
opoorTíte-ei naložiti, obtížiti

ooorióc 3. břímě nesoucí, ob
tížný, nepříjemný, hrubý,
sprostý, všední, neobratný,
nevhodný, vychloubavý, re
ladný

φορτικότης -ητος ἡ δριοδίοία,
hloupost

φορτίον τό břímě, zboží, náklad
φορτίς -ίδος nákladní loď

(ναῦς)
φόρτος ὁ Ξ-- φορτίον
φορτοφορῶ -εἵν břemena 10

siti

φορῦνω -ειν | poskvmnit
φορύσσω-ειν| poskvrniti

něčím (τινί)
φορῶ -εῖν (= φέρω) nositi,

roznášeti, vynášeti, najevodávati,| mívati,dostávati,
smýkati

φόως τό υἱ” φῶς
poavélAvov Tó důtky, bič (fla

gellum)

φλαγελλῶ -οῦν «ωτθκα, bičo
vati

φράγµα τό Polot,z ucpání.
φραγμόςó| plot,zeď,opev

nění, záseky

φραδής 6. rozvážný, prozí
φράδµων 2 Tavý,pozorný
φράζω. -ειν ukázati, oznámiti,

vyjeviti, naznačiti, naříditi,
poraditi, naváděti, míniti, ří
kati; med. (pas.) pozorovati,
rozeznati, hlídati, na pozoru
se míti, rozvažovati, smýšlati,
obmýšleti, zamýšleti, ustano
viti, strojiti, vymýšleti, zaří
diti



φράσσω

φράσσω -ειν Cpáti (farcio),
stlačiti, sraziti, ohraditi, 0
pevniti, opatřiti obránci, za
hraditi, zameziti, zatarasiti,
chrániti; med. chrániti Se,
opevniti se

počrno -E00 Ó člen fratrie
φρᾶτρία ἡ fratrie, příbuzen

ství, rod, bratrstvo, kmen;
φράτριος 3. bratrstvo chrá
nící

φρέαρ -ατος τό Studna, nádrž,
cisterna, jícen

moečrla T nádrž, vodovod
φρεῖαρ -ατος τό --- φρέαρ
φρεναπάτης -ου ὅ 5Γάος má

mící, svůdce, podvodník
φρεναπατῶ -ᾱν omámiti, pod

vésti

opocvýong 2. rozumný, bystrý
φρενοάρᾶς (ἆ -άρης) -ου ὁ --

φρενηρης
posvoBiabůc 2. nesmyslný, ší

Jený
Eosvodev aďv. pryč od rozumu
φρενοµόρως (νοσεῖν) na duchu

(býti churav)
Φφρενῶ-οῦν k rozumu přivésti,

ukázati (pravou cestu), po
učiti

φρήν, φρενός ἡ bránice, hruď,
srdce, mysl, útroby, život,
smysl, duše, rozum, duch,
rozvaha, vůle, pocit, smýšle
ní

φρήτρη Ď — goarola
φρίκη ἡ hrůza, posvátná úcta,

neklid (moře)
poixdůng 2. hrozný

560 φροῦδυς

φριµάσσομµαι -εσῦαι vzpínati
se, funěti

φρίξ -ἴκός ἡ --- φρίκη
potocw -et (i -TrTw)strměti,

vyčnívati, trnouti (strachem),
hroziti se

Φροιµι-προοιµι

φρόνηματό ἐνφΦρόνησις-εωςĎ| rozum,
bystrost, myšlenka, snaha,
plán, smýšlení, důvěra, sebe
vědomí, pýcha, věrnost, po
znání

Eooviuoc 2. rozumný, moudrý,
rozvážný

φρόνις -ιος Ť zkušenost, zna
lost

Φφρονούντως--- φρονίµως (Τοζ
umně, chytře)

φροντίζω -ειν mysliti, zkou
mati, uvažovati, hloubati,
starati se, pečovati, dbáti

φροντίς -ίδος ἡ mysl, důmysl,
rozum, myšlenka, uvažování,
starost, péče

φροντιστής -οῦ ὅ myslitel, ba
datel

φροντιστικῶς αἄν. starostlivě,
pečlivě

φρονῶ -εἴν při smyslech (roz
umu) býti, mysliti, rozuméti,
míniti, uvažovati, obmýšleti,
smýšleti (hrdě, chrabře ut
γα) pozorovati, poznávaíi,
pokládati, uznávati, na ně
čem si zakládati

φροῦδος 3. (2.) pryč; . iva
odtáhnouti, zmizeti, býti na
útěku; marně



φρουρᾶ

opoovoů m střežení, stráž, bdě
Jost, vězení, posádka

φρουραρχία velitelství po
sádky (pevnosti)

φρούραρχος ὁ velitel posádky
(pevnosti)

φρουρή Ξς φρουρά
poovonua ró střežení, ochrana
φρουρικός 3. posádkový; Td <p.

posádka
φρούριον τό opevněné místo,

pevnost, tvrz, posádka tvrze
opoovolc-doc Ť strážní loď (se.

ναῦς)
φρουρός č hlídač; oj p. posád

ka

ooovoů -eiv hlídati, střežiti, na
stráži býti, posádkou býti,
pozor dávati, míti se na po
zoru, pozorovati, opatrovati

povayua. Tofrkání koní; pýcha
povůcow -eu (i med.) frka!i,

bujně se vzpínati, pyšně si
vésti, bouřiti se

φρῦγανισμός ὁ sbírání (suché
ho) dříví, opatřování dříví

govyaviorňo -foog č sběratel
dříví

ootyavov Tóchrastí
povyw -ew Pražiti, sušiti
φρΏῦκτός3. pražený; Č . požár,

znamení ohněm

φρὔκτωρία T dávati znamení
ohněm

φρῦκτωρός ὁ hlídač při signá
lovém ohni

φρΌκτωρῶ -Ely ohněm ozna
movati

φύγαδ᾽, φύγαδε na útěk

96 Řecko-český slovník,

961 φυλακτήριον

φυγαδεύω -ειν ννΏπΒΗ,ἆο νγ
hnanství poslati

ovyadinóc 3. vyhnance se tý
kající

φυγαρχῷ -eív vyhýbati se
úředním hodnostem

pvyůc -údoc prchavý, na útěk;
ó φ. uprchlík, vyhnanec, pře
běhlík

φυγγάνω -ειν Unikati; — geů
γω

φυγη útěk, vyhnanec, vy
hnanství, lék proti něčemu
(τινός)

φυγοπτόλεμος 2. ten, kdo se
vyhýbá válce

pila ř zděšení,zmatek, útěk
ovlovixóc 3. plachý
φυή ἢ vzrůst, původ, přiroze

nost, nadání, podstata
φΏχιόεις 3. plný (vodních) řas

φῦκίοντό ἡ νε řasa,chaluha;EŮxocTO| červenéličidlo
ouxrTóc3. uniknutelný, čemu se

lze vyhnouti
ovkaxů v stráž (denní i noční),

strážní služba, ochrana, hlíd
ka, bdělost, opatrnost, dohled(vazba),obrana,| posádka,
strážce

φυλακίζω -ειν do vazby (věze
ní) uvrhnouti

φυλακχός ὁ Ξξ φύλαξ
φυλακτήρ -ἤρος ὅ --- φύλαξ
φυλακτήριον Tó strážnice, 0

chrana proti něčemu (amu
let)



Φφυλακτικόὀς 5602 φυτουργός

φυλακτικός δ. vhodný k stře
žení (uschování), opatrný

opůkaE -xoc č (ň) hlídač, stráž
ce, dozorce, stráž, posádka
(pl.)

φύλαρχος ó představený (zá
stupce) fyly, podvelitel jízdy

φυλάσσω -ειν (ἳ -ττο) hlídati,
střežiti, chrániti, opatrovati,
zachovávati, pozorovati, vy
čkávati; vystříhati se, na po
zoru se míti, u sebe uchová
vati, stráž konati, brániti se
(med.)

φυλή A kmen, třída, fyla; lid,
vojenský oddíl

φυλίη m planá oliva (podle ji
ných řešetlák)

pvklác -údoc 4 listí, háj s hus
tým listím

oůdlov To list, pl. listí
gvloxoivé -elv K rozdílům

kmenovým přihlížeti (zkou
mati, rozeznávati)

φῦλον τό rod, kmen, plémě, ná
rod, druh, třída, vojenský od
díl

φύλοπις -ιδος m bitevní vřava,
bitva, půtka

Eůuo TOvřed
φύξηλις -ιος ὁ (ň) zbabělý (=

ουζανικός)
φύξιμος 2. vhodný (schopný)

k uniknutí; Tý o. útočiště
pýžiz -1oc Ů útěk
φῦρᾶμα τό směs, těsto
Eůoí -čv smíchati, hnísti, za

dělati

φῦρω -ev smáčeti, mísiti, más
ti; vymýšleti

φῦσα Ú měch; dech, nadýmání;
baňatá nádoba

φὔσητήρ -ἤρος ὁ πιξοΏ, vzdu
chová trubice (u velryb)

ovotCooc 2. žírný, obilí posky
tující, „dárkyně plodů“ (γη)

φυσικός 3. přírodní, od příro
dy, vrozený; To ©. přírodní
věda

φυσιολόγος 2. přírodu zpytující
φύσις -εῶς(-10c) Ů příroda, při

rozenost, vlastnost, povaha,
síla přírodní, přirozený řád;
rod, narození, původ, pokole
ní; přednost, schopnost těles
ná, vrozený pud, tvor, svět;
EŮůcEL ToLETV stvořiti

φυσιῶ -ᾱἂν(ἳ-οῦν) --- φυσῶ
φῦσίωσις -εως ἡ ΡύοΏα
φυσῶ -dv foukati, nadouvati,

chrliti, nadýmati se, zpyšně
ti; silně dýchati, chroptěti

φῦταλιή sad, zahrada, štěp
nice

ovróAutog 2. plodivý, vrozený,
od narození

φυτείᾶ ἡ sázení, setba, učení
PŮTEVUCro rostlina
φύτευσις -εως ἡ Sázení
φυτεύω -ειν Sázeti, vysazovati,

vzdělávati, osévati, ploditi,
působiti, vštěpovati, strojiti

φυτόν TO sazenice, rostlina,
strom, stvoření, potomstvo

EvT007000g Ó ploditel
φυτουργός ὁ ploditel, stvořitel,

zahradník; adj. zahradnický,
vlastní
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φύω -ειν ploditi, vydávati, způ
sobiti, vyvolati; intr. (pas.)
růsti, vznikati, pocházeti, na
roditi se, vzmáhati se, po
vstati, nastati; perf. od pří
rody býti obdařen (opatřen),
býti schopný (způsobilý, vro
zený), býti; od přírody dostá
vati, vštěpovati; τὸ πεφυκός
pravá podstata, $ vc syn

pdxy ň tuleň
φωλεύς ὁ jáma, jeskyně, dou

pě, skrýše

φωνασκίᾶ ň cvičení hlasové,
obratnost hlasová

φωνασκῶ -εῖν ονἰδίή hlas,
mnoho hluku jakořečník pů
sobiti

φωνή ἡ hlas, zvuk, tón, slovo,
řeč, jazyk, mluva, křik

φΦώνηεις 3. mluvou obdařený;
τὸ φ. samohláska

φώνημα τό Ξ- φωνή
φωνῶ -εἴν hlas vydávati, miu

viti, prohlásiti, oznámiti, vo
lati, vzývati, zváti, říkati

φώρ -ρύς ó zloděj
φωριαµός ἡ truhlice, skříň
EwOÚ-v odkrýti, objeviti
Ec -Tóc Ó člověk, smrtelník,

muž, hrdina
φῶς -τός τό světlo, záře, lesk

(== φάος)
φωστής -ἤρος ὁ (plur.) světla

na nebi, hvězdy, lesk
φωσφόρος 2. světlodárný; 6 .

jitřenka
Φωτεινός 3. jasný, osvětlený
φωτίζω -ειν svítiti, osvítiti,

oznámiti, poučovati
φωτισμός Óosvětlení, světlo

X, x (xd) ch

v Z 600
χάδε, χαδέειν οἱ χανδάνω
χάζομαι -εσθαι vzdalovati se,

ustupovati od něčeho, ustá
vati

χαΐνω -EV zívati, ústa (tlamu)
© rozevříti, chňapnouti po ně

čem (Tuví, πρὸς τι), hlasitě
vyrážeti (něco proti něko
mu Ti xaTů TiVOG)

86* Řecko-český slovník,

χαίρω -gvyjásati, radost najevo
dávati, radovati se, býti
zdráv; yalowv 3. rád, vesel,
zdráv, šťasten; χαῖρε (χαίρε
Te) buď zdráv, vítej, sbohem;
blahopřáti, býti vítán; voí
ρειν ἐῶ nechávám stranou
(nepovšimnuto); s přech.: rád

χαίτη ἡ dlouhé vlasy, Kštice,
hřívaχαλᾶΞ-- χηλή

χάλαζα ň krupobití, krůpěje



χαλαζοβολῶ

χαλαξοβολῶ -εἴν Κτουρυ sypati
χαλαργός 2. rychlonohý, srych

Jými kopyty, rychlý
χαλαρύς 3. uvolněný, volný,

změkčilý

χάλασις -εως ἡ υνοιήονόπί,
změkčilost

χαλεπαίνω -ειν býti prudký
(zlý), urážeti, znepřáteliti,
zlobiti se, býti nespokojen,
reptati; med. = akt.

χαλεπός 3. prudký, těžký, ob
tížný, nesnadný, nebezpečný,
krutý, zlý, nepřístupný, ne
přátelský, zhoubný, příkrý;
χαλεπῶς těžce, stěží, prudce,
velmi; χαλεπῶς čyew býti
popuzen (rozhněván, rozmr
zen)

χαλεπότης -ητος Ý prudkost,
přísnost, obtížnost, nevrlost

xakérre -ev tísniti
χαλϊναγωγῶ -εἴνna uzdě drže

ti, krotiti
voAtvócuzda, vazba, lano, ře

men

voktvý -oův dáti uzdu
χάλιξ -κος Ó (ř) vápno, malta
voAupoocůvy 1 malátnost, leh

komyslnost
χαλιφρονῶ -εἷν býti prostodu

chý (omezený)

voipowv 2. nerozvážný, lehko
myslný

χάλκασπις -ιδος Ó s kovovým
štítem

χαλκείᾶ i kovářství
voAxetov To Kovárna; měděná

nádoba

564 χαλκοβύᾶς

χάλκειος 3. kovový, měděný
vaAxsóvougoc 2. S kovovými

hřeby
χαλκεοδώρηξ -κος 5 Κονονου

zbrojí
χαλκεύκρανος 2. S Kovovým

hrotem

χάλκεος 3. (6.), χαλκοῦς 3. =
χάλκειος

χαλκεύκρᾶνος 2. S kovovým
brněním

vokxeopwvoc 2. s kovovým hla
sem

vokxeúc -éw“c Ó Kovář, řemesl
ník v kovu (mědi, železe,
zlatě)

χαλκευτικὀός 3. v kovářství
zběhlý

χαλκεύω -ειν Kovati, kovářství
provozovati

χαλκεών -ὤνος ὅ Κονάτπα
χαλκηδών -όνος ὅ chalcedon

(drahokam)

χαλκήιον τὸ Ξ-- χαλκεῖον
vaixňtoc 3. kovářský
xoAxňong 2. z kovu vyrobený,

kovem obložený

voAulovnoci v kovovém chrá
mu bydlící (bohyně Athéna)

χαλκίον τό πιξάξπά nádoba (ná
dobí)

χαλκίς -ίδος f dravý pták (ky
mindis)

χαλκοβαρής 4. kovem zatížený,
kovový

vakxoBbarng 2. S kovovým prá
hem

xaAnoBóčc -ov (i -Bóns) S KO
vovým hlasem
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χαλκογλὠχῖν -ἴνος 5 Κονονύπι
hrotem

χαλκόδετος 2. kovem (mědí)
obložený (pobitý)

χαλκοδώρᾶξ -ἄκος 5 Κονονύπα
brněním

xoÁxoxvýuic -t0g s kovovými
(bronzovými) holeněmi

χαλκοκορυστής -οὔ Κονεπι 0
zbrojený

xaAxokiBovov Tó směs ze zlata
a mědi (elektron, aurichal
cum)

χαλκοπάρῃος 2. kovolicný, s ko
vovým štítkem

χαλκόπλευρος 2.
stranou (štítkem)

χαλκόπληκτος 2. z kovu (mědi)
ukovaný

χαλκόπους
okovaný

yoAxójvkoc 2. s kovovými bra
nami

χαλκός o Kov, ruda, měď,
bronz, věc měděná

voAxooTopoc2. kovoústý (o lod
ních zobácích)

χαλκότυπος 2. mědí pobitý; 6
YUAxoTŮnocmědikovec

χαλκοῦς Ξ-- χάλκεος
χαλκοχίτων -ωνος kovem

(bronzem) oděný, obrněný
vóAuwuo To bronzová nádoba

ς
χάλυψ -βος ὁ οοεΙ (ἱ χάλυβος

ὃ)

s. kovovou

-ποδος kovonohý,

χαλῶ -av Uvolniti, odstrčiti,
odhrnouti, otevříti; povoliti,
býti povolný, poslouchati,
ochabnouti, býti otevřen

χαράσσω

χᾶμα --- καὶ ἅμα
χαμάδις, χαμᾶζε ΏςαΖετηὶ,ἐςσε

mi

χαμᾶῦεν 5ε Ζεπό
χαμαί na zemi, k zemiχαμµαιευνάς-άδος| πᾶzemi
χαμαιεύνης -ου léhající

χαμαίζηλος 2. nízký, malý; ó v.stolička

χαμαικοίτης Ξξ--χαμαιεύνης
χαμαίδεν, χαµόδε --- χαμᾶδεν
χάμψαι οἱ krokodilové
χᾶν --- καὶ ἃ ἄν
χανδάνω -ειν obsahovati, po

jmouti, stačiti

χανδὀν adv. hltavě
χανεῖν Viž yalvw
χάος -ους τὀ směsice, chaos,

prázdný prostor, nekonečnost

χαρά ň radost, potěšení
χάραγµα τό kousnutí; kovová

podoba, (vryté) znamení

χαράδρα ἡ ( -ρη) Pystřina,
úžiabina, úvoz, řečiště

χαραδριός ὁ kulík (žravý pták)
χαραδρῶ -οὔν bystřinami roze

rvati (roztrhati, zbrázditi),
zaplaviti

xavaxrůo -oog Ó vryté zna
mení (podoba), ráz, vlastnost,
podstata, charakter, rys

χαράχωµα TÓ Ohrazení, opev
nění

χάραξ -κος Ó (j) kůl, tyč, ko
lová hradba, opevnění

χαράσσω -ειν ostřiti, zahrotiti,
škrabati, rýti, popuditi
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χαρίεις 5. půvabný, milý, líbez
ný, krásný, ušlechtilý, ducha
plný

vaotevriCouou -e0dou žertovati
xaotevTLOÓG Ó Žertování, vtip

kování

χαρίξοµαι -εσθαι vděk činiti,
zavděčovati se, milost (laska
vost) prokazovati, lichotiti,
lahoditi, hověti, rád dáti,
obětovati, odpustiti, bohatě
dávati; xeyaovouévog 3. oblí
bený, milý

χάρις -ιτος m radost, půvab,
krása, přízeň, milost, vlíd
nost, vděčnost, dík, oblíbe
nost, odměna, laskavost, lás
ka; yůoi adv. k vůli

ydoLoua TOdar z milosti
χαριτῶ -οῦν Ppodporovati, mi

Jost uděliti, požehnati

Yůouo, TÓ radost, rozkoš, potě
šení

χάρμµη Ů bojovnost, bojechti
vost, zápas, boj

xoopový Ť — xavá
xaouóovvoc 2. radostný; Td y.

radovánky

χαροπός 3. vlídně se dívající,
s ohnivým zrakem

xúoTng -ov ó list papíru (char
ta)

χαρτός Š. radostný, potěšitelný
χάσκω -ειν 2ἱναΗ,ὑδία οίεντίΏ,

vychrliti (== χαΐνω)
χάσμα τόὀtrhlina, propast, jí

cen

vaouóuo -Godous otevřenými
ústy státi (= býti zaražen)

χατίζω -ειν, χατῶ -εἵν prah
nouti, dychtiti, bažiti, potře
bovati

χαυλιόδους, -00wv {-δοντος)
s vyčnívajícími zuby, kly

χαῦνος 3. (2.) malátný, nedbalý,
volný, nadutý, pošetilý; χαῦ
να oodleodo. oddávati se
pošetilým nadějím

χαυνύτης -ητος Ť nadutost,
změkčilost

χαυνῶ -οὔῦνuvolniti, nadouva
ti; pas. býti pyšný

χέαι, χέασθαι οἱζ χέω
vevů, xevý + otvor, jeskyně
χεῖλος τό pysk, okraj, břeh
χεῖμα τό Ζεη8
χειµάδιον τό přezimování
χειµάζω -ειν ρἴεζίπιοναΗ!,δοι

ři zdvihati, zmítati, hnáti,bouřiti,| uraziti;χειµάζει
(neos.) prší, jest bouře

xevualva -ev bouřiti, v bouři
se zmítatixEtuáo000g2.(i-povs)| divoce

xetuaoooc 2. prou
dící; o y. bystřina, proud, vý
mol

xEtuooowůdng2. jako bystřina

vsuuactů, 7 přezimování, zimní
ležení

χειμερίζω -ειν ΡἴεζίπποναϐyEtueovvog3.| zimní,vzimě,χειµέριοςὁ.| bouřlivý,prud
ký, drsný

χειµών -ÓbvocÓzima, mráz, ne
pohoda, bouře, nouze, nebez
pečí



χείρ

xelo -00g 1j ruka, paže, strana,
boj zblízka, seč, moc, síla,
čin, rukopis, zástup, mužstvo,
hák; šv xeocív (xeooiv) blíz
Κο;εἰς χεῖρας (ἐκ χειρός) boj
muže proti muži

yELooyWwyoc6 za ruku vedoucí,
vůdce

χειραγωγῶ -elv ZAruku vésti;
med. dáti se vésti

χειραπτάζω -ειν rukou se do
týkati, nakládati s někým

χειριδωτός 2. rukávy opatřený
χείριος 3. podrobený, poddaný
χειρίς -ἴδος j rukavice, rukáv,

sáček na peníze

yelovoToc 3. nejhorší

xELoóvoagov TÓrukopis, dlužní
Úpis

χειροδάικτος 2. rukou roztrha
ný

χειρόδεικτος 2. rukou (prstem)
ukázaný; prst (pokyn) boží;
patrný

χειροήῦης 2. zkrocený, posluš
ný (mansuetus)

TELOOLAXTOOV TÓ TUČNÍK

χειρονομῶ -εἴν dělati posuňky
(rukama), gestikulovati
voorÁndýg 2. Jako pěst ve
liký

χειροποίητος 2. τάκου lidsgou
udělaný

χειροποιοῦμαι -εἴσθαι Vlastní
rukou učiniti, býti původcem
(pachatelem)

χειρότερος 3. horší, slabší (viz
%yetowv)

χε

967 χέρνιψ

χειροτέχνης -ου ὅ řemeslník,
umělec, znalec, mistr

χειροτονίᾶ ἡ hlasování, volba
yELOoTOVÝ-eiv ruku vztáhnou

ti, hlasovati, usnésti se, volitiχειροῦμαι-οὔσθαι| přemoci,
podrobiti, podmanitiJELOOÚOVYUUTÓ| ručnípráce,

χειρουργία ἢ j obratnost,
provedení

χειρῶ -οῦν Ξ-- χειροῦμαι
χείρωμα τό ἀΐῑοτυκοι νΥκοῃᾶ

ne, premozeni
χείρων 2. horší, slabší, nižší

(Viz i yELpOTEDOG,χείριστος)
χειρῶναξ -αχτος ὁ ἔεπιεδιαῆς
χειρωναξία ἡ Τεπιεδ]ο
χείσοµαι ({11.)υἱζ χανδάνω
χείωξ χέω
χελιδών -όνος 1 vlaštovka
χελώνη i želva; přístřešek

(testudo)

xěca (ion. ak. sg.) viz yglp
xÉ00dog To křemen, oblásek
χερειότερος ὅ», χερείων ὅ. --

χείρων
χέρεσσι (dat. plur.) viz velo
χέρης -ηος (-ειος) nepatrný,

suabý, špatný, zlý (kom. yg(
owv 2., SUP. yEloLoT0G 3.)

EOUÚĎLOV TO Kámen

χερνῆτις -ιδος ἡ přadlena, děl
nice

všoviBov TOumyvadlo
χερνίπτοµαι -εσδαι τούΗ δἱτα

ce, svěcenou vodou kropiti

χέρνιψ -ιβος ἡ Voda K mytí
(obětní)
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χερόπλᾶχτος 2. ( -πληκτος)
rukou udeřený

χερρονησίζω «ειν poloostrov
tvořiti

χερρόνησος ἢ Ξ-- χερσόνησος
χερσαῖος 3. pozemský, na zemi

(pevnině) žijící

χερσονησοειδής 2. Ροάορηύ Ρο
loostrovu

χερσόνησος T poloostrov
χέρσος 2. ρενηύ, tvrdý, drsný,

neúrodný, opuštěný; ἡ χ.
ῥενηίηα, ὈζεὮ;, χέρσονδε 98
pevninu

χεῦμα τό rozlévání, tok, proud;
obětní miska (s úlitbou)

vém -etv líti, vylíti, prolíti, na
Jíti; pršeti (sněžiti); sypati,
rozprostříti, sraziti, rozšířiti;
pas. býti nakupen, nasypán,
rozlévati se, prouditi, šířiti
se, valiti se; vylévati, Vy
pouštěti

χηλευτός 3. upletený
χηλη ἡ spár, dráp, pazneht, ko

pyto; přístavní hráz
χηλός 7 truhlice, skříň
xůu- — καὶἡμ
xův -vóc ó (ň) husa
χηναλώπηξ -εκος ἡ husa úiščí

(v Egyptě)

xnvetog 3. (i yfveoc) husí
χηρᾶ ἡ --- χῆρος
χηραμός ὁ štěrbina, skulina,

jeskyně
χήρατο οἱΣχαίρω
χηρεία Ů vdovství
χηρεύω -ειν býti opuštěný

(prázdný), osiřeti, ovdověti

vřoog 3. prázdný, opuštěný,
bez něčeho,ovdovělý; χ.
vdova

χηρῶ -οὔν Činiti opuštěným,
prázdným, pustým; vylidniti,
vdovou učiniti

„NnOwWOTÁI-00 O V plur. vzdá
lení příbuzní

χῆτος -εος τό jen dativ χῆτει
(χἠτεῖϊ)2 touhy, z nedostatku
(nouze)

„Vauakóg 3. nízký
„déc (čydéc) včera, nedávno
vdiloc 3. včerejší
χθόνιος 3. (2.) ze země zrozený,

domácí, domorodý, podzemní

vVovooubůg 2. pozemský, po
zemi kráčející

„Ďdáv -ovóc 1 země, půda, kra
jina, vlast, národ

χιλιάρχης-ουὁ Jů, tisíceχιλίαρχος ὁ mužů, plu
kovník

χῖλιάς -άδος ἡ tisícovka
ytierýg 2. tisíciletý
Lvov 3. tisíc
ytoorág 3. tisící
χῖλιοστύς -ύος ἡ pluk (oddíl

1000 mužů)

ytAóc ó tráva, píce
yiA$ -ov pásti, krmiti
yiuooa i Koza,mythická by

tost

χιογενής 5. 5 Οπή pocházející
χιονίζω -ειν Ζ5Ωδδί4; neos.:

sněží

yLovoxTUTOG2. sněhem bičova
ný; zasněžený



χιτών 969 χορεύω

χιτὠν -ὤνος ὁ spodní šat (fu
nica), košile, kabátec, oděv,
vojenský kabát (kožený a
obrněný); ochrana

χιτωνισκός Ó spodní šat, suk
nice, krátký kabát

χιών -όνος ἡ sníh
χλαῖνα ἡ ( χλαίνη) plášť, po

krývka, houně, svrchní šat
mužský

χλαμυδουργία ἡ νύτορα plášťů
(svrchních šatů)

χλαμύς -údoc T svrchní šat
mužský, plášť (vojenský, ces
tovní)

χλανίδιον To pláštík
χλανιδοποια ἡ νύτορα Ίεπι

ných šatů (svrchních)
χλανίς -ίδος ἡ plášť ozdobný

(slavnostní)

vAsválw -ev Vysmívati se, žer
tovati, pošklebovati se

χλευασμός ὁ Υύ5ΠΙΣΟΠ
χλεναστής -00 Ó posměváček
χλεύη m žert, výsměch
χλιαρός 3. vlažný
χλιδη + bujnost, rozkošnictví,

ozdoba, pýcha
vivdw -av býti pyšný, honositi

se

χλόη m zeleň, tráva, listí, ré
VovíÍ, osení

χλούνης -ου ὁ Štětináč, kanec
χλωραύχην -Evoc S mladioky

silnou (krásnou) šíjí

vAwoníc -Ldoc žlutozelený
χλωρός ὃ. čerstvě zelený, čerst

vý, žlutý, bledý; svěží, ju
nácký

χνοάζω -ειν dostávati lehký
nádech, lehce barviti

χνοήηň píst u kola, náprava
χνύος ὁ (ἱ χνοῦς) pěna, usaze

nina, kal, prach
yóavoc ó tavidlo, výheň
χοῆ ň lití, úlitba
χοί (χοί) Ξ-- καὶοἱ
yoixóg 3. ze země, z hlíny
χοῖνιξ -κος ἡ choinix (dutá

πιίτα): pouto na nohy; denní
chléb (strava)

χοιράς -άδος T)skála, úskalí
χοίρειος, χοίρεος 3. Prasečí
χοῖρος ὁ prase, sele
xokádec -wv ai vnitřnosti, stře

va

χόλᾶμι(atol.) — vaků
xoký)f žluč, hněv, vztek
χόλημμι (== xódanu) VÍZχαλῶ
χόλος ὁ Ξξ- χολή
χολῶ -ᾱν hněvati se
χολῶ -οῦν do hněvu přivésti,

rozdrážditi; pas. býti rozhně
ván, rozlícen, zanevříti na
někoho

χολώδης 4. nemocný žlučovou
chorobou

vokerTog 3. rozzlobený, zlostný
χόνδρος O Zrnko
χορᾶγ- οἱ χορηΥ
χορδή ἡ střevo, (střevová) stru

na

χορευτής -οὔ ó sborový taneč
ník

χορεύω -ειν (ἳ med.) sborový
tanec předváděti, ve sboru
tančiti, tancem oslavovati



χορηγίᾶ 570 χθεωφειλέτης

χορηγία i výprava a výcvik ypám -fv věštby žádati, přáti
divadelního sboru, choregie

χορηγός ὁ (ἡ) vůdce divadel
ního sboru; ředitel (choreg),
jenž svým nákladem dal cvi
čiti a vypraviti sbor divadel
ní; správce, strůjce

χορηγῶ -εἴν býti vůdcem sbo
ru, býti choregem, opatřovati,
výdaje platiti, vystrojovati

χορικός 3. sborový
χοροιτυπίη ἡ taneční (sborový)

rej

χορόνδε ἕ tanečnímu reji
χοροποιός 2. pořadatel (vůdce)

tanečního reje

χορός č místo pro tanec, tfaneč
ní rej, sborový tanec, sbor
pěvců a tanečníků, zástup

vooTáte -eu Krmiti, sytiti
Y0OTOGLOTOpokrm, jídlo

yóoToc Ó ohrada, dvůr; pastva,
píce

χοῦ- Ξ-- καὶ οὗ

χοῦς, χοῦ Ó nasypaná země,
frosky, prach

χοῦς, χούς ὁ míra pro tekutiny
(chus = 3,24 1)

χόω, χοῦν sypati, násep stavěti,
zasypati, zaplaviti

χραίνω -ειν potřísniti, poskvr
niti, znesvětiti

χραισμῶ -εἴν Prospěti, pomoci,
odvrátiti

χραύω -ειν škrábnouti; napad
nouti, vraziti

si; půjčiti, poskytnouti, dáti,
věštbu vydati, předpověděti
(pas. věštbu obdržeti, věštír
nou býti vyhlášen; med. na
věštbu se ptáti); = χραύωώ;
χρῶμαι -ἤσῦαι potřebovati,
užívati, říditi se, oddávati se,
počínati si, zacházeti, obco
vati, zakoušeti, býti sevřen,
dychtiti, toužiti

χρεία ἡ používání, styk, služba,
úřad, účel, prospěch, požitek,
potřeba, nouze, nedostatek,
tužba, přání

χρεῖος 3. potřebný, zbavený ně
čeho (τινός); τὸ χ. Ξ-- χρέος

χρείω Ξ- χράω
χρειώ -οὕς ň potřeba, nouze,

nutnost, nedostatek, tužba,
přání

χρειώδης 2. potřebný, nutný
yoslwv VÍZypůw

χρείως τό --- χρέος
yosueTiCe -ev řehtati
χρεόν (Ξξ zoewv) Viz χρῆ

„ošoc TÓ Vina, náhrada, úkol,
povinnost, dluh; = χρεία

χρεοῦς VÍZχρεώ
χρεοφειλέτης -ου ὁ dlužník
χρέω (ion.) viz χράω
χρεώ -οὕς ἡ οἱζ χρειώ
χρεών νἱζ χρή
χρέωςτό --- χρέος
χρεωφειλέτης -ου ὁ — XOLO

φειλέτης



x0ň

χρή jest třeba (nutno), muší,
smí se, sluší se, jest osudem
určeno; χ. μέ Tivoc potřebuji
ΏἔζεΠο; χρεόν ἐστι ——01;
χρέων nutný, vhodný, osu
dem určený; TOyoswv povin
Ποδῖ;χρῆσταί --- χρὴ ἔσται

χρῄζω -ειν (χρηίζω) žádati,
potřebovati, přáti si, toužiti,
věštiti

χρηϊΐσχομαι -εσθαι potřebovati,
míti obyčejně nedostatek

YOňu0 TÓ Věc, Kus, čin, přího
da, množství, částka peaěz,
Statek, zboží, jmění, moc, pe
níze; χ. Ὀηλειῶν slabé (žen
ské) pohlavíχρηµατίζω-ειν| vyjednávati,
obstarávati, projednávati,
zprávu podati, k poradě
předložiti, slyšení povoliti,
věštbu vydati, jméno dostati,
slouti, říditi; pas. obdržeti
rozkaz; med. obchod provo
zovati, peníze vydělávati

χρηµατισµός ὃ úřední činnost,
boží odpověď, obchodní pod
nikání, zisk

χρηματιστής -οῦ ὁ οροποάπής;
každý, kdo vydělává peníze

onuaTtoTixóc 3. výdělečný; oi
χ. peněžníci; ἡ χ. výdělečná
činnost

χρήσιμος 3. (2.) potřebný, uži
tečný, prospěšný, vhodný,
schopný, důležitý, šlechetný,
řádný, záslužný, četně na
vštěvovaný

571 χροιή

χρῆσις -εως ἡ Užívání, potře
ba, jednání

vonouokóyoc 2. předpovídající;
Ó x. věštec

vonouóg č věštba
vomouoovvy 1 žádost, nedosta

tek; umění věštecké
vonouměla věštění
χρησμῳδός 2. věštící; O x. věš

tec

xonouwdw -etv věštiti
χρηστεύοµαι-εσθαι μκάσθα 5

vlídným
χρηστηριάζοµαι-εσῦθαι ο υδδῖ

bu žádati, věštírny se dotazo
vati

χρηστήριος 3. věštecký; τὸ y.
věštírna, obětní zvíře, věštba

vonoTofdng 2. dobromyslný
χρηστολογία ἡ krasořečnictví,

licoměrná řeč

χθηστός 3. potřebný, prospěš
ný, užitečný, příznivý, řádný,
dobrý, ušlechtilý, upřímný,
jemný

χρηστότης -ητος ἢἡdobromyší
nost, poctivost, vlídnost

votua Tó olej, tuk
χρίµπτω -ειν zavaditi, do

tknouti se; dorážeti, blížiti se

χρῖσμα τό --- χρῖμα
χοϊστός 3. olejem natřený
χρϊω -ew natírati, barviti, bo

dati
χθόα, χροῖ οἱ χρώς; ἡ χρύᾶ

barvaxo0vůĎ,yo0čŤ| kůže,tělo,
x00m pleť,barva

(těla, věci)



χρύµμαδος

χρόµαδος ὁ skřípot
voovíle -erv čas tráviti, odklá

dati, dlouho býti pryč
χρόνιος 3. (2.) po dlouhé době,

po dlouhý čas, dlouho, dávno,
pozdě; pomalý, váhavý

χρόνος ὁ Čas, věk, doba, meš
kání, trvání, lhůta, průtah,
stáří

χρονοτριβῶ -εῖν Čas trávit,
prodlévati

χρόος Viz χρώς
χρσάμπυξ -κος 58 zlatým ná

čelním páskem

χρῦσᾶνιος ὃ---- χρυσήνιος
χρυσᾶορος ὁ Se Zlatým mečem
xovoavyňg 2. zlatem se lesk

noucí

xoVostoG 3. zlatý; TŮ . (SC.uč
ταλλα) ἆοΙ na zlato

yovosónAoxoc 2. ze zlata sple
tený

χούσεος ὅ., χρῦσοῦς 3. zlatý,
pozlacený, zlatožlutý, skvost
ný, vzácný, zářivý

χρυσηλάκατος 8. ({ -ᾱλάκατος)
se zlatým vřetenem, se zlatý
mi šípy

yovoňÁatog 2. ze zlata vytepa
ry

χρῦσήνιος 2. ({ -ἄνιος) 5ε zla
tou uzdou, zlatolesklý

χρυσίον τό zlato, poklad, pení
ze (zlaté), ozdoba ze zlata

yovotriG -tě0g zlato obsahující
χρσοδακτύλιος 2. se zlatými

prsteny
YoVOOdETOG2. Zlatem obložený

572 χοώξω

χρῦσοειδής ©.zlatolesklý, zlatu
podobný

χρυσὀὃρονος 4. na zlatém trů
nu sedící

yoVoOxouoc2. zlatovlasý, v bar
vě zlata

χρυσόλιθος ὃ ἴορας
χρύσομίτρης -ου ὁ (ἵ χρῦσο

μἰτρᾶς) 5ε Ζἰ8ΐου ἔειεπκου
χρυσόπαστος 2. zlatem vyšíva

ný
ovoongdikoc 2. se zlatými san

dály
χρυσόπηχυς 2. zlatoloktý
χρυσόπρασος ὁ «ΏΓΥδορτ85
χρυσόπτερος T Se zlatými pe

rutěmi

χρυσόρραπις -ιδος 59 zlatou
berlou

χρΏσόρρυτος 2. (ἆ -ρυτος) ZÍA
tem plynoucí

xOVo0G Ó Zlato; věci ze zlata
(nádoby, náčiní, ozdoby), pe
níze

xOVOOOTOOEOC2. Zlatými vlák
ny spletený

ovooToEoc 2. se zlatým lukem
χρυσοῦς 3. zlatý
χρυσοφόρος 2. 2Ι8ΐἱ6νξοί ποδία
χρυσοφορῶ -εἵν Zlaté věci (ο

zdoby) nositi

yoUoopVÁaE -xoc střežící zlato
χρυσοχάλῖνος 2. se zlatou Uz

dou

χουσοχόος 6 zlatník
YOVCŮ -oÚv Pozlatiti

vowle -ey dotýkati se, objí
mati



χοῶμα

χρῶμα τὀ barva, pleť, ličidlo
x0dg -Tóc č kůže, pleť, tělo; žy

χρῷ až na kůži, zcela blízko
vúdnv adv. jako vylité, bez po

řádku; rů v. prosaický

vvAoc Ó šťáva

YÚU-= Xal ÚU

χυµένη, χύντο VÍZvém

vúvvo, xbvw vedlejší forma
κ χέω

χύσις -ιος ἡ nasypání, hroma
da, kupa

χυτλοῦμµαι-oodau V koupeli se
olejem natírati

χύὐτο VÍZ VÉ

χυτός 3. litý, sypaný, tavený;
Ó x. násep

χύτρα ň ehrnec džbánχυτρίς -ίδος Ἡ

vúT00G Ó hrnec k vaření; cí X,
lázně v Thermopylách, slav
nost mrtvým

χωλεύω -ειν býti chromý, kul
hati

χωλός 3.
vadný

chromý, kulhavý,

uo TOnasypání, násep, hráz,
mohyla

χώνη ň nálevka
χώοµαι -σῦαι rmoutiti se, hně

vati se

573 χῶτ

vbo A (i ybon) místo, sídlo,
krajina, země, půda, pole,
statek, postavení, pořádek,
řada, platnost; vzdálenost,
prostor, venkov; švyχ. εἶναι
býti ve vážnosti

χωρίξω -EWVodděliti, odloučiti,
Jlišiti (se), různiti se; na místě
stavěti, postaviti; pas. vzdá
Jiti se, odejíti; perf. býti od
lišný

χωρίον τό --- χώρα
χωρίς αυ. odděleně, zvlášť, ji

nak, stranou, sám, pro sebe,
vyjma; předl. s gen.: bez, mi
mo, stranou od, odděleně d

movouóc O oddělení, odloučení
χωρΐτης -ou Ó venkovan, sed

χωρῖτικός 3. venkovský, selský
χῶρος ὁ --- χώρα; = Caurus

(severozáp. vítr)

χώρτη ἠ kohorta
χὼς Ξ-- καὶ ÚG

χωρῶ -εἴν ustupovati, couvati,
odejíti; jíti, přijíti, vyjíti, po
stoupiti, ubírati se, oddati se,
směřovati, dařiti se, obsáh
nouti, pojmouti, dostačiti

χῶσις -εως ň nasypání, ohra
zení

χῶστις Ξ-- καὶ ὅστις
χῶτ- Ξ-- καὶ ὁτ



574 ψευδώνυµος

VF,v (ví) ps
ψ’ — 700
ψαχκάς -άδος 7 zrnko, kapka,

krůpěj, prška
wWódko-ev Tváti, na struny te

pati (prsty), hráti, chvaio
zpěv zpívati

ψαλμός ὁ hra na strunný ná
stroj, píseň, žalm

ψαλτήριον τό strunný nástroj
ψάλτρια fj hudebnice na strun

ný nástroj
VváůuadocŤ písek, písčina
ψάµµη ἡ --- ψάμμος
Váupwvog 3. písčitý
Váuuoc + písek, písčina, po

břeží, duna

ψαμμώδης 2. písčitý
ψᾶρ -ρός ὁ ἔραξοκ
Vvaúo -ev dotýkati se
Vám -ňv tříti; intr. rozdrobiti

se

ψέγω -ειν kárati, tupiti, zleh
čovati

Wedvóc 3. řídký
ψεχάς -άδος ἡ --- ψαχάς
ψέχτης -ου ὃ ponižovatel, tu

pitel
VéAtov TOnáramek, prsten
Wektopóvoc 2. nosící náramkyψελλίζομαι-sodou| Koktati,

breptati
Wevěavychia lživá zpráva
Vevddyvekog ó lživý posel
VevdddeAgogó nepravý bratr

φψευδαπύστολος Ó nepravý a
poštol

ψευδενέδρᾶ 1 záloha na oko
vevěňg 2. lživý, prolhaný, vy

Jhaný, vymyšlený
ψευδοδιδάσκαλος O nepravý

učitel

Vevdoxňové -κος ὁ nepravý
lasatel, lživý posel

Wevdohovoc 2. mluvící lež
φψευδόµαντις -εως (-ιος) Ó (m)

lživý prorok (věštec)
ψευδομαρτυρίᾶ 1 lŽivé svědec

tví
ψευδομαρτυρῶ -ev svědectví

lživé vydati
WevdouaoTvs -0og č lživý svě

dek
ψευδοπάρῦενος ἡ περτανά Ρ8η

na
ψευδοπροφήτης -ου ὃ 12ἱρτο

ro

Vevdopxtoc 2. (i -o0x0c) křivo
přísežný

φεῦδος τό lež, nepravda, klam
ψευδοστομῶ -εῖν míti lživá

ústa, lháti
ψευδόφηµος 2. lživý
WVsvdoyotorocó nepravý Kris

tus

ψεύδω -eww. Klamati, mýliti,
lhářem činiti, lež trestati;
pas. býti oklamán, podvedan,
obelhán; med. lháti, obelhá
vati, podváděti, vymýšleti

ψευδώνυµος 2. lživě pojmeno
vaný



ψεῦσμα 575 ψῦχρότης

ψεῦσμα τό --- ψεῦδος φῖλῶ -obv oloupiti, zbaviti,
ψεύστης -ου č lhář, podvodník obnažiti, činiti opuštěným
ψευστῶ -εἷν lháti (prázdným)
ψῇ υἱξ ψάω
ψῆγμα τό zlatý písek (prach)
φψηλαφῶ -ᾱν kolem hmatati,

tápati, dotýkati se
pův -ηνός ὁ žlabatka
ψἠρ -ρός ὁ --- ψάρ
ψῆττα ἢ ΚΠΙΡΒΙ8
φηφιδοφόρος 2. K hlasování

oprávněný, hlasující
ψηφίζω -ειν rozhodovati, po

volovati; med. hlas odevzdati,
hlasovati, usnesení učiniti,
povoliti, ustanoviti, usnésti se

ψηφίς -ἴδος j kamének
ψήφισμα τό Usnesení, ustano

vení, návrh
Vypojovóg 2. hlasy tvořící (pa

dělající)
ψῆφος ἡ kamének počítací,

hlasovací; hlas, hlasování,
soudní nález, výrok; rozkaz,
soud

Vvývo -ew tříti, hřebelcovati
Vác -údoc kapka, krůpěj
ψίζοµαι -sodou vzlykati, pla

kati
ψιδυρίζω -ειν δερίαΗ, ἔσπιδα
ψιδυρισμός ὁ παξερίάνάη{, Ρο

mlouvání

ψιδυριστῆς -οῦ ὁ παδερίαναξ
ψιδυρός 3. šeptající, tajně se

šířící

wikóc 3. holý, hladký, lehký,
prostý, pouhý; nahý, bez
stromů, bez něčeho; 6 ψ. len
kooděnec;pic naprázdno,
prostě

ψιμΌδιον τό běloba, ličidlo
ψιμυδιῶ -oúv líčit (dičidlem)
Vluvdoc 6 — VWubdtov
tylov To Kousek,drobty
Wóvog Ó potupa, hanba, kárání
Vpokóeg 3. plný dýmu, kouřící
ψοφοδεής 2. při každém šumo

tu se lekající, bojácný
VWógocč šumot, hřmot, tlach
ψοφῶ -εἵν šustěti, hřmotiti,

zvučeti, zaznívati
ψοφώδης 2. hlučně se ozývající
ψύθος -εος τό 17
ψυκτηρ -Ώρος ὁ chladicí nádo

Ῥα

ψύλλα ἡ Ὀ]εονα
ψῦξις -εως ἡ εΠ]8ζεηπί
ψὈχαγωγίᾶ ἡ vzrušování, ob

veselování (mysli)
φὈχαγωγῶ -εῖν duše zemře

lých odváděti; obveselovati,
baviti

ψῦχεινός 3. chladný, studený
VVyň Ť dech, duše, život, duch,

srdce, bytost, duše v podsvě
tí; rozum, bystrost, žádost,
touha, pud, mysl

ψΌχικός 5. živoucí, smyslný,
pozemský

ψῦχος τό zima, chlad, mráz
ψῦχρός 3. studený, chladný,

mrazivý, bez citu (srdce),
planý, prázdný, marný, jalo
vý

ψΌχρότης -ητος ἡ chladnost,
chlad



φύχω. 576 ὠχκύρροος

ψύχω -ειν dýchati, chladiti;
chladnouti, schnouti; ochla
diti se, občerstviti se

ψωμίζω -ειν K jídlu předklá
dati

Voutov To) sousto, kousek,
ψωμός ὁ | drobet

ψώρᾶ ἡ 5νταῦ
ψωραλέος 3. prašivý, svrabo

vitý
ψωρῶ -čv svrab míti, býti pra

šivý
ψώχω -ειν rozemnouti, roze

tříti

O, w (Ó učva) Ó
W 800

Ó () částice, doprovázející vo
kativ (nepřekládá se)

Ó ach, aj, žel (výraz bolesti a
údivu)

vadě — ὦ dyadé můj milý,
příteli!

Óěe tak, takto, takovým způso
bem, tak velice, jen tak, sem

ὥδεε οἱζ οἰδῶ -εἴν (-ᾶν)
ᾠδεῖον τό οἀθείοη (Ὁμάουα 2Ρξ

vu)
don ř zpěv, píseň, báseň
ὧδί takto, takhle
dětv -ivoc 0 — dědic
ὠδίνω -ειν míti porodní boles

ti, trpěti, úzkostlivě čekati
dědic -ivoc porodní bolest,

porod, soužení, úzkost
ᾠδός ὃ (--- ἀοιδός) Ρένες, νόδ

tec, básník
ὥδυσ- 5ἱΖὀδύσσομαι
ὠδώδει οἱ ὕζω
dň hej, hola, sem
ὠδίζω -ειν --- ὡὺδῶ
ὠθισμός ὁ δἰτκόπ, tlačenice,

vřava bitevní, srážka

ὠδῶ -εἴν vrážeti, strkati, po
háněti, zaháněti, zamítati,
tisknouti, zatlačiti, vehnati;
medď.hnáti se, vrážeti, odrá
žeti, hnáti od sebe; strhnouti,
sedříti, valiti

(γνυτο, ὥιξα ὍἱΖοἵγνΏμι
LETO,Wlodyv VÍZ οἴομαι

x, Óxa, ὦχ rychle, spěšně
(viz dxůc)

Wxeavóc Ó oceán, širé moře

8η8ν©

ὤκιστα, ὤκιστος Όἵζὠκύς
Óxůahoc 2. rychle po moři le

tící

WxvBókoc 2. rychlostřelný
ὠκύμορος 2. předčasně umíra

jící, rychle usmroující

dxvrěrTng -ov rychle uhánějící
dxýrounog 2. rychle dopravu

jící

ὠκύπορος 2. rychle brázdící
moře

xŮnovs -080g 2. rychlonohý
dxůnrTEooc2. s rychlými křídly
ὠκυρόᾶς -ου
ὠκύρροος2. j rychle proudící



9 4ὠκὺς

dxůc 3. rychlý, spěšný (superl.
OXŮTATOG Ž $XLOTOG); WNEWG

(Óxa) rychle; Gora velmi
rychle

ὠκυτόκος 2. rychle rodící (ο
plodňující)

ὠλένη m Joket, paže, rámě,
ruka

WAecixoaonoc 2. plody (nedo
zrálé) ztrácející

(4AE)-ÓAxog1 brázda
Mos, ÓAhoc— ol ἄλλοι, ὁ

ἄλλος

ὠμηστῆς -οῦ syrové maso po
žírající, žravý, krvežíznivý,
divoký; lidožrout

ὠμοβόειος 5.
(ἳ «βόεος)

ὠμοβόινος 3.
ὢὠμογέρων -οντος ὁ 5υξΣί stařec
ὠμοῦετῶ -εἴν 5ύτονέ ΚδΥ τηᾶ

sa na něco klásti

ὠμόῦυμος 2. tvrdého srdce
ὤμοι běda mi
ÓuoxoaTňc 2. s širokými plece

mi, nezkrotné síly
Óuoc ó rámě, plece
©uóc 3. syrový, nevařený, ne

znalý, předčasný; SUrový,
tvrdý, přísný, krutý, divoký

ze syrové
hovězí kůže

ὤὠμότης -ητος Ů SUrovost, kru
tost

ὠμοφάγος 2. syrové maso poží
rající, hltavý

ὠμόφρων 4. surové mysli, u
krutný

Óv — oúv

37 Řecko-český slovník.

977 ὥρη

ὦναξ -- ὦ ἄναξ (pane)
ὠνάῦδην, ὠνάμην, ὤνατο οἱ

ὀνίνημι
vý m Koupě, výměna zboží,

kupní cena, zisk
ὠνήρ--- ὅ ἀνήρ
WvNTŇG -00 O Kupec

Ódvntóc3. koupený, za žold na
jatý, penězi získatelný

ὤνιος 2. (3.) ke Koupi, na pro
dej; rů ©. tržní zboží

Óvoc Ó = WVŮ
ὠνοῦμαι -εἴσθαι Koupiti, za

koupiti, najmouti, vykoupiti,
smlouvati, podpláceti

ὡξ- Ξ-- ὁ ἐξ
ᾧξε (αοτ.) υἱζ οἴγνυμι
ᾠόν (dóv) ToVejce (plur. jikry)
ὠοτοχκῶ -εἴν Vejce snášeti

ὦρ τό --- ὅαρ
ὥρᾶ (ὥρη) ἡ Ρ6δε, starost, zře

ní, ohled

DOGŮ (roční) doba, čas, období,
počasí, jaro (a léto), rok, do
ba denní, den, hodina, oka
mžik, věk lidský (mládí), čas
(vhodný, pravý); zralý plod,
úroda, žeň, půvab (krása)
mládí

Óoaiog 3. příslušný roční době
(jarní, letní); znalý, dospělý,
mladicky krásný, v květu
mládí, včasný; f ©. doba žní,
léto, příznivé počasí; TŮ ©.
plodiny, ovoce; rů ©. léto

ÚOE00L VÍZ ὄαρ

ὥρετο VÍZ OOVVUL

ὥρη ἡ — Óod; Čen — Óoč



ὥριος

ὥριος 3. -ξ ὡραῖος
ὥριστος ξ- ὁ ἄριστος
ὠρμέαται VÍZὁὑρμῶ -ᾱν
ὥρορε (τεάιβ. αοτ.) υἱζ ὄρνυμι
ὦρος τό (ἄοτ.) --- ὄρος τό
ὦρσε (αογ.) υἱζ ὄρνΌμι
ὥρτο υἱζ ὄρνῦμι
dovouou -eodau řváti, výti, na

říkati, jásati

ὥρωνΞ-- ἑώρων
ὥς (ώς) tak, tímto způsobem,

právě tak; Óc oúv tak tedy;
a dg i tak; oů © Ac ani
tak ne; jako, jak, na příklad;
v tom případě, proto, tedy

Óg adv.: jak, jako, tak jako,
vždyť, jaksi, asi, co možná,
okolo, každým způsobem, ja
koby (jako kdyby), jakožto,
podle, co (u superli.); spojka:
— ou (že),— ore (takže),
— ἵνα (aby); ὧς τάχιστα
(jakmile), poněvadž, až, po
kud, když, kdykoli, ačkoli,
jakkoli; =—gt9g (kéž); předl.
s ak.: k, za

Óc TÓ(dor.) — oůc
c (dor.)— oů (kde)
c (dor.)— oVc
Óda, $oaoxe VižHY
ὡσανεί --- ὡς ἂν εἰ (ροηδκιιά,

takřka)
úoovvá (hebrej.) pomáhej
ÓoaúTec rovněž, týmž způso

bem, zrovna tak
Ocet tak jako, jakoby, tak asi
ὥσπερ Právě jako, na příklad,

jakoby, téměř, takřka

978 ὦψαι

ὥσπερανείο (zrovna)ὡσπερεί jako by
ore jak, jakoby, jako; když,

ježto; proto, takže, s tou pod
mínkou že, tak aby

ὠτακουστῶ -eiv naslouchati,
vyzvídati

ὠτάριον τό --Ξ ὠτίον
ÓrTejako (= ὡς, ὥστε)
red“ ἡ rána, jízva
TLov TOUcho

ὠτίς -ίδος ἣ ἆτορ
ὠτώεις 3. 5 uchy (0 nádobě)
ὠὐτός (ὠντός), ὠὗτός (ὡντός)

--- ὁ αὐτός
ὤφελε (ὀφείλω) ΚάΖ Ὦν jen

(s iní.)

ὠφέλειαἡ ανα prospěch,ὠφέληματό| užitek,výhoda
ὠφελήσιμος 2. --ξ ὠφέλιμος
ὠφέλησις -εως η]... . ,
ὠφελίαň (i n | vizὠφέλεια
ὠφέλιμος 2. Ρτοβρέξηύ, užiteč

ný, blahodárný
ὠφελῶ -εῖν pomáhati, podpo

rovati, prospívati; pas. býti
podporován, pomoc obdržeti,
míti výhodu (prospěch)

ὤφελ(λ)ον
ὤφλον
ὢφῦδην υἱΖ ὁρῷdy= x
ὠχρός 3. bledý
Óx00c ó bledost
Óyoů -čv blednouti
ÓY, Anóc Ň oko, zrak, pohled,

obličej

ὤψαι(2. εσ]. perf.) viz O0ů

joiz ὀφείλω



DODATEK

K EURIPIDOVÝM DRAMATŮM: FOINIČANKY,

IFIGENIE V TAURIDĚ A MEDERIA.

dBooxóučc (-ns) -ov bujně po
rostlý listím, s bujným vla
sem

úBoorAovroc 2. nesmírně bo
hatý

ἀγῆλαι (ἴπ].αοτ.) οἱ ἀγάλλω
dyuóc Ó (čyvůu) lom, rozsed

lina

ἄγορος ὅ--- ἀἆγορᾶ
ἀγχίπλους 2. blízko plující,

blízký
ἄξυξ -Ύος nespoutaný jhem

(manželským)
ἄδραυστος 2. nezraněný, ne

přemožitelný, neporušitelný
olayua Tóstenání, nářek
αἱμαχτός 3. krví potřísněný,

krvavý
αἱματηρός 3. Krvavý
aiuóooavToc 2. prýštící krví
oiovuvá -v vládnouti nad ze

mí (ydovóc)
αἰσχροποιός 2. hanebně jedna

jící
ἀκάρπιστος 2. neplodný
ἀκοντιστήρ -ἤρος ὁ --- ἆκον

τιστής
97 Řecko-český slovník,

ἀκρόχομος 2. nahoře pokrytý
listím

dxúuwv -ovog Klidný
ἀλαδοσύνᾶ --- ἀλήδεια
diatvw -gr blouditi, plížiti se,

sem tam pobíhati
ikoyows 2. -wTog cize vyhlí

žející
ἄλοξ -χος ἡ δείρᾶ; ἄ. παίδων

děti

duvůumv TŮXT ZApOMenutí
ἀμπλακία ἡ vina, provinění
ἀμπνοή ἡ oddech od námah

(πόνων)
dunTůpEvoc (part. aor.) viz ἀνα

πέτοµαι
dugiBinua Tó odění; okolí
upiBinarooc 2. obalující; Tě

ů. síť; rů A, překážky, pouta
ἀμφιδάκρῦτος 2. νεϊπαί ορ]8

kaný

dugiAexrog2. sporný (== ugl
λογος)

ἀναίμαχτος 4.
krví

ἀναλῶ -οῦν --- ἀναλίσκω

neposkvrněný
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ἀναμοχλεύω-Ew| Vylamovati,
páčiti

ἄναυλος 2. bez hry na flétnu,
neradostný

dvovya Tá dvojí
veudxng 2. rychlý jako vítr
ůvěonw-ei Jézti nahoru
dvňše Viz dvatoow (skočiti po

něčem)
ἀνδεμόρρυτος 2. Ζ Κνξίἁ ρτύᾶ

tící
dvůvPolto -er navzájemzpup

ně jednati
ἀνταχῶ -εἵν == úvrnyů (odrá

žeti se, zaznívati, navzájem
zpívati)

ἀντιλάζυμαι -σθαι pevně držetidvTiuoknoc2.| opačněznějící,
ἀντίψαλμος 2. | zpěvem odpo

vídající
ἀνυμέναια αἄν. v dívčím stavu
dnaodévevToc 2. nepanenský,

ne jako dívka
ἀπειροσύνη Ξξ ἀπειρίᾶ
ἀπεμπολῶ -ᾱν ἁδηνᾶ νγνάξείά

ze země (χδονός)
ἀπενάσσαῦ᾽ οἱ ἀποναίω (pře

saditi, jiné bydliště vykázati)
čnejrAoc 2. neoděný něčím (τι

vóc)
ἀπλακ- Ξ άμπλακ

κίσκω)
ἀποξεύγνῦμι -úvou odtrhnouti,

odděliti; meď. odděliti se,
odejíti

ἀπόμουσος 2. Musám cizí, ne
vzdělaný

ἀπορρήγνυναι βίον ἄῑνοίnásil
ně ukončiti

(ἀμπλα

ἀποταυροῦμαι -οὔσῦδαι divoce
hledětiἀποφέρβομαι-εσθαι| spásati,
požívatiἀραγμόςὁ| praskot,střelba
z praků

ἀρᾶρότως αἄν. ρενΏδ
ἀρᾶς ἀρᾶσθαι Ρυοπάδεεί ΚΙΘίὈυ
ÚosoxóvTWGddv. vhod, s uspo

kojením
ἀρτιδάχρυς 2. hned plačící
čonooua Tó objeti, pozdrav
dondnpóvog 2. štít nesoucí
čondopěouwv 2. ozbrojený
dorovdaoTog 2. neblahý, nežá

doucí, v zhoubě neúnavný
čovkoc 2. neoloupený, neporu

šený; To č.. posvátné (ochran
né) místo

ἀτρεμαῖος ὃ. klidný, tichý
αὐτεπώνυμος 2. téhož jména,

stejnojmenný

αὐτοκτόνος6. Jo sebeαὐτοφόντης-ου| αsvé)vraž
dící, vlastní rukou zabíjející

depoouite -ev (obyč. med.) nd
raziti od země (χΌονός)

B

βαδιστής -οὔ ὁ chodec, běžec
Boabioroooc 2. s hlubokou set

bou, úrodný
βάκτρευμα τό -Ξ-- Baxmolů

(hůl)

βαχκχεῖοντό opojení bakchické
opilost

βαρύθΏμος 2. Ὠπένίνύ
βόστρυχος ὁ ἰαάεζε



DODATEK

K EURIPIDOVÝM DRAMATŮM: FOINIČANKY,

IFIGENIE V TAURIDÉĚA MEDEIA.

ἁβροχόμᾶς(-ης) -ου bujně po
rostlý listím, s bujným vla
sem

úBoórkovroc 2. nesmírně bo
hatý

dyňlau (inf. aor.) viz gydlklo
dyuós Ó (čyvůw) lom, rozsed

lina

ἄγορος ὃ--- ἀγορᾶ
ἀγχίπλους 2. blízko plující,

blízký
ἄζυξ -γος nespoutaný jhem

(manželským)
ἄθραυστος 2. nezraněný, ne

přemožitelný, neporušitelný
αἴαγμα τό stenání, nářek
αἱμακτός 3. krví potřísněný,

krvavý
oiuarTno0c 3. krvavý
αἱμόρραντος 2. prýšticí krví
alovuvů -av vládnouti nad ze

mí (ydovóc)
aioyoorovg 2. hanebně jedna

JICI

ἀκάρπιστος 2. neplodný
ἀκοντιστήρ -ŇO0G Ó ——ἆπον

τιστῆς
87%Řecko-český slovník,

ἀκρόπομος 2. nahoře pokrytý
Jistím

ἀκύμων -ονος Klidný
ἀλαθοσύναᾶ--- ἀλῆδεια
čÁcivo -ew blouditi, plížiti se,

sem tam pobíhati

ἀλλόχρως a. -WT0Gcize vyhlí
žející

čAoE -xoc m setba; č. maldrov
děti

ἁμνήμων τύχη zapomenutí
urkamíč 1 vina, provinění
ἀμπνοή T oddech od námah

(πόνων)
ἀμπτάμενος (ρατί. αοτγ.)υἱΣἀνα

πέτοµαι
ἀμφίβλημα τό οἁδηί; οκοἩ
ἀμφίβληστρος 2. obalující; Tě

č. síť; T6 a. překážky, pouta
upidáxovroc 2. velmi opla

kaný

čupilAexrToc2. sporný (== dugi
λογος)

ἀναίμακτος ἆ.
krví

ἀναλῶ -οῦν Ξ--ἀναλίσκω

neposkvrněný



980

ἀναμοχλεύω-ei| Vylamovati,
páčiti

čvavkoc 2. bez hry na flétnu,
neradostný

ἄνδιχα τά ἀνο]ί
ůveudxng 2. rychlý jako vítr
ἀνέρπω -ειν Jézti nahoru
výše Viz dvatoow (Skočiti po

něčem)
ἀνθεμόρρυτος 2. z květů prýš

tící
dvdvPotle -er navzájemzpup

ně jednati
ἀνταχῶ -εἴν --- ἀντηχῶ (οἁγά

žeti se, zaznívati, navzájem
zpívati)

ἀντιλάζυμαι -o0ou pevně držetiúvTíuoknoc2.| opačněznějící,
ἀντίψαλμος 2. | zpěvem odpo

vídající
vvučvato adv. v dívčím stavu
ἀπαρδένευτος 2. nepanenský,

ne jako dívka
ἀπειροσύνηΞ-- ἀπειρίᾶ
ἀπεμπολῶ -ᾱν 1δΗνδ vyvážeti

ze země (χδονός)
ἀπενάσσαῦ VÍZ ἀποναίω (Ρἵ68

saditi, jiné bydliště vykázati)
ἄπεπλος 2. neoděný něčím (τι

νός)
ἀπλακ- Ξ ἀμπλακ

πίσκα)
ἀποξεύγνῦμι -Úvau odtrhnouti,

odděliti; meď. odděliti se,
odejíti

dnouovoog 2. Musám cizí, ne
vzdělaný

ἀπορρήγνυναι βίον život násil
ně ukončiti

(úunAa

ἀποταυροῦμαι -οὔσῦθαι divoce
hledětiἀποφέρβομαι-εσῦθαι| spásati,
požívati

ἁἀραγμός Ó praskot, střelba
z praků

ἀρᾶρότως αάν. ρενηξ
ἀρᾶς ἀρᾶσδαι ΡγοπάδεαΙδίου
ἀρεσχόντως αἄυ. vhod, s uspo

kojením
ἀρτιδάκρυς 2. hned plačící
donaoua Tó objeti, pozdrav
ἀσπιδηφόρος 2. ὅδέ πεςοιιοί
ἀσπιδοφέρμων 2. ozbrojený
donovdaoTog 2. neblahý, nežá

doucí, v zhoubě neúnavný
ἄσῦλος 2. neoloupený, neporu

šený; TO©. posvátné (ochran
né) místo

ἀτρεμαῖος 3. klidný, tichý
αὐτεπώνυμος 2. téhož jména,

stejnojmenný

αὐτοκτόνος2. bo sebeαὐτοφόντης-ου| 4své)vraž
dící, vlastní rukou zabíjející

dpoouíte -ev (obyč.med.) ad
raziti od země (χθονός)

B

βαδιστής -οὔῦó chodec, běžec
Badúorooog 2. s hlubokou set

bou, úrodný
Bůxroevua To == βακτηρίᾶ

(hůl)

βακχεῖον T6 opojení bakchické
opilost

Booúdvuoc 2. hněvivý
PooTovyogkadeře
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βοτρυχώδης 2. Κξετανύ
βουφόρβιον τό (2ἵιτ.) 5ἰάᾶα do

bytka
Boofeta + rozhodnutí
BoéTac To dřevěná socha boha
BPooToxróvoc2. lidi vraždící

I
γαληνός 3. klidný
vauňÁog 2. svatební
vávoc Tó ozdoba, krása, lesk;

y. uskioang med
vůnetng 4. k zemi spadlý
γαῦρος 2. (3.) veselý, pyšný,

chlubivý
γεράσµιος 2. úctyhodný, starý
γηγενέτης ὅ Ξ γηγενής (ze

země zrozený)
viwocahytů n choroba (dar) ja

zyka, mnohomluvnost
voepoc 3. žalostný
γονυπετής 2. Ώ8 kolena pada

jící

A

dauuové -av býti šílený, šílen
ství (neštěstí) sesílati

datydeic (dor. pas.) viz δαίζω
δακρύρροος 2. v slzách se roz

plývající
δεξίµηλος 2. oběti přijímající
δέργµα τό ΡοΏ]εά
δέρος τό --- δέρας (rouno)
δεσπύσυνος 2. paní, velitelky

(εὖὐχαί)
διαβιάζοµαι -εσῦαι zcela při

nutiti

διαδοχή ἡ 5 {άανέ pronásledo
vání

διακλύζω -er omývati
Ovawvato -ewv rozdrtiti, zničiti
διαπαλύνω -ειν rozdrtiti
διαπτυχη Složení (dgArov,

voauuůTmv ©.— složený do
pis)

διαρρώξ -ὤγος ὁ (ἡ) ϱτο]οπιεΏί
διαφέρω -ειν Kolemvrhatiδιδόναιἡδονῃ| podlehnouti

vášni

dwňomg2. dvojmo spojený; 10 0.
uekádowv nejvyšší patro

δικεῖν (aor.) hoditi
δίκη ἡ právo; gův 0. právem
Ovxóovgoc 2. s dvěma vrcholy
διώνυµος 4. S dvěma jmény
dóxnua 10 mínění, zdání
dovoc (gen.) Viz čopu
doóumuo. Tó běh, pobíhání
δυσγενης 4. néurozený
δυσθνῄσκῶων 3. těžce umírající
δυσκατάπαυστος 2. Koho lze

nesnadno uklidniti
OvoAvutoc2. nesmiřitelný
δυσμαθές τό neznámo
δυσόρφναιος 2. νεἰπιὶἡηανύ
δυσφόρμιγξ arm vraždění za

žalostného křiku

OúoyooToG2. nehostiný

E

etno (ak. sgl.) — gslxova,(obraz)
εἰλίσσω -ειν Vvoziti

εἰσπράττομαι -εσῦδαι opatřit
si, vykonati
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ěxBokai vewo lodní vrak
ἐχλευκαίνω -ειν zcela bílým

učiniti; č. óodLo zpěniti vlny
ἐκμοχθῶ -eiv strasti vytrpěti

(přestáti), vybojovati
ĚxVĚM EG TÓ TLVOGPřidávám se

na něčí stranu
ἐκπίμπλημι xivěvvov podstu

puji nebezpečí
ExnAedoog 2. šest plether (ve

liký)
ἐκπορεύω -Evy VyVOlati ven,

vyvésti
ἐκπροῦυμοῦμαι -εἶσθαι toužiti
ἐκπροκρίνω -ειν Vybrati
ĚxowoeÝw -EwyNahromaditi
ἐκφοινίσσω -ειν Krví zbarviti,

zkrvavěti, do krve zraniti
Ěxpoém -ev propustili, vypus

titi
Bkaxev (aor.) viz Aúoxw (ozná

miti)
čAagoxrovoc 2. jeleny zabíje

jící
ἐμβάλλειν φόνον εἲἴςτινα 8ρά

chati vraždu na někom
ἔμβολον τό Ζάνοτα
ἐνδυστυχῶ -εῖν při tom míti

neštěstí
ἐνήλατον τό příčel u žebříku
čEadootCouou-eobo vyhledati

a sebrati
ἐξαίρετον novelodou výjimku

(podmínku) činiti
ἐξαμείβω -ειν πι]αίὶ
ἐξαντλῶ -civ vyčerpati, ϱρἵθ-'

stati
ἐξανύτειν póuov proběhnouti

dráhu

ἔξεδρος --- ἔξω
ἐξεύχομαι -εσδαι ΡΓυᾶςε 5ἱžá

dati
ἐξηκασμένα (ἐξεικάζω) στέρνα

obrys hrudi
ἐξομίζω vyhoditi, na širé mo

ře dostati (ναῦν); med. dále
pohybovati

ἐξώπιος 2. S očí; č. OwudrTov
bez pohledu na domácnost

čraJAov T6 vítězná cena
čnavTékAo -ew zdvihnouti se
ěneuBálkio -er na někoho ho

diti, někomu něčím hroziti
ἐπιζαρῶ -εἴν obtěžovati
ἐπιδεάζω -- ἐπιθδειάζω(θοπὰ

se dovolávati)
ŠTUXNOUXEVUO.TÓ poselství, vy

jednávání
čníxočvov Tó hlavice sloupu
ἐπιμαστίδιος 2. ještě u prsu

(Poépoc)
ἐπιρροθδῶ -εἴν 5 Κἴκεπι sou

hlasiti
šmorokt 1 poselství
ěnoToTýlm -guy žalostně se ozý

vati
ἑπτάπυργος 2. se sedmi věžemi
ἑπτάστομος 2. 58 sedmi ústími

(vchody)
čovov To dílo; šv č. eivou býti

připraven
ἐρείψιμος ᾱ. řítící se; č. bak

AcoVaL zřítiti se

ἐρετμῶ -οῦν vesly opatřiti,
vesla poskytnouti

šolrvy Ť svah, výšina
šoufvevuo Tó výklad, vysvět

lení
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Ěoog Ve spoj. cig Špov mmTEtv
(pocítiti touhu)

ἔρπω -ειν Kráčeti
ἔσβασις -εως ἡ vpád
ἐσπεῖσθαι(ἴπ/. Ρετ/.) υἱ5 σπέἑν

Ów (usmířiti se)

εὔγομφος 2. dobře spojený;
pevný

εὔδειπνος 2. bohatě hodující,
slavnostní, bohatý

εὐερνής 2. vesele pučící
εὐήλιος 2. (-GAoc) sluncem

ozářený; £ů. πῦρ Sluneční
plamen

εὐθυντήρια τά Ζάνᾶςυ (ložiska)
vesel

εὐνᾶτᾶς -ου Ó manžel
εὐξύνετος ὁ- srozumitelný
eÚrmvoc 2. krásně tkaný
εὐπρόσοιστος 2. Snadno pří

stupný, lehký, snesitelný
eúowirog 2. Široký
εὐστοχία n jistota ve střelbě
gúrokuta. 1 odvaha, rozhodnost
eVgvAAoc2. obalený listím
ἐφυβρίζω δεινά činím hrozné

vyhrůžky

H

ysuovevua Tó velení
ἡνιοστροφῶ -εἴν οἴδζεπια říditi

©

Ὀεσμοποιῶ -εἴν Zákony tvořiti
(vydávati)

δεσπιῳδός 2. božsky pějící,
věštící

Veorwěů -eiv předpovídati
Ὀηκτός 3. broušený
ÚnoorTo0poc 2. zvěř živící (0b

sahující)
dolyxoua Tó obruba, římsa
θυηπύλος 2. oběti konající

(kněz, kněžka)
ὑυρσομανής 2. thyrsem vzru

šený
ὑυτήριον τό οὓξέ

I

taAeuoc 2. žalostný; č i. žalo
zpěv

ἱεροφύλαξ -κος ὁ strážce chrá
mu

γις © (ň) syn, dcera
TmoBovnókoc O pasák koní

ἰσήρης 2. rovný
ἴχνος τό chodidlo

Uenetě

K

nádatuoc 2. krvavý
nadumTEVm -EwyS jízdou někam

vraziti (poraziti)
„adooiů -otv (i med.) očistiti
κακύνυμφος ὁ (ἡ) nešťastný

ženich, nešťastně provdaná
πακοτυχής 2. nešťastný
xoAAivoog2. krásně tekoucí
καλλίνῖκος 2. vítězství dávající,

vítězný; To ». vítězství
xaAkutóranoc 2. s krásnými ře

(kami

xaAliromwooc2. s krásnou přídí
xodAtrvovog 2. s krásnými vě

žemi
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xoAiLoTddvoc2. s krásnou zá
vodní drahou

oAAloTevua TÓodměna krásy
xoAAtroEoc2. s krásným lukem
πάλος ὅ, κάλως -ω ὁ lano (rah

nové); přísl. πάντα ἸΧάλων
čEtévo. všechny plachty na
saditi (= všechny síly uvésti
v pohyb)

xůuaE -xoc o dřevce, kopí
κάμπιµος 2. zahnutý, zahýba

jící
καταβόστρυχος 2. s bohatými

kadeřemi

naToxoudle -ev prudce vpad
nouti

xaTůoTaoi; Ť Stav, podoba
xoTáůxainoc 2. mědí obložený

(pokrytý)
κατενάσῦὃην (407. ρα8.) Viz za

ναναίω(να, αργύοναα5ε)
xěvyowua Tó otvor v okraji

štítu
nekáčnua Tó hučení, šumění
κερασφόρος 2.
κερύεις δ.
nňdoc Eévov sňatek s cizincem
κληδουχῶ -civ býti představe

ným (-nou) chrámu
xotÁonoc 2. dutý na pohled
xowvógowv 2. stejně smýšlející

| rohatý

κοινωνία 7 darování, požeh
nání

xoúploua TÓnadlehčení
πυανόχρως ὁ (ἡ) tmavý
κύκλωμα τό Κοῖο (rota)

Λ

λαγών -ύνος m (obyč. pl.) sla
biny

λάζυμαι -σθαι chopiti se, při
jmouti (== λαμβάνω)

λαιμότμητος 2. 8 přeříznutým
hrdlem

λακτίζειν vzpírati se vlně (TPůG
κπΌμα)

λεῖμαξ -κος Ξξ- λειμών
λεπαῖος 3. skalnatý, skalní
Aevxokogac -ov 0 s bílým cho

cholem

Aevxórnyvc ů s bílými lokty
λευκόχρως -ωτος ὁ (ἡ) bílé

barvy
Aeyňong 2. na lůžko upoutaný
AvvočeToc2. provazy spoutaný;

A. vakuvoí kotevní lana
λινοπόρος 2. do plachet dující
Auraoólevoc 2. se zářícím pá

sem

λουτροφόρος (χλιδή) svatební
(slavnost)

λόχευμα τό narození, rozenec
Aoyvocve spoj. s Moioo: Su

dičky mého zrození
Avyaioc 3. tmavý
λωτοτρόφος 2. plný jetele

M

μακραύχην ὁ (η) 5 dlouhoušíjí,
dlouhý

µακρόπονος 5. 5 velikým na
máháním, namáhavý

μαργῶ -ᾱἂνδψεα
µεγαλαγορία ἡ vychloubání
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µεγαλόσπλαγχνος 2. hněvivý
µεδήκω -ειν JÍti pro něco (T)
µεδίστηµι -άναι Upustiti od

něčeho (rwvóc), zbaviti po
skvrnění vraždou (póvov)

uekůvyuuoc 2. bouřlivě černý
µελαμβαθής 2. černý a hlu

boký
ueAsopowv 2. neblahé mysli
µεριμνητής -οῦ ὁ vyhledavač

(důvodů λόγων)
μεσάγκυλον τό Ἰάζεςοίkopí s ře

menem

μεταφέρω -ειν ν28άυ (na záda)
klásti

µεταψαίρω -ειν οἁδυπουα
μηλοῦύτης βωμός οἶάϊ, Κάθε5ε

obětují ovce
uMTOČOG VÁULOGSňatek s mat

Κου

uvňoTevua TOnámluvy
µονόστολον δόρυ souboj
µονοτράπεζος 2. při odděleném

stolu

μύκημα τό ἴεν
UVOLOTEVYŮS2. S nesčetnými

vojáky

N

ναοφύλαξ -κος ὁ (ἡ) strážce
chrámu

ναυσὺλῶ -oúv lodí odvézti
ναυσίποµπος 2. lodi doprová

zející (ženoucí)
νεβρίς -ίδος ἡ Kolouší kůže

(oděv Bakcha)
γεοδµής -Άτος ὁ (ἡ) nově za

snoubený, provdaný

νεόζυγος 2. 5 novým jhem
(manželským)

vupófBokoc2. pokrytý sněhem
νοτίζω -ew zavlažovati, zkrá

pěti
νυχτωπός 2. ποῦηί
γνυμφοχομῶ -εἴν nevěstu zdo

biti
γῶτα χδονός povrch země

=
mμα

Εειναπάτᾶς -ου ὃ (4ογ.) Ὦος
titele (hosta) podvádějící

Egvósug3. cizinci navštěvovaný
Eevoxróvoc 2. hosty (cizince)

vraždící
Eevogóvou Tiuaí hodnost zabí

jeti cizince
ξενοφονῶ -εἷν cizince zabíjeti
Evpňong 2. mečem opatřený,

s mečem v ruce
Eovdoc 3. žlutavý; libě znějící
Εύζυγος Ξ-- σύζυγος
Ἑυνωρίς -ίδος ἡ -- συνωρίς
Ἑυρήκης 2. dohola ostřihaný

O

ddovropvýg 2. ze zubů vzniklý
οἰᾶχοστρόφος 2. Kormidlem

otáčející
oivávůn Ď Pupen, poupě
olvn ů réva
οἰνωπός 2. (3.) tmavorudý
oloviouo, Tóznamení ptáků
οἰωνόμαντις Ξ-- οἰωνοπύλοςοἰωνοσκοπῷῶ| TZοἰωνίζομαι

(věštiti)
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ὀλεσίδηρ -ρος ó zvěř hubící
óuóvauog xveeiv míti z téže

rodiny manželku
óuovevéTMO-000g Vlastní bratr
oEúpowv 2. bystrý
ὁπλοφόρος 2. ozbrojený
ὄρεγμα τό vztažení, nastavení
dyvoěg adv. v bezpečí

II

παιδολέτειρα ἡ vražedkyně
dětí

παιδολέτωρ -ορος Ó Vrah dětí
παλίµπρυµνα (-μνηδόν) αάυν.

nazpět
nákkevnoc 2. zcela bílý, bělost

ný
πάνοπλος 2. v plné zbroji,

πανόπτης -ου Ó Vševidoucí
παράβακτρος 2. o holi, o hůl se

opírající, tápavý
παράβακχος 2. blízký bakchic

kému vzrušení
rnaoabákrouo. -eodou dáti se

utěšiti
παράµουσος 2. οἄροτη
παραμπέχω -ειν 28Π8]ονα,

obalovati (slova)
Taoaonite -ew se štítem vedle

státi, pomáhati
παρασπιστῆς -οῦ Ó pomocník

v boji
παρεμπολῶ (-ἄν) γάμους Jiný

sňatek uzavříti

no.oevTosnílm -ey dobře zaří
diti

παυσίπονος 2. bolesti (strasti)
utišující

πεδαίρω — µεταίρω (odtrh
nouti)

πεδοστιβής 2. Po zemi jdoucí
(jedoucí)

TELOUTŇOLOEóviu VixůV ZVÍtĚ
ziti v hrdelním soudě

περιβολή j objetí, pochva, obal
meovwwv 2. sloupy obklopený
περιπλοκήηj ovinutí, obejmutí,

zápletka
περιχορεύω -ειν Kolem tančiti
mé00GgTo (plur.) pád, tíže
πίτυλος ὁ náraz vesel, záchvat
rÁoxů Ů pletivo, tkanina, vyší

vání, lest
TAÓxocÓ věnec, řetěz, náhrdel

ník
πλωτήρ -ἤρος ὁ Ρίανος
πνεῦμα συμφορᾶς Ὦξη αάά]ο5δΏ

(osudu)
ποιπιλόνωτος 4. S

(blýskavým) hřbetem
ποινῶμαι -Čodou mstíti se
πολυάνωρ -ορος S mnoha ná

padníky, muži (poutníky) na
vštěvovaný

πολυέλικτος 2. mnohonásobně
vinutý, rozmanitý

πολύδηρος 2. plný zvěře
noký$veoc 2. s mnoha otvory,

o mnoha listech, mnohoná
sobný

noAvóovidoc 2. plný ptáků
πολύχορδος 4. mnohostrunný,

mnohozvuký
πορὺμίς -ίδος ἡ plavidlo
πορφυρευτικός 3. užívaný lovci

nachu
πρᾶττειν κοινά τί! společný

(stejný) osud

pestrým
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zootuuov T odhodlání
eopáTOE (-pÝTOP)Ť pramáti
πρύπαρ Ξ-- προπάροιδε (νρίεά,

v popředí)
προσύµοιος 2. Ζωαζηξ podobný
προστροπή ἡ ÚKOl
Toóopoyuo TÓzabití (příprava)

k oběti, obětování
προσωφέληµα τὀ Pomoc, VÝPO

moc

προὐξερευνῶ -ᾱν předem vy
zkoumati

προχορεύω -EvyVÉStitance
ovuvytňg -00 Kormidlový; 6

π. Kkormidelník

TVOVYOOĎUOU-EloĎdov ve věžích
býti obléhán

P

ῥανίς -ίδος 1 Krůpěj, kapka
oi odiv rychlýběh

Z

σεπτύς 3. posvátný
ovddoopowv 2. kovové mysli
σιδηρόνωτος 2. 5 kovovým

hřbetem

σιωπηλός --- σιγηλός (mičenli
vý)

σταλάσσω --- στάζω (Kkanouti)
στολιδοῦμαι -oúodau obléci se
στολίς -ίδος ἡ ὅαί, záhyb šatu
στρόφιγξ -γγος ὁ (ἡ) ἔερ
συγγνωστός 2. odpustitelný, po

chopitelný

σύγγονος ἡ 5εδίτα
συγκατασκάπτω -ειν δροῖα νυ

vrátiti
ovyxvvavoc Ó druh na lovu
συμβάλλειν ὄναρ vykládati sen
συνασοφῶ -εἴν 8ροῖαπεπιοιάξε

jednati
συνευνγέτης -ου O Manžel
συνομαίµων 2. pokrevný pří

buzný
συσφάττω -ειν (-σφάζω) 5ρο]α

zabíti

T

TŮ čxTogvedlejší okolnosti
ταραγµός ὁ Z TUOUYM(ZMA

tek)
ταυροῦμαι -οὔσθαι ν Ῥύκα se

proměniti, jako býk divoce
(ztrnule) hleděti

TOVÚTOVE-080g rychlonohý
τέραµνα (τέρεµνα) τά pokoj,

světnice (tnabes)
τέρµων -ονος ὁ Ὠταπίορ
τετραβάμων 2.
τετρασχελῆς ἔ.
TotyAvgpoců trojvrub, triglyf;

adj. triglyfní
τρῦχος τό hadr, cár, smuteční

šat

čtyrnohý

Y

ὑλοφορβός 2. ν 1656εpasoucí
únepávoo (-voo) O() pyšný,

násilný
ὑπεργάζομαι -e0dat

prokázati
sloužiti,
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ὑπερπαθῶ -εἴν býti nadmíru
sklíčen

ÚnEOoyÓVVÍZ ὑπερέχω
únéopev adv. přílišně, násilně
ὑπερφεύγω -ειν δῖες to unik

nouti
únódpouoc 2. pod nohama
ὑφή ἡ tkanina
ὑφιζάνω -ειν skloniti se, used

nouti, klesnouti

Φ

půciuaToc 2. žádostivý krve
pudórkovrog 2. dychtivý po bo

hatství
φοινικόλοφος 2. s rudým hře

benem

φραδήη * náznak, rada

X

χαλκόχροτος 6. z mědi

χαλκότευκτος 2. ukovaný

χιλιοναύτᾶς -ᾱ (-ου) 6 S tisíci
lodníky (loďmi)

χιονοτρόφος 2. sněhem pokrytý
χλοεροτρόφος 2. 158zelenou
χλοηφόρος 2. travou
χοήρης 2. úlitbu obsahující;

χ. dyvog Konvice, džbán
χόρευµμα TÓ fanec
yoVoso(bóoTovyoc 2. se zlatým

vla
YOVOsÓxUxÁoG2. se zlatým ko

toučem

χρυσηρης 2. ze zlata zhotovený
χρὔσοκόλλητος 2. zlatý
χρυσοχόμης -ου ὅ (-χκομος) 248

tovlasý
yodoorňimE 6 (ň) se zlatou

přílbou
JOVOOTEVXTOG2. Ze Zlata zhoto

vený

Ψ

pdAtov Tó otěž, uzda, pouto
WVyo00avůg2. se smrtí zápasící



Literatura.

Lepař: Nehomérovský slovník řecko-český. M1. Boleslav 1892.
Lepař: Homérovský slovník řecko-český. MI. Boleslav.
Pape-Segenbusch: Griechisch-Deutsches Handwórterbuch.

3. vyd. Braunschweig 1906.
Benseler-Kaegi: Griechisch-Deutsches Schulwóorterbuch.

13. vyd. Leipzig-Berlin 1911.
Menge: Taschenworterbuch der griechischen und deutschen

Sprache. Berlin 1912.
Bauer: Griechisch-Deutsches Wórterbuch zu den Schriften des

Neuen Testaments. 3. vyd. Berlin 1937.

Poznámka: Během tisku vloudila se na stránce 579nemilá
chyba v titulku dodatku. Prosíme lask. čtenáře, aby příslušnou
archovou složku vyjmul, a vložil si do svazku tuto náhradní.
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